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Présentation

Ce colloque s’inscrit dans une série de colloques franco-brésiliens démarrés en 2016 intitulée 
« Imaginaire: Construire et Habiter la Terre ». Il s’agira ici de poursuivre et approfondir les 
questionnements des trois précédentes éditions autour de la question des imaginaires associés 
à l’urbain et leurs places dans l’habiter au prisme des transitions, enjeux, dynamiques et 
paradigmes du XXIème siècle. Il s’agira de caractériser ce que sont ces formes immatérielles 
et matérielles nommées ici imaginaires ; d’identifier ce que ces mêmes imaginaires produisent 
comme manières de ressentir notre environnement urbain et comment l’imagination cadre, 
guide et rend possible cette expérience ; d’analyser ce que le registre de l’imaginaire produit 
comme ancrages, aspirations, projections ou encore utopies pour les individus, groupes et 
sociétés, de cerner comment les pratiques individuelles et collectives dans leur diversité, 
produisent de nouveaux imaginaires et/ou enrichissent ceux existants.





O MOVIMENTO DE PROJETO NO ÂMBITO DOS CURSOS 
DE ARQUITETURA E URBANISMO COMO EXPERIÊNCIA 

ESTÉTICA: SOBRE ENVOLVER-SE, CRIAR NARRATIVAS E 
DEBRUÇAR-SE SOBRE IMAGENS
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RESUMO
 
O estudante de Arquitetura e Urbanismo vivencia uma série de experiências 

substanciais para seu processo formativo nos componentes curriculares voltados ao 
ensino e aprendizagem de projeto. Dentre essas experiências, a estética (GADAMER, 
2015) é muito potente para a produção de reflexões sobre os espaços que concebemos 
e habitamos. Sendo assim, fenômenos como fantasia, devaneio, sentimentos, 
imaginação, são substanciais para a construção de conhecimentos dentro dos cursos. 
O presente trabalho reconhece tal importância e propõe, através da construção de 
narrativas (RICOEUR, 2010), uma reflexão sobre a importância do universo das imagens 
(DIDI-HUBERMAN, 1998) para o ensino e aprendizagem de projeto. As narrativas são 
ferramentas capazes de contar histórias, retomar memória e provocar interpretações 
e experiências e, no âmbito da Arquitetura e Urbanismo, dada sua natureza gráfica 
intrínseca, as narrativas com imagens podem mobilizar e incrementar o processo de 
concepção de projeto. Através do universo das imagens é possível valorizar o que foi 
experimentado e produzido pelo estudante ao longo do seu processo criativo e perceber 
que, para o ambiente acadêmico, o processo de projeto é mais importante que o produto 
final – o projeto.  

 
Palavras-chave: 

Curso de Arquitetura e Urbanismo; Ensino e aprendizagem de projeto; Imaginários; 
Experiência; Narrativa Imagética.

 
 ABSTRACT

Architecture and Urbanism students experience a series of substantial experiences for 
their training process in the curricular components aimed at teaching and learning about 
design. Among these experiences, aesthetics (GADAMER, 2015) is very powerful for the 
production of reflections on the spaces we conceive and inhabit. Thus, phenomena 
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such as fantasy, daydreaming, feelings, imagination, are substantial for the construction 
of knowledge within the courses. The present work recognizes such importance and 
proposes, through the construction of narratives (RICOEUR, 2010), a reflection on the 
importance of the universe of images (DIDI-HUBERMAN, 1998) for the teaching and 
learning of the project. Narratives are tools capable of telling stories, recalling memories 
and provoking interpretations and experiences and, in the context of Architecture and 
Urbanism, given their intrinsic graphic nature, narratives with images can mobilize and 
enhance the design process. Through the universe of images, it is possible to value what 
was experienced and produced by the student throughout their creative process and 
realize that, for the academic environment, the design process is more important than 
the final product - the project.

KEYWORDS: 

Architecture and Urbanism Course; Design teaching and learning; Imaginaries; 
Experience; Narrative with images

1. ENSINO E APRENDIZAGEM DE PROJETO: MOTIVAÇÕES
 
O processo de concepção de um projeto no âmbito dos Cursos de Arquitetura 

e Urbanismo, seja ele voltado à cidade, ao edifício ou à paisagem, é um movimento 
que tende à complexidade, à ampliação de significados e de sentidos que envolvem as 
temáticas abordadas nas salas de aula. Para o estudante, tal dinâmica é um modo de ser 
e aprender a ser arquiteto e urbanista, através de uma construção de conhecimentos 
que se dá ao longo do caminho, durante o movimento formativo.  

Nesse contexto, o texto que segue sustenta que a experiência (GADAMER, 2015), que 
pode ocorrer através da interação sensível do estudante com o meio, pode ser muito 
potente para os processos de ensino/aprendizagem de projeto e para a concepção e a 
construção dos espaços que habitamos. Tal abordagem está pautada na valorização da 
formação integral do estudante (racional, ética e estética) e na valorização da estética, 
historicamente posta em segundo plano no campo da educação, como dimensão 
capaz de promover experiências diferenciadas, colocar a imaginação e a cognição em 
movimento e potencializar o desbloqueio do embrutecimento perceptivo que, muitas 
vezes, impede a aplicação de princípios éticos (HERMANN, 2010). 

No caso específico das disciplinas de projeto, geralmente, no início do semestre (em 
cursos semestrais), as atividades propostas visam aproximar o aluno com o tema a ser 
trabalhado, considerando as demandas sociais e as singularidades do lugar de intervenção. 
Nesse momento, muitas dinâmicas são realizadas com o objetivo de dar o impulso inicial 
para o projeto. O estudante, vivenciando-as, vislumbra possibilidades, define diretrizes, 
desenha metas, registra ideias, enfim, inicia e envolve-se com o tema projetual. 

Tal período de ebulição, de imersão no lugar, de efervescência criativa, de contato 
com as necessidades da sociedade, é muito rico, todavia, na maioria das vezes, fica 
restringido ao início do processo. Uma das razões, muito compreensível, é que outras 
questões (construtivas, funcionais, etc.) começam a operar sobre a prancheta. Contudo, 
outro motivo que precisa ser questionado e problematizado, é quando o fazer projetual, 
em sala de aula, é abordado apenas como resolução de problemas, tendo como foco 
estrito a qualidade do produto a ser apresentado pelo estudante no final semestre, seja 
ele um projeto arquitetônico, urbanístico e/ou paisagístico.   
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Dentro dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, o mote dos componentes curriculares 
projetuais deveria ser sempre o processo, o movimento formativo dos estudantes, e não 
a síntese final. Diferente do ambiente corporativo, na esfera acadêmica, tudo o que foi 
vivido, concebido e produzido pelo estudante –  um texto, um desenho, uma maquete, 
uma visita in loco, etc. – é importante, porque, enfim, o processo de projeto é também 
um somatório de experiências. 

Colocado esse contexto, considerando a importância do período inicial do processo 
de projeto que valoriza a fantasia, o devaneio, as emoções, a sensibilidade, a dimensão 
estética, seria possível potencializar essas vivências nos momentos subsequentes do 
desenvolvimento de um projeto? 

Com o objetivo de ampliar essa questão, retomamos duas atividades que ocorreram em 
circunstâncias diferentes, temporal e espacialmente. A primeira foi propiciada pela disciplina 
de Ateliê II, do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Maria, 
campus Santa Maria, no ano de 2013, e a outra aconteceu durante uma Oficina intitulada 
Córregos Ocultos: Desvelamento do Córrego da Cobras, ofertada no III Colóquio Internacional 
Imaginário: Construir e Habitar a Terra, em 2019, na cidade de São Paulo. 

As motivações para o desenvolvimento deste estudo partiram de um artigo, publicado 
na Revista AiDu, da Associação Ibero-americana de Docência Universitária, em 2020, 
intitulado “Da palavra envolvimento ao desvelamento da água: narrativas, processo de 
projeto e arquitetura”. Na ocasião, relatamos e comparamos as duas atividades, citadas 
acima, como procedimentos metodológicos potentes para o ensino/aprendizagem de 
projeto na esfera arquitetônica e urbanística. 

Aqui, retomamos essas vivências para ressaltar que a interação poética dos sujeitos 
(estudantes, professores) com seus espaços de vida, deve ser fortalecida durante todo 
processo de projeto. Para tanto, a construção de narrativas (RICOEUR, 2010), pode ser 
uma ferramenta metodológica eficaz, principalmente para o registro e rememoração 
das vivências que ocorreram na fase inicial, sobretudo as que envolvem a imersão do 
sujeito no lugar de intervenção. 

No contexto específico dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo, as narrativas 
imagéticas podem ser mais potentes que as textuais porque, para o arquiteto e urbanista, 
o universo da representação gráfica é substancial. Assim, montagens fotográficas, além 
de trazerem à tona o vivido, podem torná-lo poético (BACHELARD, 2008), fomentando 
novas ações criadoras e transformadoras. As narrativas convidam o estudante a parar, 
a olhar, a debruçar-se sobre imagens (DIDI HUBERMANN, 1998) para construir outros 
textos e reflexões sobre o habitar. 

Desse modo, o presente trabalho propõe pensar a narrativa imagética como dispositivo 
para a construção de diálogos com a complexidade dos cenários contemporâneos, os 
quais demandam um trabalho contínuo de revisão dos saberes e fazeres que envolvem 
a Arquitetura e o Urbanismo. Tal viés dialógico é necessário dentro da Universidade e 
muito bem vindo para formação e para construção de conhecimentos e de ciência. 

2. NARRATIVAS TEXTUAIS E IMAGÉTICAS: DA PALAVRA ENVOLVIMENTO AO 
DESVELAMENTO DA ÁGUA

As vivências, vistas como interações sensíveis e poéticas, possibilitam ao sujeito 
tecer narrativas acerca daquilo que foi experimentado e vivenciado. Para compreender 
melhor tal conceito e suas diferentes fases de desenvolvimento, fazemos diálogo com 
a obra Tempo e Narrativa do filósofo Paul Ricoeur (2010), na qual faz uma análise das 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

16

etapas que compõem uma narrativa, denominadas Mimesis. A narrativa, para tal autor, 
dá-se em três etapas: prefiguração, configuração e refiguração.

Na prefiguração (Mimesis I), a narrativa é espontânea, acontece antes de adotar 
qualquer forma literária, é o ato espontâneo de narrar no tempo de agora, em uma 
tomada de consciência imediata, uma coexistência que começa pelos relatos de vida 
que trocamos, sem sofrer qualquer tipo de formatação, adaptação ou premeditação. 
Na etapa da configuração (Mimesis II), o ato de narrar libera-se do cotidiano e penetra 
no campo da literatura. Os acontecimentos e relatos transformam-se em uma trama. A 
configuração permite a inteligibilidade das narrativas, que, em essência, são confusas 
por serem imediatas e espontâneas. Por fim, a etapa da refiguração (Mimesis III) diz 
respeito à leitura da narrativa. Trata-se de uma dialética com dois lados, na qual o leitor 
também chega ao texto com suas próprias expectativas, as quais são confrontadas com 
as proposições de sentido do texto.

Posto isso, no que se refere à análise das etapas da narrativa feita por Ricoeur (2010), 
podemos perceber as narrativas imagéticas criadas como uma Mimesis II, onde, após 
a experiência em si, configurada como prefiguração (Mimesis I), assumem a forma 
de linguagem, nesse caso, imagética. A etapa de configuração é o que permite que a 
narrativa seja compreendida por terceiros, aqueles que não tiveram a experiência, e 
relembrada por aqueles que a viveram. Dessa forma, também por esse motivo, a escolha 
da narrativa imagética torna-se potente para o universo da sala de aula de arquitetura e 
urbanismo, de modo que, através da linguagem visual, os estudantes podem relembrar 
e recontar suas experiências vividas anteriormente ao processo projetual. As narrativas, 
então, tornam-se uma ferramenta eficaz para que experiências sejam constantemente 
retomadas, configurando um convite à interpretação. 

No caso das narrativas que seguem abaixo, suas construções aconteceram no ano 
de 2020, com o objetivo primeiro de relatar aos leitores duas atividades que, como 
procedimentos metodológicos, propiciaram aos envolvidos uma imersão no lugar, 
voltada ao incremento da percepção e da sensibilidade, e vivências positivas. Na ocasião, 
enfatizamos que ambas dinâmicas potencializaram a criação de um vínculo afetivo-
emocional entre sujeitos e lugar e que tal relação foi capaz de nutrir, dar o impulso 
necessário para o desencadear poético do movimento de projeto, tão substancial para a 
reflexão, a concepção e a construção dos lugares que habitamos1. 

 2.1 Atividade: Projeto com Palavras em Ateliê II

Proposta metodológica: a dinâmica, proposta pela disciplina de Ateliê II, tinha 
como objetivo a materialização da palavra envolvimento através de uma instalação 
na escala 1:1. Tal exercício compreendia uma série de propostas cujo objetivo era dar 
embasamento conceitual ao projeto arquitetônico e paisagístico que seria desenvolvido 
durante o semestre, em nível de partido. Os docentes responsáveis pelo componente 
curricular, naquele ano, junto ao Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal de Santa Maria, campus Sede, foram o professor Edson Bortoluzzi da Silva e as 
professoras Josicler Orbem Alberton e Renata Venturini Zampieri.

1. No artigo que foi publicado na Revista AiDu é possível encontrar uma versão mais completa das narrativas apre-
sentadas. O texto está disponível em https://www.aidumexico.com. Acesso em abril de 2022.
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Narrativa Textual 1: Materialização da Palavra Envolvimento

“ [...], após o estudo dos significados da palavra, passou-se para estudos gráficos livres de 
traços e formas que representavam envolvimento. Ou seja, uma busca despretensiosa, ou 
com pouca intencionalidade, por uma representação gráfica vinculada à esfera simbólica 
e sensível da palavra e de tudo que ela evoca. Assim, a partir da representação gráfica 
do envolvimento já enquanto símbolo, uma relação inerente entre partes foi percebida, 
sejam elas iguais ou diferentes, mas sempre uma relação de algo que guarda e é 
guardado, de si com o outro, de conter e acolher, simultaneamente. Para tanto, partiu-
se do pressuposto de que envolver é uma ação que exige uma interação contínua com 
o outro, seja o outro, o espaço ou o indivíduo. Chegou-se, deste modo, à diretriz que 
norteou o projeto e a materialização. A intervenção deveria ser a transformação de um 
espaço que proporcionasse, antes de tudo, relações envolventes, que abraçassem espacial 
e socialmente os sujeitos que utilizam o local cotidianamente. O suporte para a criação 
destas relações foi a própria materialização da instalação em conjunto com a presença 
de outros atores que trouxeram dinamicidade para o local: artistas, músicos, atrizes 
e estudantes no geral que ocuparam a instalação e seu entorno para realizarem suas 
apresentações. Ou seja, a integração entre a apropriação formal e social da palavra no 
espaço, em iguais medidas, proporcionou a vinculação entre simbólico e construído. Para 
alcançar este dinamismo, buscou-se contato com diferentes áreas artísticas para que o 
espaço configurado pudesse apresentar atrações e ser convidativo ao público. Tal processo 
promoveu a valorização da criação em conjunto porque tratava-se não só do construído, 
do objeto formal em si, mas daquilo que constituiu a instalação enquanto envolvimento.
[...] A criação da instalação proporcionou uma ressignificação efêmera do lugar. O que 
era passagem tornou-se permanência, já que convidava a sentar, tocar, entrar, descobrir, 
ler, pausar, contemplar, ouvir música, enfim, experienciar o movimento, aquele lugar 
que atraía olhares e gente. A ambiência fomentou — tanto pela configuração espacial 
como pela proximidade do Restaurante Universitário — interações, entre o corpo com o 
lugar e entre corpos, porque por meio do contato com o outro as pessoas podiam sentar, 
deitar, adentrar, encontrar, rir, brincar. No centro do “caracol”, conformado de bambus, era 
possível observar pinturas, livros e até escrever, desenhar e responder a pergunta: O que te 
envolve?[...] (OLIVEIRA; ALBERTON; COUTINHO, 2020, p.182-183).

Narrativa Imagética 1: Materialização da Palavra Envolvimento  

Figura 1: Filme Fotográfico da Palavra Envolvimento. Autoria: Durlo, 2020.



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

18

 2.2 Atividade: Córregos Ocultos, Oficina no III ICHT

Proposta metodológica: a atividade foi proposta pelos professores Vladmir Bartalini e 
Arthur Simões Caetano e aconteceu no III Colóquio Internacional Imaginário: Construir e 
Habitar a Terra – Deformações, Deslocamentos e Devaneios. No primeiro dia da Oficina 
2, o objetivo era identificar e registrar indícios do Córrego da Cobras, na Zona Norte da 
cidade de São Paulo, através de uma caminhada in loco. No segundo dia, no período 
da tarde, os participantes relembraram a vivência e propuseram possíveis intervenções 
que, no terceiro momento, foram compartilhadas com o público do evento. 

Narrativa Textual 2: Desvelamento do Córrego das Cobras
         

“[...] Mas como desvelar um córrego ou como perceber, identificar o que está 
oculto? Nas proximidades do ponto de partida existiam construções, casas que 
se estendiam por toda extensão da vista e que aglomeravam-se numa paisagem 
de altos e baixos. Naquele emaranhado de edificações e ruas estreitas decidiu-
se subir, para, quiçá, encontrar uma fonte de água. Aos poucos, nos meandros e 
rachaduras do concreto, avistava-se sinais, indícios daquele rastro da água que, por 
certo, passariam despercebidos para aqueles que não estavam ali a procurá-lo. Os 
vestígios iam submergindo aos poucos quando um corredor, conformado por dois 
muros altos, guiou o grupo. Aquele caminho de concreto, desenhado pela pressão 
da urbanização, serpenteava entre as construções, movimentava-se e convidava a 
imaginação a vislumbrar o leito, outrora descoberto, daquele curso d’água. Alguns 
perceberam entre aqueles muros um holograma do rio que parecia ganhar força 
sob o céu com nuvens cheias de chuva. Em alguns pontos, uma vegetação ribeirinha 
rompia o concreto com força, extravasava com vida e pintava de verde aquele lugar 
perfeito para jovens que buscavam esconderijos. Ao mesmo tempo, acompanhando 
a lenta caminhada, havia o som tímido do fluir de água e cabia, então, descobrir 
de onde vinha aquela frequência sonora e, por quais momentos, se fazia ouvir. 
Deve ser o rio, deve ser o esgoto, deve ser a chuva que está vindo, quem sabe? E, 
morosamente, se experienciava o lugar com os ouvidos abertos, as mãos presentes 
no tato, no toque, e os olhos atentos para as miudezas, para os detalhes que podiam 
contar um pouco do que la ́ existira. [...] O Corrégo da Cobras é corpo vivo que corre 
abaixo da superfície e se faz presente em forma de vestígios físicos e do imaginário 
dos que o procuram. O que se faz interstício no lugar é o próprio caminho, o espaço 
entre o construído que serviu de percurso para o desvelamento. O valor da imagem 
desta paisagem e da própria vivência da Oficina está na sugestão daquilo que se 
revela, no mistério do nascer, no alento, nas possibilidades onde cabe imaginação. 
[...] Por certo estaria no topo, mas la ́ no topo o Cemitério de Santana repousava. 
A nascente do Córrego estaria no cemitério? Sim, porque onde há morte também 
pode brotar vida. Era um aglomerado bem grande e o grupo logo desistiu de buscar 
a nascente la ́. Mas todos estavam cansados e resolveram descansar em uma 
pequena praça com o nome de Oxum Iponda ́. Mas Oxum é a rainha das águas, 
da água doce, é mãe que acolhe e que acolheu o grupo naquele final de tarde. 
Oxum... Oxum… trouxe alento e tornou a busca ainda mais cheia de vida. (OLIVEIRA; 
ALBERTON; COUTINHO, 2020, p.189-190).   
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Narrativa Imagética 2: Desvelamento do Córrego das Cobras

Figura 2: Filme Fotográfico do Desvelamento do Córrego das Cobras. Autoria: Durlo, 
2020. 

3. VER IMAGENS, INTERPRETAR E CONCEBER OUTRAS IMAGENS

A construção das narrativas apresentadas, com o objetivo de relatar as atividades 
experienciadas, mobilizou uma série de questões sobre o processo de concepção de 
projeto, no âmbito dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo. Ambos modos de narrar o 
acontecido, textual e imagético, trouxeram à tona o que aconteceu, de maneira diferente 
e rica em detalhes. 

Todavia, a narrativa imagética, através dos filmes fotográficos, nos convidou a refletir 
sobre a força das imagens dentro dos nossos cursos de graduação. 

Qual o lugar das imagens, a exemplo de fotografias, no ensino e aprendizagem de 
projeto? 

É possível construir um diálogo maior com o universo gráfico (croquis, fotografias, 
esquemas, etc.) dentro das disciplinas voltadas ao projeto, ao longo do semestre? 

Para falar acerca das imagens, buscamos o filósofo Georges Didi-Huberman e autores 
que trabalharam com a sua obra. Baseado em diferentes áreas de conhecimento, tal 
como a filosofia, a literatura, a psicanálise, a história da arte, o cinema, a escultura, entre 
outras, Didi-Huberman propõe uma dialética do visual e das imagens e desta a função 
epistemológica da imagem que se torna não apenas de caráter representacional (LESSA 
FILHO, 2017). Promove, assim, um saber através de imagens, onde o gesto de pousar 
os olhos e despender tempo sobre uma imagem pode revelar diferentes camadas de 
conhecimento. De acordo com Didi-Huberman, 

É preciso, por isso, uma espécie de coragem: coragem de olhar, olhar ainda [...]. 
Não há imagens que, em si, nos deixariam mudos, impotentes. Uma imagem a 
respeito da qual não poderíamos dizer nada é geralmente uma imagem à qual não 
lhe dedicamos o tempo [...] de olhar atentamente (DIDI-HUBERMAN., 2006, online).

Trata-se de não cair na armadilha positivista ao dialogar com uma imagem. É 
possibilitar o sonhar, o inventar e o imaginar.  “Imaginar, antes de tudo, inventar a 
partir deste passado que lhe afeta” (MORAES, 2014, p. 337). As imagens chegam a nós 
sobredeterminadas, com uma pré-configuração de significados que não permite um 
olhar crítico e criativo. Para encontrar novas dimensões, é necessário um adestramento 
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do olhar, um embate entre olhante e olhado, uma resistência à assimilação imediata do 
visível. Como uma memória do próprio corpo, a imagem possibilita, através do tempo 
nela despendido, o desvelamento de dimensões ocultas de significados. 

De acordo com Bachelard (2008), ao persistirmos em uma imagem, nosso olhar pode 
encontrar camadas, sobreposições de significados. Assim, quando poética, uma imagem 
é capaz de repercutir e provocar ressonâncias profundas no sujeito, pois é dinâmica, 
provocativa e evocativa. 

Dadas as camadas de sentido que carrega uma imagem, destaca Flores (2015):

A imagem é muito mais que um objeto. Ela é o lugar de um processo vivo, ela participa 
de um sistema de pensamento. [...] Ela é uma forma que pensa, na medida em que 
as ideias por ela veiculadas e que faz nascer dentro de nós, quando as olhamos, 
são ideias que somente se tornaram possíveis por que ela, a imagem, participa de 
histórias e de memórias, das quais se alimenta antes de nascer, de reaparecer agora 
no meu aqui e agora e, provavelmente, num tempo futuro [...]. Forma que carrega 
a memória de um passado que se atualiza e reatualiza novamente. As imagens 
são poços de memória, de sensações, lugares carregados de humanidade (FLORES, 
2015, p. 251-252).

Ao longo do processo projetual, inúmeras imagens são produzidas, frutos da intenção 
de transmitir ideias, composições formais, e fazer-se entender em uma dimensão a qual 
apenas as palavras não são capazes de comportar. O trabalho com imagens é intrínseco 
à produção nos cursos de Arquitetura e Urbanismo, bem como ao aprendizado nesse 
ambiente educativo. Tais imagens produzidas – croquis, esquemas, modelos físicos, 
fotografias –  são produtos acabados em si só, e, muitas vezes, perdem-se ao longo 
do processo, que acaba por almejar apenas o produto final – o projeto. As imagens 
resultantes do processo são repletas de potência e significados, narram o processo, 
contam a história das presenças e das ausências contidas na síntese projetual. Posto 
isso, caberia dar a elas um maior espaço e reconhecimento, já que são produtos,  assim 
como o projeto final.

As imagens do processo tecem uma narrativa, talvez ainda não configurada em 
uma Mímesis II (RICOEUR, 2010), mas espontânea, representam o momento vivido na 
concepção de um projeto. Por isso, amarrá-las, configurá-las e refigurá-las em novas 
leituras faz-se necessário para a valorização das etapas do aprendizado de arquitetura e 
urbanismo, tão específicas do ambiente acadêmico.

A escolha pela narrativa imagética se dá pela relação amálgama entre arquitetura 
e imagem. Como humanos, nossa essência primeira, desde as cavernas, é imagética e 
icônica (FLORES, 2015). O exercício da arquitetura é, também, visual, onde o processo 
projetual ocorre através da produção de imagens que representam ideias, possibilitam 
composições e permitem a comunicação interpessoal através do visual. Dado tal cenário, 
fazer uso dos registros imagéticos, nesse âmbito, parece ser o suporte mais adequado 
no que se trata de ensino de arquitetura e urbanismo.

Há, nessa abordagem, uma valorização do processo de projeto como campo de 
experiências. A construção de narrativas, assim como a valorização de tudo o que é 
produzido ao longo do caminho e de seu registro como imagens, abre possibilidades 
para o estudante ter outras experiências, sobretudo aquelas voltadas à estética - em 
sua definição contemporânea de apreensão do mundo pelos canais de sensibilidade 
(HERMANN, 2010). Nessa perspectiva, as vivências potentes que impulsionam o projeto 
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em seu início, poderiam ser retomadas ao longo do caminho, tanto pelo estudante, 
individualmente, como pelo coletivo, através da exposição coletiva de narrativas 
imagéticas produzidas. 

Contudo, para essa interação sensível e poética do sujeito com o outro e com o 
meio, faz-se necessário uma parada, para que o sujeito possa observar e refletir. Esse 
tempo mais lento é muito necessário dentro da academia porque nosso foco principal, 
para além da construção de conhecimento e de ciência, é a formação humana. Como 
escreve Larrossa (2017), um sujeito bem informado não é experienciado, de modo que 
a falta de tempo, de silêncio, de memória e até o excesso de trabalho são inimigos da 
experiência. Importa então, no processo projetual, tempo para que possamos ter e 
propiciar experiências.

É importante ressaltar também que o trabalho com narrativas pode influenciar, 
de modo positivo, o desenvolvimento da capacidade argumentativa do estudante. O 
exercício de interpretar e produzir imagens tem influência direta no desenvolvimento de 
habilidades relacionadas à percepção e à sensibilidade.

Por fim, ressaltamos que com a valorização de tudo o que acontece ao longo do 
processo de criação de um projeto, é possível equilibrar, na esteira dos acontecimentos, 
a dimensão racional, a estética e ética, em busca da formação integral dos sujeitos e 
da mobilização das complexidades que envolvem não só os cursos de Arquitetura e 
Urbanismo, mas todo contexto contemporâneo. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem do processo de projeto, que se estabelece não só pelo viés da resolução 
de problemas, mas, também, como movimento capaz de disparar experiências, pode 
potencializar o aumento da compreensão dos estudantes e professores sobre os espaços 
que projetamos, construímos e habitamos.

Dentro da Universidade, não basta produzirmos bons projetos arquitetônicos, 
urbanísticos e paisagísticos; é preciso formar bons profissionais, cidadãos que se 
importam com o coletivo e com o Planeta. Nesse contexto, questionar, verificar outras 
possibilidades, enfim, propor mudanças para o cotidiano das salas de aula, são ações 
muito positivas quando consideramos a importância do desenvolvimento da autonomia 
e da promoção da saúde, mental, física e emocional.

Na esteira da construção de conhecimentos e de ciência, atividades didáticas voltadas 
à valorização da estética são substanciais para a formação integral dos sujeitos e para um 
equilíbrio entre as dimensões ética, estética e racional. 
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RESUMO

Este texto questiona a concepção comum das profissões de projeto, que as vincula 
aos objetos que costuma lidar. Apresenta uma concepção alternativa para se entender 
as competências de projeto, composta de duas partes: uma parte exclusiva, de 
conhecimentos específicos vinculados aos objetos que aquela profissão lida tipicamente 
e outra parte genérica, baseada no enfoque utilizado em projeto. Usando como base 
esta concepção o texto então elabora sobre o maior impacto social do uso de estratégias 
de projeto para além do campo do design e apresenta algumas questões abertas para 
esta aplicação.

Palavras-chave: Cultura do projeto; métodos de projeto; projeto dialógico; projeto 
participativo; facilitação de projeto

ABSTRACT

The paper challenges the common conception related to design professions, which 
associates the expertise of the designer with particular kinds of objects, according to the 
different design fields. It then presents an alternative way of looking at design expertise, 
composed of two parts: one particular to the specific design field and another more 
generic, which is based on the general approach used in design. From this perspective, 
the article then elaborates on the greater social impact of using design strategies beyond 
the design field and presents some open questions in this application.

Keywords: 

Design culture; design methods; dialogic design; participatory design; design 
facilitation
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INTRODUCTION

The excerpt below is a series of questions by Madame. L. Amic, answered by Ray and 
Charles Eames, which were the basis for the exhibition Qu’est ce que le design? (What is 
Design?) at the Musée des Arts Décoratifs, Palais de Louvre in 1972.

Q: What is your definition of “design?”
A: A plan for arranging elements in such a way as to best accomplish a particular 
purpose.
…
Q: What are the boundaries of design?
A: What are the boundaries of problems?
…
Q: Does the creation of design admit constraints?
A: Design depends largely on constraints.
Q: What constraints?
A: The sum of all constraints. Here is one of the few effective keys to the Design 
problem: the ability of the designer to recognize as many of the constraints as 
possible; his willingness and enthusiasm for working within these constraints. 
Constraints of price, of size, of strength, of balance, of surface, of time, and so forth. 
Each problem has its own peculiar list. (Eames 2001)

The current paper continues and builds on the debate of previous editions of ICHT, discussing 
the imaginary around the practice of the design activity, related to design professions such as 
architecture, urban planning and graphic design and investigates their roles, activities, and 
the effect they have on shaping our cities, neighborhoods and the environment.

This exploration is particularly relevant because the 21st century brings new paradigms 
and dynamics to the ways in which we build our cities and neighborhoods, moving from 
being expert based and object specific to a practice that is distributed and more process 
oriented (Norman, Spencer 2019). This new perspective challenges the hegemonic ideas 
associated with the collective imaginary of how we design our living environment, both 
in terms of our practices as well as the roles performed by the actors involved in this 
process, such as architects, designers, communities and dwellers.

THE LIMITS OF DESIGN AND DESIGN PROFESSIONS

The answers provided by the Eames give interesting material to discuss the scope of 
the design activity and also the required abilities. Another study that aims at identifying 
the nature of design ability summarizes the core features of design ability as being able to:

• resolve ill-defined problems;
• adopt solution-focusing strategies;
• employ abductive/productive/appositional thinking;
• use non-verbal, graphic/spatial modelling media. (Cross 1990)

And one more important contribution to this discussion comes from the designer 
Bill Moggridge, one of the founders of the design firm IDEO and former director of the 
Cooper Hewitt Design Museum, who proposes the following five items as the core skills 
in design (Moggridge 2007, p. 649):
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• to synthesize a solution from all of the relevant constraints, understanding 
everything that will make a difference to the result;

• to frame, or reframe, the problem and objective;
• to create and envision alternatives;
• to select from those alternatives, knowing intuitively how to choose the best 

approach;
• to visualize and prototype the intended solution.

What is particularly interesting in all these efforts to define the design expertise is that 
they are not particularly connected to any particular design result, such as the products 
of architecture or industrial design. On the contrary, they describe the limits of design as 
a general strategy, always dependent on the problem at hand.

This definition is in contrast with the more usual conception of design activity, which 
is commonly closely connected with one of the typical professions in the design field. 
Architects, urban planners, industrial, graphical and interaction designers and several 
other similar occupations, which Vassão (2010, p. 21) describes as being part of the 
“Design Culture”, constitute a group of careers that share many similar characteristics, 
but which are usually seen as distinct professions, which require distinct learning paths 
and which have distinct professional attributions and responsibilities.

For example, it is a well-established idea that graphic design deals with bidimensional 
products in print or digital screens, that product design works with objects which are 
usually produced in scale and that architecture and urban design deal with the built 
environment.

Therefore, we find two distinct views of design, one which is specific and tightly 
connected to each profession, and one which is associated with a general and 
comprehensive understanding of the design activity.

COMBINING A GENERAL APPROACH WITH PARTICULAR TECHNICAL EXPERTISE

To better understand how these contrasting views can be combined, once again the 
designer Bill Moggridge brings a contribution. With a direct and pragmatic perspective, 
he proposes that:

“The nature of the constraints defines the design discipline. … Product designers 
know about how people relate to physical objects and how to manipulate metals 
and plastics. Graphic designers learn about how we see images and understand 
information and how to manipulate marks on paper. Architects become expert 
in the way we relate to space and learn how to develop structures for people to 
inhabit.” (Moggridge 2007, p. 651)

Buchanan also shares a similar perspective, and contributes with a historical 
explanation. This division of the liberal arts based on the objects they work with has its 
origins on the XIX century when they “provided an integrated understanding of human 
experience and the array of available knowledge” (Buchanan 1992).

However, by the end of that century this organization based on the different objects had 
to accommodate major technological advancements that started to occur and it “was further 
divided and subdivided, until all that remained was a patchwork quilt of specializations” 
(Buchanan 1992), which created an artificial division between these practices.
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And in accordance with the other authors mentioned here, Buchanan (1992) proposes 
that defining the object of study of design is not a simple task, because design has no 
particular object in that is directly connected to its nature. The particular object being 
worked one is actually defined by the designers, for each different project they work on.

Thus, it is important to notice that this taxonomy, which is based on the particular 
objects being designed and which splits the design practice in several distinct professions 
and occupations, is actually the result of a historical process. It is based on the coordination 
of several social groups and their ability to organize their distinct expertise, but it is only 
indirectly related to the design activity, seen as a whole.

For example, in the Brazilian situation we have the profession of an architect and 
urbanist, who is licensed to work with buildings but also on urban design, urban 
planning and with open spaces such as parks and public squares. This condition has 
particular historical origins related to the condition of Brazil as a developing country in 
the post-war period (Vidotto, Monteiro 2015), but in other countries (for example, in 
the USA and Canada) it is more common that architecture and landscape architecture 
are different professions and that urban planning is not so directly connected with a 
particular profession.

This structure of different professions and their field serves an important practical 
role in organizing the education system and to define technical responsibilities and 
professional attributions, but it gives a very fragmented description of the skills and 
expertise of these designers, which can lead to an erroneous understanding of the scope 
of contributions that these professionals can bring to society.

By associating a profession to a particular set of objects which are the typical outcome 
of that profession it hides the fact that a significant part of design expertise is related to 
a more generic approach, which can be applied in many different situations and beyond 
the scope of the design professions.

A better description of the design expertise could be that it is always composed of 
two parts. One part that is exclusive and particular to that design field, which is directly 
related to the typical objects of that design field, and another part that is more generic, 
which is based on the general approach used in design, used in situations where the 
definition of the problem is very imprecise.

This approach is based on the combination of rational and reflective paradigms 
which are typically found in design activities (Barros 2018; Barros, Sakurai 2016). And 
summarizing the concepts presented previously in this paper the core characteristics of 
the approach can be described as:

• they deal with problems whose definition is imprecise;
• the design team has to develop this definition in an active way;
• this process is based in the generation and selection of alternatives;
• it employs modeling as an essential tool in this process.

This framing of design expertise as a combination of two sets of interconnected skills 
is illustrated in Figure 1 and brings some favorable conditions for repositioning the design 
expertise beyond the traditional design fields. This move is particularly important to help 
the design professions to increase their participation in the complex challenges that our 
society faces.
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Figure 1: Design experti se depicted as the combinati on of two interconnected parts: one generic 
to all design professions (left ) and another which is specifi c for each design fi eld (right).

DESIGN AS A STRATEGY FOR COMPLEXITY

The most common situati on in the design practi ce is when the professional uses both 
the specifi c and generic aspects of design skills acquired in his educati on. For example, 
when an architect designs buildings or a graphic designer works on visual signs.

However, there are many situati ons where designers migrate between design fi elds, 
translati ng the general approach from one fi eld to another, and acquiring new knowledge 
that is parti cular to that fi eld. One good example of this situati on was the appearance 
of the user experience (UX) and interacti on design (IxD) fi elds since the 2000’s. The 
designers that created and developed these fi elds were all trained in other areas and 
had to learn the parti cular techniques and challenges of the fi eld, but were able to apply 
the approach acquired and developed in other design fi elds.

Yet another situati on occurs when people with design background migrate to other 
fi elds, some of them beyond what is usually considered within the scope of design 
professions, as it is the case in many examples of what is being called as “Design 
Thinking”, which stands for the parti cular ways of thinking that are commonly used in 
design practi ce.

In this situati on the use of design methods and approaches in very diverse fi elds has 
been able to bring new soluti ons and alternati ves to domains so diverse as business 
management, fi nancial and hospitality services (Brown 2009). But despite not being the 
typical design objects or even within the design fi eld, the problems being addressed 
have a very imprecise defi niti on (or even impossible), and the design methods produce 
interesti ng results.

And while Design Thinking has been the most common term for this applicati on of 
design-oriented approaches in many fi elds, the term presents two minor downsides. 
First, it seems to overemphasize the “thinking” aspect of design, and in doing so diminish 
the importance of the “doing” aspect in design approaches (Quayle 2017, p. 75). Second, 
the term has been used with very disti nct meanings and in disti nct fi elds resulti ng in 
an inconvenient conceptual fragmentati on (Micheli et al. 2019; Johansson-Sköldberg, 
Woodilla, Çeti nkaya 2013).

One interesting alternative is the use of the term Strategic Design, which can 
be defined as “a collaborative, visual, disciplined thinking method for tackling 
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complex problems (small and large) and systemic changes. It usually involves 
multidisciplinary teams that blend creative and critical thinking techniques with 
data analysis to cocreate, test, and develop solutions.” (Quayle 2017, p. 4). Besides 
not having the two mentioned downsides, the term also emphasizes the use of 
design for strategy.

One possible explanation for this successful translation of design methods to 
other fields is found in the proposition made by Buchanan, who argues that design is 
essentially a generic approach related to how a problem is addressed, and not related to 
any particular application field, and as such, the “subject matter of design is potentially 
universal in scope, because design thinking may be applied to any area of human 
experience” (Buchanan 1992).

OPEN QUESTIONS FOR THE DESIGN OF ABSTRACT ENTITIES

But while the use of design-oriented approaches has been successful in many 
situations, there are still important open questions related to its widespread usage.

First, it is essential to question how this approach will be made available to the group 
of people involved in solving a complex problem. The most common solution is to have 
an expert designer in the team, to help and facilitate the process. But is that the only 
alternative or is it possible to instruct other professionals to use these methods and 
tools without the direct involvement of professional designers?

In the case of instructing other professionals, then the view of design as being 
composed of two parts, one specific to the field and one more general, how would we 
teach the general strategy without the specifics of each design field?

Also, design requires an active posture in defining a problem which is initially 
imprecise, and to do that it relies on modeling and prototyping tools for generation and 
selection of alternatives.

But more than simple instruments to represent fully conceived ideas, these modeling 
and prototyping tools are really “cognitive prostheses” used by designers to generate 
alternatives, in a combination of mental processes and externalizations (Fish 2004). In 
this case, what are the tools modeling and prototyping abstract entities, which are not 
the usual design outcomes of buildings, objects or signs?

And beyond the challenges related to making design expertise available to the teams 
and communities which will carry a design process, there are also some related to the 
design field itself.

Even though all design professionals should be comfortable with the generic and 
specific sides of the design practice, most of them are not trained to use them from a 
strategic perspective. The majority of design education is still connected with the XIX 
century view of design professions being organized by their outcomes, and moving from 
one of the specific design fields to a more general position of strategic design requires a 
change in perspective.

These questions and challenges are not to be seen as impediments to the use of 
Strategic Design. However, answering them will be an important step to achieve a more 
widespread use of these methods and to enable their use to a greater potential. 
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DES VILLES BRUTES

Quentin Bazin -  LIR3S, 
Université de Dijon

RESUME

Quelles sont les représentations de l’urbain dans les productions dites « brutes », c’est-
à-dire réalisées en marge des circuits culturels et des trajectoires artistiques classiques ? 
Quelques auteurs éperdument urbanistes sont particulièrement connus dans le champ 
de l’art brut, dont la quasi-totalité des dessins sont dédiés à des plans et des vues de villes 
imaginaires. Nous verrons que ces villes, notamment celles de Marcel Storr, de Norimitsu 
Kokubo et de Willem Van Genk, offrent des similarités : elles sont vertigineuses, massives, 
surchargées, et les humains n’y tiennent que très peu de place. Elles ne s’appréhendent 
pas par un point de vue unique, et mélangent les sources d’inspiration, les couleurs, 
les textes, les architectures. Pourtant, on s’y retrouve étrangement. Ces villes brutes 
peuvent probablement nous guider et infuser les imaginaires de nos villes à venir : dans 
un premier temps par des descriptions littérales, et dans un second par l’examen critique 
de nos projections et de nos réflexes normatifs.

MOTS CLÉS:

art brut, imaginaire, fantasmes, urbanisme.

ABSTRACT

What are the representations of the urban in the productions known as «brutes», realized 
in margin of the cultural circuits and the classic artistic trajectories ? Some artists « madly 
urbanists » are particularly well known in the field of art brut, whose drawings are almost 
entirely dedicated to plans and views of imaginary cities. We will see that these cities, 
notably those of Marcel Storr, Norimitsu Kokubo and Willem Van Genk, offer similarities : 
they are dizzying, massive, overcrowded, and humans doesn’t really fit there. They are 
not apprehended by a unique point of view, and mix the sources of inspiration, the colors, 
the texts, the architectures. Yet, we find ourselves strangely there. These brutes cities can 
probably guide us and infuse the imaginations of our future cities : first by literal descriptions, 
and second by the critical examination of our projections and normative reflexes.

KEY-WORDS:

 art brut, imaginary, fantasms, urbanism.
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Dans cet article sont présentés quelques artistes qui ont dessiné, peint et construit 
des villes imaginaires. J’ai croisé leurs œuvres lors de la thèse de philosophie sur l’art 
brut que j’ai écrite entre 2015 et 2019. L’art « brut » fait référence à un art socialement 
marginalisé : ses auteur·e·s sont presque toujours neurodivers·e·s1, ont vécu différentes 
formes de mise à l’écart, et sont le plus souvent engagé·e·s jusqu’à un certain point de 
délire dans leur création, par laquelle iels arrivent en quelque sorte à se sauver. Ou en tout 
cas c’est ce que l’on aime, nous, « bien portants », raconter à propos de l’art brut : l’histoire 
d’une création modeste mais si intense qu’elle permet de faire un pont entre des mondes 
séparés. L’enjeu de ma thèse était de décentrer un peu les regards dans ce sens : l’art brut 
sonne un changement de rapport à la créativité, propose une nouvelle conception de la 
créativité. Il perd à être considéré simplement comme une nouvelle catégorie culturelle 
ou artistique, une nouvelle occasion pour des collectionneurs·euses, galeristes et autres 
ami·e·s des arts, de capitaliser de l’attention et de jouer aux philanthropes. Les histoires 
et les œuvres de l’art brut sont au contraire inappropriables, elles sont l’affaire de tout 
le monde, sans distinction, puisque chaque personne a un lien intime avec son propre 
potentiel psychotique, ses petits délires, a des fêlures et des moments où elle se croit 
au centre. La conception brute de la créativité, c’est partir de ces zones chaotiques et 
très singulières, ces états de perplexité, et s’y engager, à l’aventure. C’est faire que 
sa vie prenne – parfois malgré elle – la forme d’un doigt d’honneur à la normalité et 
aux attentes sociales. Lorsque l’on se penche sur ses auteur·e·s et leurs productions, 
on s’aperçoit ainsi que l’art brut est rempli d’existences entièrement dédiées à des 
mythologies personnelles, à des manèges de métal, à des robes de mariage imaginaire, 
à des lettres à des inconnu·e·s, à des poupées d’un vaudou californien2… et à des 
villes imaginaires. C’est le cas des artistes3 qui suivent dans cet article, et nous faisons 

1. Le concept de neurodiversité a été forgé par Judy Singer, dans sa thèse de sociologie en 1998, puis a été développé par 
ses échanges avec le journaliste Harvey Blume. Il est par la suite devenu central dans les luttes pour la reconnaissance et les 
droits des personnes concernées. Le mot est trompeur, puisque le concept de neurodiversité est d’ordre social et éducatif 
avant d’être d’ordre médical ou neuroscientifique. L’enjeu est de dépathologiser certains troubles (au début seulement ceux 
du spectre de l’autisme, depuis les années 2000 les troubles du Déficit de l’Attention avec ou sans Hyperactivité, les troubles 
de l’apprentissage « Dys », ou encore le syndrome Gille de la Tourette), de reconnaître l’irréductible hétérogénéité des styles 
cognitifs, la pluralité des tournures d’esprit, et enfin se défaire des réflexes normatifs, en revendiquant des identités et des 
rapports au monde alternatifs. Notons finalement quelques écueils dans la compréhension de ce concept. 1. La société « se 
priverait de compétences » en marginalisant les personnes neurodiverses, qui seraient au contraire très utiles socialement. 2. 
La neurodiversité se contente de « valoriser des particularités ». 3. La schizophrénie est une « vraie » maladie, donc impossible 
de l’intégrer à la famille des neurodiversités. En fait la neurodiversité est plutôt un effort de remise en question de la normalité, 
qui prend autant au sérieux le fait de valoriser des particularités, que de chercher à pallier des déficits. Elle n’implique pas une 
démédicalisation totale, mais sollicite les avancées scientifiques dans ce qu’elles peuvent avoir d’éducatives et de libératrices. 
En tant que telle, la neurodiversité est amenée à offrir un front commun pour toutes les personnes psychiquement empêchées 
et socialement stigmatisées. Pour une introduction critique voir FOREST D., « Les ambiguïtés de la neurodiversité », médecine/
sciences, EDP Sciences, 2016. Voir également SINGER J., NeuroDiversity: The Birth of an Idea, Paperback, 2017.

2. Je pense ici à la mythologie romantique d’Aloïse Corbaz, au manège de Pierre Avezard, à la robe de Marguerite Sirvins, aux 
lettres envoyées par Gaston Chaissac, ou encore aux pelotes d’envoûtement de Judith Scott. Parmi ces  auteur·e·s, certain·e·s 
font précisément partie du label « art brut », d’autres sont classé·e·s dans l’art singulier, correspondant moins au « fantasme » 
brut. Jean Dubuffet, qui forge le terme d’art brut, tenait à réserver celui-ci (sauf exception) à des personnes étrangères au 
monde de la culture, et si possible étrangères à leur propre société. Environ 80 % des œuvres de la collection initiale de Dubuffet 
ont été récupérées dans les hôpitaux psychiatriques. Ainsi la collection de Dubuffet a sauvé des trésors qui ne trouvaient pas 
grâce aux yeux des musées, mais a aussi entraîné des générations de commentaires plus ou moins indécents pour décider, à 
une distance toute culturelle, qui est suffisamment marginal pour être brut, et qui ne l’est pas.

3. Malheureusement, même si le contraire a été vanté dans son histoire traditionnelle (THÉVOZ M., L’Art Brut 
(1975), Paris, La différence, 2016, p. 202), l’art brut n’offre pas de meilleures proportions d’artistes femmes que les 
rétrospectives de la Tate Modern ou que les collections du centre Pompidou : seules 20 % de ces artistes sont des 
femmes. S’ajoute à cela que je n’ai trouvé que des artistes hommes pris par ces vocations d’urbaniste, ce qui explique 
l’absence de femmes dans mes exemples.
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l’hypothèse que leurs œuvres, décrites le plus littéralement possible, apportent une 
matière précieuse pour étudier et développer les imaginaires urbains.

TROIS URBANISTES ASSIDUS

Né au Japon en 1995, Norimitsu Kokubo est un jeune homme qui dessine de manière 
infatigable, depuis l’école primaire sur ses cahiers. Les mots et les chiffres ne l’intéressent 
pas plus que cela et le fait de dessiner l’apaise du monde extérieur. À partir du lycée il est 
incité à passer à des formats supérieurs, continue sa production sur des grands et très 
grands formats, toujours avec des feutres fins, des crayons de couleur et des stylos. Ses 
thèmes de prédilection se retrouvent dans l’idée du Panorama du monde (c’est le titre 
d’une de ses œuvres de plus de 12m2 toute en longueur) : des architectures diverses, des 
véhicules, des chemins de fer, des grues, des antennes, des armes. 

légende : Norimitsu Kokubo, sans titre, 2011, mine de plomb, feutre à base d’eau 
et crayon de couleur sur papier, 120 x 154,5 cm, photo : Claudine Garcia, Atelier de 
numérisation – Ville de Lausanne, © Collection de l’Art Brut, Lausanne

Né à Paris en 1911 et décédé dans la même ville en 1974, Marcel Storr a vécu une enfance 
auprès de l’assistance publique, a occupé divers emplois précaires avant de finir cantonnier 
au Bois de Boulogne, et appartient à la catégorie des nombreux artisans « clandestins » de 
l’art brut. S’interdisant de montrer son travail, toute son œuvre a été découverte durant les 
dernières de sa vie par « accident », grâce à sa femme qui les a montré en cachette4. Storr 
dessinait avec minutie à la mine de plomb et aux crayons de couleurs, tous les jours en 
rentrant du travail, et cachait ensuite le dessin en cours sous la toile cirée de la cuisine. Sur 
ces dessins on trouve des édifices religieux, des cathédrales dotées d’immenses flèches, 

4. Pour les détails rocambolesques, voir KEMPF B. & L., CLOAREC F., DANCHIN L., Marcel Storr, Phébus, Paris, 2011. 
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puis des mégalopoles, des cités rétrofuturistes5, des réseaux de tours gigantesques. Les 
villes de Storr ne sont pas des fuites imaginaires, des productions ornementales : elles 
prennent place dans une croyance solide dans le fait que Paris va devoir être reconstruite 
après une guerre à venir, et que le Président des États-Unis va lui demander  de fournir les 
plans. Ses dessins sont donc créés comme des préfigurations d’une portée remarquable, 
ce qui ne fut d’ailleurs pas démenti par le succès de l’exposition présentant son œuvre6.

Enfin, Willem Van Genk est un artiste néerlandais né en 1927 et décédé en 2005, qui 
pratique comme Norimitsu Kokubo le dessin dès l’enfance comme un moyen de se mettre 
à couvert. Van Genk subit une rude enfance, et par la suite s’adapte mal aux groupes et 
aux activités scolaires, dont des cours de graphisme publicitaire. Hormis les véhicules qu’il 
affectionne aussi et dont il réalise des maquettes, l’œuvre de Van Genk est tournée vers des 
vues de villes dessinées, peintes, dont certaines parties sont découpées et recollées, donnant 
des impressions d’immersion et de profondeur surprenantes. Ses paysages urbains sont 
constellés d’inscriptions, de panneaux publicitaires, d’indications de lieux, de phylactères, de 
références signalétiques : autant de recoins de textes qui permettent à l’artiste d’exprimer 
ses peurs, ses fascinations, de dénoncer les injustices, de rendre audible le brouhaha urbain.

légend : Willem van Genk, Madrid, 1968, peinture sur panneaux de Pavatex réunis dans 
un cadre de bois, 86,5 x 105,6 cm, photo : Olivier Laffely, Atelier de numérisation – Ville 
de Lausanne, © Collection de l’Art Brut, Lausanne

5. Un dessin futuriste, vu 20 ans après sa création, montre généralement un avenir en quelque sorte « daté » : ce 
futur du passé est dit rétrofuturiste. Les cités de Storr empruntent à la fois aux architectures rétro (coupoles, clochers, 
...) et aux villes à étages que l’on peut retrouver dans les films de science-fiction. De manière générale, toute ville est 
rétrofuturiste, en faisant coexister des bâtiments anciens et des bâtiments qui correspondent à l’idée du futur que se 
font les architectes les maîtres d’ouvrage.

6. Marcel Storr, bâtisseur visionnaire, exposition du 16 décembre 2011 au 10 mars 2012, au pavillon Carré de 
Baudoin, commissaire Laurent Danchin. 
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Que nous disent ces villes de cartons d’emballage ? À quoi ressemble une 
« ville brute » ? Il ne s’agit pas de trouver l’archétype de la ville telle que tous les 
artistes bruts la décriraient de manière univoque, mais plutôt de repérer quelques 
ressemblances littérales entre des auteurs partageant les mêmes marottes 
d’urbanistes de papier.

DES VILLES BRUTES

Ces villes brutes sont en premier lieu pensées et produites de manière hybride, 
mélangée7. Elles sont constituées de différents ordres de réalité : Van Genk se 
servait beaucoup de cartes postales, de guides touristiques, mais aussi des souvenirs 
de ses nombreux voyages, pendant lesquels il prenait des photos, en ex-URSS, à 
Moscou, Copenhague, Rome, Prague, Paris, Madrid, Cologne, etc. Storr était inspiré 
par des iconographies religieuses, mais également la télévision et par le quartier 
de la Défense et de ses tours qu’il voyait pousser tous les jours sur le chemin de 
son travail. Les villes brutes mélangent des sources d’inspiration à la fois rêvées, 
vécues et étudiées. Ce caractère composite est également là dans les répertoires 
formels : Kokubo mélange ses photos de voyage à des architectures traditionnelles 
japonaises, des mosquées, des immeubles-satellites, des grandes roues ainsi que des 
chars d’assaut sillonnant la ville. Les villes de Van Genk sont à lire et mélangent tous 
les types de sources écrites, celles de Storr ont l’air d’élévations kaléidoscopiques, 
comme si des bâtiments sortaient de terre, et empruntaient tant à des références au 
passé qu’à des éléments futuristes.

En second lieu, les villes brutes sont excessives, débordantes. Elles nous donnent 
le vertige, par un entassement de bâtiments chez Kokubo, par une surcharge 
d’informations chez Van Genk, par des architectures écrasantes chez Storr. Souvent 
les couleurs vives mélangées et juxtaposées des petits éléments font virer les 
compositions d’ensemble au brun. Seul Kokubo maintient des petits espaces qui 
laissent passer le blanc de la feuille. Dans tous ces cas, chaque centimètre carré de 
papier peut être l’occasion d’un zoom et de la découverte d’un petit monde lui aussi 
fourmillant. Cette saturation est souvent rapprochée de l’horror vacui, une expression 
renvoyant en esthétique à un excès d’ornements, à une absence d’espaces vides 
(« horreur du vide » que l’on retrouve aussi bien sur des meubles victoriens, sur des 
tapisseries baroques, qu’avec les motifs de moucharabieh). Lorsque l’art brut était 
massivement interprété par les canaux étroits de la psychopathologie, l’horror vacui 
servait un diagnostic (instabilité, paranoïa, claustrophobie, etc.). Quitte à attester 
de la pertinence d’un avis médical par l’interprétation de dessins, on pourrait aussi 
bien changer cette optique déficitaire en positivité : ces villes témoignent d’un amor 
pleni, un appétit et un goût pour la complétion, pour les variations infimes de motifs 
répétés. Ainsi en s’approchant des villes brutes, noyées dans les architectures, on 
aperçoit des figures humaines, qui les peuplent faiblement. Alors que les figures 

7. Mélangeant écrit et dessins, créatures réelles et fantastiques, propos politiques et spirites, le caractère « hybride » 
revient très souvent dans les productions brutes , constituant un des « formants » de l’art brut. J’utilise le terme de 
formant pour désigner une forme récurrente dans un corpus, que l’on appréhende du point de vue des ambiances 
et des vécus entraînés, produits par la forme, plutôt que du point de vue de son origine supposée ou de son 
interprétation. Voir BAZIN Q., Perplexités, Institutions, Créativités. De l’art brut au laboratoire itinérant, Thèse sous la 
direction de KRZYWKOWSKI I. et de PIERRON J.-P., Université Lyon III Jean Moulin et Grenoble Alpes, 2019 (disponible 
en ligne), p. 268-281.  
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humaines de Storr ressemblent à des fourmis prises au piège d’une machine à 
habiter totalitaire, Kokubo et Van Genk mettent en avant surtout des figures (en) 
uniformes, des contrôleurs et des militaires. Ces trois villes brutes sont créées par 
les humains mais ne sont pas faites pour eux, notamment chez Kokubo qui dessine, 
à travers ses rangées de CRS désordonnés, le décor d’une société qui se régule par 
la violence de ses rapports.

Notons que dans les imaginaires contemporains les plus communs, de 
nombreuses licences de jeux vidéos proposent et développent cette ambiance 
à la fois saturée et violente. L’urbanité vidéoludique de Night City, la ville de la 
licence Cyberpunk, et peut-être plus encore celle de Revachol, la ville du jeu 
indépendant Disco Elysium, sont constituées d’architectures débordantes et d’un 
fatras de déviances. Ces ambiances se singularisent en jouant sur ce paradoxe : 
une ville entièrement constituée d’écarts à la norme, mais où la norme persiste 
à se maintenir idéologiquement comme négation des déviances. Ces dystopies 
urbaines sont devenues assez classiques aujourd’hui : les motifs des villes brutes 
ne se situent ainsi pas particulièrement dans des quartiers excentriques de 
l’imaginaire collectif.

De ces deux aspects de ces villes découle un constat : ces villes brutes ne sont 
surplombées par rien. Il est impossible de tenir sur elles un point de vue dominant ou une 
perspective unique. Les tours de Storr dépassent des bords de la feuille. Il n’y a pas de 
centre dans les villes de Van Genk, que des points de vue où la mise au point est toujours 
partielle. On est toujours au milieu de ces villes brutes, il n’y a pas un lieu d’expertise 
ou de compréhension privilégié pour les appréhender. Ces impressions sont également 
corrélées à des ruptures de modes classiques de représentations : dans les panoramas 
de Kokubo, pas de perspective centrale, à chaque élément sa propre perspective, sa 
propre orientation, et on s’habitue vite à cette disposition qui n’est chaotique qu’aux 
premiers regards. 

ENCORE UNE AUTRE DIMENSION

Le problème de l’intégration d’une troisième dimension s’est posé différemment 
pour un quatrième artiste,  Marcel Schmitz. Né en 1966 à Bastogne, Marcel Schmitz 
rejoint en 2007 La S Grand Atelier, un centre d’art brut et contemporain basé à 
Vielsalm en Belgique. C’est là que sa ville imaginaire, FranDisco, s’est développée, 
et à force de cartons et de scotch, s’est hissée dans l’espace. Le travail de Marcel 
Schmitz a gagné en notoriété grâce au projet « Vivre à FranDisco », et le magnifique 
ouvrage qui retrace cette collaboration avec le dessinateur Thierry Van Hasselt8. 
La particularité de la ville de FranDisco, c’est que, par le biais de son créateur, 
elle se développe comme une performance, comme une ville qui se raconte à la 
première personne. 

8. SCHMITZ M., VAN HASSELT T., Vivre à FranDisco, Frémok, Bruxelles, 2016. 
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légende : Marcel Schmitz, Vue de Frandisco, papier, scotch, carton, feutres, ... photo : A 
Nandrin © La «S»Grand Atelier 

Dans l’art brut, comme dans la majorité des œuvres d’art, nous sommes le plus 
souvent amputés des commentaires des artistes, relatifs à leur production. Très peu de 
bribes nous sont parvenues des pensées de Storr sur ses villes, et je n’ai trouvé nulle part 
de paroles de Kokubo concernant ses mégalopoles panoramiques. À ce titre les œuvres 
nous parviennent souvent « seules », et nous avons été habitué·e·s, dans l’histoire de l’art 
occidental,  à nous passer, à ne pas solliciter, ou à ne pas considérer les regards tenus par 
les auteur·e·s sur leurs propres œuvres. Dans une certaine mesure, ne pas insister pour 
recueillir – lorsqu’une telle chose est possible – les mots des premier·e·s concerné·e·s, 
permet de rester dans une idée traditionnelle de la médiation artistique. Le travail des 
artistes conventionnels est de produire des œuvres, et, en en disant le moins possible, 
ils laissent toute la place aux professionnels du commentaire et de la mise en sens9. Et 
quand les auteur·e·s sont des personnes bizarres et peu bavard·e·s, alors la révélation de 
la beauté des œuvres et la mise en sens de leur caractère énigmatique repose d’autant 
plus sur l’œuvre… et sur ses spécialistes.

Cette fois-ci nous avons notre guide, Marcel Schmitz, « urbatecte », qui pour entrer 
dans la ville, afin de raconter ce qui s’y passe, doit lui-même devenir une partie de 
la ville. Il enfile le costume du Lord Building, et à partir de ce moment là, il peut être 
plusieurs personnes simultanément dans la ville et retracer les aventures de ses avatars 
et d’autres personnages de FranDisco (la frite médiumnique, MacGyver, Johny Alydel) 
: la béatification de Marcel en short, la techno à la douane suisse, une madone qui 
conduit un hélicoptère, les embouteillages de la bonne humeur, etc. Ici encore règnent 
des mélanges improbables et des débordements permanents, ici encore nul centre-ville.

9. Avec ce paradoxe que lorsque l’on entend ou lit que « la véritable œuvre se suffit à elle seule », c’est souvent au 
milieu de tout un appareil rhétorique parlant de l’œuvre.
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DÉCENTRER NOS RÉCITS

Ces métropoles de feutre, de cartons, de couleurs et de scotch enrichissent-elles 
en possibles les villes de demain ? Pourrait-on même s’inspirer de ces délires urbains 
imaginaires pour des projets d’habitation groupée ou des projets d’urbanisation ? Ces 
villes brutes sont avant tout ces personnes qui trouvent dans l’imaginaire de la ville un 
espace de liberté et de création. Mais ces villes brutes sont aussi, à y regarder de plus 
près, l’histoire de nos propres projections, et actuellement le lieu de la reprise en main de 
ces projections. Ce qui est brut, dans ces villes, c’est de sentir que nous sommes cernés 
et toujours au risque de réflexes interprétatifs qui cherchent à redistribuer et garantir 
les mêmes places : les spécialistes, les collectionneurs, les intellectuel·le·s du côté de 
la norme, et les artistes du côté des messagers de l’altérité. Comme si, quelle que soit 
l’histoire, c’est la norme « neurotypique » qui la raconte, et qui choisira probablement 
le personnage central. En prenant le temps de décrire des villes brutes, celles-ci nous 
enseignent pourtant qu’il n’y a plus de possibilité de centre. 

L’art brut nous met dans l’embarras, parce qu’il maintient encore souvent un rapport à 
l’art qui laisse de côté les premier·e·s concerné·e·s. On aimerait bien dire qu’en faisant leur 
propre ville augmentée, les artistes trouvent des solutions très concrètes pour échapper 
individuellement au déterminisme social, à la vie institutionnelle dans ce qu’elle a de brutal. 
Mais comment en être sûr·e·s, et est-ce bien à nous de raconter encore ce motif du salut par 
la créativité ? On aimerait quand même bien interpréter : si ces œuvres « fonctionnent » si 
bien, c’est que les artistes ont probablement su mettre en jeu, dans leurs gestes, ce qui leur 
échappe, ce qui les tourmente et les fascine. C’est une partie de la rhétorique des cartels 
de l’art brut : les toiles de Van Genk, pleines de voies ferroviaires et de passages intriqués, 
sont articulés à sa peur des réseaux. Ses toiles, ainsi que celles de Kobuko, parviendraient 
à toucher quelque chose de synesthésique, à être « bruyantes », dans la mesure justement 
où c’est en dessinant qu’ils réussissent à s’extraire du brouhaha ambiant. 

Enfin on peut essayer de formuler autrement cette rhétorique : on a vu que les 
imaginaires à l’œuvre dans les villes brutes sont aussi à l’œuvre dans des productions 
populaires, et que nous les partageons sans peine. L’art brut est considéré comme l’art 
de l’intime, de l’isolement, mais vient en réalité toucher une subjectivité et un imaginaire 
que nous avons tous·tes en commun. Ces villes brutes, lorsque nous les arpentons, 
nous entraînent dans un espace partagé et ludique ; nous cherchons à déceler quelles 
règles formelles permettent de continuer le jeu du regard. Et, en se familiarisant avec 
l’apparent délire à l’œuvre, progressivement sa vitalité et son sérieux nous frappent. 
Ces expériences ne nous rassurent pas de notre condition « normale », n’offrent aucune 
prise à la condescendance. En interrogeant la pertinence de nos réflexes normatifs, elles 
produisent un inconfort, une suspension de nos habitudes narratives. Un temps calme 
qui est peut-être un bon début pour raconter une autre histoire. L’histoire commencerait 
dans une ville qui sait très bien qu’elle n’est centralisée par rien, si ce n’est par toutes les 
personnes qui l’imaginent autrement.
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D’ÉCOTOPIA (1975) À LA VILLE DU XXIE SIÈCLE ?

Boeglin Noémie, 
GRF Architectures et Transformations ENSASE

RESUME

Imaginez une société respectueuse de l’environnement, frugale dans sa 
consommation des ressources naturelles, pratiquant le recyclage, l’économie de moyens, 
la décentralisation et bien d’autres choses encore… Voilà la société qu’a inventée Ernest 
Callenbach dans son roman Écotopia (1975), trois ans après la première Conférence 
des Nations Unies sur l’environnement tenue à Stockholm. Débutant comme un récit 
de voyage proche de L’Utopie de Thomas More, Écotopia nous invite à la réflexion. En 
décrivant un état en contrepoint de la société américaine consumériste et capitaliste 
des années 1970, Callenbach nous questionne sur nos modes de consommation, de 
construction et de vivre ensemble. Près de cinquante ans après sa sortie, ce roman 
résonne fortement avec le monde actuel où le changement climatique impacte largement 
la planète, où les ressources commencent à manquer. Ernest Callenbach semble bien 
être un précurseur puisque ses idées trouvent des résonances dans des projets et des 
propositions émanant d’architectes et d’urbanistes du monde entier. 

MOTS CLÉS:

utopie, imaginaire, littérature, ville, environnement

ABSTRACT

Imagine an environmentally friendly society, frugal in its consumption of natural 
resources, practising recycling, economy of means, decentralisation and much more... 
This is the society invented by Ernest Callenbach in his novel Ecotopia (1975), three years 
after the first United Nations Conference on the Environment in Stockholm. Beginning as 
a travelogue close to Thomas More’s Utopia, Ecotopia invites us to reflect. By describing 
a state in counterpoint to the consumerist and capitalist American society of the 1970s, 
Callenbach questions our modes of consumption, construction and living together. 
About fifty years after its publication, this novel resonates strongly with today’s world, 
where climate change is having a major impact on the planet and resources are running 
out. Ernest Callenbach seems to be a forerunner, as his ideas resonate with projects and 
proposals from architects and urban planners around the world. 
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INTRODUCTION

Imaginez une société respectueuse de l’environnement, frugale dans sa consommation 
de ressources naturelles, pratiquant strictement le recyclage, l’économie de moyens, le 
retour à la terre, la décentralisation, non dépendante des ressources pétrolières… tous 
ces axes de décroissance, largement employés aujourd’hui dans les communications 
institutionnelles afin de ralentir le changement climatique ont été mis en scène dans un 
roman d’anticipation en 1975 : Écotopia1, de l’Américain Ernest Callenbach. Le postulat 
de départ est osé : l’Écotopia est un pays indépendant, formé par la sécession de la 
Californie, de l’Oregon et de l’État de Washington du reste des États-Unis. L’équilibre 
du nouveau pays repose sur la décroissance et la proximité entre les humains et leur 
environnement. Vingt ans après sa fondation, l’Écotopia ouvre pour la première fois ses 
frontières à un journaliste américain, William Weston. Entre le 3 mai et le 25 juin 1999, 
celui-ci partage avec ses concitoyens ses observations et ses réflexions sur la société 
écotopienne dans des articles publiés presque quotidienne au sein du journal Times Post. 
Au fil de son séjour, son regard initialement moqueur et critique évolue en même temps 
qu’il comprend de mieux en mieux l’état d’esprit de cette société fondamentalement 
liée à l’environnement. Au fil de la lecture, l’Écotopia apparaît comme le contrepied 
de la société américaine capitaliste et consumériste toujours dans l’excès. L’utopie 
de Callenbach est « l’envers positif de la grande Amérique », dans laquelle l’auteur 
synthétise « les désaveux des années 1960-1970 » (DILAS, GERNVEREAU, and PAQUOT 
1994, p. 110). 

Traduit dans le monde entier, Écotopia n’est pourtant pas selon son auteur, la description 
littéraire d’un monde parfait, mais celle d’un monde perfectible qui serait sur la bonne 
voie, une semi-utopie. Damien Delorme relève la ressemblance avec L’Utopie de Thomas 
More : un voyageur « découvre un lieu isolé réalisant une forme d’organisation sociale et 
politique exemplaire » (DELORME 2019, p.547). Comme dans L’Utopie, Callenbach nous 
offre un récit de voyage. Il met en lumière des pratiques qu’il juge inédites, permettant 
au lecteur du journal des comparaisons avec son environnement familier. 

Paru trois ans après la première Conférence des Nations Unies sur l’environnement 
tenue à Stockholm, deux ans après la première crise pétrolière, Écotopia sonne encore 
aujourd’hui comme un cri d’alerte à destination de tous les acteurs du monde urbain. 
Comment imaginer la ville ou le territoire de demain ? Comment les réinventer ? En 
s’inspirant de ce qui existait « avant » ou en proposant des solutions nouvelles, limitant 
les impacts sur les ressources et l’environnement ainsi que le suggère Ernest Callenbach ? 

Au fil de thématiques architecturales et urbaines qu’il met en scène sous la plume de 
son journaliste, il rêve à une société plus respectueuse de la planète. Depuis quelques 
décennies, des projets contemporains s’emparent de ces interrogations quant au futur 
de notre modèle et de notre planète et semblent faire écho aux propositions fictionnelles 
de Callenbach. 

1. Dans cet article, Écotopia renvoie au titre du roman ou au roman dans sa globalité, Écotopia ou l’Écotopia renvoie 
à l’état fictionnel présent dans le roman. 
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Dans cet article, nous nous proposons dans un premier temps de dresser le portrait 
architectural, urbain et territorial de l’Écotopia, puis de faire apparaître des résonnances 
dans des projets contemporains de par le monde. Du roman comme des projets 
émergent les mêmes questionnements qui nous accompagnerons tout au long de cet 
article : quelle ville souhaitons-nous bâtir demain ? 

PORTRAIT DE L’ÉCOTOPIA

Tout au long de son roman, Ernest Callenbach s’attache progressivement à dresser 
le portrait de nombreuses facettes de la vie quotidienne des Écotopiens. Les surprises 
commencent pour le journaliste dès la frontière avec les États-Unis, « une pittoresque 
barrière en bois usé, percée d’un grand portail manifestement peu utilisé » (CALLENBACH 
2018, p. 29).

Au fil de son séjour, il découvre ainsi, sans être exhaustive, les préoccupations 
écologistes, le refus des moteurs à combustion, les trains, l’amour de la nature, le tri 
sélectif, l’absence de nuisances sonores, l’architecture et l’urbanisme, les vêtements, la 
politique, les relations hommes / femmes ou encore la nourriture. Nous choisissons dans 
cet article de nous concentrer sur les deux facettes que sont l’urbanisme et l’architecture, 
deux thématiques à propos desquelles l’auteur n’est pas avare de descriptions et d’idées 
innovantes, propres à inspirer les créateurs et les concepteurs actuels.  

Schéma général de la ville écotopienne

Le premier contact de William Weston avec l’espace urbain est un choc : celui de 
n’entendre pratiquement aucun bruit. Dans le nouvel état on privilégie les véhicules 
propres et électriques, ne tolérant que pour certains cas particuliers l’emploi de véhicules 
thermiques polluants notamment les chantiers d’exploitation forestière. L’atmosphère 
urbaine est « bucolique » (CALLENBACH 2018, p. 40). Les piétons se promènent gaiement 
sur la chaussée et les trottoirs, des vélos en libre-service cohabitent avec des minibus 
électriques totalement autonomes. Market Street, boulevard autrefois animé de San 
Francisco est devenu une promenade plantée, avec sculptures, kiosques et fontaines. 
Les cours d’eau autrefois canalisés et enfouis ont été rendus à l’air libre et forment des 
ruisseaux au milieu des rues. 

“Sur tout le paysage plane ce silence presque lugubre, ponctué par le léger 
vrombissement des bicyclettes et les cris des enfants. Parfois, aussi incroyable que 
cela puisse paraître dans l’artère principale d’une capitale, on entend même un 
oiseau chanter.” (CALLENBACH 2018, pp. 38-39).

Le respect de l’environnement est primordial pour les Écotopiens. Cela passe par 
un strict contrôle des polluants dans tous les domaines : air, bruit, produits chimiques, 
interdiction du survol du pays par des vols internationaux ; mais également par des 
pratiques de recyclage fortement ancrées dans l’ensemble de la société. Pour eux, tout 
se recycle. Les poubelles de tri sont légion et l’économie de l’état fonctionne selon un 
principe d’équilibre. Quant aux énergies, ce sont bien évidemment les énergies vertes 
qui sont privilégiées : soleil, géothermie, marées et vent, qui sont « inépuisables et ne 
modifient nullement la biosphère locale » (CALLENBACH 2018, p. 204). Les panneaux 
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solaires sont innombrables dans l’espace urbain, positionnés sur les murs et les toits 
pour capter au maximum les rayons lumineux. 

Tous les déchets, eaux usées et ordures doivent être transformés en engrais organique 
destiné aux terres cultivables. Le réemploi est même appliqué aux matériaux de 
construction. Par exemple, la plupart des anciennes zones résidentielles et des pavillons 
construits à bas prix ont été démolis « après qu’on y eut récupéré les câbles, le verre 
et les équipements » (CALLENBACH 2018, p. 43). L’utopie écologique de Callenbach est 
pensée comme un modèle sur tous les plans (JAMESON 2005, p. 12).

Les gratte-ciels tertiaires du centre-ville de San Francisco et des autres villes ont été 
transformés en appartements. Les anciens habitants des logements de mauvaise qualité 
ayant été démolis, 

“résident maintenant au centre-ville, dans des immeubles qui accueillent non seulement 
des appartements, mais aussi des crèches, des épiceries et des restaurants, ainsi que des 
boutiques et des bureaux au rez-de-chaussée.” (CALLENBACH 2018, p. 43). 

La décentralisation est le mot d’ordre principal de la nouvelle organisation urbaine. 
Terminées les grandes métropoles de plusieurs millions d’habitants. Elles sont remplacées 
progressivement par des centres urbains de quelques dizaines de milliers d’âmes. La 
décentralisation touche d’ailleurs touche l’ensemble des aspects de la vie et de la société. 
Les écoles ou les services médicaux par exemple, ont été dispersés. Les hôpitaux ont été 
remplacés par des centres de soin et des cliniques de petite taille, à l’échelle du quartier 
(CALLENBACH 2018, p. 131). 

L’organisation du territoire

William Weston est troublé par l’organisation urbaine de ce nouvel État ainsi que par 
les projets à long terme qui y sont menés. La ville en tant qu’entité est remplacée par des 
communautés et des quartiers reliés par des trains interurbains. Plus que cela, les anciennes 
grandes concentrations urbaines sont en décroissance tandis que, « des constellations de 
mini-villes nouvelles se développèrent dans en environnement favorable, avec leur propre 
réseau de transport ferroviaire. » (CALLENBACH 2018, p. 130).

Le train que prend William Weston le dépose au sous-sol d’un complexe immobilier. 
En émergeant à la surface, il est étonné par la forte présence de nature et d’espaces verts 
au cœur même de la ville. Étrangement, l’hôtel de ville n’est pas le principal bâtiment, 
c’est l’usine qui est au centre de l’espace urbain : une usine de véhicules électriques. 
Cette ville que visite le journaliste s’appelle Alviso, neuf mille habitants, qui vivent tous 
« à moins de huit cents mètres de la gare » (CALLENBACH 2018, p.63). Dans l’hôtel de 
ville, il découvre une carte. 

“Une carte où étaient dessinées des villes nouvelles toutes proches, chacune 
centrée sur sa propre gare de trains rapides. Il semble qu’une couronne de 
telles villes nouvelles soit en construction autour de la baie, chacune accueillant 
une communauté autogérée, mais reliée à ses voisines par des trains, si bien 
que ce collier de mini-villes constituera au final une seule grande métropole.” 
(CALLENBACH 2018, p. 67).
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Lorsque le projet de construction et de mise en réseau sera achevé, les anciennes 
villes et métropoles seront détruites, leurs matériaux récupérés ou recyclés afin d’être 
réutilisés dans de nouvelles constructions. À leur place seront plantés des vergers et 
des forêts, des terrains seront aménagés en pâtures ou en jardins. Quelques quartiers 
seront toutefois « conservés pour être transformés en musées ». Les guides de William 
Weston ajoutent, malicieusement, qu’ils seront des « témoins de [leur] passé barbare » 
(CALLENBACH 2018, p.67). Des témoins de ce qui a existé et qui ne doit plus être, d’un 
mode de vie non respectueux de la planète et de nos propres besoins. Les Écotopiens 
sont en effet convaincus que la réorganisation de leurs villes, leur dispersion sur le 
territoire et dans la campagne assurera « l’amélioration de leurs conditions de vie » 
(CALLENBACH 2018, p. 133). 

Lorsque William Weston entreprend sa visite, vingt ans se sont écoulés depuis la 
fondation de l’Écotopia. D’anciennes villes comme San Francisco, Oakland, Portland ou 
Seattle, ou même des villes plus petites, sont en décroissance. Leur population quitte la 
ville pour s’installer à la campagne, dans cette constellation de mini-villes. Si la ville en 
tant qu’entité a été repensée par Ernest Callenbach, elle a également bien évolué dans 
son aspect physique et sa matérialité. 

ARCHITECTURE ÉCOTOPIENNE

Au-delà de l’organisation urbaine, l’architecture elle-même a été révolutionnée. 
Ainsi que nous l’avons vu précédemment, les gratte-ciels ont été reconvertis, les villes 
détruites ou sont en passe de l’être, et c’est la pensée du vivre ensemble qui prime. 

Nous ne pouvons nous empêcher de remarquer l’absence d’une figure pourtant 
souvent jugée essentielle dans notre société : celle de l’architecte. Les écotopiens 
pratiquent l’architecture sans professionnels de la conception. Ils conçoivent et 
construisent par eux-mêmes leurs lieux de vie ou de travail, en fonction de leurs besoins 
individuels ou communautaires. 

“Ils manifestent une compétence et une imagination étonnantes, utilisant souvent une 
conception modulaire et des matériaux standardisés qui ont presque acquis aujourd’hui 
les qualités d’une architecture traditionnelle.” (CALLENBACH 2018, p. 259). 

Il existe bien dans le pays des spécialistes validant les plans des non-professionnels 
nous indique Callenbach, mais il précise : « l’architecture n’est en aucun cas le pré carré 
de soi-disant experts » (CALLENBACH 2018, p. 259). Les guides de William Weston 
mentionnent toutefois un architecte marquant dans l’histoire de l’Écotopia, auteur 
d’un essai sur les bâtiments en bois, Archibald Fir. Celui-ci a également contribué « à 
établir les spécifications auxquelles les plastiques devaient satisfaire pour qu’on puisse 
les utiliser dans la construction » (CALLENBACH 2018, p. 193). Il n’y a donc pas que 
les concepteurs qui évoluent dans cette anticipation, mais également les matériaux et 
méthodes de construction, leur mise en œuvre et la pensée de l’ensemble du cycle de 
vie d’un bâtiment : de la ressource à son recyclage. 

Repenser les matériaux

Ernest Callenbach va plus loin encore : il révolutionne les matériaux. Marissa et les 
autres guides de William Weston lui dressent un historique de la construction dans 
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le nouvel État. Les matériaux renouvelables et biodégradables sont légion, mais ils 
précisent : « après l’Indépendance, il y eut une époque où seules les structures en bois 
étaient autorisées » (CALLENBACH 2018, p. 193). 

Le bois a donc été le matériau privilégié pendant un temps, bien que les constructions 
soient complexes et coûteuses. Un grand programme de reboisement a été appliqué, 
des régions entières ont été plantées ou replantées. Les arbres sont présents jusque 
dans l’espace urbain et nombre de bâtiments disposent de « toits-jardins et vérandas, 
souvent couverts de plantes, voire de petits arbres » (CALLENBACH 2018, p. 62). 

Afin que chacun puisse se rendre compte de l’importance de la forêt en tant que 
ressource, les Écotopiens doivent effectuer leur service forestier. Ce dispositif est 
présenté par l’auteur, même s’il précise que cette idée, quelle que soit sa beauté et sa 
poésie est absurde. 

“L’Écotopien désireux d’acheter une importante quantité de bois, par exemple 
pour construire une maison, doit travailler plusieurs mois dans un camp forestier : 
planter des arbres, entretenir la terre et dans l’idéal mettre en branle le processus 
de croissance végétale qui permettra un jour de remplacer le bois qu’il achète.” 
(CALLENBACH 2018, p. 110).

L’ensemble de la population voue un « respect presque religieux » aux constructions 
de bois (CALLENBACH 2018, p. 244). Pourtant, c’est bel et bien un autre matériau qui 
est le plus largement répandu dans l’architecture écotopienne : le plastique. Celui-ci 
est dérivé du coton ou du maïs et présente de nombreux avantages. Tout d’abord il est 
inépuisable, comparativement au bois, qui doit être renouvelé. Il permet une modularité 
très efficace, une adaptation aux besoins, et surtout, il est entièrement recyclable. 

 “Comme tous les plastiques fabriqués en Écotopia, on peut démanteler les maisons 
moulées et en jeter les morceaux dans les biobacs, où ils sont digérés par les micro-
organismes, transformés en engrais, puis recyclés dans les champs d’où provenaient 
initialement ces matériaux.” (CALLENBACH 2018, p. 244).

Toutefois, si le matériau de construction a de l’importance aux yeux de la population, 
il semble que dans la grande majorité des cas l’aspect des bâtisses importe peu : 

“Ils construisent avec des pierres, de la terre, de vieilles planches, apparemment tout 
ce qui leur tombe sous la main, mais sans jamais ressentir ce souci esthétique qui 
les pousserait à recouvrir de peinture tous ces matériaux. On dirait qu’ils préfèrent 
dissimuler leurs maisons derrière de la vigne vierge ou des arbustes plutôt que de les 
peindre.” (CALLENBACH 2018, p. 35).

Il convient peut-être de modérer ce jugement, émis par le journaliste au premier jour 
de son entrée sur le territoire écotopien, alors pleinement persuadé de la supériorité 
des États-Unis sur tous les plans. 

La vie sous coque plastique

Bien que l’auteur affirme l’importance du bois dans la société écotopienne, c’est 
au plastique qu’il accorde le plus d’intérêt et de détails. Cette matière fascine William 
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Weston, qui va jusqu’à visiter une usine produisant des maisons moulées. On y fabrique 
des modules légers et maniables. 

“Coupés verticalement à quarante-cinq degrés puis collés, ces modules créent une 
maison carrée ; selon un angle différent, on obtient des maisons hexagonales ou 
octogonales. On peut assembler les modules selon une forme irrégulière en zigzag, ou 
en faire une longue structure circulaire dotée d’excroissances et d’annexes, qui enferme 
une sorte de vaste terrain —ce dessin est souvent adopté par les communautés de 
familles étendues vivant à la campagne.” (CALLENBACH 2018, p. 239).

Autour de ces modules, ou en compléments, Callenbach suggère des aménagements 
possibles. Assembler ces modules autour d’espaces centraux bâtis en pierre ou en 
bois par exemple. Il nous indique également que les portes et fenêtres peuvent être 
positionnés très simplement, par découpage de la paroi de plastique. La modularité est 
d’ailleurs poussée à l’extrême. On peut ajouter ou soustraire facilement des modules à 
ces maisons en plastique, afin d’adapter son lieu de vie à la composition de la famille ou 
de la communauté. 

“Quand un membre de la famille meurt ou part, sa chambre est parfois découpée 
puis recyclée. Quand un bébé naît ou qu’une nouvelle personne rejoint le groupe, on 
colle une nouvelle pièce à la constellation existante —une longue chambre pour un 
adulte, une courte pour un enfant. Ce modus operandi donnerait de l’urticaire à tout 
architecte digne de ce nom, mais la maison devient ainsi l’expression directe de la 
vie qui s’y déroule.” (CALLENBACH 2018, p. 244).

Ces modules en plastique sont moulés en usine, à la chaîne, de manière industrielle, 
comme de très nombreux autres produits du quotidien, au nombre desquels des gaines 
isolantes et des canalisations. Plus que cela, les Écotopiens sont en capacité de mouler 
directement des maisons entières. Des machines produisent des tubes opaques « de 
section ovale de plus de quatre mètres de large et de trois mètres de haut », aux parois 
de quinze centimètres d’épaisseur et au sol plat (CALLENBACH 2018, p. 239). Comme 
dans les modules à assembler, on peut aisément percer des fenêtres dans ces parois. 
Callenbach précise que ces maisons « adoptent des formes très variables » et que pour 
s’en donner une idée il faut imaginer « qu’on puisse acheter au mètre linéaire des cabines 
d’avion commercial et les coller ensemble pour créer la forme désirée » (CALLENBACH 
2018, p. 239). 

Les usines de production des maisons moulées sont visitées par le journaliste. Il décrit 
dans l’un de ses articles ce qu’il y a découvert. De grandes cuves accueillent le mélange 
des ingrédients, qui créent une mousse. Celle-ci est injectée dans un moule et durcit 
au contact de l’air. La maison brute avance ensuite sur un tapis roulant pour rejoindre 
l’étape suivante : le percement des fenêtres et des portes. La pièce qui impressionne le 
plus William Weston est la salle de bains. Elle est moulée d’un seul bloc et « contient 
tous les accessoires habituels de la salle de bains classique » (CALLENBACH 2018, p. 241). 
L’eau usée sera évacuée après usage est directement utilisée pour arroser les jardins, les 
autres déchets serviront d’engrais. 

Les éléments nécessaires au bon fonctionnement des habitations sont ajoutés au 
moment de la fabrication. Par exemple, des gouttières sont moulées sur chaque volume 
pour accueillir les câbles électriques et les canalisations. Il suffit ensuite, au moment de 
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l’installation de la maison à son emplacement, de raccorder les réseaux aux alimentations 
et aux évacuations (CALLENBACH 2018, p. 241). 

Quant au confort thermique, il est assuré, nous indique l’auteur, par le caractère 
monobloc des maisons, qui facilite leur chauffage. Certains dispositifs de pompes à 
chaleur et chauffage solaire sont toutefois mentionnés (CALLENBACH 2018, p. 242). 
Ceux-ci nécessitent peu de ressources pour fonctionner. La maison dans laquelle est 
logée le journaliste pendant une partie de son séjour est, elle, équipée d’un chauffage à 
énergie solaire. Des panneaux solaires sont disposés sur le mur Sud et le toit, permettant 
de récupérer de l’énergie emmagasinée dans un bassin d’eau installé en sous-sol. Cette 
eau alimente ensuite des radiateurs. Ce système est très fréquent dans le pays, et de 
nombreux panneaux solaires sont dispersés dans les zones urbaines. Il est adaptable 
et permet, ainsi que nous précise le journaliste, de « distiller l’eau de mer, un avantage 
dont profitent certaines communautés vivant sur la côte où en été l’approvisionnement 
est très incertain » (CALLENBACH 2018, p. 208). 

Si l’approvisionnement en eau et le chauffage semble être acquis en quantités 
suffisantes pour vivre confortablement dans les maisons écotopiennes, l’électricité est 
beaucoup plus rare. L’ensemble de la société est très économe par rapport à ce fluide. 
Aux néons, les Écotopiens préfèrent les petites ampoules et les bougies fabriquées à 
partir de graisses animales. Ceci serait notamment la « conséquence curieuse du prix 
exorbitant de l’énergie en Écotopia » (CALLENBACH 2018, p. 242). L’éclairage urbain est 
lui aussi absent, préférant le retour à la nuit, même en ville. Ce qui dans les premiers 
temps ne manquait pas de troubler William Weston. 

Si certaines propositions de Callenbach peuvent nous paraître radicales voire 
rétrogrades, en particulier en ce qui concerne les énergies, d’autres semblent bel et 
bien appartenir à un champ des possibles. Le retour à la nature, l’abandon des espaces 
urbains traditionnels au profit de villes moyennes, le développement de la nature en 
ville, les transports électriques individuels ou collectifs font partie d’ores et déjà partie 
de notre quotidien. Des projets proposent d’aller encore plus loin. 

RÉSONANCES : DU ROMAN AUX PROJETS 

Dans son article consacré aux visions de l’Écotopia, Meredith Gaglio indique que 
beaucoup parmi les premiers lecteurs d’Écotopia ont été inspirés par cette nation 
fantastique. Elle cite notamment l’architecte Tom Bender qui a fait l’éloge de l’ouvrage2 : 

“Qui ressemble plus à un kit qu’à n’importe quelle utopie que j’ai lue, ou à un 
plan décennal pour créer un avenir meilleur.” (GAGLIO 2022, p. 241, tradução dos 
autores/traduction des auteurs). 

Il est vrai que le roman de Callenbach est riche de détails de toutes sortes. Bien plus 
que d’autres ouvrages du même genre. Dans l’histoire de l’utopie, les principaux récits 
ne décrivent que peu la ville et l’habitat (PAQUOT 2018, p. 71). Callenbach, lui, en fait 
des éléments centraux de son nouvel état. Bien vivre est extrêmement important, mais 
cela n’empêche pas une forme de dénuement et de retour à l’essentiel. 

2. Nous n’avons pu accéder au texte original : BENDER, Tom. In Ecotopia’s Big Woods. Rain 2, setembro/outubro 
1975, n°1. 
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Dans son article « Poétiser la transition écologique », Damien Delorme rappelle que 
lors d’une conférence prononcée en 2009, Callenbach interrogeait sur « la possibilité 
de réalisation de ce qui n’était d’abord qu’une fiction littéraire » (DELORME 2019, p. 
548). Bien que « l’utopie [soit] la représentation fantasmatique d’une société nécessaire 
et impossible » (DÉLÉAGE 2008, p. 34) des projets architecturaux et urbains, plus ou 
moins réalistes, émergent tout autour de la planète. Partout on s’interroge face aux 
changements climatiques et ses répercussions sur nos lieux de vie. Partout certains se 
questionnent sur notre consommation de ressources naturelles, notre impact sur la 
planète. Il s’agit de repenser les modes de vie, particulièrement les modes de vie urbains. 
Selon l’ONU, en 2050 la population mondiale devrait atteindre 9,7 milliards d’individus, 
dont deux sur trois devraient vivre en ville (ONU 2018). 

Écotopia préfigure certaines des mutations urbaines du XXIe siècle. Dans le 
positionnement temporel de son récit, en 1999, Callenbach nous propose d’inaugurer le 
siècle à venir en adoptant de nouvelles pratiques : piétonisation, véhicules collectifs —
électriques dans la grande majorité des cas—, vélos gratuits à disposition de tous, quasi 
disparition des véhicules thermiques ; mais également de nouveaux modes d’habiter : 
architecture standardisée bâtie en matériaux recyclables, énergies vertes, végétalisation 
urbaine, matériaux écologiques, réduction de la taille des villes, décentralisation… 
Son idée majeure étant sa proposition de mini-villes mises en réseaux. Nombre de ces 
éléments mis en place en Écotopia font partie intégrante des actions menées par les 
concepteurs contemporains pour repenser les espaces urbains. 

Sans être exhaustive, nous pouvons recenser quelques projets qui, bien qu’éloignés 
des idées développées par Callenbach dans son roman, en sont des résonnances. 
Certains ont été concrétisés, d’autres n’en sont qu’à l’état d’intention, mais tous nous 
invitent à reconsidérer notre rapport à l’environnement. 

Mentionnons ainsi les recherches sur les fermes verticales en cœur de ville, destinées 
à nourrir les populations urbaines en limitant l’impact du transport de la production. 
L’architecte belge Vincent Callebaut a ainsi imaginé un prototype de ferme urbaine 
baptisé « Dragonfly3 ». Une double tour de près de 600 mètres de hauteur, à usage 
mixte (logements, bureaux) mais surtout destinée à la culture potagère et maraîchère. 
Les eaux usées et déchets y seraient également traités, et elle fonctionnerait grâce aux 
énergies renouvelables. Cette « libellule » serait implantée en plein cœur de New-York. 
Ce type de ferme urbaine existe bel et bien et a fait ses preuves à Singapour depuis les 
années 1980 (CHOW and BRUN 2022). 

Au-delà des fermes urbaines, les tours sont légions dans les projets contemporains, 
destinées pourquoi pas à capter l’eau, à la recycler, à profiter de l’air pour ne pas avoir 
besoin de climatisation, à densifier verticalement les villes plutôt qu’horizontalement. 
Certains préfèrent s’éloigner de la terre ferme et imaginent, à l’image de Vincent 
Callebaut, des villes flottantes. 

L’architecture modulaire, permettant notamment l’adaptabilité de la superficie d’un 
espace aux besoins, a d’ores et déjà été expérimentée. Pensons au projet Walden 74 de 
Ricardo Bofill (1975), l’année même de la publication d’Écotopia. Dans cet immeuble, 
les cellules de 30 m2 conçues pour une personne peuvent fusionner pour accueillir des 
familles. 

3. https://vincent.callebaut.org/object/090429_dragonfly/dragonfly/projects

4. https://ricardobofill.com/projects/walden-7-2/
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Une autre direction envisagée est de devenir une ville carboneutre. Strasbourg a 
ainsi annoncé son intention de le devenir d’ici 20305. Des questionnements identiques 
sont à l’œuvre en Belgique et au Québec. Chengdu en Chine ou Masdar aux Émirats 
Arabes Unis ont été conçues selon des programmes ambitieux : autosuffisances, bas-
carbone, villes sans voitures, grande importance accordée au recyclage et au respect de 
l’environnement naturel. 

L’une des premières mesures prise par les municipalités concerne généralement les 
véhicules. Toutes affirment vouloir faire disparaître les véhicules thermiques au profit de 
mobilités douces ou électriques. 

Évoquons les smart cities, villes dans lesquelles tout serait connecté. Copenhague 
ambitionne par exemple de devenir la première ville verte intelligente. Son 
programme s’articule autour de quatre axes : la mobilité, la production et la 
consommation d’énergie, la gestion des services municipaux. Depuis une vingtaine 
d’année la ville est en transformation. Des écoquartiers voisinent avec des immeubles 
mixtes aux façades végétalisées, les stations de recyclage sont légion et une partie 
de l’électricité est produite par des éoliennes en mer. Les efforts entrepris, à la fois 
par la municipalité et les habitants, ont été reconnus en 2014 par l’obtention du 
titre de Capitale verte de l’Europe6. Dans cet exemple également, la question des 
déplacements est primordiale. Les transports en commun sont favorisés et le métro 
fonctionne 24h sur 24h. 

Mentionnons enfin le projet de Curitiba. La capitale de l’état du Parana au Brésil a 
été repensée dans les années 1970, soit au moment même de la publication d’Écotopia. 
Totalement novatrice dans son dessin, son système de recyclage, ses réseaux de 
transport, la ville a fait figure de pionnière pendant plus d’une vingtaine d’années. La 
transformation de la ville, impulsée par l’architecte et ancien maire Jaime Lerner, semble 
désormais être ralentie. L’utopie a été rattrapée par la réalité.  

Le constat qu’émettent Wallenhorst et Theviot à propos des écrits pourrait être 
appliqué également à la recherche et la recherche action dans les domaines de 
l’architecture et de l’urbanisme : 

“Nombreux sont les écrits partant du constat de l’entrée dans l’Anthropocène que 
nous pouvons rassembler sous cette appellation “post-prométhéenne”. […] Leur 
tonalité est celle de la revendication, de la dénonciation, de l’opposition et du rêve 
de voir émerger des formes alternatives aux formes économiques hégémoniques 
contemporaines fondées sur le capitalisme. Ces manifestes nous disent qu’un autre 
monde est possible. Ou, en tout cas, un autre monde serait souhaitable. Parce que 
l’ensemble des sphères de la vie sociale (santé, industrie, éducation, militaire, loisirs, 
transports, alimentation, etc.) subissent les conséquences des changements majeurs 
de l’Anthropocène […]” (WALLENHORST and THEVIOT 2020, p. 13).

Les projets que nous avons identifiés dans cette dernière partie peuvent être assimilés 
à des manifestes. Ils appellent à repenser l’espace urbain, à réfléchir à notre impact sur 
le territoire et ses ressources, comme Callenbach le faisait dans son roman. À travers 
ce bref état des lieux de la recherche et des actions contemporaines sur la ville, nous 
avons fait ici émerger autant d’idées et d’archétypes proposés par les architectes et les 

5. https://www.strasbourg.eu/territoire-bas-carbone

6. https://www.mediaterre.org/actu,20210305175310,3.html
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urbanistes pour repenser la ville tout en respectant l’environnement et la biodiversité, 
en économisant la surface, les matériaux et ressources, en offrant de la mixité sociale et 
d’usage, en permettant la multiplication des flux et en facilitant les déplacements.

Quant aux machines industrielles capables de mouler d’un seul tenant des maisons en 
plastique, que l’on songe à nos imprimantes 3D qui permettent —à quel coût financier et 
environnemental— d’imprimer, en plastique ou en béton, des maisons entières.  

CONCLUSION

Nous nous interrogions en introduction sur le fait de devoir nous inspirer du passé 
ou au contraire de nous tourner vers le futur pour réinventer la ville et l’espace urbain. 
Callenbach adopte une position d’entre deux. 

Il nous invite à inventer de nouveaux procédés pour repenser nos habitats, nos modes 
de déplacement. Dans le même temps, il opère une sorte de retour en arrière en ce 
qui concerne l’habillement ou le vivre ensemble. Il mêle les thématiques de l’écologie 
postindustrielle aux préoccupations sociales. Selon Déléage, la question transversale 
d’Écotopia est : que se passerait-il si les écologistes prenaient le pouvoir ? (DÉLÉAGE 
2008, p. 39). À cette question nous pouvons ajouter une précision : si les écologistes 
prenaient le pouvoir et réussissaient, dans sa totalité, à mettre en place leur programme 
de re-construction, de re-définition de l’espace urbain, de transformation profonde de la 
société, que se passerait-il ? 

La ville du XXIe siècle doit se réinventer. Ou plutôt elle doit composer à nouveau avec 
l’environnement, le respecter, le prendre en compte. À son sujet se forge souvent un 
imaginaire dans lequel l’urbain s’efface au profit d’une nature reconstituée. Bien que 
Thierry Paquot affirme que beaucoup d’utopies sont « urbaphobes » et ne se révèlent 
que peu imaginatives quant à l’urbanisme ou la forme de la ville (PAQUOT 2018, p. 71), 
Écotopia nous invite justement à repenser la ville. Les préconisations d’Ernest Callenbach 
semblent en passe d’être atteintes, puisque de nombreux projets contemporains y 
apportent une réponse concrète. 

L’auteur nous propose un récit. Un récit urbain mais également un récit territorial 
puisque c’est l’ensemble des échelles qui sont décrites : de l’habitat à l’état. Dans son 
roman, Callenbach accorde une place importante à l’imaginaire utopique —passant par 
la transformation des relations sociales, de l’architecture, de l’urbanisme et de l’Habiter— 
qui nous renvoie aux tentatives, rêves et projets actuels de transformations de la ville 
du XXIe siècle. En s’inscrivant dans le genre du solarpunk, qui encourage les visions 
optimistes de l’avenir, en prenant en compte les préoccupations environnementales 
et la lutte contre les inégalités sociales, Ernest Callenbach fait véritablement preuve 
d’anticipation. 

À travers des thèmes qui lui sont chers, il nous invite, aujourd’hui encore, à nous 
questionner sur notre mode de vie, bien que son roman ait été publié il y a près de 50 
ans. Comme le souligne le traducteur de l’ouvrage, Brice Matthieussent, 

“Ce roman est un manifeste en même temps qu’un cri d’alarme : si nous ne changeons 
pas nos habitudes de vie, la planète elle-même nous imposera des bouleversements 
catastrophiques.” (CALLENBACH 2018, p. 18).
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MAL-ESTAR PSÍQUICO NO URBANO CONTEMPORÂNEO
ENSAIO SOBRE SOFRIMENTO E CAMINHARES 
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RESUMO

Diante do espraiamento do tecido urbano pelo mundo, sobretudo a partir da 
virada do século XIX para o XX, houve uma série de mudanças quanto às formas de se 
relacionar, produzir e consumir nas cidades. Tais transformações engendraram tanto o 
surgimento de manifestações específicas de sofrimento psíquico, quanto intensificaram 
ou possibilitaram a manutenção de outras. Dito isto, o presente texto propõe-se a 
apontar algumas pistas em direção à mitigação ou supressão do mal-estar psíquico 
condicionado pelos modos de vida urbanos, todas elas orbitando a ideia - central neste 
trabalho - de psicogeografia e as formas de se caminhar e se apropriar da cidade de 
maneira lúdica, ressignificada. Encerram este trabalho algumas reflexões acerca de 
urbanos possíveis (e impossíveis) quanto ao abrigo e ao enraizamento dos sujeitos nos 
espaços que circunscrevem-lhes a vida. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Urbano; Sofrimento Psíquico; Psicogeografia; Subjetividade.

ABSTRACT

In face of the spread of the urban net around the world, especially from the turn 
of the 19th to the 20th century, there were a series of changes concerning the ways 
of relating, producing and consuming in cities. Such transformations engendered both 
the emergence of specific forms of psychic suffering as much as intensified or enabled 
the maintenance of others. Hereupon, the present text intends to point out some clues 
towards the mitigation or suppression of the psychic pain conditioned by urban ways 
of life, all of these clues orbiting the idea - central in this work - of psychogeography 
and the means of walking and appropriating the city in a playful, resignified way. This 
work is concluded with some reflections about possible (and impossible) urban spaces 
regarding sheltering and rooting of individuals in the spaces that circumscribe their lives.
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Urban; Psychic Suffering; Psychogeography; Subjectivity.
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I. AS RAÍZES DO HOMEM E DO SOFRIMENTO: CAUSAS E EFEITOS

Quando há uma desagregação das velhas tradições e uma proliferação de novas 
alternativas, cada homem se vê obrigado a recorrer com maior constância ao seu 
“foro íntimo” - aos seus sentimentos (que nem sempre condizem com o sentimento 
geral), aos seus critérios do que é certo e do que é errado (e na sociedade em crise 
há vários critérios disponíveis, mas incompatíveis). A perda de referências coletivas, 
como a religião, a “raça”, o “povo”, a família ou uma lei confiável obriga o homem a 
construir referências internas. Surge um espaço para a experiência da subjetividade 
privatizada: quem sou eu, como sinto, o que desejo, o que considero justo e adequado?1

 
A entrada do século XX marca a eclosão de novas formas de se viver e de habitar 

os espaços; espaços, aliás, profundamente transformados à época, em decorrência 
de diversos fatores estruturais: guerras e o redesenho geopolítico mundial, novos 
atores econômicos e políticos, transformações nos ambientes e relações de trabalho, 
transformações nas formas de se produzir e consumir, novos fixos e fluxos, enfim. Há uma 
gama de fatores a partir dos quais as cidades e o fenômeno urbano vêm se transformando 
ao longo do tempo. Sob o indelével metabolismo homem-meio, é mister assumir que 
as vicissitudes no espaço impactam, indiscutivelmente, nas dimensões intersubjetiva 
e intrapsíquica: à medida que as relações humanas se amoldam conforme o meio, a 
subjetividade acompanha este movimento e, tal qual, se sujeita à mudança. Quanto 
à dimensão intrapsíquica, daí que resultam manifestações específicas do sofrimento, 
produto desta sociedade global e das complexas relações que nela ocorrem.

A partir deste redesenho nos espaços - notadamente urbanos -, fez-se premente a 
demanda por uma compreensão mais ampla sobre as aflições psíquicas, sobretudo por 
dois motivos: em primeiro lugar, em função das novas relações socioespaciais construídas; 
em segundo lugar, em detrimento da incompletude que as categorias médico-fisiológicas 
oferecem para explicar tais problemas. Não se trata, isto fique claro, de invalidar tais 
categorias e nomenclaturas, ou tratá-las como obsoletas ou disfuncionais. É necessário 
reconhecer, porém, que o sofrimento humano extrapola o discurso ensimesmado das 
psicopatologias, e demanda esforços, em função de sua complexidade, de outras ciências 
para melhor compreendê-lo.

À guisa de exemplificação, entre as tantas manifestações de sofrimento mental que 
se encontram na conjugação de saberes, pode-se citar a neurastenia, i.e., rudemente, 
esta astenia que acomete o psíquico (neûron + asthéneia). George Beard (1839-1883), 
neurologista americano, foi o primeiro a lançar luz sobre este novo quadro clínico; 
contudo, ainda que o tenha feito na metade do século XIX, Beard destacou a influência 
das condições e do modo de vida do sujeito (entende-se, então, como modo de vida 
americano) quanto à manifestação deste problema (PEREIRA, 2002). O impacto desta 
afirmação se dá sobretudo pela inconvencionalidade, à época, de se retirar uma 
manifestação psicopatológica do discurso exclusivo das ciências médicas e considerá-la 
como algo que emerge, também, de fatores externos como formas específicas de vida. 

De fato, a nação norte-americana, ao produzir imagens arquetípicas de vida, família, 
hábitos e relações - o American Way of Life -, vem produzindo, colateralmente, uma 
sociedade predisposta ao desencadeamento de problemas de saúde diversos. Eis que, a 
partir desses traços do ethos norte-americano, a neurastenia tenha sido descrita como 

1. FIGUEIREDO, 2008, p. 22-23
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“[...] Um estado crônico de esgotamento físico e mental, acompanhado por sintomas 
vagos e generalizados de desconfortos e disfunções corporais [...],  bastante próximo 
à melancolia e à hipocondria. Caracterizava-se por um estado de fadiga física e 
psicológica permanente, acompanhada de múltiplas indisposições de caráter 
corporal, tais como impotência sexual, dispepsias, vertigens, cefaleias, insônia, 
sensação de plenitude gástrica e neuralgias” (PEREIRA, 2002, p. 172).

Na literatura estadunidense, Herman Melville (1819-1891) descreveu os sintomas 
neurastênicos - a despeito de não usar o nome do transtorno - em seu personagem 
Bartleby, um escriturário empregado em uma advocacia no coração de Nova Iorque. 
Diante da rotina agitada da Wall Street e do claustrofóbico escritório - cujas janelas 
contemplavam uma parede de tijolos -, os comportamentos de Bartleby se reduziram 
ao mínimo possível, e sua fala, ouvida apenas quando reiteradamente demandada, 
proferia sempre a mesma resposta, o que quer que lhe perguntassem: “prefiro não 
fazer”. Segundo a compreensão do filósofo Byung-Chul Han (2015, p. 32), “Bartleby 
desenvolve sintomas característicos da neurastenia. Vista dessa forma, a sua fórmula ‘I 
would prefer not to’ [...] representa [...] a falta de iniciativa e a apatia pela qual Bartleby 
acaba inclusive sucumbindo”.

Este estado psicossomático de lassidão mental e física foi pensado comparativamente 
com a anemia, de modo que “a anemia é para o sistema vascular, o que a neurastenia 
é para o sistema nervoso” (BEARD apud ZORZANELLI, 2010, p. 433), cuja fonte de 
esgotamento estaria, aqui, no limiar de condições fisiológicas (fatores internos) e 
condições do meio social (fatores externos). 

Com pertinência, poder-se-ia pensar em outra categoria ligada à discussão sobre 
o sofrimento psíquico, cuja compreensão perpassa necessariamente dimensões 
fundamentais da vida social, como a manutenção dos hábitos e tradições, as relações 
de trabalho, a educação etc. Esta ideia, a de desenraizamento, diz respeito exatamente 
sobre as circunstâncias pelas quais tais dimensões se encontram desajustadas, em 
desarmonia com o sujeito, provocando, no limite, sofrimento e mal-estar. 

Para entender esta metáfora que alude a uma atividade botânica – este desgarrar de 
uma raiz de seu solo nutriz por condições endógenas ou exógenas –, é preciso considerar 
que o desenraizamento enquanto experiência e os sintomas que daí derivam são 
produzidos a partir de uma ruptura parcial ou total com aquilo que qualifica os modos 
de vida de um agrupamento humano ou de um indivíduo. Esta fissão no ethos, i.e., nos 
hábitos e moradas do sujeito, nas dimensões da vida orgânica, física (ζωή) ou na vida 
sob sua dimensão pública, enquanto troca entre convivas (βίος), enfim, possibilita a 
emergência do desenraizamento enquanto sintoma de sofrimento psicológico.

Simone Weil (1909-1943), filósofa francesa, apesar de sua curta vida, dedicou-se 
quase integralmente a estudar e viver, na pele, as dimensões do sofrimento humano, 
da exploração no ambiente fabril francês, da humilhação social e da reificação.  Em 
miúdos, devotou sua vida à questão da atenção sobre os desgraçados e explorados, e 
os fatores por detrás da condição destes. Suas reflexões acerca do desenraizamento, 
i.e., esta “doença moral” (WEIL, 2001, p. 47) que desanexa o sujeito daquilo que 
fornecia-lhe algum sentido e apego em vida, provém sobretudo de sua experiência 
enquanto operária na linha de produção da Renault. Em uma passagem do livro O 
Enraizamento, Weil afirmou que
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“Seres verdadeiramente desenraizados não tem senão dois comportamentos 
possíveis: ou caem numa inércia da alma quase equivalente à morte, como a maior 
parte dos escravos no tempo do Império Romano, ou se jogam numa atividade que 
tende sempre a desenraizar, frequentemente pelos métodos mais violentos, aqueles 
que ainda não o estão ou não o estão senão em parte” (ibid, p. 47).

Se, portanto, arrancado de seu solo, o desenraizado cairá em um estado de 
superfluidade, em direção à entropização da vida, num tal grau análogo quase à própria 
morte, segundo Weil. Ou senão o desenraizado, a partir do desarranjo nos mecanismos 
de auto-reconhecimento e de reconhecimento da alteridade, se inclinará às atividades 
cujo devir será o desenraizamento do outro, quer dizer, ser-lhe-á clara a ideia de que só 
será possível seu enraizamento se às custas do desenraizamento (ou da eliminação) de 
outrem. Ora, a ideologia e propaganda de regimes políticos fascistas não se basearam 
em outra ideia senão esta… 

A partir de suas observações in loco, Weil argumentou mostrando como o 
ambiente fabril é condição sine qua non para o desenraizamento, constatando 
uma importante inversão ontológica: a mercadoria produzida tem mais valor per 
se do que o próprio trabalhador, ou, dir-se-á, esta peça partícipe das máquinas e 
engrenagens industriais. A coisificação do homem em função da valorização do 
objeto extrapola a fábrica e se estende pelos campos e cidades, perpetrando o 
desenraizamento no âmbito das manifestações de sofrimento mental a partir das 
condições de vida. 

Qualquer relação que se constitua a partir da exploração de um sobre outro estará 
suscetível a produzir os efeitos do desenraizamento, ou de sua forma crônica e ainda 
mais severa, o infortúnio (WEIL, 2019, p. 84). As relações que ocorrem nas cidades 
urbanas não se furtam das condições de desigualdade e exploração supracitadas; pelo 
contrário, tais cidades tendem a classificar e hierarquizar seus lugares de acordo com 
seu valor de troca, não mais seu valor de uso, segregando, assim, recortes populacionais 
em detrimento de outros. A liberdade de circulação do corpo é contraditoriamente uma 
liberdade condicionada. 

Se é certo assumir que as categorias até agora explicitadas se evidenciam no plano 
da vida relacional, i.e., social, então devem ser estudadas na intersecção Psicologia/
Psiquiatria e Ciências Humanas; tão logo é preciso reconhecer que só é possível 
combater seus sintomas a partir da conjugação de esforços dos dois lados. Longe de 
intentar resolver estes problemas de ordem psíquica, é preciso, aqui, apontar algumas 
pistas que não apenas estreitam a discussão sobre o tema, mas podem, também, 
levar ao empenho tanto de práticas mitigadoras do sofrimento, quanto de práticas 
enraizadoras entre o sujeito e os espaços que marcam sua existência. Para tanto, 
será central a assunção do caráter enraizador que pode se estabelecer na relação 
homem-meio a partir de um pensar voltado à circulação do corpo, bem como a cidade, 
enquanto produto humano, como lugar convidativo, abrigo de mitos e histórias 
que comunicam povos. Far-se-á necessário partir das ideias de flânerie e dérive, de 
psicogeografia e outras tributárias a estas, trazendo à baila alguns de seus aspectos 
teóricos e potencialidades práticas.
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II. O CAMINHANTE PRÓXIMO E DISTANTE: FLÂNERIE E LITERATURA

Que maravilhas não se encontram numa grande cidade, quando se sabe passear e 
observar?2

Existe uma pulsão psíquica que move o homem em direção àquilo que lhe diz respeito; 
ou, melhor, que diz respeito àquilo que ele reivindica como seu, como sendo ou de 
sua pertença, ou de parte do seu espaço, de sua morada. Aquele lugar ou coisa para 
a qual ele corre quando ser-lhe-ia preciso, e isto não porque a situação lhe é sempre 
forçosa, mandatória, como num chamado de fuga ou de exílio por sobrevivência. Mais 
do que isso, quando o sujeito corre porque é preciso que se encontre consigo mesmo em 
concretude, numa experiência de totalidade, suficiente à manutenção da vida lato sensu. 
A vida que, aliás, não é exclusivamente atendimento de demandas biológicas; estas, é 
claro, imperam pois reinam antes de qualquer vontade da consciência. Conforme dito 
anteriormente neste texto, vida diz respeito, também, à pulsação de desejos que habita 
a imaginação do sujeito e o imaginário da comunidade que lhe cerca e lhe comunica, 
portanto tem que ver com os costumes, hábitos e tradições de um povo. 

Uma frase como “correr de um lugar para outro” pode incitar às conotações de pressa 
e rapidez, como pode suscitar as instâncias de momento e de brevidade. Contudo, na 
Escandinávia Antiga, correr não era pensado exclusivamente deste modo. Correr podia 
ser um ato irrefletido, entre ir de lá pra cá e vice-versa; isto era expresso pelo verbo 
flana3, i.e., este correr despretensioso, lúdico, brincalhão e errante, como quem não 
pretende chegar, apressadamente, a lugar algum. Esta errância lúdica do flana é a raiz 
etimológica de flânerie e flâner/flâneur, que, do mesmo modo, referem-se ao gozo da 
errância pelos espaços, neste texto compreendidos como urbanos, metropolitanos, 
contextualizados pela lógica capitalista de produção e circulação em massa. 

O flâneur há-de ser abordado aqui sob duas perspectivas: longe da presunção de 
exauri-lo conceitualmente, trataremo-no sob esta ideia primeva, legada pela etimologia, 
de uma corrida que, paradoxalmente, não quer chegar pontualmente algures; e, 
também, sob sua acepção moderna, a partir do urbano que se tece pelo mundo desde a 
virada do século XIX para o XX, de um sujeito social que se apercebe das multidões e dos 
espaços urbanos e deles se apropria, convertendo suas impressões em criações: contos, 
romances, fotografias, mapas mentais. Em última instância, far-se-á mister pensar a 
errância do flâneur como uma das formas do sujeito de se apropriar dos espaços, de 
modo a estabelecer suas raízes e vinculando-se afetivamente ao seu meio. 

A figura do flâneur é primeiramente identificada na literatura, nos trabalhos de 
Baudelaire e de Walter Benjamin, como sendo este sujeito que vaga de forma oculta pelas 
ruas e becos da cidade moderna, entremeando-se na multidão, mas, paradoxalmente, 
escondendo-se nela; se tratava de “ver o mundo, estar no centro do mundo e permanecer 
oculto ao mundo” (BAUDELAIRE apud COVERLEY, 2014, p. 138). Esta forma de errância 
- flânerie -, pelos trajetos e lugares mais triviais da vida urbana, se constituía como 
uma forma de prazer ao flâneur. O trivial à época - i.e, o ritmo acelerado das massas 
componentes de uma cidade urbana como Paris - era algo de estranho ao flâneur 
baudelairiano, isto porque este sujeito, para gozar de tempo livre ao exercício de suas 
caminhadas, haveria de pertencer a uma classe elitizada, privilegiada financeiramente e 

2. BAUDELAIRE, 1937, p. 70

3. https://en.wiktionary.org/wiki/flana
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que, portanto, permitisse que seu tempo não precisasse se destinar ao labor extenuante 
que se aplicava ao resto da sociedade. O tempo lhe era, aliás, a fonte da qual ele extraia 
o ócio criativo, os estudos, a criação literária e, claro, a flânerie, i.e., esta experiência 
estética e poética com a cidade. 

Este caminhante passivo e observador, a despeito de estar em meio à multidão, dela 
destoa com sua aparência dândi, refinada ao gosto de sua posição na sociedade, mas 
que, ainda assim, encontra prazer em caminhar pela cidade como um espectador, que 
assiste ao espetáculo que se trama a partir das dinâmicas e dos atores urbanos. Contudo, 
o flâneur nesses moldes deve ser pensado menos como um sujeito social e mais como 
um arquétipo, uma construção ideal (SOLNIT apud COVERLEY, 2014, p. 139) no âmbito da 
literatura que serviu de fonte, isto sim, tanto para escritores vindouros como entusiastas 
das práticas legadas pelo arquetípico caminhante urbano.

Na Inglaterra, o mesmo pode se considerar com Robinson Crusoe (1719), livro de 
Daniel Defoe que “oferece uma visão de Londres moldada de acordo com sua própria 
topografia imaginária” (COVERLEY, 2018, p. 38). O personagem homônimo ao livro é 
um navegante que, ao naufragar em uma ilha deserta por quase três décadas, vê suas 
possibilidades subsistenciais restritas aos limites geográficos do ilhéu. Durante o período 
de seu isolamento, resta-lhe um perambular que, por um lado, percorre o território 
insular com seu corpo, e, por outro, divaga sobre as memórias e ativa-lhe a imaginação. 

Para além do conteúdo do livro, tais atributos do personagem Robinson Crusoe serviram 
de inspiração a outros escritores. Rimbaud, em seu poema Roman (1870), cunhou o verbo 
robinsonner, i.e., ato de deixar a mente vagar livremente, ou viajar só e mentalmente:  “o termo 
de Rimbaud evidentemente vem da viagem imaginária de Robinson Crusoe, remetendo aos 
seus temas essenciais do isolamento e da fuga imaginária” (ibid, p. 60-61). 

Entre flânerie e robinsonner, é permitido pensar na indissociabilidade entre lugar e 
imaginário. Toda forma de errância, por mais que deambule pelos cenários mentais, 
introjeta na psiquê elementos de espacialidades concretas, percebidas sensorialmente4; 
há, portanto, um processo ininterrupto de subjetivação e simbolização de espaços 
objetivos apropriados em vida; essa simbolização, produtora de mapas imaginários e 
lugares suprassensíveis - os quais serão melhor elucidados à frente -, é que permite 
a deambulação mental, a viagem imaginária. Porquanto indissociáveis, ambas as 
expressões podem ser pensadas como formas de vinculação afetiva do homem com o 
meio, de modo a ressignificar sua existência e suas relações ou com as coisas e lugares 
e/ou com outros indivíduos. Contudo, as duas categorias não são as únicas a revelar 
formas específicas de se caminhar ou viajar pelos lugares físicos ou imaginários; há-de 
se discutir as mais contemporâneas categorias de psicogeografia e dérive. 

III. ENTRE CIÊNCIA, POLÍTICA E ARTE: A PSICOGEOGRAFIA E A DÉRIVE

Aqueles raros momentos em que o viajante se depara com o inesperado, quando a 
viagem desmorona e as regras são quebradas, são os momentos em que acordamos 
e prestamos atenção5.

4. Esta associação entre categorias antípodas - mental x concreto, ideia x matéria etc. - é melhor elucidada no conceito 
de trajetividade de Augustin Berque quando para explicar a realidade de fenômenos que oscilam entre pólos: “A 
realidade da coisa está por conseguinte a meio caminho entre os dois pólos teóricos do objetivo e do subjetivo: é 
trajetiva. A realidade da coisa é trajetiva, porque é animada pela ida-e-vinda incessante, pela pulsação da nossa 
existência” (BERQUE, 2000, p. 7).

5. ELLARD, 2015, p. 84
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A figura literária do flâneur convidou seus leitores a vagar pela cidade numa 
experiência de lazer, de regozijo a partir da trivialidade do cotidiano, de modo a suscitar 
uma participação lúdica e afetiva com os lugares. Aliás, dir-se-á aqui de outra forma: 
através das errâncias, a cidade é quem convida o caminhante a conhecê-la, conhecer 
seus mitos, suas entranhas, aquilo que foi forcluído, esquecido. Afinal, a cidade - das 
coisas mais humanas que existem -, é unidade diversa, sobreposição de diferentes 
tempos em espaços, um microcosmo a se revelar, mui misteriosamente, àquele que se 
dispôr a conhecê-la. 

Todavia, pouco adianta este convite se, ao mesmo tempo, se espraiar pela malha 
urbana uma dinâmica de circulação, produção e consumo que restrinja o corpo às 
finalidades produtivas. A figura do flâneur, dândi e elitizada, não poderia ser assumida 
em concretude nesse contexto de proletarização das sociedades urbanas do século XX, 
mesmo porque ele próprio seria parte desse espetáculo. A criação da Internacional 
Situacionista (1957), pois, a fim de reverter esta lógica, apontou para a necessidade 
radical de uma nova sociedade, contra-hegemônica, crítica, artística, participativa da 
cidade lato sensu. Dentre as formas de participação ativa na cidade, os situacionistas 
propuseram o conceito de psicogeografia. Segundo Guy Debord, membro de maior 
renome do grupo,

“[...] O termo psicogeografia, sugerido por um cabila iletrado para designar o 
conjunto de fenômenos que alguns de nós investigávamos no verão de 1953, 
não parece demasiado impróprio. [...] A geografia, por exemplo, trata da ação 
determinante das forças naturais gerais, como a composição dos solos ou as 
condições climáticas, sobre as estruturas econômicas de uma sociedade e, por 
consequência, da concepção que esta possa criar do mundo. A psicogeografia 
se propunha o estudo das leis precisas e dos efeitos exatos do meio geográfico, 
conscientemente organizado ou não, em função de sua influência direta sobre o 
comportamento afetivo dos indivíduos.” (DEBORD, 1955, p. 1)

Em miúdos, a cidade, enquanto agrupamento de elementos naturais e criações 
humanas, teria influência direta sobre o comportamento e subjetividade dos indivíduos 
e, portanto, seria passível de ser estudada segundo um rigor metodológico. A 
psicogeografia, no limite, proposta pelos situacionistas, teria uma pretensão científica 
no limiar entre Psicologia, Geografia e, na prática, com as Artes (vide a grande influência 
do dadaísmo e do surrealismo no começo do movimento); o caminhante - agora sujeito-
pesquisador -, não mais sob a denominação de flâneur, seria o dériveur, e sua técnica, 
a dérive, 

“[...] é o caminhar sem rumo, ou deriva, que permite ao praticante averiguar a 
verdadeira natureza do ambiente urbano ao passar por ele. Assim, zonas emocionais 
que não podem ser determinadas simplesmente por condições arquitetônicas ou 
econômicas devem ser reveladas pela dérive” (COVERLEY, 2018, p. 117).

Em tese, a psicogeografia em Guy Debord se apresentava como um projeto 
científico, mas cujo corpo epistemológico era demasiadamente subjetivo, e, 
frequentemente, contraditório: a dérive, e.g., era por vezes determinada por sua 
objetividade, como meio pelo qual seria possível perscrutar pelo urbano; noutros 
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momentos, contudo, seria como uma caminhada brincante, como um jogo6, um 
experimento social ou artístico, sem muito a se obter.

Os resultados alcançados pelo dériveur poderiam ser registrados em mapas 
psicogeográficos, ou seja, cartografias subjetivas acerca da experiência da dérive. 
E ainda que o caráter científico da psicogeografia possa ser questionado, os mapas 
psicogeográficos produzidos a partir das dérives e das performances urbanas se 
apresentam como uma alternativa aos mapas temáticos/sistemáticos comumente 
produzidos e reproduzidos por órgãos oficiais e outras instituições. 

Figura 1: Guide psychogéographique de Paris. Discours sur les passions de l’amour. Fonte: 
FRAC Centre. Autoria: Guy Debord, 1957.

Enquanto expressões artísticas do comportamento e da subjetividade do indivíduo 
pelos lugares, os mapas psicogeográficos revelariam imagens e símbolos que suscitam 
tanto a imaginação individual quanto o imaginário coletivo. Tais mapas, por acederem 
à memória e à abstração, revelariam não o rigor geométrico-cartesiano dos lugares 
geográficos (topos) da cidade, mas os lugares suprassensíveis, não geográficos 
(khôras), relembrados, imaginados quer como utopias, quer como disparates ou 
absurdos. Diferentemente dos topos que preenchem a cartografia convencional, as 
khôras dos mapas psicogeográficos não admitem ser substituídas (DERRIDA, 1995, p. 
45), porque habitam, antes de tudo, territórios psíquicos. São indeléveis porquanto 
não geográficos. 

A dérive, pensada ou não sob o seu viés científico originário, é condição sine qua 
non à elaboração de mapas psicogeográficos. Não apenas a dérive: a flânerie aponta 

6. Debord cita, por exemplo, o caso de um amigo seu que caminhava pela região de Harz, na Alemanha, se orientando 
a partir de um mapa de Londres (DEBORD apud COVERLEY, 2018, p. 118).
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para a importância semelhante de se examinar a cidade e transformar a experiência do 
caminhar em uma experiência lúdica e criativa, a resultar, enfim, na criação artística.

Figura 2: Organização conceitual a partir da psicogeografia. Autoria própria, 2022.

É fundamental compreender o momento histórico no qual os conceitos expostos 
foram elaborados, tanto quanto é mister reconhecer como todos eles apontam para 
uma relação recíproca, interdependente, entre as categorias lugar, comportamento 
e subjetividade (RIBEIRO, 2018). De igual modo, tanto a flânerie quanto a dérive 
apresentam um potencial criativo e vinculativo, visto que a possibilidade de situações 
espontâneas e performáticas no espaço cotidiano podem trazer ludicidade e, portanto, 
ressignificação dos diversos ambientes que circunscrevem a vida no urbano. Há-de se 
considerar, porém, que, entre o indivíduo e a cidade, há outros agentes determinantes 
no que tange às práticas sensoriais do corpo pelos lugares. A cidade é tão complexa 
quanto quem a cria. 

 
IV. O HOMEM NA CIDADE E A CIDADE NO HOMEM

Na cidade, o indivíduo pode sentir-se como sendo apenas uma sombra projetada 
pelos edifícios7.

 
Se as formas de vida no urbano são hostis, então hostil tenderá a ser a relação homem-

meio como um todo. A hostilidade pode ser expressa de diversas formas: na redução do 
sujeito e sua corporeidade à condição de mão-de-obra; no estrangulamento do tempo 
de lazer em detrimento do tempo produtivo; na imposição de muros e catracas ou tarifas 
sobre os espaços de recreação; no estreitamento das calçadas e no alargamento das ruas 
e avenidas; no sucateamento de serviços públicos; na violência pungente, manifesta de 
diversas formas por diversos atores sociais. Em verdade, o sujeito pode tanto responder 

7. GRAY apud SELF. In: CHATTERJEE, 2018, p. 10.
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com hostilidade quanto com indiferença, com uma atitude blasé diante da própria cidade 
que ele habita. Na compreensão de Georg Simmel

“A essência do caráter blasé é o embotamento frente à distinção das coisas; não no 
sentido de que elas não sejam percebidas [...], mas sim de tal modo que o significado 
e o valor da distinção das coisas e com isso das próprias coisas são sentidos como 
nulos” (SIMMEL, 2005, p. 581).

A cidade metropolitana, quando operando exclusivamente sob os mecanismos 
financeiros e de mercado, impinge a lógica do valor de troca em detrimento do valor 
de uso; daí que a “apropriação privada nos mantém separados de nós mesmos e dos 
outros” (VANEIGEM, 2002, p. 128), além de alienar os sujeitos dos demais equipamentos 
da cidade; exceto, é claro, quando se dispõe de recursos financeiros e materiais, mas, 
novamente, isso só reafirma a lógica de mercado e de consumo. Porquanto esta lógica de 
mercado impera pelos centros urbanos mundo afora, por vezes as políticas públicas ou 
favorecem-na, ou são impotentes diante do poder e alcance dos agentes hegemônicos. 
Serviços públicos tendem a escassear ou perder qualidade em detrimento de discursos 
liberais que emergem prometendo as devidas soluções no campo privado (GROS, 2004), 
bem como esferas fundamentais da vida, como o lazer e a recreação, se sujeitam à 
mesma lógica neoliberal privatista. 

O corpo em sua dimensão sensorial acaba por apreender senão as sequências 
repetitivas que se apresentam nos trajetos mais corriqueiros: da casa ao trabalho, ao 
mercado, às lotadas estações de trem e terminais de ônibus. Quão mais restritos os 
espaços da cidade, mais hostil ou mais indiferente haverá de ser a dialética homem-
cidade. Não causaria espanto se a manutenção deste ethos – ainda que não isoladamente 
– implicasse na manutenção de novas e complexas manifestações de sofrimento 
psicológico.

Em contrapartida, o urbano pensado de modo a acolher o sujeito, seus imperativos 
pulsionais e suas vontades e aspirações, é indispensável tanto para a construção de um 
sentimento topofílico, de afeto e apego ao lugar, quanto à viabilização, ao indivíduo 
em dor psíquica, da redução ou supressão dos sintomas manifestos. Os modos de 
acolhimento perpassam alternativas humanizadas que compreendem o sofrimento 
mental sob a tensão de fatores internos (orgânico-fisiológicos) e fatores externos 
(relativos aos modos de vida). Se fatores externos - como a esfera social da vida - são, 
portanto, condicionantes, poder-se-ia tratar certas formas de mal-estar a partir de 
medidas inclusivas e humanizadas, contrapondo-as ao tratamento baseado tão somente 
na internação, no confinamento e na medicalização.

Este urbano convidativo e permissivo é o locus do transeunte, dos movimentos e 
relações, lugar para um sem-número de mapas mentais. Se convidativo e permissivo, 
portanto, há-de permitir que o sujeito se enraíze, i.e., vincule-se a um solo que lhe 
atenda minimamente não apenas quanto aquilo que é necessário à subsistência do 
corpo enquanto zoé (ζωή), mas que forneça as condições necessárias para a manutenção 
do seu modo de vida particular: das tradições, dos costumes, da imaginação, enfim, 
das dimensões política e intersubjetiva da vida enquanto bíos (βίος), no contato com o 
outro, com o diferente.

A concreção deste cenário de ressignificação do urbano contemporâneo deve 
ser pensada como ponto fulcral quanto à conservação da memória da cidade. Para 
Hannah Arendt, uma cidade é uma “espécie de memória organizada” (2007, p. 210) 
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guardada intramuros, um arcabouço de símbolos que comunicam devaneios individuais 
e alimentam o imaginário coletivo. Para além do que ela é e do que ela foi, a cidade 
representa aquilo que poderia ter sido e aquilo que pode vir a ser. A dimensão sensorial 
do corpo que vaga pelos espaços urbanos e, por conseguinte, introjeta no nível psíquico 
cartografias subjetivas pode tanto proporcionar a vinculação dos indivíduos com o meio, 
quanto permitir que certos símbolos e mitos sobre a cidade se mantenham vivos no 
imaginário social, produzindo-lhes novos sentidos, novas narrativas mitopoéticas. No 
limite, a ressignificação desta dialética põe em constante movimento os dois entes: 
homem e meio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em mente a transformação das cidades em função, dentre tantos fatores, dos 
modos de produção e consumo, houve com semelhança uma transformação nos modos de 
vida dos sujeitos no ambiente urbano. O surgimento de novas demandas e relações, bem 
como o fluxo em massa de pessoas e mercadorias, são alguns dos elementos encontrados 
na gênese de manifestações específicas do sofrimento psicológico compreendido como 
fenômeno trajetivo, ou seja, a partir da conjugação de ideias antípodas: entre ciências 
biomédicas e ciências humanas, entre fatores de ordem genética, orgânica, e fatores 
da vida social, relacional. Formas como a neurastenia ou o desenraizamento foram aqui 
esmiuçadas, mas há um sem-número de manifestações de dor psíquica compreendidas na 
intersecção de diferentes saberes, passíveis de serem abordadas de diversas formas que 
não exclusivamente pelo discurso médico-fisiológico. A necessidade de se pensar formas 
de sofrimento para além de discursos ensimesmados lança luz às demais dimensões da 
vida que impactam diretamente na saúde mental dos indivíduos. 

Sob tal prisma, fez-se premente contribuir com este debate a partir das condições 
pelas quais o corpo sensorial se apropria dos espaços que abrangem sua existência. Se 
argumentado que os corpos circulam pela cidade segundo os imperativos produtivos, 
sendo cerceada a circulação motivada pelas pulsões e aspirações individuais - porquanto 
tidas, muitas vezes, como improdutivas -, então podem se constituir nesse desajuste 
os gérmens do sofrimento psíquico, visto que não se estabelece um nexo afetivo e 
vinculativo entre o sujeito e o espaço. 

Longe da presunção de sugerir soluções para tais problemas, este trabalho elencou 
algumas ideias e práticas que estão centradas na questão da circulação dos indivíduos 
pelos espaços, aqui, urbanos. As caminhadas psicogeográficas - flânerie, dérive e 
tantas outras modalidades - podem permitir ao sujeito mais do que as rotas e trajetos 
convencionais; a partir do próprio gesto sensorial da caminhada, podem incentivar ou 
convidá-lo a perscrutar por zonas e espaços pouco visitados, forcluídos, escamoteados. 
Esta interação com o espaço - contraproducente, do ponto de vista das narrativas 
hegemônicas -, no limite, pode permitir-lhe palmilhar espaços íntimos, de sua memória 
e imaginação, e levá-lo ao registro criativo dessas viagens. Em suma, as atividades 
psicogeográficas podem suscitar, ao sujeito em contato com os espaços geográficos do 
território, espacialidades não geográficos da psiquê.

Tais deambulações pelos espaços devem, contudo, superar qualquer viés romântico 
ou elitista e se ater às reflexões sobre urbanos possíveis, i.e., discussões que insiram a 
corporeidade e os entes urbanos - arquitetura, infraestrutura e serviços - sob o escopo 
das políticas públicas, permitindo não só o ato trivial do caminhar pelo espaço, mas 
também o ato de se apropriar do que há no espaço.
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Considerando a capacidade de revelar mitos e comunicar imagens e imaginários da/na 
cidade, além do potencial de atenuar ou suprimir manifestações de sofrimento psíquico, 
as caminhadas psicogeográficas, enquanto vinculação sensório-motora do indivíduo com 
o urbano, são também a simbolização da indissociável relação entre homem e natureza. 
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CHÃO DE ESTRELAS: UMA CONSTELAÇÃO DE IMAGENS 
DOS VÃOS DE SÃO PAULO

Arthur Simões Caetano Cabral, 
Universidade Federal de Goiás, <arthur.cabral@ufg.br>

RESUMO

Este trabalho se volta à discussão de imagens atinentes a espaços urbanos intersticiais 
da cidade de São Paulo. De terrenos baldios a fissuras na pavimentação, trata-se 
de situações irresolutas, que se entrepõem, na condição de vãos, aos desígnios e à 
ordenação formal das cidades. Se essas situações denotam, por um lado, os resultados 
de processos incongruentes de urbanização e de relações desconcertadas entre homem 
e Terra, elas expõem, por outro, o inacabamento do fazer humano e a estranheza 
irrevogável diante da dimensão inumana que permeia a cidade, oportunizando o 
desvelamento de paisagens latentes. A experimentação em fotografia e em linguagem 
textual é acompanhada de sua reflexão sob a perspectiva da imaginação da matéria, de 
Gaston Bachelard, considerando a transitividade inerente aos processos de imaginação 
com vistas ao reconhecimento de manifestações do atrito entre as camadas profundas 
do imaginário e a superfície da linguagem, entre interior e exterior, entre forma e 
matéria. Por fim, considera-se a metáfora da constelação de imagens, de Aby Warburg, 
e suas contribuições metodológicas, como mote à experimentação visual em vídeo-
montagem, elaborada e analisada a partir da confrontação de diferentes imagens, 
buscando o reconhecimento de afinidades implícitas às suas evidências perceptivas. 
Os estudos sobre o potencial paisagístico dos espaços residuais, desenvolvidos pelo 
autor junto ao Laboratório Paisagem, Arte e Cultura (FAU-USP), convergem para as 
experimentações em imagens textuais e fotográficas que este trabalho apresenta, 
realizadas no âmbito do projeto “Imaginários Urbanos: perspectivas comparativas, 
experimentos e intercâmbios entre as metrópoles de Lyon/Saint-Étienne e São Paulo”, 
com apoio da FAPESP em acordo de cooperação com a Universidade de Lyon. Com 
os experimentos realizados, confirma-se o potencial inerente às intersecções e ao 
cruzamento de imagens como um campo aberto a rearranjos, reinterpretações e à 
reflexão crítica mobilizada pelos imaginários. 

PALAVRAS-CHAVE: 

espaços residuais; imaginário; imaginação; constelação de imagens; fotografia.
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ABSTRACT

This paper discusses images related to interstitial urban spaces in the city of São Paulo. 
From vacant lots to fissures in the paving, these are unresolved situations, interposed, 
as gaps, to the formal ordering of cities. If these situations denote, on the one hand, 
the results of incongruous processes of urbanization and of disconcerted relationships 
between man and Earth, they expose, on the other hand, the incompleteness of human 
work and the irrevocable strangeness in the face of the inhuman dimension that 
permeates the city, providing opportunities for the unveiling of latent landscapes. The 
experimentation in photography and in textual language is accompanied by its reflection 
from the perspective of the imagination of matter, by Gaston Bachelard, considering 
the inherent transitivity of the processes of imagination with a view to recognizing 
manifestations of friction between the deep layers of the imaginary and the surface of 
language, between interior and exterior, between form and matter. Finally, the metaphor 
of the constellation of images, by Aby Warburg, and its methodological contributions are 
considered, as a motto for visual experimentation in video montage, elaborated and 
analyzed from the confrontation of different images, seeking the recognition of implicit 
affinities to the their perceptual evidence. The studies on the landscape potential of 
residual spaces, developed by the author at the Landscape, Art and Culture Laboratory 
(FAU-USP), converge to the experiments in textual and photographic images that this work 
presents, carried out within the scope of the project “Urban Imaginaires: Comparative 
perspectives, experiments and exchanges between the metropolises of Lyon/Saint-
Étienne and São Paulo”, with the support of FAPESP in a cooperation agreement with the 
University of Lyon. With these experiments, the potential inherent to the intersections and 
the crossing of images is confirmed as an open field to rearrangements, reinterpretations 
and critical reflection mobilized by the imaginaries.

KEY-WORDS: 

residual spaces; imaginary; imagination; constellation of images; photography.

MATÉRIA, ATRITO E CENTELHA

Este trabalho resulta da produção e da confrontação de imagens, em texto e fotografia, 
atinentes a situações intersticiais da cidade de São Paulo. De frestas na pavimentação 
a baldios remanescentes, trata-se de espaços desfuncionalizados e desatendidos pelos 
esforços de ordenação e conformação urbana. Sob a condição de resíduos ou hiatos, 
frequentemente despercebidos na vida cotidiana, essas situações oferecem abertura 
à ocorrência espontânea do vegetal e à manifestação de traços persistentes da 
conformação do meio natural em que se produz o urbano. 

Afora a aleatoriedade de suas formas, esses espaços apresentam as qualidades 
daquilo que é deixado ao tempo e ao acaso de transformações constantes. Embora 
desconcertadas, as interações entre o humano e o inumano neles processadas aludem à 
fricção entre forma e matéria, a que corresponde o centro das questões aqui colocadas. 
Em outros termos, os espaços urbanos residuais configuram uma zona propícia à 
experiência direta, à imaginação e à reflexão acerca dos laços inextricáveis de natureza e 
cultura, em sua estranheza irrevogável ao mundo humano (BARTALINI, 2018: 164). 
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Mediante a adoção de posturas desinteressadas e olhares propriamente tateantes, 
a imersão sensível nos interstícios urbanos é assumida neste trabalho como ponto de 
partida para a investigação de modos de expressão inerentes às vias imaginais. Para 
tanto, assumimos as imprecisões e a transitividade incessante das imagens, que tocam 
o real sem fornecer, “univocamente, a verdade dessa realidade” (DIDI-HUBERMAN, 
2012: 208). Ademais, se “não há forma sem formação, [assim como] não há imagem 
sem imaginação” (Idem), cumpre percorrê-las e confrontá-las como oportunidade de 
acionamento do imaginário e convite à reflexão.

Os vãos da cidade permitem o reconhecimento de uma dimensão natural 
frequentemente ignorada ou que se supõe ausente no meio urbano. Em manifestações 
inerentes à vida das plantas (COCCIA, 2018), afloramentos rochosos ou corpos d’água 
remanescentes, sua presença permeia dissimuladamente a cidade. Em sua presença 
silente, refratária a olhares imediatos, tais elementos encontram, contudo, afinidades 
significativas com a imaginação poética.         

Ainda que as cidades contemporâneas sejam pródigas em imagens de relações 
desarmônicas entre homem e Terra, em que vêm à tona os resultados da supressão 
de elementos naturais os mais diversos, nelas podem manifestar-se vestígios de sua 
persistência dissimulada, supostamente tornada “invisível”. Até mesmo em situações de 
suposta urbanização completa1, as intenções de controle e formalização são incapazes 
de erradicar a ocorrência do natural, em sua dimensão inumana (LYOTARD, 1990). Os 
apagamentos e a negação da paisagem são explícitos, mas a incompletude do fazer 
humano e sua incapacidade de amansá-la, de gerar ou impedir a geração insistente da 
natureza, ganham saliência em espaços residuais nos desvãos das cidades. 

Os processos de produção do meio urbano colocam em evidência o descolamento entre 
o humano e o meio, à medida que o sítio em que se assentam as cidades é historicamente 
assumido como objeto, inteiramente externo, feito coisa, passível de qualquer ajuste, 
correção ou aperfeiçoamento com vistas ao atendimento de demandas objetivas e ao 
máximo rendimento. Em que pese o desajuste visto em operações de desfiguração do 
natural e a negação da paisagem decorrentes da urbanização, a intervenção esporádica 
ou continuada do homem não é capaz de alterar a dinâmica processual autônoma da 
natureza ou de eludir os laços que infundem a condição humana, irremediavelmente, 
a “um mundo em contínuo nascimento” (INGOLD, 2013: 1). No ambiente das grandes 
cidades contemporâneas, por mais consolidadas e adensadas que sejam, a “natureza 
continua a ser um domínio do não-feito, por mais que seja modificada, para o bem ou 
para o mal” (SEEL, 2011: 399). Em outras palavras, o natural continua a existir, insinuando-
se nos interstícios, veladamente, ao fazer humano. 

Desse modo, a relativa invisibilidade do natural no meio urbano não corresponde à 
sua completa eliminação ou inexistência. Investigando modos de revolver as camadas 
inconscientes da cidade, as imagens aqui discutidas se dirigem à materialidade sub-
reptícia ao urbano, que não se apresenta senão como um aceno em suas frestas, 
expondo à percepção o inacabamento das formas e, eventualmente, atiçando pelo fundo 
a imaginação que se faz cúmplice das substâncias elementares da Terra. Trata-se de uma 
invisibilidade parcial, decorrente dos modos pelos quais o meio urbano é programado e 

1. “O conceito de cidade não corresponde mais a um objeto social. Portanto, sociologicamente trata-se de um pseudo-
conceito. Não obstante, a cidade tem uma existência histórica que não se pode desconsiderar. [...] Uma imagem 
ou representação da cidade pode se prolongar, sobreviver às suas condições, inspirar uma ideologia e projetos 
urbanísticos. Dito de outro modo, o “objeto” sociológico “real”, neste caso, é a imagem e, sobretudo, a ideologia!” 
(LEFEBVRE, 1999: 61)
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rotineiramente praticado e que se colocam, frequentemente, como fatores de inibição à 
experiência e à valorização estética de ocorrências do natural que permeia veladamente 
as cidades. 

Com efeito, tende-se à abstração ou à negação daquilo que não pode ser absorvido 
ou plenamente assimilado pelo fazer objetivo. Talvez se deva ao fato de estarmos a tal 
ponto habituados com brotações insistentes de capins em praças ditas mal cuidadas 
ou de enjeitarmos o “mato” que recobre terrenos baldios, bem como à ocultação de 
córregos sob ruas e fundos de construções (figura 1), que não nos damos conta de sua 
estranheza, ignorando ou reduzindo a objetos os traços pelos quais neles se manifesta a 
potência originária da natureza. 

Figura 1: Afluente anônimo do Córrego Mandaqui, zona norte de São Paulo (SP). Fonte: 
o autor, 2019.

Independentemente de referências ou dos dados locacionais específicos, a 
embocadura dos tubos, as brotações espontâneas e o escoamento incessante das águas 
em rasgos de arrimos vistos na fotografia expõem situações recorrentes nos entremeios 
das cidades contemporâneas. Quando muito, vê-se, em casos como esse, problemas 
de ordem urbana supostamente passíveis de solução definitiva por intermédio de 
obras de infraestrutura ou serviços de manutenção de áreas verdes. Com frequência, 
arranca-se a vegetação, enterra-se o rio. Com o intuito de apagar ou esconder tudo 
aquilo que é indesejável ou que não se admite, ignora-se, contudo, o fato de que o 
natural se faz absolutamente estranho à condição humana, assim como as formas são 
irremediavelmente tributárias da materialidade que a elas se oferece, irresoluta.

Por mais que se insista em cerceá-los, o vegetal voltará a brotar e os rios continuarão 
a verter pelos vãos das cidades. Analogamente, por mais que se esforce em amansar, 
educar ou suprimir o inumano – esse “hóspede familiar e desconhecido” irrecusável à 
condição humana (LYOTARD, 1990: 10) – ou que se procure recalcá-lo pelos rigores da 
ordem, da civilização e da razão, basta um momento de descuido para o seu afloramento. 
Basta uma fresta entreaberta ou um espaço enjeitado para que os limites da racionalidade 
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estrita sejam expostos ao “rasto de uma indeterminação, de uma infância, que persiste 
mesmo na idade adulta” (Idem). 

Jean-François Lyotard reconhece na escrita, no pensamento, na literatura e nas artes 
a capacidade de prestar o testemunho do inumano que habita o humano, ainda que 
mantendo-se inevitavelmente em dívida com ele. Caberia acatar os instantes de sua 
emergência desde as camadas silenciosas do ser e receber seus sussurros à superfície da 
linguagem, em imagens que não se reduzam “às formas pelas quais [a matéria] pode se 
inscrever”, mas como “implosão das próprias formas” (LYOTARD, 1990: 186). Acreditamos 
nos processos da imaginação e na confrontação das imagens como meios de reconhecer 
o natural que permeia o urbano e de aferir, em situações intersticiais, manifestações de 
resistência à negação da paisagem e de escape para o inumano. 

Em ocorrências eventuais, seja na efemeridade de brotações vegetais, seja na 
ancestralidade mineral de rochas e corpos d’água remanescentes, a dimensão natural 
que perfaz o urbano ganha saliência em espaços residuais das cidades, onde sua 
relativa invisibilidade é interrompida e onde se desativam os esforços de recalcar as 
expressões do inumano. Como argumento favorável ao reconhecimento sensível e à 
imaginação que se volta à materialidade originária nos interstícios urbanos, soma-se 
a afirmação de que 

é só quando nos encontramos suficientemente familiarizados com a natureza a 
ponto de a considerarmos natural, que ela nos poderá surpreender precisamente 
pela sua estranheza (SERRÃO, 2011: 395). 

Se as feições do natural que se imiscui na cidade frequentemente escapam ao olhar 
comum, numa familiaridade que tenderia a invisibilizá-las, essa condição seria propícia, 
na mesma medida, à retomada do estranhamento que elas nos infundem. Em sua 
alteridade desconcertante, a Terra envolve o homem com indiferença aos sentimentos 
ou aos desígnios humanos, na condição de um ser solitário, sem oferecer-lhe qualquer 
correlato à sua existência. Para Rainer Maria Rilke, essa estranheza profunda justificaria 
a renúncia à inteira liberdade e a resignação que levaria à vida em sociedade, numa cisão 
segundo a qual os homens passam a dividir suas atividades e seu destinos pretensamente 
alijados do natural. 

Por outro lado, o poeta alemão destaca o interesse exercido pela natureza entre 
aqueles que “seguem suas pegadas buscando [...] aproximar-se novamente dela do 
modo como, sem que soubessem, dela eram próximos na infância” (RILKE, 2009: 62). 
Trata-se de artistas – pintores ou poetas, compositores ou arquitetos –, que visitariam 
sua própria solidão numa preferência pelo eterno em relação ao efêmero (Idem). 
Pode-se compreender, em outros termos, que a atração desses indivíduos se volta à 
experiência e à criação poética junto ao natural a partir dos vestígios daquilo que precede 
a vida civilizada, isto é, a dimensão inumana que nos é inata e que nos faz humanos, 
que aflora efusivamente durante a infância e que, embora reprimida, nos acompanha 
quando adultos. Cumprindo o trânsito entre fechamento e abertura, entre intimidade 
e extroversão, o fazer poético enlaçaria, enfim, “tudo o que é humano e também todo 
o resto, tudo o que se estende antes e para além do homem [...]: é natureza que nasce, 
mundo que acontece” (RILKE, 2009: 57).

*   *   *
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Embora improvável à visão corriqueira e avesso às práticas hegemônicas pelas 
quais se produzem e são geridas as cidades contemporâneas, o contato imersivo com 
os interstícios urbanos pode suscitar a centelha necessária à ignição de imagens. Para 
aquém e além dos aspectos formais, tornados inoperantes nos espaços residuais, suas 
imagens se nutrem da materialidade que neles se insinua. Tal condição confirma o 
interesse pela abordagem desses espaços sob a perspectiva bachelardiana da imaginação 
da matéria, compreendida como faculdade de deformação das imagens que emergem à 
superfície da linguagem desde as camadas insondáveis do inconsciente, em precedência 
à percepção objetiva.

Insistindo nas interações entre as imagens e o real, veremos em Gaston Bachelard em 
que medida a relação devaneada com o mundo se aproxima de uma “ante-percepção”, 
de algo anterior à representação perceptiva (WUNENBURGER, 2014: 151). A perspectiva 
que lançamos aos espaços intersticiais, assim, procura se associar às “forças imaginantes” 
que “escavam o fundo do ser” e que “na natureza, em nós e fora de nós, produzem 
germes” (BACHELARD, 2013: 2). Com o interesse dirigido a imagens da matéria, na qual 
“a forma está encravada”, procuramos modos de percorrer o trânsito entre profundidade 
e superfície inerente aos processos de imaginação assumindo que “o devaneio mais 
móvel, mais metamorfoseante, mais totalmente entregue às formas, guarda ainda assim 
um lastro, uma densidade, uma lentidão, uma germinação” (Idem). 

As imagens que se associam aos devaneios da matéria, sob essa perspectiva, podem 
acompanhar e conferir ocasião ao desvelamento de paisagens latentes nas entrelinhas 
das cidades. Compreendida não como “um quadro que se povoa de impressões, 
[mas como] uma matéria que pulula”, a ideia de paisagem confirma a precedência 
da imaginação no pensamento de Bachelard (2013: 5), para quem “só olhamos com 
uma paixão estética as paisagens que vimos antes em sonho”. Mais do que em seus 
aspectos formais, irregulares e transitórios, os espaços residuais aludem à intimidade 
de substâncias não amansadas. Analogamente, o afloramento de imagens por elas 
mobilizadas pode suscitar o reconhecimento do princípio originário da matéria, que 
permeia as cidades aquém de suas formas, insinuando-se em espaços intersticiais.   

Liberando-se das representações acabadas, face à imensidão ou à proximidade das 
coisas, a imaginação permitiria aceder à experiência partilhada do ser com o mundo. 
Na ambivalência das imagens, em que se veriam diluídos os limites de sujeito e objeto 
em contínua reversibilidade, “o fora se interioriza, dobra-se sobre si próprio para se 
subjetivar como intimidade e, inversamente, a interioridade subjetiva se dilata e se 
torna coextensiva à imensidão do fora” (WUNENBURGER, 2014: 153). Assumindo uma 
lógica de entrelaçamento, Bachelard situa o regime de experiência proporcionado pela 
imaginação poética sob um paradigma fusional, conferindo às imagens o meio de acesso 
ao coenvolvimento com o mundo:

Ah, sem dúvida a palavra fusão é conhecida dos filósofos! Mas e a coisa? 
Como, sem a virtude de uma imagem, poderíamos ter a experiência metafísica 
de uma ‘fusão’? Fusão, aderência total a uma substância do mundo! Adesão 
de todo o nosso ser a uma virtude de acolhimento como tantas há no mundo 
(BACHELARD, 1988: 190).  

Face à imensidão do horizonte, na apreensão do contato entre céu e terra, ou na 
intimidade dos brotos que povoam frestas mínimas, os impulsos íntimos das imagens 
podem ser amplificados pelo devaneio poético. Nesses instantes, com a desativação 
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da objetividade estrita, o olhar se desligaria, enfim, de seus limites e participaria 
ativamente do meio envolvente. O esmaecimento das fronteiras entre o “eu” e o 
“todo” proporcionado pela imaginação, entretanto, não significa a dissolução total das 
subjetividades no exterior. A imensidão da natureza, no devaneio, conduz ao mesmo 
tempo à profundidade íntima de si mesmo, e “é então que se acham reunidas as 
condições para admirar o mundo, para sentir-lhe a beleza que aparece como esse acordo 
estético entre um sonhador e um mundo” (WUNENBURGER, 2014: 154).

IGNIÇÃO

Entre os dedos que rabiscam e constroem a cidade, em meio aos corpos que a 
povoam; por trás do espírito que a contempla, rente às palavras que a compreendem: 
algo escapa, algo desponta, algo escoa. Algo estranho, em certa esquina, faz dobrar o 
pescoço. Quadra a quadra, a viela se aprofunda contra os fundos cegos das construções. 
Os muros que espremem e assombram a passagem vencem o olhar em ponto de fuga, 
impassíveis, reduzindo o horizonte a um traço curto. As pilastras que amparam as 
paredes, lado a lado, rivalizam com as trincas que as corroem, igualmente ascendentes. 

Acima dos beirais empoeirados, despontam vizinhos edifícios, cuja fome de altura 
agudiza a profundidade vertiginosa da via. A cada passo pesam mais os pés, que se 
enraízam no cimentado incompleto. Da água mole vertida às frestas escoa o limo do 
muro ao chão; do outro lado, o musgo rasteja poça acima a cima e ganha as paredes, 
revestindo de pelos as reentrâncias do chapisco, pedra tacada em massa desfeita. 
Convite macio das folhas mínimas ao toque do dedo, veludo, e tudo se deita e adormece, 
aninhado no abrigo da gruta viela. 

Segmentados, trecho a trecho, os muros fragmentam o espaço e os olhos avançam 
pouco. Nada se ouve a cada fratura, esquina angulosa, à exceção dos passos roçados no 
chão irregular. Cada toque à terra ecoa às paredes, em labirinto ascendente, caminho 
estrito. Graffitis deitados às paredes encardidas assistem à subida entre olhares soturnos, 
rabiscos, dizeres descascados. Na companhia silente de brotos afeitos às sombras e 
poças escuras, a restrição oferecida aos olhos incita o percurso. 

Em contraponto ao deslocamento ascendente na viela, bocas de lobo exalam um bafo 
subterrâneo. Grelhas enferrujadas cospem respingos e se repetem adiante, cá e lá, sobre 
cavidades mal tampadas. Um calor obscuro é comprimido pela garganta de concreto e 
a penumbra oscila à superfície tremeluzente das águas. Como na descida a uma mina 
quente e úmida, as fissuras do piso e as tampas de inspeção conduzem o fogo dos olhos 
ao jorro estridente do córrego tubulado. Pouco se vê ante o que escapa aos sentidos.

Para além de referências ou dados locacionais, intencionalmente ausentes, o trecho 
acima compreende tentativas de aproximação e manuseio da linguagem textual com 
vistas à experiência imaginal das vielas resultantes do tamponamento do córrego das 
Cobras, afluente do Mandaqui, na zona Norte da cidade de São Paulo. Trata-se de espaços 
residuais, que escapam às intenções de ordenamento na condição de vãos irresolutos no 
tecido urbano. Em registros empreendidos segundo a temporalidade disruptiva do instante 
e possibilidades de centelha de criação oferecidas pela intuição (BACHELARD, 2010), 
procuramos modos de aproximação às camadas do imaginário que se puseram em atrito 
e deram ignição a imagens ao se confrontarem com a experiência direta desses espaços. 

Conduzidos pela materialidade que se exprime entre as formas inacabadas das vielas 
percorridas, os processos de imaginação reclamam a transitividade das metáforas à 
medida que fazem aproximar a incompletude das palavras à ambiguidade incessante de 
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significados e significantes. Se a língua escapa a qualquer tentativa de controle pleno, 
em sua condição inapropriável (AGAMBEN, 2017: 109), a imaginação convida a expor a 
linguagem em sua indestinação, tornando-a estranha a ponto de parecer estrangeira – 
de expropriá-la – a quem escreve e a quem se dispõe à leitura. 

Ao mesmo tempo, a língua se faz cúmplice à experiência daquilo que foge insubmisso 
às intenções claras das palavras e que ela mesma, talvez, não alcance exprimir. Servindo-
se da linguagem prosaica de modo a transcendê-la (PAZ, 2012: 31), as imagens poéticas 
procuram escavá-la em direção aos seus princípios originários e inconstantes. Embora 
formalizem significações definidas, as palavras remetem ao que se oculta por trás 
delas, quando trazidas às fronteiras tênues das imagens (figura 2), ao indestinado, ao 
intemporal, à dissolução de seus sentidos corriqueiros.

Figura 2: Viela anônima no bairro do Imirim, zona norte de São Paulo (SP).
 Fonte: o autor, 2019.

Se, nos processos de imaginação, a linguagem textual é poeticamente subvertida 
e devolvida aos sentidos situados aquém das significações formais, às substâncias 
elementares em que se enraízam, procuramos, transversalmente, experimentar em 
fotografia possibilidades de subversão do olhar corriqueiro. A abertura das metáforas 
volta a aparecer, prontamente, à medida que a visualidade imediata se mostra refratária 
à intimidade elementar das forças imaginantes, que reivindicam, “por trás das imagens 
que se mostram, as imagens que se ocultam” (BACHELARD, 2013: 2). 

As fotografias discutidas neste trabalho, assim, resultam de ocasiões de imersão 
corpórea em situações intersticiais de São Paulo e da tentativa de restituição das 
imagens, pelos movimentos de deformação inerentes à imaginação, às matérias de que 
se constituem as formas. Apostamos na abertura do espaço que se interpõe diante da 
imagem, nos termos de Georges Didi-Huberman (2013: 343), e que não seria outro, 
afinal, senão o de “algo que não se exige ver claramente: exige apenas olhar, olhar 
algo que está escondido por ser evidente, aí defronte, deslumbrante, mas dificilmente 
nomeável”.
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CONSTELAÇÃO

Sob a forma de uma vídeo-montagem2, as imagens fotográficas e textuais que mobilizam 
este trabalho são dispostas e percorridas, metaforicamente, em constelação. Logo após a 
inscrição e a escuta do texto sobre o fundo escuro, a montagem empresta o corpo a quarenta 
fotos de bairros distintos, tomadas em incursões pelos interstícios da cidade de São Paulo.

Ora repelindo-se, ora atraindo-se e estabelecendo costuras imediatas, as fotos são 
organizadas em painel de acordo com afinidades implícitas a seus significados ou insinuadas 
por seus aspectos significantes, independentemente dos dados locacionais dos espaços 
fotografados. Na edição do vídeo, a câmera é posta à deriva diante do painel, em percurso 
sugerido pelas interações das imagens e ao sabor da materialidade elementar da Terra 
que nelas se insinua. A parte sonora da montagem, por sua vez, parte de vozes noturnas 
de grilos e murmúrios aquosos e é conduzida à interpretação instrumental de “Chão de 
Estrelas”, de Silvio Caldas e Orestes Barbosa, por Baden Powell (1971).

Considerando o modo como se deu a montagem – por meio do confrontamento de 
imagens diversas, emergidas por diferentes estímulos e em momentos distintos, mas 
igualmente inconclusas – e o objetivo de reconhecer, na incompletude das imagens, 
afinidades a serem tecidas (figura 3), acredita-se que a proposta se aproxima dos 
procedimentos que dão corpo à metáfora da constelação de imagens – alusivas, no 
caso, a paisagens consteladas nas frestas do meio urbano. Trata-se, com efeito, de uma 
tentativa de “descer na profundidade do entrelaçamento instintual que une o espírito 
humano à matéria estratificada de modo acronológico” (WARBURG, 2009: 127).

Figura 3: Trecho da vídeo-montagem. Fonte: o autor, 2021.

O que se apresenta não constitui um discurso ou uma narrativa, mas permanece 
aberto à infinidade de rearranjos possíveis. Assumindo seus múltiplos sentidos e 
deslocamentos metafóricos, talvez seja possível dizer que a potência de uma constelação 
de imagens e o interesse de sua abordagem em relação aos imaginários contemporâneos 
têm raízes enlaçadas àquelas que levaram antepassados insones a rabiscarem o céu a 
olhos nus ou com suas lunetas, religando o cosmos, criando imagens, animando mitos 

2.  Disponível em https://youtu.be/nIcqNss4aBM. 
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ao denominarem os astros e seus conchavos. Em situações banais da cidade, é possível 
ter o olhar absorvido, cá e lá, por pequenas brotações ou matas improváveis em terrenos 
baldios, os ouvidos carreados pelo escoar incessante de córregos tubulados e, ao menos 
nesses instantes, a imensidão exterior tem cabimento em frestas povoadas pelo mistério 
que salpica “de estrelas nosso chão” (BARBOSA, 1937).

Em resposta à questão de “que tipo de conhecimento pode dar lugar a imagem”, 
colocam-se a transitividade “crucial” das imagens, no sentido dos cruzamentos que lhes 
são inerentes, e a investida de seus aspectos supra históricos, “quer dizer, de seu caráter 
não específico e não fechado, devido à sua natureza mesma de cruz, de ‘encruzilhada 
dos caminhos’” (DIDI-HUBERMAN, 2012: 207). Nos atritos em que se confrontam a 
experiência direta e os movimentos profundos da imaginação e na abertura de sentidos 
com que as imagens se oferecem a rearranjos e deslocamentos, é possível assumi-las, 
para além de “um simples corte praticado no mundo dos aspectos visíveis”, como a 
condição constelante de “uma impressão, um rastro, um traço visual do tempo que quis 
tocar, mas também de outros tempos suplementares” (Idem).  

Compreendendo a imagem, a um só tempo, como fonte documental e matéria 
onírica, como obra e deformação da linguagem aberta a montagens, à história da 
arte, à ilustração científica e ao imaginário político (DIDI-HUBERMAN, 2012: 209), 
experimentamos uma constelação de imagens assumidas em sua dupla extroversão, 
isto é, não apenas como “coisa visível”, em sentido empírico, mas como “o suporte 
para outras coisas para entrever” (DIDI-HUBERMAN, 2018: 54). A paisagem, por sua 
vez, aparece como experiência desconcertante de uma exterioridade que nos invade 
intimamente, a ponto de nos arrebatar para além dos limites da racionalidade estrita 
(LYOTARD, 1990: 186). 

Investigando articulações possíveis entre a experiência direta da paisagem e sua expressão 
nos imaginários contemporâneos, a montagem faz alusão à potência da natureza que se 
dissimula na cidade, normalmente despercebida, mas, eventualmente, sentida e imaginada, 
sorvida em sentimentos e revolvida em imagens, com a saliência de seu estranho gerar-se 
(figura 4). As insinuações de sua materialidade elementar, por sua vez, se colocam como fio 
condutor da formação e da deformação de imagens vindas à tona em meio ao cotidiano, em 
vãos pelos quais o natural se infiltra, desabrocha e ponteia os interstícios da cidade.

Figura 4: Chão de estrelas (captura de tela). Fonte: o autor, 2021.
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Testando arranjos em que as imagens se oferecem de modo parcial e sinóptico, 
sob a interferência de trechos de imagens adjacentes, sonoras e visuais, e das lacunas 
estabelecidas entre elas, assume-se a potência imaginal como

uma esfera intermediária entre a consciência e a reação primitiva [...], um ‘intervalo’, 
uma espécie de no man’s land no centro do humano, [entre] um abandono de si 
mesmo apaixonado e uma fria e distante serenidade na contemplação ordenadora” 
(AGAMBEN, 2009: 137).

Nesse sentido, a “iconologia do intervalo” dirigida por Warburg à compreensão do 
homem ocidental a partir de suas fantasias pode reforçar as ligações, por incompletas 
e provisórias que sejam, entre o fenômeno da paisagem e os imaginários que lhe 
correspondem. Se a paisagem diz respeito antes ao “sentir” do que ao “perceber” e 
se cabe aos seus imaginários tornar “visível o invisível, mas como algo que escapa, 
distante” (STRAUS, 2000: 382), esta vídeo-montagem corresponde a uma tentativa de 
aproximação à materialidade ancestral, acumulada na terra e difusa no ar, adormecida 
no fundo do ser, e à saudade existencial que, na paisagem, nos faz cúmplices dessa 
materialidade.
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LEWIS MUMFORD ET LE CAUCHEMAR DE NEKROPOLIS: 
UNE PERSPECTIVE HISTORIQUE SUR L’EXPANSION 

URBAINE AU XXE SIÈCLE
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RESUME

Dès ses premiers ouvrages, la question de l’imaginaire urbain s’imposa comme 
un thème majeur de l’œuvre de l’historien et urbaniste new-yorkais Lewis Mumford 
(1895-1990). Critique précoce et érudit de l’idéal mégalopolitain, il chercha à mettre en 
lumière la manière dont ce rêve d’une gigantesque ville bureaucratisée se concrétisait 
en réalité par la construction d’un milieu artificiel déshumanisé et dénaturé. Plus tard, 
il constata que les mégalopoles, dans leur quête ininterrompue de croissance spatiale 
et économique, initiaient en fait un processus de décivilisation – autrement dit, elles 
détruisaient par cette expansion incontrôlée le noyau social qui constitue l’essence d’une 
cité. La montée des fascismes amena ensuite Mumford à craindre que Megalopolis ne se 
transforme, suite à un conflit mondial, en Nekropolis, une cité des morts.

Je propose ici de réexaminer l’œuvre de Mumford, tout du moins ses principaux textes 
portant sur la question urbaine. Toutefois, plus qu’un historien, Mumford est surtout 
pour nous un témoin de l’échec des sociétés modernes à bâtir un milieu urbain pouvant 
soutenir une existence humaine digne. Cette pensée doit aussi être réinscrite dans son 
contexte plus large, un courant intellectuel diffus et marginalisé que l’on peut qualifier 
de critique radicale de la civilisation industrielle.

Enfin, je souhaite faire contraster les constats plutôt sombres de Mumford avec 
certaines thèses socio-écologistes contemporaines, en particulier le municipalisme 
libertaire nord-américain, qu’il a pourtant influencé par l’intermédiaire de Murray 
Bookchin (1921-2006). En effet, la perspective historique apportée par l’urbaniste new-
yorkais nous amène à considérer qu’aujourd’hui nos métropoles et mégalopoles ne 
sont simplement pas ré-appropriables, c’est-à-dire qu’il est trop tard pour tenter de les 
sauver en leur rendant une échelle plus humaine. J’essayerai alors d’explorer quelques 
pistes alternatives, en revenant sur l’imaginaire régionaliste promu par Mumford tout au 
long de sa vie comme voie de sortie pour éviter le cauchemar de Nekropolis.

MOTS-CLÉS: 

Industrialisme ; Technique ; Mégalopole ; Urbanisme ; Municipalisme
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ABSTRACT

From his first books, the question of the urban imagination was a major theme 
in the work of New York historian and urban planner Lewis Mumford (1895-1990). 
A precocious critic of the megalopolitan ideal, he sought to shed light on the way in 
which this dream of a gigantic bureaucratized city materialized in reality through the 
construction of a dehumanized and denatured artificial environment. Later, he found 
that the megalopolises, in their uninterrupted quest for spatial and economic growth, 
were in fact initiating a process of decivilization – in other words, by this uncontrolled 
expansion they were destroying the social nucleus which constitutes the essence of 
a city. Then the rise of fascisms led Mumford to fear that, following a world conflict, 
Megalopolis would then be transformed into Nekropolis, a city of the dead. 

I propose here to re-examine Mumford’s work, at least his main texts on the urban 
question. However, more than a historian, Mumford is above all for us a witness to the 
failure of modern societies to build an urban environment that can sustain a dignified 
human existence. This view must also be placed in its broader context, a diffuse and 
marginalized intellectual current that can be described as a radical critique of industrial 
civilization.

Finally, I would like to contrast Mumford’s rather grim observations with some 
contemporary socio-ecological theses, in particular libertarian municipalism, which he 
influenced through Murray Bookchin (1921-2006). Indeed, the historical perspective 
provided by this urban planner leads us to consider that our megalopolises simply cannot 
be re-appropriated: it is too late to attempt to save them by giving them a more human 
scale. I will then try to explore some alternative paths, by returning to the regionalist 
imaginary promoted by Mumford throughout his life as a way to avoid the nightmare of 
Nekropolis.

KEY-WORDS: 

Industrialism; Technics; Megalopolis; Urbanism; Muncipalism

LA CRITIQUE RADICALE DE LA CIVILISATION INDUSTRIELLE ET LA QUESTION URBAINE

« Le rôle de l’imagination théorique reste de discerner, dans un présent écrasé 
par la probabilité du pire, les diverses possibilités qui n’en demeurent pas moins 
ouvertes. » (RIESEL et SEMPRUN 2008, p. 99)

Notre civilisation industrielle et technologique, qui se matérialise sous la forme 
de gigantesques mégalopoles technicisées, est-elle sauvable ? Est-il possible de se  
réapproprier ses structures et ses institutions grâce à l’action démocratique afin de les 
mettre au service de finalités réellement humaines, comme la liberté politique, la justice 
économique et sociale, ou encore la conservation de la nature, tout ce qui constitue donc 
une vie bonne ? De plus, pouvons-nous encore effacer les trop nombreuses destructions 
culturelles et environnementales qui ont accompagné son expansion depuis plus de 
deux siècles ? Autrement dit, les ravages qu’elle a occasionné dans son sillage sont-
ils seulement réversibles ? Il me semble que toutes ces question, si essentielles pour 
notre époque que le philosophe Günther Anders qualifie de « temps de la fin » (ANDERS 
2007), sont pourtant ignorées. Sans doute parce que se les poser sérieusement, c’est 
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déjà y apporter une réponse : et celle-ci ne peut être à mon sens que négative. Ce 
fatalisme technocritique contraste sans aucun doute avec l’optimisme forcé de bien des 
mouvements verts, environnementalistes ou écologistes contemporains, bien que cette 
assurance de façade échoue de plus en plus à dissimuler un désespoir angoissé difficile 
à contenir.1

Pour ma part, une telle position, pessimiste si l’on veut, ne s’est certainement pas 
affirmée d’une manière intuitive ou instinctive : elle résulte de ma longue fréquentation, 
dans le cadre de ma thèse de doctorat, avec les œuvres d’une poignée de penseurs du 
XXe siècle, que l’on peut regrouper au sein d’un courant intellectuel marginal et diffus que 
je qualifie de « critique radicale de la civilisation industrielle ». Sachant que j’entends ici 
par « civilisation industrielle » l’organisation sociale fondée sur l’extraction, la production 
et la consommation de manière intensive de matière, d’énergie, de travail et d’objets 
techniques, dans le but de substituer systématiquement des procédés synthétiques aux 
processus organiques, et cela sous la bannière de l’idéologie quasi-religieuse du Progrès. 
S’il est possible d’inclure un certain nombre d’intellectuels au sein de cette matrice 
d’idées, je me suis restreint dans mon étude à une lecture approfondie des textes de 
quatre d’entre eux, Lewis Mumford, Günther Anders, Jacques Ellul et Ivan Illich ; mais il 
serait sinon possible d’ajouter à cette liste Hannah Arendt, André Gorz, George Orwell, 
Bernard Charbonneau, et bien d’autres, ou tout du moins d’opérer des rapprochements 
entre certaines de leur thèses et les leitmotivs intellectuels qui caractérisent cette 
critique anti-industrielle.

Bien que loin d’être des inconnus, ces auteurs n’auront eu somme toute qu’une 
influence restreinte sur leur époque même, tout du moins à un niveau plus sociologique. 
Cependant, il faut constater que depuis près d’une décennie ils sont de nouveau lus et 
publiés, et deviennent ainsi une source d’inspiration pour les courants les plus radicaux 
de l’écologie politique contemporaine, notamment l’écosocialisme et la décroissance. 
Enquêter sur ces idées ne signifie pas alors de seulement réaliser une archéologie des 
questions oubliés et des valeurs perdues, selon l’expression de Quentin Skinner (SKINNER 
2012), mais plutôt de mieux comprendre les origines de langages politiques qui, si les 
conditions naturelles comme sociales continuent de se détériorer, auront probablement 
leur mot à dire dans les années à venir.

Parmi ces penseurs, il est tout indiqué, dans le cadre de ce colloque, de se concentrer 
sur l’intellectuel dont les ouvrages sont ici les plus pertinents pour nous, l’Américain 
Lewis Mumford (1895-1990). Né à New-York, ce dernier se présentait lui-même comme 
un penseur généraliste et un écrivain non-académique, dont les sujets d’étude privilégiés 
tout au long de sa vie ont été l’histoire des techniques et les questions d’urbanisme, 
ainsi que la théorie et la pratique de la planification régionale (MUMFORD 1968). Plus 
profondément, la problématique générale qui relie toute son œuvre est de déterminer 
ce qu’est en vérité le processus d’humanisation, afin de s’interroger sur la possibilité 
inquiétante que notre « civilisation de la puissance » ait rompu avec ce processus, en 
créant un système socio-technique hostile à toute forme de dignité humaine. Une telle 
rupture se manifesterait plus spécifiquement dans la manière dont l’espèce humaine 
occupe son territoire : autrement dit nos cités, bien qu’en expansion permanente sur le 
plan matériel, auraient en réalité cesser de jouer ce qui était leur rôle premier, celui de 
canaliser et de raffiner les énergies culturelles et sociales en vue d’un approfondissement 
de l’expérience humaine.

1. Pour cette notion de « technocritique », voir JARRIGE, 2016.
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Mumford n’en ait venu qu’assez tardivement au cours de son trajet intellectuel à un 
tel diagnostic si alarmé : je propose donc de suivre chronologiquement le cheminement 
qu’il a parcouru depuis les années 1920 jusqu’à la fin des années 1960 quant à ces 
questions d’urbanisme. Mon but sera alors de montrer que, tout autant qu’un historien, 
il est également possible de le considérer comme le témoin d’un échec dramatique, 
et dont nous vivons toujours aujourd’hui les conséquences : celui de réussir à adapter 
et à orienter nos nouvelles forces productives afin de bâtir des cités viables sur le plan 
humain comme écologique. Une fois cette perspective historique mise en évidence, 
je la ferai contraster succinctement avec quelques thèses environnementalistes plus 
récentes, notamment celles issues du municipalisme nord-américain, car à mes yeux elles 
constituent un certain recul intellectuel quant à cette critique radicale de la civilisation 
mégalopolitaine.

DE l’UTOPIE À LA CACOTOPIE : LEWIS MUMFORD HISTORIEN ET TÉMOIN DU XXe 
SIÈCLE

Dès son premier livre The Story of Utopias (1922), le jeune Mumford montra son 
intérêt pour la question urbaine, ici à travers l’étude des imaginaires qui influencèrent la 
construction et l’aménagement des villes de son temps. Comme son titre l’indique, cet 
ouvrage est avant tout une monographie de la pensée et de la littérature utopiques, en 
partant de la République de Platon, une version idéalisée mais simplifiée de l’Athènes 
historique, (celle-ci représentant sinon toujours un modèle urbain pertinent selon 
le jeune historien américain). Si bien entendu ce dernier décrit ensuite les utopies 
classique de Thomas More, Francis Bacon et Tommaso Campanella, il remarque 
qu’après la révolution industrielle les projets utopiques ne visent plus à donner corps à 
des valeurs spirituelles plus élevées, mais qu’ils ont désormais pour but de rechercher 
pragmatiquement une voie plus rationnelle et ordonnée pour la croissance technique et 
économique (MUMFORD 1962a).

Néanmoins, à partir de là Mumford infléchit son propos afin de s’intéresser plutôt 
aux mythes sociaux de la modernité, et à la manière dont ils se matérialisent dans le 
développement urbain ; et dès lors l’historien trace déjà ici les grandes lignes de sa 
critique de la ville moderne. Ainsi, l’utopie bourgeoise est de posséder une Country 
House, une maison de banlieue où l’on peut jouir paisiblement d’une existence de loisirs : 
mais cela nécessite un flux constant et important de revenus, qui ne peut être maintenu 
que par l’extraction de profits réalisée dans Coketown, l’agglomération industrielle 
insalubre où s’entassent le prolétariat.2 Face à une lutte des classes de plus en plus 
intense, un troisième mythe social doit s’interposer entre ces deux pôles contradictoires, 
le mythe de Megalopolis, la capitale bureaucratique d’un État national qui doit assurer 
l’ordre sur un territoire abstrait par la force et par la propagande, afin de désamorcer 
les conflits sociaux. En conclusion de cette brève étude, Mumford estime que vouloir 
résoudre les nombreux problèmes engendrés par ce nouveau milieu urbain grâce à une 
seule amélioration des moyens techniques ou par des réformes socio-économiques est 
bien trop insuffisant. En effet, cet « externalisme », cette croyance en un changement 
purement institutionnel, ignore qu’une véritable eutopie (le lieu du bonheur) ne pourra 
advenir que par une révolution plus profonde qui concernerait nos valeurs et de nos 
finalités elles-mêmes (MUMFORD 1962a).

2. Mumford emprunte ici l’image de Coketown à Charles Dickens et son roman Hard Times (1854).
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Suite à ce premier ouvrage qui se concentrait ainsi en bonne partie sur les aspects 
idéels et culturels de l’urbanisme, Mumford se livra par la suite à une série de travaux 
plus concrets portant sur l’histoire de l’architecture, et ce pour l’essentiel dans sa région 
natale, la Nouvelle-Angleterre et l’État de New-York. Dans Sticks and Stones (1924), 
l’historien remonte ainsi jusqu’au village puritain de la période coloniale pour ensuite 
suivre les évolutions architecturales et urbaines qui se succédèrent jusqu’aux prémices 
de la Grande Guerre, et en les réinscrivant dans leur contexte politique et économique. 
En conclusion de ce qui se présente également comme une sociologie historique de 
l’esprit américain, le jeune intellectuel en vient à une critique précoce et déterminée de 
ce qu’il nomme « l’Âge de la Machine », qui correspond selon lui à ce moment historique 
où la République américaine se métamorphose graduellement en un Empire capitaliste 
avec une vocation globale. Symboles de ce nouvel esprit de conquête, les gratte-ciels 
alors nouvellement construits peuvent certes être considérés comme des succès 
d’ingénierie, mais en réalité ces colosses mécanisés écrasent aussi de leur présence 
leur environnement urbain et social immédiat, et au final ils ne sont donc utiles qu’aux 
spéculateurs et aux propriétaires qui les possèdent (MUMFORD 1955).

Ces quelques études de jeunesse furent suivies dans les années 1930 par des ouvrages 
d’une ampleur et d’une densité bien plus grandes, Technics and Civilization (1934) et The 
Culture of Cities (1938) ; pris tous les deux ensemble, ils forment un récit unifié de la Machine 
et de la Cité en Occident, en partant du Moyen-Age européen. Il faut préciser en premier lieu 
que « la machine » désigne ici le complexe technique moderne, qui selon Mumford a connu 
une histoire bien plus longue que les récits quant à une soudaine « révolution industrielle » 
au XIXe siècle ne le laissent penser. Ensuite, la cité  est définie dans ces ouvrages comme 
une entité émergente qui se caractérise par un noyau civique (civic nucleus) qui polarise et 
concentre des énergies sociales, économiques, culturelles et politiques, pour ainsi constituer 
le milieu où une civilisation manifeste ses valeurs essentielles. Pour reprendre la métaphore 
du théâtre qu’affectionne tant Mumford, au-delà d’un certain seuil quantitatif et qualitatif une 
ville devient donc la scène où une société interprète son drame, c’est-à-dire le grand récit des 
finalités dans lesquelles elle croit. Autrement dit, la cité a pour but d’intensifier le processus 
d’humanisation sur tous les plans : cependant, si grâce aux techniques industrielles modernes 
sa carapace externe et matérielle grandit toujours plus, pour autant son noyau civique se 
dissout peu à peu, ce qui laisse la place à une « non-cité », un phénomène que l’historien 
qualifie d’un mot allemand, Abbau, que l’on peut ici traduire par le terme « déconstruction » 
(MUMFORD 1962b et 1963).

Si l’on entre davantage dans les détails de l’étude de Mumford, celui-ci part de la 
cité chrétienne médiévale, pour ensuite étudier la ville baroque des Temps modernes, 
puis la conurbation industrielle du XIXe siècle, pour enfin en arriver de nouveau à 
Megalopolis, la métropole en expansion permanente qui manifeste le stade monopoliste 
et impérialiste du mode de production capitaliste. L’historien constate que pour se 
maintenir et s’étendre, elle nécessite quantitativement et qualitativement des moyens 
techniques toujours plus nombreux et plus sophistiqués, ce que lui offre justement la 
Machine. Cependant sa population, coupée des cycles naturels et privée de fonctions 
civiques élémentaires, se dégrade alors physiologiquement comme psychologiquement, 
et ne vit plus qu’à travers les médias de masse, qui à cette époque se manifestent encore 
sous la forme du papier, avant l’irruption plus tardive des écrans. Pire encore, la montée 
des fascismes durant les années 1930 font aussi craindre à Mumford que Megalopolis 
ne se transforme alors en une Tyrannopolis, la capitale décadente d’un État fasciste et 
expansionniste, qui elle-même ne pourrait que devenir, suite à un conflit mondial mené 
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à coups de bombardements aériens, une Nekropolis, une cité des morts qui prendrait la 
forme d’un champ de ruines hanté par les pillards (MUMFORD 1962b).

Et de fait les campagnes de bombardements de masse de la Seconde guerre mondiale, 
conventionnels comme nucléaires, transformèrent bien des villes d’Europe et d’Asie en 
nécropoles. Cependant, contre les prédictions de Mumford quant à un effondrement 
civilisationnel et une stagnation technique, l’après-guerre connut pourtant une véritable 
explosion démographique, économique et technologique. Si l’historien américain 
adhérait encore malgré tout à un certain optimisme progressiste durant l’entre-deux-
guerre, il estime désormais que l’enjeu vital pour l’humanité devient de freiner, de 
stabiliser et de maîtriser les forces productives qui ont été libérées, tant ces dernières ont 
fait grandir le risque d’une catastrophe globale. Après avoir médité plus en profondeur 
sur ce qui caractérise le processus d’humanisation dans des ouvrages comme The 
Condition of Man (1944), The Conduct of Life (1951) ou encore The Transformations 
of Man (1956), Mumford publia enfin en 1961 son œuvre-somme The City in History, 
qui reprend et développe le schéma historique qu’il avait élaboré quelques décennies 
plus tôt, en partant cette fois-ci dès les origines de la civilisation au Proche-Orient, il y a 
plusieurs millénaires avant notre ère (MUMFORD 1961).

Si l’historien avait auparavant une conception positive et normative de la civilisation, 
en la définissant comme un approfondissement et une extension de la conscience morale 
au-delà des solidarités tribales primitives, ses jugements quand à l’expérience civilisée se 
montre maintenant bien plus ambivalents. Les deux tomes de The Myth of the Machine, 
Technics and Human Development (1967) et The Pentagon of Power (1970), confirment 
et consolident cette trajectoire intellectuelle : selon Mumford toute civilisation doit avant 
tout être conçue comme une pyramide sociale qui repose sur la division du travail et 
l’exploitation du labeur des masses, et au sommet de laquelle une petite élite névrosée 
tente de vaincre son ennui existentiel, soit par la consommation luxueuse, soit par cette 
forme de créativité négative qu’est la guerre. Dans cette perspective, la cité constitue 
donc en premier lieu la scène de théâtre où cette minorité au pouvoir interprète son 
monologue, sous les yeux d’une population opprimée et silencieuse. Ce qui pris d’abord 
l’aspect d’un Roi divinisé entouré de sa cour de guerriers, de prêtres et des scribes, 
tandis qu’aujourd’hui un Président accompagné de ses généraux, de ses savants et 
de ses conseillers semble avoir pris la place, remarque un Mumford vieillissant et très 
désabusé quant à ce que sont devenues les institutions politiques américaines durant 
la Guerre froide. Toutefois, pour en revenir à l’histoire de la cité, celle-ci s’est toutefois 
graduellement affirmée comme une entité plus ou moins autonome durant l’Antiquité 
et le Moyen-Âge, selon le lieu ou l’époque. Ainsi, en son sein des courants populaires 
et démocratiques ont pu s’y exprimer, par exemple sous la forme d’un artisanat urbain 
faisant usage de techniques respectant une échelle humaine. Cette longue confrontation 
entre une « technologie autoritaire » et une « technologie démocratique », dont les 
villes furent le principal champ de bataille, semble toutefois avoir été récemment gagné 
par la « mégamachine » moderne (MUMFORD 1967 et 1971).

Si The Myth of the Machine se conclut alors par une critique féroce du mode de vie 
« mégatechnique » contemporain, avec tous ses fantasmes de puissance spatiale ou 
nucléaire, The City in History reste sinon assez disert sur les tendances urbaines d’après-
guerre, bien que Mumford y effectue une analyse remarquable de la banlieue nord-
américaine alors en pleine expansion (MUMFORD 1961). C’est en fait davantage à travers 
ses articles et ses chroniques, publiés dans divers magazines et revues puis rassemblés 
dans des recueils, que l’historien et urbaniste new-yorkais présente ses jugements 
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quant aux développements urbains les plus récents de cette période. Plus en particulier 
la construction de systèmes autoroutiers lui apparaît comme une tendance nettement 
négative, qui manifeste plus généralement la domination de la voiture individuelle. 
Au final, ce qui triomphe malheureusement à la fin des années 1960 est l’image d’une 
« anti-cité », un tissu « urbanoïde » et sur-mécanisé qui se compose de fragments de 
centre-villes, de zones industrielles ou commerciales, et de banlieues résidentielles ; une 
non-entité qui dévore irrationnellement les espaces naturels et qui détruit ainsi tout 
forme de relations humaines intimes et authentiques. En conséquent, le noyau civique a 
été atomisé par ce qui représente aux yeux de Mumford l’équivalent à action lente d’une 
catastrophe nucléaire (MUMFORD 1968).3

Au terme de la brève présentation de ce parcours intellectuel, il me paraît clairement, 
tel que je l’ai indiqué plus tôt, que l’œuvre de l’historien et urbaniste américain peut 
être lue comme un témoignage quant aux choix tragiques qui ont été accomplis par nos 
sociétés au cours du XXe siècle. La réalisation et le parachèvement des utopies urbaines 
de la modernité – la Country House, Coketown et Megalopolis – ont au final abouti 
sur une cacotopie urbanoïde, un lieu cauchemardesque dénaturé et déshumanisé. 
Inlassablement Mumford a su mettre en lumière avec talent, rigueur et érudition 
la grande masse de problèmes urbains et techniques qui se sont accumulés au cours 
de ces quelques décennies, et dont nous héritons aujourd’hui. En vérité, ils semblent 
maintenant avoir atteint une telle ampleur qu’il est dès lors plausible et raisonnable de 
considérer qu’ils sont insolubles pour de bon. Plus généralement, l’histoire de la critique 
radicale de la civilisation industrielle, dont l’œuvre de Mumford n’est qu’un élément, 
peut alors se comprendre comme étant avant tout l’histoire d’un échec et d’un gâchis 
dont nous paierons les conséquences pour des siècles ; néanmoins c’est aussi l’histoire 
d’un résistance intellectuelle lucide contre ces tendances, qui malgré tout peut toujours 
nous indiquer une étroite voie de salut.4

QUEL IMAGINAIRE URBAIN POUR LE XXIe SIÈCLE ET LE « TEMPS DE LA FIN » ?

Lewis Mumford n’était pas qu’un historien pratiquant l’érudition pour l’érudition : en 
effet, tout au long son œuvre il proposa en outre des programmes et des plans dont la 
finalité était de dompter la Machine et de régénérer la Cité. Dans ses ouvrages des années 
1930 plus spécifiquement, il a défini les grandes lignes de ce que devait être une civilisation 
« biotechnique » respectueuse des équilibres naturels et centrée sur la créativité culturelle. 
Sur le plan urbain, sa vision était celle d’un ensemble de cités-jardins de taille moyenne 
fédérées dans des entités régionales, ces dernières devant être adaptées à la géographie et 
à l’histoire tant biologiques que sociales du lieu qu’elles  administreraient, contrairement 
aux actuels États-nations (MUMFORD 1962b et 1963). Autrement dit, la conception de 
Mumford peut se décrire comme un projet écosocialiste avant l’heure, et de tendance 
plutôt anarchiste à certains égards, en tout cas radicalement démocratique. Si l’avènement 
d’une telle société requérait une révolution d’ampleur à la fois politique, économique et 
sociale, il lui était également nécessaire un profond changement philosophique, si ce n’est 
religieux, une thèse que Mumford défendit dès ses premières œuvres de jeunesse, et qu’il 
approfondit par la suite dans les années 1940 et 1950.

3. Réf

4. Par « cacotopie » (kakotopia en anglais) Mumford désigne le « lieu mauvais », l’opposé donc d’une utopie 
(MUMFORD 1971).
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Toutefois, au fur et à mesure des années, en vieillissant mais sans renier ses idées, 
l’historien laissait entendre que nos systèmes mégalopolitains et mégatechniques n’étaient 
désormais plus ré-appropriables, qu’ils étaient en fait fondamentalement irréformables, 
et qu’il serait plus probable, et même sans doute souhaitable, qu’ils s’effondrent à cause 
de leurs contradiction internes – en tout cas avant qu’ils ne produisent un désastre 
écologique global sous une forme ou une autre. Dans ces conditions, ce qui serait 
essentiel pour notre avenir serait alors de constituer patiemment et marginalement une 
nouvelle culture humaniste et écologiste ; selon les termes de Mumford, une « image 
organique du monde » qui pourrait prendre son essor quand le moment sera venu afin 
de se substituer à « l’image mécanique du monde » de la modernité occidentale – et ce 
même si cela signifie d’attendre quelques siècles (MUMFORD 1971).

Il va s’en dire qu’une telle position contraste avec celle de la plupart des mouvements 
et courants environnementalistes actuels, que ce soit le développement durable, 
ou l’activisme pour la justice climatique, ou encore le municipalisme libertaire, ainsi 
que la collapsologie. C’est pourquoi je propose maintenant d’avancer brièvement 
quelques arguments critiques envers ces perspectives « vertes » contemporaines, en 
commençant avec celle qui est la plus compatible avec le régime économique néolibéral 
aujourd’hui dominant, c’est-à-dire la politique du développement durable et de la 
transition écologique/énergétique. Une lecture même rapide de cette littérature met 
aisément en lumière son manque flagrant d’imagination théorique comme politique : 
fondamentalement le concept de « durabilité » ne représente qu’une couche de vernis 
idéologique sur un concept déjà lui-même idéologique, celui de « développement », qui 
n’a jamais signifié que l’extension à l’ensemble de la planète du mode vie occidental, 
avec toutes ses aliénations et ses injustices. La principale prémisse de la « durabilité » 
(ou « soutenabilité ») est qu’il serait possible de produire toujours plus de « bien-être » 
tout consommant moins de ressources, ce qui est douteux d’un point de vue technique, 
économique et énergétique, mais surtout cela laisse de côté cette question pourtant 
élémentaire de déterminer ce qu’est le « bien-être » même, et de savoir si on peut 
véritablement le produire par l’entremise d’institutions. En somme, cette perspective 
réduit tout interrogation quant à une vie bonne et vertueuse à des indicateurs 
statistiques et administratifs de « développement humain » (BRUNEL 2018 et FREMEAUX, 
KALINOWSKI et LALUCQ 2018).

Bien que l’idée de développement durable est maintenant assez ancienne, puisqu’elle 
est apparue dans les années 1980, au cours des dernières décennies elle a connu de 
nombreux avatars, et il faut se demander si le très récent mouvement de la jeunesse 
pour la justice climatique, aussi enthousiasmant que puisse être sa ferveur et sa vigueur, 
n’est pas en passe d’en devenir un. En premier lieu, il me faut insister ici sur le fait que 
le « dérèglement » climatique qui est présentement en train de s’accélérer n’est qu’un 
aspect d’une crise bien plus profonde de notre biosphère, et que l’émission de gaz à effet 
de serre n’est qu’une des formes de pollutions que notre mégamachine fait subir au milieu 
naturel planétaire. Autrement dit, la focalisation sur le climat doit être compris comme une 
euphémisation et une neutralisation d’un déséquilibre écologique bien plus grave et bien 
plus complexe. De plus, en second lieu je me demande si ce mouvement n’exprime pas plus 
profondément une crainte d’essence technocratique quant à notre perte de contrôle sur 
les forces naturelles – si tant est que nous les contrôlions réellement jusque là. Plutôt que 
de faire preuve d’humilité face à des processus physiques avec lesquels nous avions cru 
pouvoir jouer, cet activisme manifesterait alors, selon mon hypothèse, un désir renouvelé 
de maîtriser technologiquement et coûte que coûte la nature et ses « catastrophes ».
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Cette dernière remarque m’amène à quelques considérations d’ordre plus général sur 
le catastrophisme environnemental, qui de nos jours a pris la forme de ce qui se présente 
comme une « science de l’effondrement », la collapsologie. Je crois qu’il suffit ici de réitérer 
les arguments déjà avancés par René Riesel et Jaime Semprun dans Catastrophisme, 
administration du désastre et soumission durable (2008), un ouvrage d’inspiration 
situationniste (ou « post-situationniste » plus exactement). Leur thèse principale est que 
tous les avertissements apocalyptiques quant à un effondrement prochain de la société 
industrielle ne font qu’agir comme une propagande pour une future « administration du 
désastre » totalitaire, qui risque en effet de s’imposer quand les conditions écologiques se 
seront détériorées pour de bon. Cette administration soi-disant  au service de la survie de 
l’humanité ne bénéficierait alors en réalité qu’à la continuation de la domination de l’État 
et du capital sur nos existences. Plus encore, le catastrophisme ne peut pour le moment 
qu’étouffer la critique sociale véritable, du fait qu’il ignore que la catastrophe s’est en 
vérité déjà produite, sous la forme de cette civilisation industrielle et technologique qui 
a sapé à un niveau fondamental l’esprit de liberté (RIESEL et SEMPRUN 2008). J’ajouterai 
à ces arguments que le catastrophisme et la collapsologie semblent à mon sens exprimer 
le regret qu’une telle civilisation n’est pas soutenable et durable, au lieu de chercher à la 
contester radicalement dans ses principes mêmes.

Pour finir ce bref examen de quelques alternatives vertes de notre époque, il faut 
bien sûr également se pencher sur le courant du municipalisme, en tant qu’expression 
politique de « l’écologie sociale » du philosophe et militant anarchiste américain Murray 
Bookchin (BIEHL 2013). Ce dernier était un lecteur attentif de Mumford, et il me semble 
donc pertinent de considérer son œuvre comme une interprétation libertaire des thèses 
mumfordiennes sur la technique et l’urbanisme, bien que l’historien new-yorkais soit 
quant à lui toujours resté en faveur d’une certaine forme de gouvernement représentatif. 
Mon but ici n’est pas de polémiquer avec la pensée de Bookchin elle-même, et ce quand 
bien même il me paraît bien trop optimiste quant aux potentialités émancipatrices 
des nouvelles techniques de son époque (BOOKCHIN 1993 et 2016). Néanmoins il me 
faut tout de même noter qu’assez étrangement Bookchin répète dans ses textes des 
années 1960 et 1970 le même argument que Mumford dans les années 1930, c’est-
à-dire une espérance en un progrès « néotechnique » qui pourrait être véritablement 
libérateur, alors que son collègue historien était justement devenu au même moment 
très pessimiste quant aux conséquences de l’automatisation et de l’informatisation 
de la production. En conséquent, alors que le philosophe anarchiste défendait l’idée 
d’une société « post-rareté », Mumford plaidait plutôt quant à lui en faveur d’une 
culture « post-abondance » qui rechercherait la plénitude et la simplicité plutôt que la 
satisfaction de tous les besoins.

Si ces divergences sont réelles et importantes, je souhaite surtout m’intéresser ici 
au fait que la littérature municipaliste contemporaine, inspirée par Bookchin mais donc 
également en dernier lieu par Mumford, semble toutefois bien en retrait quant aux 
ambitions théoriques, philosophiques et politiques de ses prédécesseurs. Plutôt qu’une 
perspective révolutionnaire et civilisationnelle profonde, il me paraît que ces ouvrages 
récents manifestent, malgré toutes leurs incontestables bonnes intentions, un très 
classique réformisme de gauche, social-démocrate et « inclusif » (DURAND FOLCO 2017 
et 2018). Aussi critiques soient-ils de l’État et du capital, il est donc difficile de ne pas 
y voir une tentative de réconcilier la gauche électorale avec des mouvements urbains 
de contestation qui échappent encore plus ou moins au champ politique officiel. Il est 
en conséquent probable que les expériences et les pratiques municipalistes actuelles, 
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aussi inspirantes soient-elles, ne se feront alors absorber elles aussi dans le courant du 
développement durable et de la transition écologique, ce qui neutraliserait leur radicalité 
potentielle. De plus, à un autre niveau, celui de la théorie, j’estime que ces thèses (néo-)
municipalistes passent complètement à côté de ce paradoxe pourtant si crucial, et 
qu’avait relevé Mumford il y a longtemps : si la ville semble désormais partout sur le plan 
matériel, néanmoins elle n’est plus une cité dans son sens sociologique, puisque celle-ci 
ne peut justement qu’être un contenant limité afin de jouer son rôle.

En conclusion, je suis donc d’avis qu’aucun de ces courants environnementalistes 
et écologistes contemporains ne semble avoir véritablement effectué le deuil de cet 
imaginaire industrialiste et de cette utopie mégapolitaine que Mumford avait pourtant 
récusé bien des décennies plus tôt. Si l’œuvre de l’historien, une fois mise en relation 
avec celle d’autres penseurs technocritiques du XXe siècle, constitue alors ce que l’on 
pourrait qualifier comme une matrice intellectuelle, pourtant les langages politiques 
qui aujourd’hui s’inspirent plus ou moins de cette dernière n’apparaissent pas pour le 
moment être à la hauteur des enjeux. Et ce alors que, comme j’espère l’avoir montré, les 
mythes sociaux de la modernité ne pourront s’accomplir en fin de compte que sous la 
forme d’un cauchemar, celui de Nekropolis.
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RESUMO

No debate sobre a cidade contemporânea a fotografia está presente em diferentes 
áreas de conhecimento como:  a identificação e diagnóstico dos processos urbanos; o 
suporte a ações projetuais nas cidades; a problematização das relações sociais no espaço 
e, também, como parte, ressignificação e ampliação do imaginário a respeito das cidades 
globais. Tais imagens, embora possuam usos “aplicados”, são comumente difundidas em 
circuitos artísticos através de mostras e exposições e, de modo cada vez mais usual, em 
sites onde fotógrafos renomados e especializados apresentam seus trabalhos. Em seu 
conjunto tais imagens reiteram um discurso visual que se repete em outros meios de 
difusão, os quais articulados entre si criam uma coleção infinita onde as singularidades 
das metrópoles se transformam, elas mesmas, em uma representação multifacetada de 
um mesmo processo urbano paradoxalmente hegemônico e recorrente. Neste sentido, 
essas fotografias urbanas podem ser pensadas através de estratégias de organização 
visual das imagens, quanto documentação do fenômeno urbano. O quadro apresentado 
orienta o desenvolvimento deste artigo que tem como foco principal a discussão teórico-
metodológica da fotografia urbana a partir do site Landscapes Stories. Propõe pensá-lo 
através das concepções de coleção e constelação, em Walter Benjamin, e de Atlas a partir 
da obra de Aby Warburg, apresentada por Didi-Huberman. Antes disso, porém, discute a 
presença maciça da imagem na contemporaneidade e, em particular, a fotografia como 
objeto de pensamento e análise nos estudos urbanos.
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ABSTRACT

In the debate on the contemporary city, photography is present in different areas 
of knowledge such as: the identification and diagnosis of urban processes; support for 
design actions in cities; the problematization of social relations in space and, also, the 
resignification and expansion of the imaginary about global cities. Such images, although 
they have “applied” uses, are commonly disseminated in artistic circuits through 
shows and exhibitions and, increasingly, on websites where renowned and specialized 
photographers present their work. As a whole, these images reiterate a visual discourse 
that is repeated in other means of dissemination, which, when articulated among 
themselves, create an infinite collection where the singularities of the metropolises are 
themselves transformed into a multifaceted representation of the same urban process 
paradoxically hegemonic and recurrent. In this sense, these urban photographs can be 
thought through strategies of visual organization of images, as well as documentation 
of the urban phenomenon. The framework presented guides the development of this 
article, which has as its main focus the theoretical-methodological discussion of urban 
photography from the site Landscapes Stories. It proposes to think about it through 
the concepts of collection and constellation, in Walter Benjamin, and of Atlas from the 
work of Aby Warburg, presented by Didi-Huberman. Before that, however, it discusses 
the massive presence of the image in contemporary times and, in particular, urban 
photography as an object of thought and analysis as practiced in urban studes. 

KEYWORDS: 

Urban photography, collections, constellations, image, Walter Benjamin. 

INTRODUÇÃO

“No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das 
coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de 
existência.” (BREA, 1969)

No debate sobre a cidade contemporânea o uso da fotografia percorre diferentes 
áreas de conhecimento desde a sociologia às formas de diagnósticos urbanos, dando 
suporte a ações projetuais nas cidades, compreensão de processos sociais e, também, 
compondo e ampliando um imaginário do que seriam as cidades globais. Tais imagens, 
embora possam ter usos aplicados, são comumente difundidas em circuitos artísticos 
através de mostras e exposições e, de modo cada vez mais usual, em sites onde fotógrafos 
renomados e especializados apresentam seus trabalhos.

Entre os diferentes meios de circulação de imagens destaca-se, por exemplo, a revista 
digital independente “Landscape Stories” (disponível em: <https://landscapestories.net/
en/archive/2018/cities>). Suas edições apresentam fotografias com temáticas distintas 
relacionadas à constante mutação da paisagem e da cultura urbanas contemporâneas. 
Dentro de cada categoria as imagens são agrupadas por autoria, sendo possível localizar 
processos sociais, espaciais e culturais em curso, reconhecer e problematizar diferentes 
abordagens estéticas, explorar localidades ao redor do globo. Em seu conjunto as 
imagens acabam por reafirmar o documento fotográfico comum a outros circuitos de 
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difusão, as quais articuladas entre si criam, estranhamente, uma espécie de inventário 
infinito onde as singularidades das metrópoles se transformam, elas mesmas, em 
uma representação multifacetada de um mesmo processo urbano paradoxalmente 
hegemônico e diversificado3.

Essa característica da produção encontra na articulação de imagens formando 
constelações uma possibilidade de interpretação do urbano, a qual nos parece estar 
implícito no site Landscapes Stories devido ao convite à uma errância virtual pelos 
“urbanos” a que o site e a Internet nos permitem. Nesse sentido, temos como hipótese 
que essas fotografias urbanas podem ser pensadas tanto como estratégias de organização 
visual das imagens, quanto por espelhamento do fenômeno urbano. Assim, por meio 
da observação e associação simultânea de imagens de localidades diversas é possível 
refletir sobre o urbano contemporâneo e aproximar de um imaginário frequentemente 
presente nas análises de espacialidades urbanas praticadas no projeto e crítica do 
urbano, assim como no campo da arte.

Faz-se, então, necessário pensarmos uma metodologia a partir de duas frentes que 
se tensionam entre si: uma relativa as estratégias de aproximação e análise estética das 
imagens e a outra referente aos processos históricos a que reportam as imagens do 
site Landscapes Stories. Ambas as frentes têm como referência a concepção de coleção 
e constelação em Walter Benjamin, situada no contexto das cidades modernas. Como 
estratégia de reelaboração visual o artigo tem como orientação a concepção de ‘Atlas’, 
em Warburg e Didi-Huberman. Tal opção teórico-metodológica implica também em 
considerar o caráter anacrônico das imagens que, aparentemente, reportam apenas ao 
documento visual historicamente situado, tendo como objeto as espacialidades urbanas 
contemporâneas a partir da produção fotográfica multifacetada do site.

Esse caminho em desenvolvimento de exploração visual e teórica permite, então, 
sintetizá-lo nas seguintes questões: 1. as fotografias de processos urbanos, 
produzidas por um circuito de fotógrafos especializados, compõem um modo de 
aproximação à um imaginário urbano contemporâneo? 2.essas pesquisas visuais 
dialogam com análises-críticas do urbano?; 3. como proceder a interpretação 
dessas produções visuais dada a sua quantidade e diversidade uma vez que replicam a 
própria amplitude das espacialidades registradas?

Como pode-se observar a discussão metodológica é o eixo central desse artigo. Opta-
se por um debate que não se debruça sobre a autoria, mas sobre a saturação de imagens 
enquanto teia de frações correspondentes ao fenômeno urbano contemporâneo, tendo 
como orientação as reflexões sobre a subordinação da memória e do tempo a um 
presente dilatado ou, como diria Fredric Jameson: 

“o nosso sistema social contemporâneo começou, pouco a pouco, a perder a 
capacidade de reter o próprio passado. (...) A função informativa das mídias seria, 
portanto, a de nos ajudar a esquecer, a de servir com agentes e mecanismos de 
nossa amnésia histórica.” (JAMESON, F., 2006. p. 43-44).   

Assim, observa-se que vivência dos processos urbanos por seus habitantes apresenta-
se desconectada de um tempo histórico que a situe e a ressignifique, não permitindo 
compor uma imaginação de cidade que se configure efetivamente como experiência. Ou 

3. Um inventário é uma reunião de objetos com fins de classificação e documentação. No âmbito da imagem, a obra 
de Bernd e Hilla Becher se destaca por seu caráter fortemente racional e documental, sendo frequentemente tomada 
como exemplo de inventário aplicado à fotografia.
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seja, uma imaginação dispersa, feita de frações que evidenciam um projeto de cidade 
exaurido que sucumbiu definitivamente a ordem do capital, avesso à orientação espacial 
moderna sob a égide de um progresso redentor ou, ainda mais distante, de um direito 
compartilhado de cidade.

Fotografia e documentação do urbano: evidência, memória ou efemeridade.

Com uma inquietação consonante a urgência dos urbanos, Solà-Morales discorre 
longamente sobre o estranhamento produzido pelas cidades contemporâneas em sua 
ausência de forma, de ordem, de equidade. Na tradição fotográfica Morales encontra 
trabalhos fotográficos que frequentemente se dedicam às zonas intersticiais esquecidas, 
relegadas, dormentes, os quais são simultaneamente documentos visuais de processos 
urbanos em curso, quanto componentes de um imaginário de cidade. A famosa 
concepção de terrain vague, identificada nas imagens fotográficas selecionadas por 
Morales é, neste sentido, uma evidência concreta dessas explorações capazes de dar 
forma à estranheza correspondente aos “problemas estéticos e éticos que envolvem a 
vida social contemporânea” (MORALES, 1995, p. 190).

Enquanto configurações espaciais inscritas, esquecidas ou reconfiguradas 
estranhamente no território, o terrain vague é evidência de uma percepção limítrofe 
do urbano situada entre o imaginado, o representado e o produzido espacialmente. Um 
espaço-tempo que se aproxima de uma dimensão inapreensível e por isso reveladora 
de outros sentidos da ação humana no espaço e no tempo. Neste sentido, tal noção se 
avizinha a de heterotopia em Foucault. Elaborada pelo filósofo em 1966, a heterotopia 
agrega às dimensões geográficas às imaginárias e materiais, essas associadas a um vazio de 
historicidade configurada por um movimento e instabilidade constantes, numa “espécie 
de contestação ao mesmo tempo mítica e real do espaço que vivemos” (FOUCAULT, M., 
2013, p.113-122). Ou seja, as heterotopias estão plantadas no real podendo inclusive 
serem institucionalmente aceitas e inseridas na cultura, mas com modos de apropriação 
e significação invertidos aos espaços usuais.

Essas espacialidades geográficas ou imateriais podem também ser identificadas na 
justaposição de fotografias configurando noções do habitar, do construir, do imaginar, 
do rememorar expandidas à uma cultura espacial transversa, disforme. De modo que o 
espaço heterotópico, reconhecíveis nas imagens urbanas de fotógrafos especializados, 
revela a condição ambígua de viver nas grandes cidades como um apagamento de seus 
limites em meio a naturalização de suas dissonâncias, reafirmando a inviabilidade de 
apreender o urbano enquanto totalidade ou construção coletiva. Como parte desse 
processo de significação do urbano, as fotografias especializadas inserem-se nessa 
relação figurando o percebido e garantindo uma certa distância aos processos em curso 
e a seus contextos históricos. Estabelecem-se como avesso à experiência fenomênica 
onde o embate entre corpo, espaço e visualidade apresentam-se manifestos nas imagens. 
Ambos os casos, porém, como sabemos, são sempre olhares parciais que aquietam 
o estranhamento produzido pela perda de escala entre o humano e seu habitat. À 
semelhança, por exemplo, de uma Paris novecentista cujos movimentos acelerados do 
capital desafiavam a espacialidade orgânica da cidade medieval.

Para o reconhecimento desses processos urbanos, Morales vale-se então dessa 
tradição fotográfica fundada na transparência e objetividade do documento, analisando 
e discutindo imagens pensadas uma a uma sob o propósito específico de problematização 
do urbano. Deixa, entretanto, em aberto outras abordagens e interlocuções com as 
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imagens, seja por justaposições, associações e montagens, onde as lacunas entre uma e 
outra predominem sobre a narrativa e autoria. 

Passado vinte anos da escrita de seu texto, a crescente desmaterialização do suporte 
fotográfico e a precariedade da própria recepção passaram a também contribuir para o 
esvaziamento de relações e reflexões entre imagem fotográfica e dinâmicas urbanas na 
construção de uma ideia de cidade.  Se na segunda metade do XIX a câmera era o lugar por 
excelência da estabilidade do ver, da verossimilhança com o real, ou seja, “uma metáfora 
para a mais racional possibilidade de se perceber dentro de uma desordem crescente do 
mundo” (Crary, J. 1992, p. 52-53). Um século depois as imagens técnicas adquiriram uma 
presença ainda mais penetrante em todos os poros da vida social. A intensificação de 
sua produção, a desmaterialização de seus suportes, a permeabilidade a interpretações 
desloca, pouco a pouco, a concepção de um regime de verdade centrado na noção de 
documento objetivo e estável. Passa a configurar-se como mediação abrigada no interior 
da mente’ (Jameson, F. 1992) em livre trânsito entre as imagens interiores e exteriores, 
entre a vida privada e a vida pública, observáveis na produção artística, na mídia, nas 
redes sociais. BELTING, H. (2010); CRARY, J. (1992); AUGÉ, M. (2005); HARVEY, D. (1992); 
JAMESON, F. (1992) ; BREA, J.L. (2007).  

Há que se questionar, então, se mesmo as imagens que tratam dos processos e 
subversões do urbano não caem nesta mesma trama destituída de historicidade, onde, 
segundo Jameson, as referências se sucedem e aderem umas às outras, constituindo 
estereótipos de percepções de mundo ou mesmo de cidades. Os diferentes territórios 
urbanos são então reafirmados como universos desconectados, cenários vividos por 
personagens sociais distintos, evidenciando o confinamento do sujeito ao tempo 
presente perante horizontes restritos. Essa temporalidade rasa, espraiada, faz então 
do ato de ver, “um vasculhar da memória imediata como tendências temporárias de 
uma cultura material constantemente renovada”, observável tanto na imaginação do 
espaço urbano quanto, segundo José Luis Brea, na desmaterialização das imagens 
digitais, “e-image”.

Usos da imagem: entre o instrumental, o artístico e a reflexão sobre o urbano

Embora constantemente deslocadas para os meios digitais, as imagens fotográficas 
dedicadas aos processos urbanos resistem enquanto documento visual mesmo quando 
inseridas em outros regimes de verdade (ROUILLÉ, 2009). Hoje difundem-se em 
nichos específicos, servindo a discursos e narrativas variadas em meios acadêmicos, 
publicitários, artísticos. Apresentam uma diversidade de visualidades, que se estendem 
desde evocações a ruínas românticas até a desigualdades socioespaciais oriundas do 
processo de acumulação capitalista, como vemos na seleção de imagens feita por 
Morales.

O registro fotográfico dessas espacialidades urbanas, e mesmo arquitetônicas, em 
seu caráter descritivo e comprobatório, é justificado por um uso privilegiadamente 
instrumental e aplicado, por exemplo, ao situar as localidades, mensurar os espaços, 
sustentar o debate contemporâneo sobre as cidades, sintetizar diagnósticos de áreas e de 
edifícios. Essas ações incorporadas ao fazer do arquiteto e urbanista, simultaneamente, 
reafirmam-se e restringem-se aos limites do quadro detendo-se na estética e linguagem 
fotográfica voltada à adequação aos discursos sobre espacialidades diversas.

De modo velado, o que é comum a difusão de um pensamento arquitetônico 
moderno, tais imagens continuam a orientarem-se por uma estética construtiva na 
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organização do quadro, na seleção da luz, na distribuição dos elementos espaciais no 
plano. Concepção que perdura até hoje, onde a concepção de veracidade e verdade 
do projeto, ou do espaço urbano, são reafirmadas por uma aparente racionalidade, 
objetividade e neutralidade do olhar.  

Nesse sentido, a fotografia tem um caráter central na concepção de um olhar 
imaginativo e mesmo abstrato dos espaços arquitetônicos ou urbanos fotografados. Para 
Andrew Higgott e Timothy Wray (2016), há em verdade uma relação direta do modo 
como se dá a discussão sobre o espaço urbano e o olhar bidimensional fotográfico, no 
qual é reafirmada a imagem final não como parte de um processo, “mas como um ato de 
extrair da realidade visível”, uma representação coincidente, desconsiderando, portanto, 
que “seja o que for que conceda à visão e seja qual for a sua forma, uma fotografia é 
sempre invisível, não é ela que a vemos.” (BARTHES, R. In. Higgott A,; Wray, T., 2016, p.38) 

Contudo, essa dimensão objetiva é também imaginativa, uma simulação do espaço, 
a qual é composta por um discurso sempre fracionado e associativo, mesmo quando se 
apresentam por meio da ordenação em séries ou construção de narrativas visuais. Por 
essa mesma razão tais construções acabam, também, por demonstrar os limites do olhar 
distanciado, suportado na representação e no corpo imaginado, em relação ao que seria 
uma experiência sensível no espaço.

Esse limite da representação fidedigna, baseado no caráter indicial da imagem, na 
distância preconizada pela câmera escura irá ser percebido cada vez mais limitante. 
Trabalhos, por exemplo, como os de Gordon Cullen (1983) tem a fotografia com um 
propósito instrumental-analítico do espaço urbano, mas também como uma espécie de 
companheira de caminhada capaz de partilhar de uma experiencia sensível pelo espaço. 
Consonante a outras práticas fotográficas como encontraremos nos Situacionistas, nos 
Becher e, posteriormente, a partir dos anos 60, em Edward Ruscha e na exposição “New 
Topographics” 1975-76, temos implícito uma revisão sobre “o que pode a fotografia? De 
que modo ela pode lidar com as transformações urbanas...? [Ou ainda] como a fotografia 
pode agir no mundo, reconfigurando territórios sensíveis e inventando novas formas de 
viver e habitar juntos?” (REIS FILHO, 2016). Assim, buscando responder tais questões, 
Rose, G. (2014) identifica três eixos de produção da fotografia urbana comumente 
praticada por arquitetos, urbanistas e artistas:  1. representando o urbano; 2. evocando 
o urbano; 3. performing the urban.

Considerando esta classificação a investigação desse artigo se dá em torno do 
primeiro eixo, como crítica à representação e à relação distanciada ao objeto abdicando 
ao embate com o território e a imagem. Por outro lado, propomos também explorar a 
ação de apropriação de imagens e sua reordenação e associação em “constelações”, 
tensionando o discurso suportado em uma autoria velada e distanciada, para uma outra 
em que domine o confronto e a experiencia do olhar as imagens.  O caráter instrumental, 
neste sentido, é deslocado, posto em estado de espera, perante a condução das imagens 
e sua abertura ao processo, ao anacronismo, as temporalidades a que remetem. Uma 
dialética do ver pode então ser praticada, no dizer de Benjamin, não com qualquer 
imagem, mas naquelas que colocam verdadeiramente em obra o olhar através da 
montagem em constelações.

A montagem como método: coleção, constelação e cidade

O caráter instrumental da fotografia urbana concebida como documento visual, 
produzida por um dispositivo maquínico operado pelo “fotógrafo” se vale de 
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possibilidades estéticas próprias, ressignificadas pelos contextos sociopolíticos e pelos 
meios de difusão e a consequente inserção em um dado regime de verdade. Tal dimensão 
aplicada tem um caráter operativo do pensamento sobre a imagem, o qual se associa a 
um modo de fazer nem sempre explícito. Exemplo disso, são as estratégias frequentes 
que compõem o olhar sobre o urbano pautadas pela distância e pelo limite do quadro. 
A cidade transforma-se, assim, em uma representação a ser avaliada e analisada, onde 
a referência do corpo daquele que realiza o registro não é algo desejável.  O predomínio 
deste valor de atestação, de diagnóstico de processos, de documento verossimilhante 
ao real qualifica-se ao associar-se a outras imagens organizadas em séries contribuindo 
para reiterar uma abordagem, uma narrativa à semelhança de uma reportagem ou, 
mais precisamente, de um comentário espacial. Ou seja, a aplicação das fotografias 
em leituras urbanas reafirma a expectativa estabelecida na cultura e no urbanismo 
de servirem como suporte intermediário na produção de conhecimento, ainda que 
saibamos da seleção, das manipulações digitais, dos contextos de produção e difusão 
que compõem seu sentido.

Entretanto, ao compreendermos a fotografia como uma imagem não circunscrita 
às suas aplicações estéticas, políticas ou de interação com o espaço, ou seja, como 
parte de uma cultura visual e espacial mais ampla, as imagens abrem possibilidades 
de associações narrativas, anacrônicas combinadas ao seu caráter comprobatório. Tais 
conexões fazem emergir o caráter dialético, crítico das imagens ainda que pautados 
pelos modos de fazer e dizer. Assim, é visando reencontrar a potência das imagens como 
sintoma e reflexão sobre urbano, que mergulhamos na profusão de imagens na internet 
adotando como orientação e metodologia as concepções de coleção e constelação, em 
Benjamin, e Atlas, em Warburg e Didi-Huberman.

Em diferentes escritos Benjamin aponta para o desenvolvimento de uma nova 
concepção de cidade a partir de transformações sensíveis e materiais decorrentes da 
industrialização, urbanização e concentração de capital aceleradas, capazes, nesse 
sentido, de moldar o espaço urbano e a subjetividade de seus habitantes. No livro das 
“Passagens” a organização de citações e suas anotações e reflexões sobre tais fenômenos 
constroem uma imagem de cidade e de sociedade fragmentada, com temporalidades 
múltiplas, regida pelo caráter hegemônico do capital. Segundo Rolf Tiedemann, o 
objetivo principal das Passagens seria, desde o começo, “apresentar a história do século 
XIX, construindo-a não de maneira abstrata e sim como ‘comentário de uma realidade’” 
(TIEDEMANN, 2009, p. 16).

Na forma desta trama de comentários, as citações estabelecem relações dialéticas 
em que historiador, tal qual um colecionador, pratica a coleta de indícios de uma 
cultura material e simbólica invisibilizada. Neste sentido, para Benjamin, o ato de 
colecionar seria uma espécie de arte na “forma de recordação prática”, sendo decisivo 
“que o objeto [fosse] desligado de todas as suas funções primitivas, a fim de travar 
a relação mais íntima que se pode imaginar com aquilo que lhe é semelhante”. 
(BENJAMIN, 2009, p. 239) Continua Benjamin, “essa relação [entre escritos, entre 
imagens] é diametralmente oposta à utilidade e situa-se sob a categoria singular da 
completude”. Deste modo, as imagens deslocadas e articuladas umas às outras não 
estão subordinadas a uma ordem, mas afetam e são afetadas numa dupla relação entre 
o colecionador e a coisa. Ambos são como inscritos “em um círculo mágico no qual 
[a coisa] se imobiliza, enquanto a percorre um último estremecimento” (BENJAMIN, 
2009, p. 50-52), ou seja:  
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...o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma constelação. Em 
outras palavras: a imagem é a dialética na imobilidade. Pois, enquanto a relação do 
presente com o passado é puramente temporal e contínua, a relação do ocorrido 
com o agora é dialética – não é uma progressão, e sim uma imagem, que salta” 
(BENJAMIN 2009, p. 504)

O ato de entregar-se ao inesperado da imagem é, então, lidar com a simultaneidade 
de indícios, de persistências de diferentes temporalidades. É reencontrar memórias 
passadas e experimentá-las como relações no tempo e acontecimentos presentes; onde 
o agora é o exato momento desse encontro que transcende a dimensão temporal e 
afeta profundamente a memória. Essa imagem que emerge, por sua vez, é autêntica, 
é crítica, e quando articulada a outras compõe uma constelação. Assim, a trama de 
sinais, memórias e temporalidades colocadas em tensão nas constelações tem, segundo 
Benjamin, a montagem como método que, por excelência, orienta aquele que coleta e 
a pratica sua formação.

Quase um século depois, Didi-Huberman refere-se a esse relampejar como “sintoma”, 
“rasgadura” que rompe uma ordem de sentidos. Posteriormente, em Atlas ou o Gaio 
saber inquieto (2018), o historiador analisa a potência das imagens para reinterpretação 
e reconstrução da história resgatando o pensamento de Aby Warburg, contemporâneo 
a Benjamin, a partir de sua pesquisa inacabada, Atlas Mnemosyne (2010). De outro 
modo, pensarmos um Atlas na concepção de Warburg é pensarmos em uma coleção de 
imagens, de pranchas ou de mapas. Ele começa, frequentemente, “de modo arbitrário 
ou problemático” como a “ocorrência de uma nova região, de um campo novo do saber a 
ser explorado, de modo que um atlas quase nunca possui uma forma que se poderia dizer 
definitiva” (DIDI-HUBERMAN, 2018, p.17). Ele supõe a existência de dois paradigmas: o 
paradigma estético da forma visual e o paradigma epistêmico do saber, sendo ambos 
subvertidos. Pois o Atlas introduz no saber (Idem, 2018, p. 19) “a dimensão sensível, o 
diverso, o caráter lacunar de cada imagem” e “o hibridismo de toda montagem”.

Para que esse movimento ocorra a imaginação tem um papel fundamental ao 
oferecer um conhecimento transversal devido a “sua potência intrínseca de montagem 
que consiste em descobrir (...) laços que a observação direta é incapaz de discernir” 
(Ibidem, 2018, p. 20). A imaginação é aquela que abre as infinitas possibilidades de 
montagem das imagens, tendo a mesa4, o espaço aberto a essas articulações sempre 
revistas, reelaboradas, reinventadas. 

As reflexões sobre o atlas warbuguiano por Didi-Huberman são então um modo de 
pensamento constelacional em Benjamin e vice-versa. Sejam eles visuais ou verbais, 
agrupados sobre uma “mesa”, permitem ao observador estabelecer uma infinidade de 
associações, tensionando a dimensão temporal e incitando a imaginação a preencher 
as lacunas entre uma imagem e outra. Uma relação que extrapola a ação do sujeito ao 
promover um olhar dialético, “em crise”, fazendo emergir sentidos antes velados, corpos 
silenciados, espaços e lugares adormecidos.  

É evidente que essa estratégia extrapola a dimensão racional. Considerando, 
por exemplo, uma reunião de fotografias por um lado reconhecemos seu caráter de 

4. Segundo Didi-Huberman: “A mesa é espaço onde as associações, as aproximações entre imagens, rastros, sinais 
sobre um suporte com uma carga simbólica presente ali se desenvolvem. A mesa envolve um rito de preparo de 
distribuição dos elementos, das frações a serem ajustadas/montadas. “começa por uma sequência de gestos precisos, 
concretos técnicos: a arte, digamos assim, de vestir ou de preparar a mesa.(...) . Implica em formas primitivas de 
classificação, concretas, precisas, embora distintas das classificações científicas.”  (DIDI-HUBERMAN, 2013, p. 44)
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documento, por outro, quando associadas dialeticamente umas outras formando 
constelações, estimulam a imaginação daquele que observa ou percorre os corpos 
e os espaços aparentemente desprovidos de história. Por mais que o colecionador 
estabeleça critérios rigorosos de seleção e agrupamento de imagens, ao inquiri-las, ao 
dá-las a ver e serem vistas, torna-se impossível prever os caminhos que serão tomados. 
O conhecimento, a bagagem cultural, a memória e as experiências passadas afetam a 
relação entre o do sujeito e a imagem. Por essa razão deve-se considerar “uma ética 
das imagens”, que se situa nem no olhar “tautológico”, nem no olhar da “crença”  
(DIDI-HUBERMAN, 1998), mas na relação dialética entre o observador e o observado, 
simultaneamente ampliando os sentidos e reconhecendo os caminhos que as lacunas 
entre uma imagem e outra promove.  

Entre constelações, entre imagens: o site como coleção de cidades

Após o estudo sobre estratégias visuais envolvendo coleções de imagens verbais (as 
Passagens) e imagens visuais (o Atlas), chegamos finalmente à coleção de imagens digitais. 
Como apresentado, tomamos como objeto de estudo a revista digital independente 
Landscape Stories, <https://landscapestories.net/en/archive/2018/cities>, através 
da qual podemos entrar em contato com uma enorme quantidade de fotografias de 
artistas do mundo todo, agrupadas em diferentes edições - cada uma com um tema 
específico. A edição que escolhemos é a de número 29, intitulada “Cities”, dedicada a 
temas comuns ao pensamento urbanista em interlocução com a tradição fotográfica. Em 
um primeiro momento, buscamos agrupar todas as fotografias presentes nesta edição 
a fim de dimensionar a quantidade de informação que estávamos prestes a lidar. Para 
tanto, foi necessário estabelecer alguns critérios: 1. cada série de fotografias presente 
na edição foi disposta de forma linear e horizontal; 2. estabelecemos um limite de dez 
fotografias por série; 3. redimensionamos as imagens priorizando o eixo horizontal como 
referência.

Tendo em mente esses três critérios, as fotografias foram dispostas na plataforma 
digital MIRO, a qual funcionou como uma “mesa” nos termos de Didi-Huberman. 
Em uma primeira etapa, organizadas em linhas paralelas por autor, a concepção de 
“coleção de imagens urbanas” já se torna evidente, ampliando a potência das imagens 
e evocando uma diversidade de arranjos possíveis mesmo ainda condicionados as 
suas respectivas autorias. Contudo, ao traçarmos circuitos que transgridem as séries 
e as autorias, os arranjos constelacionais se apresentam retomando o ver, visão; o ver, 
corpo; o ver significados e memórias silenciadas pelo agigantamento das metrópoles 
contemporâneas, assim como do olhar distanciado feito imagem-documento.    

 Caminhando por esses circuitos, diferentes visões de cidades sugerem associações 
indiretas, complementares, dissonantes tanto por aspectos estéticos como luz, cor, ângulo 
de visão e enquadramento, quanto pelos conteúdos e significados que apresentam. È 
frequente neste movimento depararmos com possibilidades narrativas ou, ao contrário, 
intuirmos encontros incongruentes unidos por uma afinidade desconhecida, os quais 
constituem lacunas a serem revisitadas, imaginadas, ressignificadas. A constelação então 
é montada, mas nunca acabada, mantem-se aberta a outros olhares de cidade. Exige, 
por vezes, o diálogo com palavras e textos ampliando as possibilidades de pesquisa, ao 
mesmo tempo que se reafirma como o campo em si a ser trabalhado. 

O jogo da montagem, por sua vez, é o modo como as estratégias de associações e 
justaposições críticas formam as constelações, permitindo transpor a dispersão do olhar 
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confinado à tela para o computador feito mesa. É perceptível como o meio digital em 
sua diversidade, conectividade e dispersão infinitas contém um pensamento que opera 
por coleções. Oposto a atomização das imagens na tela, a simultaneidade da observação 
da coleção faz emergir relações dialéticas entre as imagens, onde o vivido, a memória, as 
espacialidades ganham evidência em sua dimensão crítica, histórica e social a se fazerem 
presentes no aqui e agora da imagem.

Figuras 1, 2 e 3: Coleção de fotografias da edição Cities, a partir de séries fotográficas autorais 
publicadas no site Landscapes Stories. Fonte: Landscape Stories. Autoria própria, 2021.

Autores das séries fotográficas, em 
ordem conforme a numeração do 1 
ao 37: Thomas Struth, David Maisel, 
Noritaka Minami, Michael Light, Sze 
Tsung Nicolás Leong, Pablo López 
Luz, Tixier & Bourelly, Noah Addis, 
Peter Bialobrzeski, Andrew Rowat, 
Greer Muldowney, Lewis Bush, 
Casotti & Brutti, Nicolas Boyer, Peter 
Ydeen, Nicolas Grospierre, Joseph 
Schulz, Cristoph Sillem, Guillaume 
Greff, Andrew Waits, Christian Höhn, 
Thomas Weinberger, Vincent Jendly, 
Lauent Kronental, Sue Barr, Thom e 
Beth Atksinson, Douglas Ljungkvist, 
Paul D’Amato, Mark Power, Gerry 
Johansson, James Mollison, Dani 
Gherca, Max Sher, Céline Clanet, 
Marco Barbieri, Arthur Crestani e 
HanShun Zhou.
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Figura 4: Constelação de imagens. Fonte: Landscape Stories e Wikimedia Commons. Autoria 
própria, 2021.

Uma constelação que trazemos aqui demonstra seu caráter inacabado ao articular 
imagens de diferentes constelações apresentadas nos anexos deste artigo. (Figura 4). 
Nela observa-se, primeiramente, a tenda frágil que se assemelha a qualquer outra 
sufocada em sua miséria. Sua precariedade não tem localização, identidade, apenas 
opressão. O imediato do ato de ver nos faz reconhecê-la em meio ao lixo, inserida em 
uma paisagem recorrente feita expropriação daqueles que nela habitam. No entanto, 
ainda assim é possível reconhecer tempo, história, cultura guardadas nos elementos que 
compõem a fotografia. Sua fragilidade reporta aos barcos, aos mastros e velas puídas 
que não imprimem movimento, nem proteção aos náufragos que nele navegam. Todos 
equilibrados em camadas e mais camadas de ondas de lixo. Um solo fofo e informe que 
parece fazer necrosar a nau. Em uma de suas “paredes”, porém, destacam-se estampas 
de signos Indus como os únicos elementos que persistem na imagem.

Se trouxermos uma outra imagem do mesmo fotografo é possível reconhecer 
uma localização, mas também um processo de ocupação que nos situa em periferias 
urbanas e segregação. Arruamentos de um desenho urbano concebido como inacabado 
e reproduzido pelas suas edificações. Em uma visão mais elevada de outra imagem, 
avista-se o contorno do rio, a regularidade do traçado e as delimitações de áreas que, 
paradoxalmente, reúnem a absoluta miséria e uma ordem espacial racional como se 
fossem ambas planejadas. O barraco amplia sua indagação ao observador ao se revelar 
simultaneamente histórico e anacrônico, planejado ou improvisado.

Em outra imagem desta constelação em processo, o casal hindu pousa diante de uma 
estampa do edifício construído. A sobreposição de imagens articula, assim, o edifício em 
finalização ao fundo, a imagem hiper-realista que anuncia o empreendimento, o casal que 
com suas vestes de ocasião. Em uma mesma imagem encontra-se uma relação dialética 
entre as partes que afeta e mobiliza as demais fotografias da constelação. A pose diante 
de uma construção em desalinho. O tapete com a flor-de-lótus e as vestes do casal. 
O plano do vertical do barraco e o edifício ao fundo em construção. Na justaposição 
desses sentidos feitos imagens o olhar é aquele que os experiência a constelação como 
um campo que extrapola as questões objetivas que um texto ou uma imagem ilustrativa 
possam conduzir. 
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Considerações Finais

Sob a trama de olhares, afetos e histórias, as cidades retratadas no site mencionado 
reapresentam-se como um enigma a ser esquecido ou reanimado convulsivamente para 
aqueles que nelas adentram. De modo semelhante, o ciberespaço multiplica infinitamente 
os sentidos e os encontros entre as imagens. Porém, essas estão destituídas de estabilidade, 
restritas à unicidade das telas, predominando o caráter transitório, o reconhecimento e 
a nomeação imediatas esvaziadas de sua potência crítica. Mesmo o ato de realizar uma 
fotografia como representação planejada de processos socioespaciais, não garante uma 
apreensão do observador dentro dos propósitos daquele que a produziu. De modo que, 
as imagens dispersas de cidades são dificilmente coincidentes a uma concepção histórica 
inteligível. E, novamente, nos perguntamos: que cidades são essas que construímos? Quais 
são suas configurações, extensões, histórias, apagamentos, subversões? 

Montadas em constelações organizadas sobre uma “mesa”, as imagens dos urbanos 
inquietam o olhar fazendo dele experiência do ver, ato que ultrapassa o documento fotográfico 
em si. Perante o uso aplicado e diagnóstico comum aos estudos urbanos, a alternativa das 
constelações traz o desafio da incorporação da abertura de sentidos própria às imagens. Com 
isso a dimensão imaginativa e anacrônica pode passar a compor a orientação de pesquisa, a 
qual não deve ser confundida como uma interpretação desconectada a qualquer referência 
de cidade, mas como um ponto de equilíbrio entre o pensamento objetivo e o intuitivo que 
tem nas imagens uma ancora tal qual ocorre com o texto. 

Neste sentido, se podemos pensar em uma extensa superfície referente a produção 
do espaço na contemporaneidade e representada nas imagens do site, a associação 
entre as fotografias ao serem dispostas dialeticamente abrem temporalidades outras que 
emergem no presente. O fotógrafo, o pesquisador, o habitante das cidades podem então 
ser compreendidos como aqueles que se deparam com as lacunas entre uma imagem e 
outra, as quais exigem pensar relações do urbano sempre abertas, porém coesas. 
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ANEXOS:

Figura 5: Coleção de imagens intitulada Efêmero e perpétuo. Fonte: Landscape Stories. Autoria 
própria, 2021.
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Figura 6: Coleção de imagens intitulada Desníveis e cortes na paisagem. Fonte: Landscape 
Stories. Autoria própria, 2021.

Figura 7: Coleção de imagens intitulada Mapas de fluxos. Fonte: Landscape Stories. Autoria 
própria, 2021.
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Figura 8: Coleção de imagens intitulada Estruturas de brinquedo. Fonte: Landscape Stories. 
Autoria própria, 2021.

Figura 9: Coleção de imagens intitulada Passado em construção. Fonte: Landscape Stories. 
Autoria própria, 2021.
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Figura 10: Coleção de imagens intitulada Adensamentos transitórios. Fonte: Landscape Stories. 
Autoria própria, 2021.
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RESUMO

O presente trabalho propõe um mergulho no livro Fotolivros latino-americanos, de 
Horacio Fernández, uma leitura que busca compreender a construção de um imaginário 
de américa-latina a partir de uma publicação sobre fotolivros deste recorte geográfico. 
Com essa leitura, procura-se compreender qual o espaço que a cidade ocupa nas 
publicações escolhidas por Fernández na construção da coletânea. Como base teórica, 
uma breve discussão propõe o encontro das questões referentes à qualidade daquilo 
que se mostra: a questão do fotolivro; e às questões referentes à construção de um 
imaginário (baseado pela definição de Bachelard) a partir do contato com o espaço 
urbano, o espaço vivido debatido por Paul Ricoeur.

PALAVRAS-CHAVE: 

fotolivro; imaginário; américa-latina; espaço vivido.

ABSTRACT

This paper proposes a dive into the book Fotolivros Latino-americanos, by Horacio 
Fernández, a reading that seeks to understand the construction of an imaginary of 
Latin America from a publication on photobooks of this geographical section. With 
this reading, we seek to understand the space occupied by the city in the publications 
chosen by Fernández in the construction of the collection. As a theoretical basis, a brief 
discussion proposes the meeting of questions related to the quality of what is shown: the 
issue of the photobook; and issues related to the construction of an imaginary (based on 
Bachelard’s definition) from the contact with the urban space, the lived space discussed 
by Paul Ricoeur.
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A imagem fotográfica, desde o seu surgimento, apresenta-se como um meio importante 
na construção dos imaginários das cidades. A partir das primeiras experiências com 
heliografia ou com daguerreótipo percebe-se a atuação da imagem inscrita pela luz no 
registro urbano, o que traz a cidade como tema de relevância no estudo do suporte 
fotográfico. Em um primeiro momento, pode-se compreender essa relevância na figuração 
do urbano com uma distinção da fotografia com relação a outras formas de representação 
do mundo – como o desenho e pintura – dada, principalmente pela crença em uma imagem 
técnica devido a não intervenção do homem no processo de captação da imagem, o que 
lhe concede uma condição de veracidade atestada. (DUBOIS, 2012)

A fotografia, entendida como um atestado de verdade, é uma técnica amplamente 
utilizada no registro histórico das construções humanas, inclusive, da arquitetura e do 
urbanismo, dos habitantes e dos modos de viver das cidades. Essa atestação pode trazer 
uma confiança àquele que, não estudioso do tema, tiver uma fotografia de uma cidade 
em mãos: a certeza de que está conhecendo um lugar através de uma imagem. Não é 
mais necessário o deslocamento humano para conhecermos Paris, Londres, Marrakech, 
Caracas ou Thimbu, no Butão.

Sabe-se, porém, que não é tão simples e direta essa afirmação. A imagem fotográfica 
sim, traz em si o que Barthes (2012) colocou como o “isso-foi”, em A câmara clara, o 
ponto crucial da noção de contiguidade entre imagem fotográfica e referente fotografado, 
a ideia de que o objeto teve de estar em frente à câmera em um dado espaço tempo; 
mas também traz uma construção complexa que nasce no signo indicial da contiguidade 
e que se transforma na construção de símbolos e semelhanças. A imagem fotográfica é 
indicial na relação com o seu referente, mas, na criação do objeto autônomo “fotografia” 
adquire características próprias. É o que Dubois indica em sua conclusão sobre o realismo 
na fotografia sem a “obsessão do ilusionismo mimético” (2012, p.53)

“[...] a imagem foto torna-se inseparável de sua experiência referencial, do ato que 
a funda. Sua realidade primordial nada diz além de uma afirmação da existência. 
A foto é em primeiro lugar índice. Só depois ela pode tornar-se parecida (ícone) e 
adquirir sentido (símbolo).” (DUBOIS, 2012, p.53)

A utilização da fotografia enquanto instrumento de documentação dos processos e 
espaços urbanos perdura desde o século XIX, porém as abordagens sofrem mudanças 
substanciais. Deste modo, é elencada a aproximação da história da fotografia por meio 
de seu uso1, em uma “multiplicação de paradoxos”2 (DURAND, 1995, p.15, tradução dos 
autores) que abarcam questões sociais, lúdicas, documentais e artísticas3.

Propõe-se, então, uma reflexão acerca da utilização da fotografia na criação de um 
imaginário, abarcando tais questões. Para tanto, é elencado um objeto de estudo que 
possa contribuir com a discussão na procura de uma imagem construída através de 
narrativas: o fotolivro. Mais especificamente, um livro sobre fotolivros: Fotolivros latino-
americanos, de Horácio Fernandez (2011).

1. Durand (1995) aponta duas possíveis entradas para uma história da fotografia, uma história através da técnica, que 
se debruça sobre as questões de aparelhagem, suporte, formato, etc., e uma outra possível história, descrita através 
de seus usos.

2. Do original: “multiplication des paradoxes”

3. O autor indica que a função artística aparece entre as outras funções atribuídas, dando menor ênfase a este 
aspecto, porém indica que a produção artística vinha crescendo e ganhando importância no período da escrita no 
livro (DURAND, 1995, p.16).
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UM POSSÍVEL SUPORTE PARA O IMAGINÁRIO

Na introdução de O Ar e os Sonhos, Gaston Bachelard, ao falar sobre a ação imaginante 
da criação poética, coloca:

“Um verdadeiro poeta não se satisfaz com essa imaginação evasiva. Quer que a 
imaginação seja uma viagem. Cada poeta nos deve, pois, seu convite à viagem. 
Por esse convite recebemos, em nosso ser íntimo, um doce impulso, o impulso que 
nos abala, que põe em marcha o devaneio salutar, o devaneio verdadeiramente 
dinâmico. [...] As imagens postas em série pelo convite à viagem adquirirão em sua 
ordem bem escolhida uma vivacidade especial que nos permitirá designar, [...], um 
movimento da imaginação.” (BACHELARD, 2001, p.04)

O filósofo confere importância à seriação de imagens em um convite à viagem que 
designa o movimento da imaginação, analogia que pode ser comparada com o convite 
que é feito ao abrirmos um livro de imagens fotográficas. 

Observa-se que, para o autor, a ação imaginante não se porta como uma atividade 
autônoma, mas sim como uma atividade que pode ser instigada por um conjunto de 
imagens e consequente transformação das mesmas. Segundo Bachelard, na construção 
do imaginário é importante levar em consideração o encontro de imagens para que a 
ação imaginante tome forma e deforme às mesmas; por meio deste confronto observa-
se o movimento das imagens e a criação de novos sentidos.

“Pretende-se sempre que a imaginação seja a faculdade de formar imagens. Ora, ela 
é antes a faculdade de deformar as imagens fornecidas pela percepção, é sobretudo 
a faculdade de libertar-nos das imagens primeiras, de mudar as imagens. Se não há 
mudança de imagens, união inesperada das imagens, não há imaginação, não há 
ação imaginante.” (BACHELARD, 2001, p.01)

Deformar as imagens, dotá-las de um significado diferente da sua posição inicial, é 
um movimento de mobilidade das imagens. Toma-se, então, como pressuposto que a 
ação imaginante é possível por essa mobilidade das imagens. Ao tomar-se uma imagem 
como fechada de possibilidades de outras significações, não há continuidade no processo 
de fruição que possibilite o acionamento da imaginação, a relação entre observador e 
imagem é estática e unidirecional.

Essa ideia de movimentação e da construção de sentidos e significados não é 
uma ação sem contornos e livre de uma análise crítica, mas, ao lidar com a abertura 
de possibilidades de diversas leituras possíveis, abre-se caminho à contribuição de 
construção de uma leitura, como a proposta por este estudo. Toma-se como exemplo o 
primeiro contato com o livro proposto, em que uma variedade de imagens fotográficas 
é exposta em uma “união inesperada”, e, alguns dos possíveis significados podem ser 
construídos neste contato.

Sob essa perspectiva, o fotolivro é elencado como um objeto interessante para a discussão 
da criação de um imaginário por consequência de suas características intrínsecas: um conjunto 
de imagens fotográficas organizadas de modo sequencial no suporte livro.  Um convite 
constituído pela narrativa própria ao ato de montagem do objeto “livro”, um movimento que 
é essencial na fruição do objeto poético. A narrativa construída sobre a narrativa é importante 
para o descolamento da realidade material e o salto à uma dimensão imaginante. 
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Além do protagonismo da questão fotográfica, o fotolivro carrega consigo a montagem 
como elemento estruturador, conforme apontado como elemento importante na 
construção narrativa. 

Na introdução do livro The Photobook: A History volume I (2004), Parr e Badger 
definem o fotolivro como sendo qualquer livro que tem a fotografia como principal meio 
de construção de uma mensagem, porém, a construção de uma definição não se encerra 
nesses termos. Os autores defendem a importância em se atentar no posicionamento que 
o autor de um fotolivro pauta por meio da constituição do produto final. “O fotógrafo/
autor está sendo considerado aqui como auteur4”5  (PARR e BADGER, 2004, p.6-7). 
Compreende-se que a forma do livro, sua editoração, montagem e, por conseguinte, a 
narrativa construída nessas ações são essenciais para a delineação de um fotolivro.

“Primeiramente deve conter um ótimo trabalho. Em segundo lugar, deve fazer esse 
trabalho funcionar como um mundo conciso dentro do próprio livro. Em terceiro 
lugar, deve ter um design que complemente o que foi tratado. E finalmente, deve 
lidar com conteúdo que sustente um interesse contínuo.”6  (GOSSAGE apud. PARR e 
BADGER, 2004, p.7)

Parr e Badger indicam ainda que o fotolivro pode ou não ser editado pelo próprio 
fotógrafo, e que pode ou não ter todas as fotografias de mesma autoria – podendo ser 
um livro composto por fotografias de outras pessoas, porém sempre editadas de forma a 
traçar uma narrativa própria. Outra importante definição de fotolivro é a realizada por Alex 
Sweetman em seu artigo Photobookworks: the Critical Realist Tradition, de 1985, nesse 
artigo Sweetman faz a distinção do que chama photobookwork7 de um livro de fotografias.

“O fotolivro, então, é uma série de imagens - ou seja, um grupo ou conjunto de 
imagens em malha apertada, bem editado, organizado em uma sequência linear 
apresentada em forma de livro.”8 (SWEETMAN, 1985, p.187, tradução dos autores)

 
No entanto, a definição de fotolivro ainda se mantém como um campo em disputa 

conceitual entre os pesquisadores, autores e editores. Cabe, a partir de agora, a atenção 
para a definição de fotolivro defendida por Fernández por meio de sua publicação 
Fotolivros latino-americanos, sobre o qual dedicaremos o estudo deste artigo. Segundo 
o autor:

“[...] é imprescindível que sejam livros nos quais um autor tenha organizado um 
conjunto de fotografias com uma continuidade de imagens, com o objetivo de produzir 
um trabalho visualmente legível. Devem ser textos em imagens capazes de conter as 
leituras abertas que caracterizam os textos em palavras.” (FERNÁNDEZ, 2011, p. 14)

4. Auteur considerado como o diretor autônomo, que cria a obra com seu senso artístico próprio (PARR e BADGER, 2004)

5. Do original: “The photographer/author has been considered here as auteur”

6. Do original: “Firstly, it should contain great work. Secondly, it should make that work function as a concise world 
within the book itself. Thirdly, it should have a design that complements what is beins dealt with. And finaly, it should 
deal with content that sustains an ongoing interest.”

7. Enquanto tradução, no presente trabalho, utiliza-se a nomenclatura já amplamente utilizada “fotolivro”.

8. Do original: “The photobookwork, then, is a series of images – that is, a tightly knit, well-edited, organized group 
or set of images in a linear sequence presented in book form.”
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E ainda aponta três considerações sobre a caracterização dos fotolivros escolhidos para 
a coletânea: há uma primeira indicação geográfica das publicações: “é preciso centrar-
se exclusivamente em fotolivros feitos na América Latina, o que implica renunciar às 
publicações, sem dúvida bastante numerosas, dos fotógrafos viajantes.” (FERNÁNDEZ, 
2011, p. 16); há uma segunda indicação, referente à cronologia das publicações que são 
concentradas a partir da década de 1930; e, a terceira indicação conversa com a questão 
da edição, o que confere com uma preocupação importante nas narrativas construídas, 
e que pode ser aproximada da noção de auteur trazida por Parr e Badger (2004).

“Em terceiro lugar, impõe-se o seguinte: por serem livros autorais, a intervenção do 
fotógrafo na edição parece um requisito imprescindível, o que exclui necessariamente 
os livros publicados depois de seu falecimento. Pela mesma razão, ficarão de fora 
os catálogos de exposição, com pouquíssimas exceções.” (FERNÁNDEZ, 2011, p. 17)

O livro é dividido em nove temas: O livro do século XX; Palavra e imagem; A cidade e 
os livros; Os esquecidos; Fotolivros de artista; A imagem é o texto; Tempos difíceis; Cor; 
Os contemporâneos. Dentro dos nove temas, “a cidade e os livros” é colocado com um 
conjunto de obras que debatem o espaço urbano latino-americano; o autor indica que 
“se pode considerar a cidade como sua temática principal, desenvolvida em todos os 
lugares com variedade de modelos fotográficos e editoriais.” (FERNÁNDEZ, 2011, p.20). 

A atenção ao espaço urbano, em especial na América Latina, pode ser parcialmente 
explicada segundo Fernández, pois, “Em meados do século XX, as cidades latino-
americanas são ainda promessas de futuro” (2011, p.79), abarcando, assim, uma visão 
de progresso. No entanto, essa questão é inserida pelo autor em sua dicotomia com a 
condição de subdesenvolvimento. O autor alterna entre importantes publicações que 
celebram o progresso da construção e rearranjo de novas cidades (como Brasília, São 
Paulo, Buenos Aires e Cidade do México) e publicações que contém um olhar crítico 
com viés social “[...] como ocorre em El rectângulo em la mano ou La ciudad de México 
III, em que as crianças já não são metáfora de um esplendoroso porvir, mas aparecem 
mendigos e despossuídos [...]” (FERNÁNDEZ, 2011, p.79)

O apontamento de Fernández sobre a importância do espaço urbano para a criação 
do fotolivro contribui para a percepção e contato com a cidade como elemento de 
grande importância na criação deste arcabouço teórico sobre a produção em fotolivros. 
Essas obras apresentam um recorte espacial e temporal de uma dada realidade; no caso 
do fotolivro, este recorte é feito a partir da narrativa visual construída na concatenação 
de imagens em um processo de montagem feito pelo auteur.

O ENCONTRO DA NARRATIVA COM O ESPAÇO

Em uma perspectiva da articulação entre a produção de fotolivros e o encontro com a 
cidade, o corpo daquele que caminha é o ponto de referência da experiência no espaço 
urbano. A preponderância do corpo no espaço coloca algumas questões à tona, uma 
delas é a qualidade desse espaço que será debatido, o espaço não se caracteriza como o 
espaço cartesiano, pelos mapas cartográficos ou pela topografia geográfica, mas sim, um 
espaço vivido; outra questão é a presença da memória como articulador da experiência, 
chave importante para a construção de uma imagem particular do próprio espaço. O 
filósofo Paul Ricoeur fala desse espaço vivido e da construção de uma narrativa pelo 
espaço construído.
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“Narrativa e construção operam um mesmo tipo de inscrição, uma na duração, a 
outra na dureza do material. Cada novo edifício inscreve-se no espaço urbano como 
uma narrativa em um meio de intertextualidade. [...] É na escala do urbanismo 
que melhor se percebe o trabalho do tempo no espaço. Uma cidade confronta no 
mesmo espaço épocas diferentes, oferecendo ao olhar uma história sedimentada 
dos gostos e das formas culturais. A cidade se dá ao mesmo tempo a ver e a ler.” 
(RICOEUR, 2007, p.159, grifo dos autores)

Há uma construção significativa da relação com a cidade e suas construções, que leva 
em consideração a memória. No espaço urbano há o confronto de temporalidades sem 
uma estanqueidade do tempo, está em constante transformação e propicia lugar para 
relações. Segundo o filósofo, o espaço é importante na construção da memória, seja ela 
individual ou coletiva; ele funciona como ponto de apoio para a memória, auxilia na sua 
criação e na sua evocação. 

Outro autor que cita a importância do espaço da cidade na articulação com a memória 
é Massimo Canevacci em seu livro A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da 
comunicação urbana:

“Cada forma arquitetônica tem o poder inexaurível de comunicar-se através de todo 
o aparelho perceptivo – emotivo e racional – do espectador, que muda de papéis 
segundo o tempo e o espaço: no cronotopo, diria Bachtin (cf. capítulo III)9. Uma 
cidade é também, simultaneamente, a presença mutável de uma série de eventos 
dos quais participamos como atores ou como espectadores, e que nos fizeram 
vivenciar aquele determinado fragmento urbano de uma determinada maneira 
que, quando reatravessamos esse espaço, reativa aquele fragmento de memória.” 
(CANEVACCI, 2004, p.22)

É interessante apontar a importância dada à relação entre o caminhante (colocado 
como espectador por Canevacci) e a mutabilidade constante do espaço urbano para a 
sua vivência. Na construção de significações, imaginários podem ser construídos a partir 
da articulação entre experiência, memória e espaço vivido. 

Dentro do arcabouço levantado, algumas considerações são importantes até então 
nesse estudo: percebe-se a importância da articulação do corpo com o espaço, em uma 
ação fenomenológica; percebe-se também uma importância da ação de uma memória 
construída na ação de significação dos espaços e das suas vivências coletivas; por último, 
percebe-se a importância de uma narrativa construída que dá significado a estes signos, 
suas simbologias e representações, em uma ação de interpretação do vivido.

Neste sentido, compreendendo a construção do fotolivro enquanto articulador de 
uma compreensão crítica do espaço vivido – onde há o encontro entre experiência e 
memória –, o autor do fotolivro pode ser entendido enquanto agente desta construção 
complexa, e o fotolivro é uma construção imagética particular do espaço historicamente 
localizado. Pode-se inferir que o leitor visita uma cidade na leitura dessa imagem criada 
pelo autor, mas visita um espaço imaginário, que serve de articulador entre a memória 
do autor e a sua, na criação de novos significados.

9. Referente ao capítulo III do livro: CANEVACCI, Massimo. A cidade polifônica: ensaio sobre a antropologia da 
comunicação urbana, intitulado “São Paulo e Nova York “dentro” de Lévi-Strauss.
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O MERGULHO

A aproximação do livro para análise parte dessa base exposta que envolve as questões 
da representação através de uma narrativa fotográfica, a criação de imaginários no 
confronto de representações e a importância da memória e da experiência do espaço. 
Sendo um livro que contém trabalhos inscritos dentro do espaço geográfico da América 
Latina, aproxima-se, também, de uma narrativa sobre a questão latino-americana.

Propõe-se uma leitura da publicação de Horácio Fernandez baseada no território 
teórico exposto e uma possibilidade de exploração dos caminhos a percorrer em uma 
antologia de narrativas construídas através da imagem fotográfica.

Uma primeira consideração é importante. Inicialmente, mostra-se evidente o grande espaço 
que o espaço urbano ocupa nas publicações, o que poderia ser explicado pelo grupo “a cidade e 
os livros” especialmente destinado a essa temática, mas não se resume a ele. É perceptível uma 
atmosfera que perpassa a publicação e constrói uma importância proeminente da cidade no 
que se compreende nessa leitura como uma metanarrativa da publicação. Uma metanarrativa 
por ser uma narrativa construída a partir da escolha e exposição das narrativas individuais dos 
trabalhos. Atenta-se também à organização das publicações dentro do universo do livro em si, 
um elemento de montagem da editoração do livro.

Outra questão importante é destacada sobre o universo desenhado pelo urbano 
nas publicações: o espaço urbano colocado não necessariamente é o espaço da 
arquitetura pensada como elemento monumental, espaço que pode ser reconhecido 
através de cartões postais. Estando presente, não é preponderante. Mas sim, chama a 
atenção um espaço que parece extremamente familiar e que causa, ao mesmo tempo, 
estranhamento na sua exposição.

Esse desconforto, essa percepção de uma construção do imaginário latino-americano 
a partir dessa metanarrativa que leva em consideração o espaço da cidade enquanto 
um espaço de importância para essa cultura, aguça o interesse em aprofundar para um 
possível caminho de leitura baseado na representação da cidade e de seus habitantes.

O IMAGINÁRIO DE UMA LATINO AMÉRICA

“Na casa de Manuel Álvarez Bravo em Coyoacán, México, procuramos Atget: 
photographe de Paris. As prateleiras da sala estão apinhadas de livros fotográficos 
dedicados ao mestre, e não é preciso remexer muito, logo Aurelia Álvarez Urbajtel o 
encontra. [...] Graças ao livro, Álvarez Bravo descobriu a rua como a selva da caça 
fotográfica, o cenário das situações e objetos encontrados ao acaso pela exploração 
paciente da cidade.” (FERNANDEZ, 2011, p.09, grifo dos autores)

Assim se inicia a viagem pelo livro de Fernandez, e, na página ao lado, fotografias 
do livro de Pierre Verger: Fiestas y danzas en el Cuzco y en los Andes, de 1945. A 
sobreposição de imagens de festas e danças andinas, acontecendo em espaço público 
onde se vê aqueles que se apresentam e aqueles que são espectadores das danças e 
comemorações, o “cenário das situações”, conforme colocado pelo autor, já se apresenta 
prontamente. Porém um detalhe é digno de nota. Essas páginas abertas das festas em 
Cuzco e nos Andes não nos mostram o espaço da cidade em si, o importante é o seu 
povo, roupas, costumes. A aproximação é curiosa, inicia o texto com a referência clara a 
Atget – referência esta que não pode ser negada - com suas fotografias da Paris deserta 
do amanhecer e sobrepõe-se fotografias repletas de povo.
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As imagens que seguem com o texto são de qualidades muito distintas, há 
exemplares coloridos; exemplares com tiragem em preto e branco; vê-se livros 
temáticos da coleção de Río de Luz (1984-1987), editado por Pablo Ortiz Monasterio 
com o trabalho de diversos fotógrafos10 com diferentes temas abordados; e trabalhos 
contemporâneos datados de 2007.

Uma grande diversidade de fotolivros que alimentam o questionamento: é possível 
identificar algo em comum nessas imagens expostas que pulsa a questão Latino 
Americana e que poderia caracterizá-lo como um grupo? Haveria tal característica que 
as une, uma qualidade que é encontrada no confronto das representações – a “união 
inesperada” de imagens que Bachelard convida à ação imaginante? 

Para tanto, é feita uma caminhada pelo livro a fim de elencar características de 
possíveis conjuntos transversais aos grupos criados pelo autor e comparar com a 
impressão primeira de uma preponderância da questão urbana nos trabalhos escolhidos 
por Fernandez. Algumas palavras chaves surgem durante o processo perceptivo 
da caminhada pela narrativa proposta, propõe-se, então, que essa leitura não seja 
hermética, mas que auxilie em apontamentos e em futuras análises.

No primeiro grupo composto por Fernández, “O livro do século XX”, percebe-se 
perspectivas diversas sobre a cidade, primeiro, uma perspectiva histórica de registro, 
são publicações de datação da década de 1920 e 1930 que apresenta foco nos tipos 
humanos como Cusco histórico (1934), org. Rafael Larco Herrera, e, em trabalhos como 
Despertar lagunero (1937), com fotografias de Enrique Gutmann e Antonio Carrilo Jr, e em 
Molino Verde (1932), de Agustín Jiménez, um livro de fotografias da casa de espetáculo 
Molino Verde na Cidade do México com uma forte variedade formal característica da 
“nova fotografia do momento” (FERNANDEZ, 2011, p.35) nas imagens fotográficas 
apresentadas. Há uma perspectiva de costumes, em que a cidade fica em segundo 
plano, apesar de presente em algumas imagens reproduzidas. Logo após, uma página 
dupla do livro Buenos Aires visión fotográfica (1936), de Horacio Coppola, traz o espaço 
urbano à tona e nos insere numa América Latina europeia, com suas ruas monumentais 
e frequentemente vazias ou em perspectivas aéreas. Apesar dessa visão totalizante 
apresentada por Coppola, o livro segue por uma bruma em que o espaço urbano salta 
aos olhos, mas não de forma direta. O espaço da cidade aparece em fragmentos, como 
os apresentados por Manuel Álvarez Bravo em Fotografias (1945), com detalhes de uma 
vitrine ou de uma porta onde um menino se encosta. É importante também apontar a 
importância das lutas políticas apresentadas nas imagens com trabalhos como Cuba: 
Z.D.A. (1960), de Lisandro Otero, ou ¡Venceremos! (1961), publicado pela Imprenta 
Nacional de Cuba e sem créditos de autoria. Sem abandonar a câmera que persegue as 
pessoas, a cidade se apresenta nos detalhes, no cenário ou mesmo naquilo que não se 
vê (o que fica fora do enquadramento). 

Nesse mesmo registro da câmera que persegue as pessoas e encontra “objetos 
encontrados ao acaso pela exploração paciente da cidade” é apresentada a cidade 
quando poesia e fotografia se comunicam, dançam juntas no grupo “Palavra e imagem”. 
Rua (1961), de Guilherme de Almeida e fotografia de Eduardo Ayrosa, é um exemplo 
interessante dessa dança, com nome sugestivo, os trechos trazidos por Fernández 
da antologia de poemas urbanos mostram uma variedade de enquadramentos que 
demonstra diversas posições do fotógrafo, sempre com uma proximidade do referente 

10. No livro: Espejo de espinhas, de Pedro Meyer; Democracia Vigilada, fotógrafos argentinos; Mucho Sol, de Manuel 
Álvarez Bravo; Retornos a Oapán, de Abbas; Dulce sudor amargo, de Miguel Rio Branco; e Retratos Mexicanos 1839-1989.
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fotográfico e com uma fragmentação acentuada do ambiente da cidade, apesar do 
seu reconhecimento imediato. O mesmo pode ser observado em San Isidro (1941), La 
Señora Enriqueta y su ramito (1943), Asfalto-Infierno (1963), e Paranoia (1963); livros 
com textos e fotografia e que, através do recorte escolhido pelo autor, pode-se observar 
um grande protagonismo da cidade.

“NADA REVELA MELHOR O ESPLENDOR E A POTÊNCIA de uma sociedade que seus 
centros urbanos.” (FERNANDEZ, 2011, p.79), essa é a frase inaugural do grupo “A cidade 
e os livros”, por meio da qual é percebida uma atenção acentuada às metrópoles, porém 
os seus personagens não se eximem da amostra. É interessante apontar que todas as 
obras escolhidas para compor este grupo específico mostram os habitantes desse espaço, 
quando não, o foco recai sobre eles e as marcas do homem pelo espaço. O fotolivro 
Eis São Paulo (1954), de Théo Gygas (org.) e fotografias de Georg Paulus Waschinsky 
e outros, é mostrado nesse excerto com a importância que carrega na construção de 
uma metrópole: obras e aqueles que à constroem, seus trabalhadores. Em Buenos 
Aires Buenos Aires (1968), livro lançado 22 anos após Buenos Aires visión fotográfica, 
diferente do seu antecessor, as fotógrafas “Alicia D’Amico e Sara Facio não insistem nos 
espetáculos arquitetônicos” (FERNANDEZ, 2011, p.90), o trecho exposto mostra uma 
publicação focada em seus habitantes e multidões. Stefania Bril, em Entre (1974), por 
sua vez, escreve poesia com a dureza da cidade, seus elementos e texturas encontradas. 
A cidade, potencial foco do grupo, não se apresenta como obra arquitetônica ou dos 
grandes projetos urbanos, mas se apresenta em seus elementos, naquilo que se faz 
constituir cidade.

O meio do livro é marcado pelos entraves políticos, no grupo “Os esquecidos”, 
ganhando lugar de destaque na narrativa latino-americana aqui construída. É importante 
salientar que essas produções são fruto de uma construção histórico-política. As 
questões sociais aparentam demandar seu devido lugar na construção dessa imagem 
latino-americana, assim como, sua natureza que não aparece como nos cadernos dos 
viajantes europeus que desembarcaram nas américas séculos atrás. A Amazônia (1978) 
de Claudia Andujar e George Love, é uma Amazônia de luzes, cores, efeitos, exuberância 
e delírio. Essa transição é importante para um passo de entrada na intimidade. Neste 
pedaço, a cidade se encontra como o lugar dessa construção política, como exemplo, o 
livro para verte mejor, américa latina (1972) de Paolo Gasparini, que traz imagens das 
cidades acompanhadas de escritos politizados e questionadores.

O interesse pela cultura material e a utilização da fotografia pelos artistas visuais 
marcam o próximo grupo “Fotolivros de artista”. Nesse grupo percebe-se a evidência 
da questão do dia a dia. Os espaços retratados, as ações, todo um universo que mostra 
a banalidade do espaço habitado, o bar, a casa, a tinta que é passada no corpo, o Salon 
de Belleza Maria Angelica, o batom nos lábios e a foto de família. Bares cariocas (1980), 
de Luiz Alphonsus, mostra a profusão e vida dos bares, seus frequentadores e eleva a 
um espaço de importância esse espaço que é privado, mas que tem o encontro como 
sua função. Pelas palavras do autor, o livro foi “escrito no ritmo do olho e da fala, sem 
correções.” (ALPHONSUS apud. FERNANDEZ, 2011, p.132). É um exemplar do cotidiano 
invadindo o espaço do livro e das práticas artísticas. Até então a fragmentação, o corpo, 
o espaço semipúblico dos bares, metrôs, salões; todas essas referências são escolhidas 
pelo autor como importantes para mostrar a qualidade dos fotolivros latino-americanos. 

No menor grupo formado pelo autor, “A imagem é o texto”, Fernández justifica a 
escolha das obras por uma narrativa fechada, o que chama de “narração”. A cidade 
é onírica e presente. No jogo de imagens, atividades públicas e privadas se misturam 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

116

e, aquilo que pertence ao espaço privado se expõe e se relaciona. É o que vemos em 
imagens como a de Viagem pelo fantástico (1971), de Boris Kossoy, em que a cidade 
está apoiada sobre um corpo nu, deitado; ou nas imagens escolhidas de Fotografias 
(1983), de Fernell Franco, nas quais o espaço transitório da porta comporta um homem 
sentado no centro do enquadramento, o quarto é invadido vorazmente pela luz solar, 
ocultando seu morador e um homem urina em um banheiro público. Invasões e fluidez 
dos espaços públicos e privados.

Conversando com o grupo dos esquecidos, “Tempos difíceis” mostra novamente um 
espaço de luta, nesse grupo três livros são singulares na abordagem da cidade. Letreros 
que se... (1979), de El Grupo11, fotografa os escritos da cidade; citadas na introdução e 
já presente em outras imagens escolhidas por Fernández, as pichações aparecem junto 
com letreiros de lojas, propagandas e avisos, são a imagem da comunicação e da fala 
do seu povo: “yo pinto por no matar”, “por favor no se orine aqui amigo”, “la mano de 
oro”. Parques infantiles (1982), de Alexis Pérez-Luna, mostra a decadência dos parques 
abandonados, mas uma delicadeza é apreendida por Fernández ao mostrar a página 
que contém o poema cables y hierros, que dão o tom do recorte escolhido para o livro. 
Caracas desde el carro (1993), de Ricardo Jiménez é o livro que mostra o ponto de vista 
do carro nas publicações escolhidas, a qualidade desse espaço é vazio, escuro e úmido, é 
criada uma ambiência de noite, mistério e distanciamento. A cidade dos tempos difíceis, 
apesar de ser espaço de luta também se mostra como fragmentos de desolamento, 
de abandono e de distanciamento, nos outros exemplos levantados é possível ver 
fotografias de bairros pobres, pessoas sentadas nas calçadas e um abandono de ordem 
política e social.

Nos dois últimos grupos, “Cor” e “Os contemporâneos”, a América Latina ganha 
traços solares, a Cor é forte, viva, intensa e pertencente ao espaço que reflete os 
mesmos adjetivos, preenche a imagem fotográfica e cria volumes próprios. Em Color 
natural (1969), de Graziano Gasparini, é evidenciada a reflexão da luz solar nas paredes, 
tubulações e automóveis das ruas, Fernández faz questão de trazer dois dípticos 
fotográficos que unem automóveis e elementos urbanos, um em vermelho e um em 
amarelo, constrói também uma pureza das tonalidades ao empregar as cores primárias 
em sua escolha. O mesmo ocorre em Pop latino (2000), de Marcos López, mas nessa 
publicação as cores contrastam entre si numa mesma fotografia. Em outras publicações 
como São Paulo notes (1982) de George Love e Benedito Lima de Toledo, e Bahia (1980), 
de Mario Cravo Neto, as cores, mesmo provenientes do próprio espaço urbano, aparecem 
como filtro pelo qual vemos a cidade. Mesmo com diferentes tons, a cidade se coloca 
como personagem da narrativa, tem grande importância para o conjunto. Na introdução 
do grupo “Os contemporâneos”, assim como no grupo “A cidade e os livros”, Fernández 
inicia o texto com uma colocação sobre a cidade: “NO SÉCULO XXI, A CIDADE APARECE 
como um organismo com vida própria e continua sendo o espaço visual por excelência, 
o cenário das imagens.” (FERNANDEZ, 2011, p.201). O motivo urbano já aparece como 
título da primeira obra apresentada La última ciudad (1996), de Pablo Ortiz Monasterio, 
nela as imagens fotográficas em preto e branco fazem com que o espaço urbano 
converse intimamente com os habitantes que são fotografados, há uma fotografia de um 
homem pulando e sendo apontado diretamente por uma arma desenhada em um muro, 
ou um menino e cachorro postos de lado a lado em uma esquina e que nos penetram 
com um olhar similar; a cidade pode ser considerada cenário, conforme colocado por 

11. Grupo composto por: Ricardo Armas, Alexis Pérez-Luna, Vladimir Sersa, Jorge Vall e Fermín Valladares
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Fernández, mas apresenta uma força de composição que é muito importante. Siesta 
argentina (2003), de Facundo de Zuviria, mostra uma cidade vazia, monta composições 
pela repetição das fachadas, nessa publicação, assim como em Aeroporto (2002) de 
Claudia Jaguaribe, Antifachada (2004) de Bob Wolferson, Noturnos São Paulo (2002) de 
Cássio Vasconcelos, e Naturata (2004) de Graciela Iturbide mesmo sem habitantes, os 
espaços retratados mostram personalidades próprias. Junto com obras que focam nas 
figuras humanas desse espaço contemporâneo do século XXI, a cidade se mostra como 
terra do espaço comum e, simultaneamente restrito, pessoal.

UMA ANÁLISE POSSÍVEL

O que é construído por meio do livro e mostrado ao leitor é uma organização que 
apresenta uma divisão temática, mas não se aprisiona na mesma. A cidade, assunto de 
um grupo temático específico, não se restringe a ele, extrapola os limites e está presente 
em toda narrativa, assim como seus habitantes. O que é mostrado como América Latina 
não é uma situação de paisagem natural tropical, verde e esplendorosa, mas sim um 
espaço de conflito e muito diverso. Há uma violência latente na representação desse 
espaço, não de forma pejorativa, mas como uma porta que aproxima o leitor de uma 
realidade socioespacial.

Com a leitura do livro e uma análise inicial baseada na divisão proposta pelo autor, 
levantou-se palavras chaves em uma leitura sensível sobre o posicionamento da 
cidade em cada grupo: perspectiva histórica; bruma; proximidade; fragmentação; 
habitantes; texturas; construção histórico-política; espaço habitado; semipúblico; 
fluidez; desolamento; distanciamento; forte; viva; intensa; espaço que conversa. É no 
confronto com essas características que é construído um ponto de vista sobre a cidade 
latino-americana dentro da metanarrativa construída em Fotolivros latino-americanos; 
percebe-se que o espaço urbano é relevante e presente em todos os grupos levantados 
por Fernández, extrapolando as fronteiras do seu grupo temático. A cidade é tema 
transversal na narrativa latino-americana e está presente em grande parte da sua 
produção, sendo o lugar da sua coletividade.

Constrói-se a imagem de uma cidade habitada, palco de lutas sociais e lugar da 
vida. Essas características são perceptíveis quando são levantadas características como 
proximidade, habitantes, construção histórico-política, espaço habitado, semipúblico, 
viva, intensa, espaço que conversa; características que frisam a importância da presença 
da população nesse espaço.

Talvez essas sejam algumas características que provocam Manuel Álvarez Bravo, 
fotógrafo mexicano, a buscar Atget como referência e compreender “a rua como 
a selva da caça fotográfica”, como colocado por Fernández. A cidade que salta à 
percepção na construção desses imaginários é uma grande mistura entre vida pública 
e privada. Não é possível falar desse imaginário da América Latina sem enxergar os 
rostos dos seus habitantes, suas questões sociais e, ao mesmo tempo, sua intimidade 
ao passar o batom. 

Esse seria talvez um caminho possível desse imaginário latino-americano, um 
imaginário de bruma no olhar que se coloca criticamente, de fragmentação do espaço, 
de construção do seu povo, ressignificação dos lugares a partir de seus embates. Um 
espaço urbano que mostra sua face nas vielas, na população sentada na calçada e dentro 
de seus quartos, bares e salas. 
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RESUME

De nombreux imaginaires accompagnent en France la disparition de petits commerces 
en centre-ville en particulier dans des quartiers populaires anciens. En milieu rural, les 
centres-bourgs souffrent aussi d’une périphérisation des commerces. Pour autant, des 
mutations du commerce sur rue sont observables. La restauration rapide et les kebabs 
en particulier semblent en donner un exemple. Le kebab peut être pris comme outil 
d’observation des aires métropolitaines et zones d’influence urbaine sur les territoires. 

Il nous apparaît comme pouvant être associé à la requalification de nos places 
publiques et redynamisation de nos rues marchandes. Sa présence intégrée serait-elle 
un marqueur d’une « ville accueillante » ou d’un bourg vivant et ouvert ?

MOTS CLÉS: 

kebab, espace public, centre-bourg, commerce,

ABSTRACT

In France, numerous imaginations surround the disappearance of small businesses 
from city centres and particularly in old popular neighbourhoods. In rural areas, centres 
of market towns suffer from the businesses’ peri-urbanization. Yet mutations of local 
shops can be noticed. Street food and kebabs in particular seem to be an example of 
such mutations. Kebabs can be used as observation tools of metropolitan areas and 
urban areas of influence on those territories. 

It appears to us that it can be linked to the requalification of our public squares and 
the revitalisation of our shopping streets. May its integrated presence be a marker of a 
“welcoming city” or of a lively and open town?

KEY-WORDS: 

kebab, rural areas, public squares, centres of market towns
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INTRODUCTION

De nombreux imaginaires accompagnent en France la disparition de petits commerces 
en centre-ville en particulier dans des quartiers populaires anciens dont les noms 
sonnent aussi creux que leurs rez-de-chaussée sont vacants. En milieu rural, les centres-
bourgs souffrent également d’une périphérisation des commerces et services créant de 
nouvelles centralités à proximité des axes de circulation et des zones pavillonnaires1. Pour 
autant, en centre-ville populaire des mutations du commerce sur rue sont observables. 
Elles expriment des formes encore mal identifiées de résilience, mieux perçues dans 
l’espace rural, comme alternatives salutaires à une offre commerciale traditionnelle 
désuète. La restauration rapide et les kebabs en particulier semblent en donner un 
exemple, pourtant encore peu pris en considération, bien loin derrière les épiceries de 
producteurs et cafés multiservices ou tiers lieux à la mode.

Figura 1:  Kebabs et autres restaurations rapide rue Antoine Durafour, Saint-Etienne 2019 
durant une opération d’aménagement urbain test. 

On reproche aujourd’hui au restaurant kebab d’être au mieux le symptôme de la 
paupérisation d’une rue, d’un quartier ancien (Fondation Jean Jaurès, 2019), d’un centre-
bourg, où le commerce de proximité traditionnel fatigué de subir des incivilités et actes 
de délinquance aurait cédé le pas au fast-food. Au pire, le kebab serait soupçonné de 
demeurer un commerce communautaire qui supplante boulangeries et cafés, envahit 
et défigure les centres anciens, témoins d’une ethnicisation, voire islamisation de nos 
villes, de la bouche de certains élus de divers bords politiques.

 « En dépit de toutes ces attaques, aucun indice ne laisse deviner un déclin de 
cette activité. D’après le cabinet Gira Conseil, près de 300 millions de kebabs sont 
consommés chaque année dans près de 10 000 points de vente en France. Les 
kebabs arrivent en troisième position, après les hamburgers et les pizzas, au hit-
parade des fast-foods préférés des Français. » 

1. Levy et Lussault, «Penser en mouvement.», EspacesTemps.net, Traverses, 15 juillet.2014 http://www.
espacestemps.net/articles/penser-en-mouvement/ et Martin Vanier Dans l’épaisseur du périurbain,  r s |   Espaces 
et sociétés  2012/1 n  148-149 | pages 211 – 218. https://www.cairn.info/revue-espaces-et-societes-2012-1-
page-211.htm
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Si la presse et les réseaux sociaux sont assez bavards sur le sujet, la recherche en fait 
assez peu cas. Or leur actualité est aussi celle des centralités commerciales en crise et 
quartiers populaires anciens confrontés aux effets de la transformation urbaine. Travail au 
noir masqué ? Blanchiment d’argent généré par le trafic de drogue ? Commerce sexiste, 
réservé aux « jeunes hommes issus de l’immigration»? Irrespectueux des chartes en 
zones classées? Nous entendons proposer d’autres analyses de leur réalité. Nous avons 
l’intuition que le kebab peut être pris non seulement scientifiquement mais aussi de 
façon partagée avec le grand public comme outil d’observation des aires métropolitaines 
et zones d’influence urbaine sur les territoires. Il nous apparaît comme pouvant être 
associé à la requalification de nos places publiques et redynamisation de nos rues 
marchandes. Sa présence intégrée serait un marqueur d’une « ville accueillante » ou 
d’un bourg vivant et ouvert.

Méthodologie 

La recherche pluridisciplinaire engagée depuis fin 2019 au sein de l’école d’architecture 
de Clermont-Ferrand croise deux approches : une enquête ethnographique (observations 
et entretiens) et une analyse spatiale des kebabs par des relevés architecturaux et 
urbains des boutiques et implantations. Une démarche photographique et filmique est 
associée pied à pied à ce travail pour restituer concrètement la recherche aux publics 
associés, et explorer d’autres modes de traitement et de partage des matériaux récoltés 
par les différentes enquêtes. 

L’analyse de kebabs dans des contextes différents, situés en région Auvergne-Rhône-
Alpes, croise trois catégories de villes :

- villes moyennes au passé industriel fort, en décroissance ou ayant été marquées par 
une décroissance de longue durée : Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Montluçon.

- petites villes rurales et post-industrielles en déprise commerciale : Ambert. 
- bourgs centres en déclin en zone péri-urbaine mais au cœur d’un bassin de vie 

rurale, situés le long d’axes routiers départementaux ou nationaux déclassés : Boën sur 
la D1089, Feurs sur la N7.

À ceci s’ajoutent des contextes d’entre-deux, petits bourgs parsemés sur le continuum 
ville-campagne.

DU COMMERCE EXOTIQUE AU COMMERCE DISTRACTIF : 

Il fut une époque où les restaurants appelés « Kebabs », attribués selon les régions 
de France et les vagues migratoires à des migrants Turcs, des Kurdes, des Grecs ou des 
Libanais, étaient considérés comme des établissements ethniques, c’est-à-dire tenus 
par des immigrés et plutôt à destination de leurs compatriotes dans lesquels venaient 
se dépayser une clientèle d’étudiants, d’employeurs en manque de diversité dans la 
restauration de proximité et de fêtards dans la rue Saint Catherine à Lyon par exemple. 
Nos investigations confirment la mutation de ce commerce « exotique » en commerce 
« distractif » depuis le début des années 2000, s’ouvrant à des entrepreneurs issus 
de l’immigration en provenance d’Afrique du Nord, primo-arrivants en reconversion 
professionnelles ou jeunes garçons et filles à distance du marché de l’emploi classique, 
ou autres transition ou bifurcations socioprofessionnelles (KADDOURI 2014). 
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Figure 2: M CELIK patron du Salon de kebab rue du Bois à Saint-Eti enne en 2019 Magasin 
aujourd’hui repris et totalement transformé 

Malgré une standardisati on importante des intérieurs, due à la volonté de se 
moderniser et à une auto-réhabilitati on des bouti ques, décors, ambiances et patrons 
apportent de la singularité et véhiculent des affi  chages identi taires et commerciaux 
multi ples. (Fig.2)

Figure 3 Travaux de modernisati on du Mevlana, à la mode stambouliote, juillet 2020, 
boulevard urbain face à l’usine Michelin, Clermont-Ferrand (63),
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Les métiers de la petite restauration, comme le transport, sont des secteurs d’emploi 
accessibles pour un petit entrepreneuriat adaptatif, qui s’entremêle à d’autres activités 
économiques dans lesquels d’autres membres de la famille élargie ou des compatriotes 
se sont spécialisés (Fig.3) : épicerie, bâtiment, import-export de matériel d’ameublement, 
activités de service, au sein desquelles se construit une identité de synthèse (AFFAYA 
2021).  Edem par exemple a grandi dans une petite ville de la Loire où son père venant 
de Turquie travaillait comme ouvrier et sa mère tenait une petite épicerie offrant des 
produits turcs à ses compatriotes nombreux dans cette bourgade. Aujourd’hui, il a repris 
le petit kebab ouvert par son père à Boën en 2003 où ils vivaient depuis quelques années. 
Il en a fait un grand restaurant ultra moderne et équipé de nouvelles technologies 
d’affichage, de réservation et bioclimatique. 

« Après avoir créé plusieurs restaurants dans la région puis revendus, il entame 
aujourd’hui une activité en parallèle, qu’il développe entre Turquie et France « …j’ai 
eu une envie soudaine de vouloir investir en Turquie (…) à Emerda, dans la ville natale 
de mon père, j’ai ouvert un autre restaurant là-bas et pendant deux ans j’ai fait 
énormément de connaissances ; dans le milieu de la restauration et dans le milieu 
du bâtiment. Et de voir tous ces systèmes pas connus aujourd’hui de bioclimatique 
qui s’ouvrent qui se ferment de ces vérandas multi fonction. J’ai eu une proposition 
de rachat du commerce en Turquie, j’ai accepté de l’offre et je suis revenu en France. 
On a eu cette proposition d’agrandissement de la mairie (…) j’ai proposé de faire une 
belle entrée à Boën avec un beau restaurant et une belle terrasse, une belle véranda. 
J’ai regardé en Turquie tous ces trucs là (…) et en même temps, je suis une personne 
qui cogite beaucoup et j’ai eu cette envie d’importer ce système en France et la pierre, 
le carrelage, l’aménagement de la maison et des restaurants. J’ai étudié ces produits 
par des gens que je connais et ils ont été prêts à collaborer avec moi pour importer en 
France. Mais la covid a un peu freiné… » Edem SAHBAZ septembre 2021, Boën. 
Ils privilégient l’indépendance financière vis-à-vis du système bancaire et l’entraide 
au sein du réseau familial, ce qui les maintient souvent à distance des institutions 
et informations offrant des dispositifs d’accompagnement (formation, aide à la 
création d’entreprise, chambres du commerce etc.) (KADDOURI, M. & HINAULT, A. 
2014, Coll. ROSA BONHEUR 2019). 

Le kebab est devenu un lieu de rencontre et de forte mixité sociale, sa clientèle s’est 
diversifiée et considérablement rajeunie, recherchant un temps de loisir décontracté 
et bon marché, aux horaires de service plus flexibles. Il n’est pas rare de voir les 
« kebabiers » distribuer des sandwichs tard dans la nuit en fin de service aux personnes 
sans domicile fixe du quartier ; certains assurent la gratuité aux personnes handicapées. 
Si cette tradition charitable est bien connue des commerçants musulmans exerçant ainsi 
un des principes fondamentaux de l’islam, c’est aussi un geste courant dans les quartiers 
populaires qui affirment ainsi des valeurs de solidarité envers les plus démunis, de la 
part de ceux qui ont réussi.

En milieu urbain, les kebabs accueillent employés et artisans en journée, 
étudiants et fêtards au cœur de la nuit (fig.4). Dans l’espace rural2 où les bourgs 

2. Nous préférons parler d’espace rural avec Martin Vanier pour désigner un espace “fait de campagnes aux 
fonctions très variées selon leurs rapports aux villes, via les circulations et échanges qui s’établissent entre les unes et 
les autres (...) de moindre densité {parce que les} réalités rurales sont désormais indissociables du reste de la société 
et de ses espaces” (https://www.cairn.info/revue-pour-2015-4-page-147.htm) 
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sont abandonnés par le petit commerce, ils font figure de résilience commerciale et 
sociale, accueillant les gens de passage, largement investis par les collégiens mais 
aussi les célibataires (AMSELLEM-MANGUY 2021) et personnes âgées. Bien souvent 
les seuls à offrir un service les dimanches et en soirée, ils maintiennent aussi une 
activité de restauration le long des axes routiers sur des territoires intermédiaires ou 
interterritorialités (VANIER 2012). 

Figure 4 Rendez-vous au Mevlana de jeunes femmes sortant d’un mariage 
maghrébin juillet 2020

Leur présence pourrait être envisagée non plus seulement comme le marqueur 
de la pauvreté et du recul des sociabilités traditi onnelles, mais plutôt comme moteur 
de l’imaginaire créati f d’une « ville hospitalière »3 et d’un bourg rural dynamique et 
accueillant. Leur service commercial à la fois sommaire et personnalisé, et les relati ons 
non marchandes qui souvent s’y laissent observer, en parti culier dans les plus confi denti els 
d’entre eux, permett ent de les comparer aux cafés de quarti er4.

Le centre urbain, peti t ou grand, - capable de faire place à ce type de bouti ques 
et d’acti vité commerciale dans son ti ssu urbain, comme la ville capable d’absorber le 
bidonville - d’une part se donnent les moyens de répondre à cett e att racti vité, et d’autre 
part expriment les signes d’un bon métabolisme social et économique.

3. Nous faisons ici référence aux travaux de Michel Agier sur la ville accueillante ou Thierry Pacquot, mais aussi à 
l’ouvrage « Villes ouvertes, villes accueillantes » de Cyrille Hannape et citant lui-même Edward Gleaser dans « Des villes 
et des hommes », Flammarion 2011 ou encore de Julien Darmon « Un monde de bidonvilles » Seuil / La république 
des idées 2017.

4. Nous renvoyons ici à nos travaux sur les cafés en centre-ville populaire d’une cité d’immigrati on ancienne Saint-
Eti enne dans le fi lm Sociologie de comptoir, cafés cosmopolites, coproducti on CMW/MIM, 35mm. Ainsi que dans 
Catherine Gauthier, « La mémoire partagée de la vie de café dans les quarti ers populaires centraux d’immigrati on », 
Ambiances [En ligne], 3 | 2017, mis en ligne le 10 décembre 2017, URL : htt p://journals.openediti on.org/ambiances/970 
; DOI : 10.4000/ambiances.970



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

125

Figure5 Depuis l’ubérisati on des livraisons en ville et conditi ons d’approvisionnement à la 
campagne, le kebab et les deux roues font bon ménage.

La formidable capacité d’adaptati on dont ces commerces ont su faire preuve lors de 
la crise sanitaire de 2020 confi rme encore leur possible parti cipati on au « travail d’une 
ville perméable, ouverte aux gens de passage comme à ceux venus y trouver refuge. 
Cett e ville devrait pouvoir, au travers de structures adéquates, héberger et intégrer en 
respectant les ambiti ons de chacun » (HANAPPE AL NEIMI, 2020, p.22).

ELEMENT D’ANCRAGE DANS LE QUARTIER

Le kebab construit une relati on parti culière avec son environnement social et spati al et 
parti cipe à la redéfi niti on de dynamiques urbanistes parti culières, dans des situati ons de 
projets singulières. Il se situe à l’arti culati on entre marge et centralité urbaine et sociale, 
entre horizontalité et verti calité du bâti , révélant des situati ons plus ou moins singulières 
de coprésence et/ou cohabitati on, dans l’espace public et avec son voisinage bâti . (Fig. 6)

“[...] On descend de la Mairie voire le patron du kebab et on parle avec le patron du kebab 
c’est pas un problème. Alors moi en tant qu’élu j’ai deux visions des kebabs. Vous avez des  
kebabs comme le Cas D’al, où les gens savent qu’ils font de la restaurati on rapide mais ils 
se présentent comme un restaurant. Aujourd’hui vous avez pas une façade criarde avec les 
affi  ches sur le coté, les kebabs en photo et le prix dessous et ça change l’image de ce genre 
de restaurati on ; je dis ça pour le kebab mais ça serait la même chose pour une pizzeria 
ou un tacos.(…) Il s’intègre parfaitement dans l’urbanisme. Nous on faisait l’opérati on à 
coté de démoliti on, créati on de stati onnements (...) et donc tout naturellement ils se sont 
rencontrés avec la mairie et puis « tu as besoin de combien de surface, nous on a acheté à 
coté si tu as besoin de t’étendre voilà (...) Ceux qui sont à Boën aujourd’hui c’est parce qu’ils 
aiment Boën. Donc ils ont envie d’œuvrer pour la commune et voilà c’est bien. ” (M LAFAYE 
Elu municipal à l’urbanisme de Boën, entreti en réalisé en mairie en Septembre 2021).
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L’enseigne et la terrasse sont des éléments centraux de l’animation de l’espace 
public. Ces partis pris esthétiques font signal et donnent le ton du registre commercial 
du boutiquier, ils peuvent faire l’objet de négociations plus ou moins réussies avec les 
services des municipalités (RAULIN 1986). Ainsi, il y a souvent des incompréhensions 
entre commerçants et municipalités ou ABF autour du respect des chartes des 
devantures et enseignes qui viennent contraindre leurs affichages et communications 
sur rue et leur application des codes attendus par la clientèle, surtout dans une rue de 
forte concentration commerciale et donc d’intense concurrence. Aussi certains déploient 
des talents de graphistes en recherchant un logo ou des codes vestimentaires pour les 
employés, en affichant des vitrines laissant paraître des intérieurs aux fours ou broches 
ostentatoires, des stores personnalisés, jouant soit la carte du Fast-food moderne et 
efficace, soit celle du « Fait maison ».

L’IMAGE ET LE RELEVE

Ici la démarche d’anthropologie filmique se fixe comme objectif de mieux prendre 
en compte par l’image les interactions entre l’individu et son environnement, social 
et physique.

« La relation aux objets procède également d’interactions sociales, en tant qu’elle 
est investie par des formes de représentation de telle sorte que l’objet symbolise 
un attachement, une appartenance, une reconnaissance ou au contraire un regret, 
un manque, une absence... Or, ce qui caractérise l’anthropologie filmée ce n’est pas 
tant sa méthode d’observation que son champ de recherche : la fonction symbolique 
produit par les interactions sociales... ou comment les humains ont besoin de (se) 
fabriquer un monde habitable pour vivre dans un environnement. C’est l’attention 
pour ce rapport au monde qui fonde l’anthropologie filmée : c’est en cela que les 
films documentaires de cette démarche s’attachent à rendre compte de l’espace 
politique produit par un dispositif technique ou, pour le dire autrement, à ce que 
produit le travail des relations sociales. » (LALLIER 2018)

Les questions de l’enquête avec l’image fixe ou animée confrontées au relevé 
architectural et aux discours des commerçants (Fig. 6) essaient d’objectiver représentations 
et projections autant qu’identifications et affirmations identitaires. Il est ainsi possible 
de mieux rendre compte des effets de norme et de mises en ordre de la broche à la rue, 
autant que des restitutions d’imaginaires multiples et complexes. (SEBAG 2012)

Ainsi, l’architecturologie d’une rue et la reprise des enfilades de façades sur l’avenue 
Charras par exemple, face à la gare de Clermont-Ferrand permet de confronter un 
rez-de-chaussée occupé par un kebab avec le voisinage d’autres commerces plus 
« traditionnels », d’un espace public chamboulé par les travaux à peine achevés et 
d’appartements de logements très sociaux, d’hébergements d’urgence dans les hôtels 
reconvertis, et de petits hôtels particuliers. Ceci met en évidence, le caractère intégré ou 
décalé, en coloris, matériaux, affichages, lettrages, mobilier, rendant ainsi le lieu hostile 
(DUPUIS 2019) ou hospitalier, objectivant aussi ce qui peut relever des subjectivités et 
préjugés. L’analyse architecturale permet d’armer la sociologie de l’ordinaire, d’outils de 
mesure, de comparaison et d’évaluation à partir de données matérielles et concrètes. 
La photographie et son animation par le film et la bande sonore met en miroir la vue et 
le ressenti du chercheur, tout en offrant un décentrement nécessaire à l’anthropologue.
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« Pour moi c’est le secret de la photographie. C’est juste être dans le monde, les 
yeux bien ouverts, l’esprit libre, et attendre de voir ce qu’il y a d’inscrit en nous. » 
(MEYEROVITZ J.,  dans le documentaire La peu des rue de JAMET 2016). 

Au-delà la production de films et la forme du documentaire  permettent de répondre 
à la logique d’une  « anthropologie partagée » expression utilisée par Jean Rouch 
reprise par Barbara Morovich5 et par nous ici pour désigner la posture assumée de 
l’anthropologue qui soumet ses résultats à ses interlocuteurs, aussi variés soient-ils : 
le décideur, l’aménageur, le financeur, le commerçant, l’habitant, l’usager, le client, le 
touriste, l’éducateur, l’animateur ou le représentant associatif, l’électeur… De la sorte, 
l’enquête est itérative et laisse place à la contribution des acteurs même les plus résistants 
au projet de considération du restaurant kebab et de ses occupants.

Figura 6: Extrait de .l’Atlas63>Kebab Saint-Jean, Ambert, 2021

5. Barbara Morovich, « Quel « droit de cité » ? », Journal des anthropologues [En ligne], 146-147 | 2016, mis en ligne 
le 15 novembre 2018, consulté le 02 janvier 2020. URL : http://journals.openedition.org/jda/6547
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ORDRE OU DESORDRE ?

Ces différentes boutiques véhiculent certes des images à la fois des aménités 
urbaines et des imaginaires de l’altérité culturelle, sociale et/ou esthétique mais aussi 
des « affirmations d’intégration ». Si dans les centres urbains en crise commerciale, il 
est souvent dit que les kebabs troublent l’ordre publique, esthétique et culturel, nous 
apportons la preuve qu’ils contribuent par les modes mêmes de leur présence au maintien 
de l’ordre de nos places publiques. En milieu rural ils maintiennent la présence de lieux 
de sociabilités où la relation marchande se double de projets de revitalisation tant du 
bâti que de la vie sociale. Les désirs d’installation rencontrent les besoins d’attractivité 
des communes. 

Alors que l’installation de kebabs en milieu urbain suit et renforce des axes de 
centralités commerciales discontinus, selon les opportunités de la vacance commerciale 
et le marché de la restauration rapide, contournant parfois les périmètres de préemption 
qui les visent directement, sur les territoires ruraux ils se répandent en rhizome, à partir 
d’une souche historique implantée avec l’industrie et la migration. Et dans les villages 
reculés, le camion de kebab concurrence aujourd’hui celui des bouchers ambulants et 
des pizzas, même auprès des personnes les plus âgées, affirmant d’autres manières de 
construire des liens de proximité et des façons de vivre les « nouvelles ruralités ».
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RESUMO

Este texto coloca em diálogo experiências estéticas do cineasta Abbas Kiarostami com 
o processo de projetar, mais especificamente, com a prática projetual em urbanismo. O 
tempo é pensado, neste estudo, como protagonista de projeto. Saímos de um enfoque 
essencialmente espacial e territorializante, comum em arquitetura e urbanismo, para 
pensar o projeto desde uma matriz temporal. Procuramos estabelecer pontes a partir da 
filmografia de Kiarostami por dois caminhos. O primeiro é pautado pela ideia de projetar 
o tempo e se dá enquanto capacidade de imaginar e de ficcionalizar realidades futuras, 
mas também passadas e presentes. O segundo caminho é da ordem de temporalizar o 
projeto, de alargá-lo e espaçá-lo, a fim de torná-lo mais permeável a outras vozes que 
estariam inicialmente excluídas do processo. A investigação é guiada pelas seguintes 
perguntas: Como podemos nos aproximar do legado estético de Kiarostami e conectá-lo 
ao pensamento projetual em urbanismo a partir do mote do tempo? Que contribuições 
esse legado pode provocar no processo de projeto? A fim de debater essas questões, 
nos aproximamos teoricamente de Gilles Deleuze e Jacques Rancière, cujos escritos 
atravessam a análise da filmografia de Kiarostami. Propomos aqui problematizar, de 
forma crítica, práticas projetuais consensuadas no campo da arquitetura e do urbanismo. 
Essa proposta resulta na inclusão de um viés necessariamente político em uma prática 
pretensamente neutra e técnica do projeto da cidade. Lançamos, então, a sugestão de 
operar pela ideia de pensar-fazer, como possível tensionamento ao tradicional saber-
fazer projetual.

PALAVRAS-CHAVE: 

Abbas Kiarostami; experiências estéticas; projeto; política; espaçamento. 

ABSTRACT

This paper puts in dialogue the aesthetic experiences from the film director Abbas 
Kiarostami with the design process, more specifically, with the design practice in 
urbanism. Time is thought, in this research, as the protagonist of the design process. 
We distance ourselves from an essentially spatial and territorial approach, common in 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

132

architecture and urbanism, to think about urban design from a time matrix. We aim to 
connect Kiarostami’s filmography in two ways. The first is guided by the idea of   designing 
time and takes place as the ability to imagine and fictionalize future realities, but also past 
and present ones. The second path seeks to temporalize design processes, expanding 
and spacing it, in order to make it more permeable to other voices that would be initially 
excluded. The investigation is guided by the following questions: How can we approach 
Kiarostami’s aesthetic legacy and connect it to design thinking in urbanism from the 
point of view of time? What contributions can this legacy make in the design process? To 
debate these questions theoretically, we bring two authors: Gilles Deleuze and Jacques 
Rancière, whose writings cross the analysis of Kiarostami’s filmography. Our proposal 
here is to critically problematize consensual design practices in the field of architecture 
and urbanism. This proposal results in the inclusion of a necessarily political bias in a 
supposedly neutral and technical practice of the city design. Our suggestion is to operate 
through the idea of   thinking-doing, as a possible tensioning of the traditional know-how 
in our field.

KEYWORDS: 

Abbas Kiarostami; aesthetic experiences; design process; politics; spacing.

COMEÇO

Este texto é escrito enquanto a cidade deixa de ser lugar de encontro, num momento 
em que estamos fisicamente apartados e parecemos viver num tempo em suspensão. 
Neste agora, nossa percepção sensorial do ambiente externo é significativamente 
reduzida à visão e à audição. Convidamos, assim, a reflexões críticas que partem de 
experiências estéticas onde imagem e som são os principais recursos sensoriais – e que 
nos provocam a pensar a cidade, justamente enquanto nosso presente se alimenta de 
imagens-memória e projeções-futuro.

Colocamos em diálogo uma seleção de filmes do poeta e cineasta Abbas Kiarostami 
com o processo de projetar, mais especificamente, com a prática projetual em urbanismo. 
O tempo é pensado, neste estudo, como protagonista de projeto. Saímos de um enfoque 
essencialmente espacial e territorializante, ao qual estamos habituados, para pensar 
o projeto desde uma matriz temporal. Procuramos estabelecer pontes a partir das 
imagens-tempo1 na produção artística de Kiarostami. São imagens cujas temporalidades 
nos lançam ao projeto por dois caminhos. 

O primeiro se dá enquanto capacidade de imaginar e de ficcionalizar realidades, enquanto 
possibilidades abertas de futuro, mas também de passado e presente, onde projeto é 
dispositivo de enunciação narrativa sempre editável, disponível à contínua transformação. 
O segundo caminho é da ordem de temporalizar o exercício projetual, de alargá-lo e espaçá-
lo, a fim de torná-lo mais permeável a outras vozes que estariam inicialmente excluídas 
do processo. Abre-se espaço, portanto, para que imagens não hegemônicas insurjam em 
diferentes momentos da prática projetual. Abre-se espaço operando um esgarçamento 
temporal. Entendemos que exista uma duração promovida pela arte, especificamente em 
trabalhos como os de Kiarostami, insuflando tempo imagens adentro. 

1.  Cf. DELEUZE, 2005. 
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Convocamos o cineasta a fim de debater possibilidades de projetar o tempo e de 
temporalizar o projeto. Entendemos que o autor iraniano nos ofereça distintas formas de 
manifestar, representar e, acima de tudo, apresentar o tempo. Ou, como diria Rancière 
referindo-se ao regime estético das artes: “[...] possíveis maneiras de fazer, formas de 
visibilidade, modos de pensabilidades, seus possíveis e seus modos de transformação” 
(RANCIÈRE, 2009, p. 13). 

A investigação é guiada pelas seguintes perguntas: Como podemos nos aproximar do 
legado de Kiarostami e conectá-lo ao pensamento projetual em urbanismo a partir do 
mote do tempo? Que contribuições esse legado pode provocar no processo de projeto? 
E, finalmente, se projetar, por definição e por prática, fala de futuro e daquilo que está em 
frente, em que medida suspender o tempo, no presente, pode dizer de transformação e 
de abertura no aqui-agora de projeto? 

A fim de aprofundar essas questões, nos aproximamos teoricamente de dois 
pensadores contemporâneos: Gilles Deleuze e Jacques Rancière. Deleuze é chamado pelo 
caleidoscópio de imagens e acepções de tempo defendidos ao longo de sua trajetória, 
atualizando pensadores que o precederam (principalmente Henri Bergson) e também 
por sua pesquisa sobre o tema na linguagem cinematográfica. Já Rancière comparece no 
estudo por defender que a estética seria base da política e não um processo posterior. 

Ambos dialogam com Kiarostami, que nos parece contribuir para o processo projetual 
por meio de suas imagens abertas – que escapam à própria temporalidade do filme. 
São imagens que carregam seu próprio tempo, fazendo-o irromper, condensado na tela. 
Nos obrigam, enquanto espectadores, a essa imersão na profundidade do presente, 
preenchendo ativamente espaços esgarçados que perduram em frente a nós. O cineasta 
produz outros tempos a partir de seus processos em vez de nos entregar soluções e 
resultados prontos. Propomos, então, debater que temporalidades podem abrir o 
projeto em urbanismo para outras imagens e pensamentos de cidade a partir de um viés 
poético-político. Explicitamos, neste texto, a necessidade de operar de forma política, 
como diria Rancière, a fim de criar interferências e fricções estéticas em situações postas, 
suspendendo consensos. 

Acreditamos que a linguagem do cinema, em especial, apresente algumas 
características comuns à do projeto. Tanto o filme quanto o projeto contam histórias, 
apresentam e representam narrativas – no caso do projeto em urbanismo, narrativas da 
cidade e sobre a cidade. Em ambos temos, tradicionalmente, um processo conduzido 
por um autor, seguindo uma espécie de roteiro e uma expectativa de materialização 
de pensamentos em imagens, em linguagem visível e, principalmente no caso de 
projeto, inteligível. Em ambos identificamos um processo historicamente fechado, 
que é sintetizado em um produto final, ao qual chamamos de obra (cinematográfica 
ou arquitetônica/ urbanística), de forte traço autoral e que responde, muitas vezes, 
por um status de obra prima: concluída e impermeável, a ser entregue aos usuários/
expectadores para usufruto, numa atitude passiva. 

Nosso intuito é problematizar essa visão e esse modus operandi bastante estabilizados 
de projeto, onde o tempo não se faz presente enquanto agente de transformação. 
O tempo, no processo de projeto tradicional, comparece enquanto elemento a ser 
reduzido, em vez de dilatado – posto que o objetivo é chegar a um produto-síntese 
final da maneira mais direta e eficiente possível e, concluída esta etapa, espera-se que 
a obra idealizada e construída seja preferencialmente durável, quiçá perene. Sugerimos 
uma torção na máxima capitalista de que “tempo é dinheiro”. Em vez de procurar 
“otimizar” os tempos em nome de um desfecho único e resolutivo de um problema 
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dado – amparado em narrativas de “sucesso comprovado”, como o quadro de referência 
utilizado amplamente no ensino da arquitetura e do urbanismo –, buscamos identificar 
valores e possíveis contribuições em processos dialéticos e lentos. Acreditamos na 
suspensão e espaçamento temporal, na não-entrega, na não-conclusão de um projeto 
em sua “cadeia produtiva”. Seriam táticas projetuais mais inclusivas e coerentes com a 
natureza essencialmente plural e conflitiva da sociedade que configura e habita nossas 
cidades, em sua constante transformação.

MEIO 

Kiarostami é reconhecido por sua experimentação constante; pela incompletude de 
suas propostas, que não seguem roteiros fechados; por envolver agentes não legitimados 
no campo artístico (ao trabalhar com atores não profissionais, por exemplo); pela ousadia 
técnica/tecnológica de suas filmagens; pelo amadurecimento de cada proposição em 
seu contexto; pela leitura de cenários a partir de uma aproximação sensível e não 
mediada; pela exploração de distintas linguagens artísticas como método de pesquisa e 
expressão; por sua postura não reverente nem dogmática frente aos temas abordados; e, 
finalmente, pela visão política dos pequenos processos socioculturais e de seu potencial 
transformador para o ambiente onde se desenvolvem.

Já em sua primeira produção cinematográfica, O pão e o beco, de 1970, Kiarostami 
elabora um roteiro simples que, porém, mantém seu final em suspensão. De forma 
ainda mais contundente, esse procedimento se repete dois anos depois em O recreio. 
Finalmente, em Duas soluções para um problema (Figura 1), de 1975, temos não 
apenas um final que pode ser continuado, mas um destino bifurcante. Dois possíveis 
encerramentos nos são apresentados sem que haja menção à opção mais adequada. 
Não há apelo a uma lição de moral entregue no filme. Percebemos, nessas obras, a 
vontade do diretor de não nos oferecer um fechamento único ou uma melhor solução 
para suas histórias. 

O diretor poderia, facilmente, criar tanto um outro final quanto um outro início para 
suas narrativas que, no entanto, insistem em iniciar pelo meio e seguir em aberto, com 
pontos de interrogação lançados à plateia. O tempo se bifurca em Duas soluções para 
um problema: são dois universos paralelos, simultâneos, até mesmo incompossíveis2, 
como diria Deleuze. Em Recreio, somos tomados por uma ansiedade em entender até 
onde aquele menino irá e, mesmo quando o filme acaba, seguimos com essa sensação. 
Ela dura e perdura no tempo para além do filme, que segue em aberto. 

Mesmo em O pão e o beco, a narrativa não se conclui, apenas toma um novo rumo. 
Ganha novas possibilidades a partir das trocas de relação e de personagens a interagir 
com o cachorro que protagoniza o filme junto ao menino. Por mais banal que possa 
soar, trata-se de uma opção ousada e de um movimento de resistência do autor que, 
frente às demandas institucionais e pedagógicas do Kanum3 e do governo, consegue 
fugir à linearidade das narrativas e à necessidade de uma moral declarada. O próprio 
cineasta declara: “Nenhuma lei é tão séria que mereça ser respeitada” (KIAROSTAMI In: 
MACHADO, 2004, p. 218). 

2. A incompossibilidade se caracterizaria pela inexistência de uma continuidade possível entre as séries, por um 
hiato no continuum, pela quebra da continuidade entre elas. Conforme análise do tempo em Deleuze realizada em 
PELBART, 2015.

3. Centro para o Desenvolvimento Intelectual da Criança e do Adolescente do Irã, à época.
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Não há um recurso tecnológico, por meio de linguagens interativas, por exemplo. 
Kiarostami não pretende nos possibilitar uma, entre duas, três ou múltiplas escolhas. 
Nosso campo de imaginação é ilimitado, no antes e no depois. O cineasta emancipa 
o espectador – se quisermos usar palavras de Rancière (2010) – a quem retira de um 
possível estado de alienação. Talvez seja essa força de pensamento que tenha permitido 
a Kiarostami ser tão ousado, tão experimental, mesmo ao realizar filmes em uma 
instituição governamental com fins didáticos como o Kanum, ou seguir sua produção no 
regime totalitário e de censura no Irã. 

Outro artifício utilizado neste sentido é a renúncia de diálogos verbais em diversos 
de seus filmes. Temos uma construção narrativa visual sem contar com um “áudio 
guia” ou legendas que nos sirvam de suporte. Nelas, a ficcionalidade é, como afirma 
Rancière “a potência de significação inerente às coisas mudas e à potencialização dos 
discursos e dos níveis de significação” (2009, p. 55). Seja pela ausência de desfecho 
ou pelo aspecto quase lacunar das narrativas, Kiarostami nos mantêm atentos, 
em suspense e em suspensão. Somos jogados para dentro do processo criativo: 
precisamos imaginar.

Sua capacidade subversiva irradia abertura também quanto à falta de decupagem ou 
roteiro prévio – motivo, inclusive, de reclamação por parte da equipe, como nos conta 
o cineasta – e mesmo quanto à indefinição entre verdadeiro ou falso. Kiarostami quebra 
a linha, geralmente muito nítida, entre o que acontece no filme e o que acontece na 
realidade, tensionando a tradicional separação entre documentário e ficção. 

Aqui não vamos adentrar essa questão específica, mas vale nos determos nas 
consequências dessa postura acerca das temporalidades que são friccionadas em seus 
filmes, alterando nossa percepção sobre passado, presente e futuro. Em Close Up, 
1990, o cineasta parte de uma inquietação surgida ao ler uma matéria de uma revista 
(Soroush) comentando a história (real) de Hossein Sabzian – um  tipógrafo humilde, 
desempregado, amante de cinema, que é preso e será julgado pelo tribunal iraniano 
por ter fingido ser o famoso cineasta Mohsen Makhmalbaf. Kiarostami comenta que, 
naquela situação, identificou a existência de dois graus de juízo distintos: o da lei e o da 
arte. “Se um juiz não tem, habitualmente, tempo suficiente para prestar atenção àquilo 
que um ser humano vive interiormente, a arte dispõe desse tempo” (KIAROSTAMI In: 
MACHADO, 2004, p. 230-31).

Todo o filme se desenrola a partir de dualidades: os atores são, na verdade, 
os próprios personagens e o julgamento está, de fato, acontecendo; porém há 
uma câmera propositalmente registrando o plano geral – o olhar distanciado 
e pretensamente neutro da Lei – enquanto outra, em close, se atém à imagem 
de Sabzkian e seu julgamento interno, associado à arte e à relação do ator/
personagem com o cinema.  Finalmente, parte da obra é filmada no momento 
dos acontecimentos, outra é feita por reconstituição e uma terceira ainda segue o 
desenrolar dos fatos, que só tomarão aquele novo rumo graças à intervenção de 
Kiarostami, num devir-transformação. 

A filmagem passa a operar um tempo distinto, torna-se o elemento essencial do vir-
a-ser do acontecimento. Mais do que aceitar o pedido de Sabzian para dar voz à sua 
versão dos fatos e revelar seu sofrimento, Kirostami o convida a protagonizar sua própria 
narrativa. E é o estar-sendo-filmado que impulsiona novos acontecimentos e ações por 
parte daqueles que entram em cena. Não há apenas um paralelismo ou cruzamento entre 
as duas realidades – cria-se um novo presente possível para a história documentada em 
Close-up. Nas palavras de Deleuze, esses trabalhos artísticos têm a potência de “suscitar 
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acontecimentos, mesmo pequenos, que escapem ao controle, ou engendrar novos 
espaços-tempos, mesmo de superfície ou volume reduzido” (DELEUZE, 1992, p. 218).

Kiarostami não utiliza o vocabulário do “empoderamento”, por exemplo, que 
muitas vezes só reforça a ideia de que alguém detém o poder e que esse alguém 
deve outorgá-lo a outrem, de forma a legitimar uma participação política. A partilha 
comum acontece a partir de ações micropolíticas espontâneas. Rompe-se a barreira 
policial presente a partir dessa paisagem sensível favorável, que Kiarostami realiza 
durante suas filmagens. O diretor coloca Sabzian, um “qualquer”, no centro do 
trabalho, é dele que o filme emerge. Não existe, nesse ou em outros trabalhos do 
cineasta, o momento em que a figura do diretor/autor transmite um conhecimento 
como quem “civiliza” ou “qualifica” uma pessoa ou uma comunidade, pressupondo 
inferioridade. 

Rancière alerta para esse conceito perigoso de minoridade e de inferioridade 
atrelado à falta de capacidade para usufruir de experiências sensíveis, como 
prescreveram a seu tempo Platão e Aristóteles (RANCIÈRE, 2009, p. 16) e como 
seguiram fazendo, segundo o autor, as classes dominantes dos dois últimos séculos. 
A manutenção “harmoniosa” de cada classe em seu lugar e de cada um em seu papel 
seria o que Rancière chama de partilha policial do sensível: uma noção forjada na ideia 
de inferioridade dos trabalhadores que deveriam ser mantidos em suas ocupações, 
espaços e tempos condizentes com suas “capacidades de sentir, de dizer e de fazer 
que convém a essas atividades” (RANCIÈRE, 2010, p. 64).

Quando aceitam atuar em Close-up, desempenhando seus próprios papéis, os 
integrantes da família Ahankhan também acabam por se ver, de certo modo, tornando 
real e presente um desejo de participar do cinema iraniano acenado no passado. O 
julgamento no presente, com suas consequências futuras, se altera frente a esse novo 
fato. Mas não apenas. Por meio da reconstrução de cenas anteriores ao julgamento, 
Kiarostami intervém no passado da história, editando-a. Passam a existir dois passados, 
portanto, para todos esses agentes/atores? Qual presente é mais real? Como seria o 
futuro de Sabzian e da família Ahankhan caso Kiarostami não tivesse proposto filmar 
aquele episódio? Como postula Rancière, “O real precisa ser ficcionado para ser 
pensado” (2009, p. 58).

Kiarostami não convida Sabzian a atuar em um de seus filme, simplesmente. O 
cineasta percebe, intui talvez, o momento desse ato político quando Sabzian toca a 
borda policial, se fazendo passar pelo também diretor de cinema iraniano Makhmalbaf. 
E ali, justamente, Kiarostami promove uma certa suspensão das certezas, em um 
momento crucial do tribunal, onde a lei irá decidir o futuro do proletário que quis 
fazer parte, que pretendeu infiltrar-se na partilha sensível da comunidade artística, da 
elite cultural. 

O diretor possibilita que aquele momento se estenda para outras dimensões além 
daquele policial, trazendo a câmera da arte em close-up, de tal forma que a partilha 
sensível soasse mais suscetível à entrada de Sabzian. E eis que as identidades se borram. 
E eis que Sabzian desenvolve seu ato político, torna-se voz e torna-se parte. E há que 
se sublinhar, o faz sendo ele mesmo, seu personagem. O cineasta não dirige as ações, 
não escreve o roteiro, mas cria as condições em que todo drama passa a se desenvolver, 
de maneira bifurcante: um tempo presente que se desenrola em novas possibilidades 
futuras, mas também em edição de fatos passados e futuros. 

Aproximando essa postura de Kiarostami em Close-up à prática projetual, cabe 
recordar que o projeto designa quem faz parte, configurando o espaço urbano, suas 
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bordas e periferias, fala de presente e de futuro e, muitas vezes, o faz baseando suas 
posturas em um passado interpretado de maneira unívoca, a partir de uma narrativa 
única. A arquitetura e o urbanismo vêm, ao longo de sua história, reforçando práticas da 
ordem policial na cidade, legitimando a distribuição da comunidade em zoneamentos 
e índices conforme planos diretores – por exemplo – que legitimam essa partilha. Os 
planos diretores, enquanto instrumentos de planejamento “organizam e disciplinam” o 
lugar dos corpos na cidade. Organizam e ajudam a manter as identidades onde estão, 
fixando-as espacialmente e também temporalmente, inibindo câmbios e transformações. 
São, afinal, instrumentos que separam quem toma parte e aqueles que não têm direito 
à parte, cristalizando a sociedade a partir de um pensamento sedentário, estático. 
Podemos aqui citar casos universalmente conhecidos, como “bairros nobres”, clubes, 
shoppings centers, condomínios residenciais de luxo e, no outro extremo, loteamentos 
precários e assentamentos periféricos. 

Ao agir assim, nós arquitetos e urbanistas, nos escondemos atrás da técnica e fingimos 
neutralidade, sem posicionamento crítico ou político. Desenhamos zonas específicas para 
cada programa ou atividade urbana a partir de “diagnósticos” estabelecidos, separamos 
a população em bairros conforme suas características (geralmente socioeconômicas), 
designamos e reforçamos identidades. A pesquisa que aqui se apresenta propõe romper 
com essa postura naturalizada, que corrobora com a ordem policial. 

Propomos questionar essa partilha do sensível que mantém “tudo em seu lugar”, 
separando corpos e sujeitos em espaços pretensamente compatíveis com suas funções 
e ocupações na urbe. Entendemos que essa separação visa manter a estabilidade e uma 
falsa harmonia social baseada no afastamento. É uma tentativa clara de evitar conflitos e 
dissensos, a partir do apartamento dos diferentes – operando, mais além, pela exclusão 
de partes nessa lógica policial. 

Kiarostami, ao colocar em foco a cena do julgamento, ao começar sua filmagem e 
seu roteiro pelo momento exato do conflito entre partes, inverte a lógica do consenso, 
da manutenção policial da estabilidade e da harmonia. O cineasta opta pelo caminho 
difícil: aquele ainda não percorrido. Não há referências, não há modelos onde amparar 
sua produção. Tudo se dará ali, naquele presente, naquele aqui-agora sem objetivos pré-
definidos nem produto pronto: não há “final feliz” previsível.  

Se no processo projetual buscamos, tradicionalmente, um quadro de referências, 
a fim de encontrar imagens e soluções previamente aprovadas e consagradas no 
campo da arquitetura e do urbanismo (seja pelo mercado ou pela academia), há 
que se entender que essa busca nos mantém no campo do Mesmo. Reforçamos 
narrativas da certeza, dos caminhos legitimados, da recognição, como diria 
Deleuze ao diferenciar o ato de pensar daquele de simplesmente reconhecer4. 
Nessa perspectiva, pretendemos imaginar futuros, lançar novas imagens, porém 
nos colamos a referências existentes, modelares, geralmente àquelas melhor 
adaptadas à lógica imobiliária em suas exigências pela eficiência de processos e, 
consequentemente, de tempos. Temos a apologia ao tempo reduzido, o tempo 
mínimo, do recorde e dos vencedores. Os “homens lentos”, como os chama Milton 
Santos (1996), devem sair da frente, sair do centro, sair do caminho. Não há espaço 
para o lento, não há espaço para o tempo. 

4. “O próprio do novo, isto é, a diferença, é provocar no pensamento forças que não são as de recognição, nem 
hoje, nem amanhã, potências de um modelo totalmente distinto, numa terra incógnita nunca reconhecida nem 
reconhecível” (DELEUZE, 2006, p. 198).
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Kiarostami para essa lógica. Espaça o tempo. Espacializa o tempo. Cria espaçamentos 
inclusivos. Arriscaríamos dizer que existe ainda outra camada, menos evidente, de 
aproximações entre a obra do cineasta e o tempo. Talvez aqui valha resgatar a direção de 
fotografia em sua obra cinematográfica: a paisagem ali não é um elemento secundário 
que dá lugar à ação, ela é ação. Uma ação em devir não feita de movimento, mas de 
pensamento. Uma natureza-morta-viva. Um espaço temporal entre kronos e aion, entre 
o tempo mundano dos relógios e a eternidade que plasma e dura para além e para 
aquém de tudo. 

Entendemos que esse artifício ocorra como operação que nos distancia de uma 
ação apresentada na tela, oxigenando determinadas cenas e ampliando sua duração. 
Ali se instauram possíveis deslocamentos sensíveis, fazendo emergir formas de ver e 
de pensar que pareciam impossíveis ou, no mínimo, pouco prováveis em determinadas 
situações até então. É um recurso do cineasta a fim de apresentar situações conflituosas, 
muitas vezes, sem buscar apaziguá-las nem resolvê-las. As diferenças permanecem, não 
há um juízo de valor fácil nem uma tentativa de abafar dissensos. As cenas parecem 
suficientemente espaçadas e abertas para permitir essas entradas, esses arranjos não 
sintéticos, esses desvios e escapes. 

Parece-nos que o cineasta usa artifícios que suspendem a ação para criar espaços 
possíveis ali onde algo nos arrebata, nos assombra. Kiarostami prima por planos 
frontais onde o ator/personagem/objeto plasma, sem materialidade terrena à qual se 
contrapor. Há uma quietude criada nesta frontalidade, onde o fundo não fornece um 
contexto de ação ou relação com o primeiro plano, apenas garante um espaçamento. 
Esse espaçamento e esse silêncio permitem que o sublime – seja da beleza ou do 
horror retratados – nos cheguem sem apelos dramáticos. 

O cineasta cria, assim, uma atmosfera onde a ação fica suspensa, o tempo preenche 
lacunas, o pensamento procura lidar com o incompreensível: a violência doméstica 
retratada pelas crianças em Lição da casa, o imponderável da morte em Gosto de cereja 
e O vento nos levará (1999), a magnificência destrutiva dos desastres naturais, como 
em E a vida continua... (1992). O diretor subtrai, ainda, o som no diálogo entre Sabzian 
e Makmalbaf em Close-up; já em Gosto de cereja, suprime a sequência final do Senhor 
Badii, deixando-nos no escuro.

Kiarostami tem a intenção de manter sempre presente, para o espectador, a ideia 
de que se trata de cinema, de uma edição, de enquadramentos e de montagem. A 
ideia de que existe sempre algo além da cena, afinal. Essa parece ser a mensagem 
em distintos momentos de seus filmes: quando temos o som ou o ruído de outra 
ação sobreposto ao da cena principal; ou aqueles quadros cujo foco se detém em 
uma parte da cena, em que o restante nos falta; ou uma voz que vem de fora do 
enquadramento na tela; ou ainda quando vemos um conjunto de ações das quais 
nos chega somente uma parte do som. 

Por último, mas sem concluir, podemos ainda considerar que todos esses efeitos 
produzidos de forma proposital e artificiosa por Kiarostami são responsáveis 
por criar um ambiente profícuo à falta de controle, à porosidade, onde as várias 
camadas do filme parecem se sobrepor sem se esgotar, criar encadeamentos e 
agenciamentos, afectos talvez, sem que haja uma linearidade causal, um antes 
e depois seguindo uma lógica de ação e reação. É como um quebra-cabeças de 
elementos da natureza cujo encaixe não é perfeito: sempre há espaços aquém e 
além, silêncios e suspensões.
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Figura 1: Imagem do filme Duas soluções para um problema, 1975 © Abbas Kiarostami
Acervo: Kiarostami Foundation. Fonte: https://mk2films.com/en/film/two-solutions-for-one-problem/ 

RECOMEÇO

Kiarostami explicita em suas entrevistas a vontade de um cinema inacabado, 
incompleto, mais próximo da poesia do que do romance. Seu desejo é de que o espectador 
possa intervir e suprir os vazios, as falhas. O diretor declara que para que o cinema seja 
uma forma de arte maior “é preciso garantir-lhe a possibilidade de não ser entendido” 
(KIAROSTAMI In: MACHADO, 2004, p.182), defendendo ainda o enfraquecimento da 
estrutura e a permeabilidade de seus trabalhos. 

Sugerimos que essas operações sejam, de alguma maneira, transcritas ou transpostas 
para o campo do urbanismo, entendendo que essa transposição será sempre algo novo, 
uma transcriação, como chamaria Haroldo de Campos (2015). Queremos, assim, trazer 
o tempo para o primeiro plano na prática projetual, convocar novas ferramentas para 
pensar a cidade e seu projeto. Projetar abrindo espaço ao pensamento. Deixar-se estar 
nesse espaço-tempo, como as naturezas mortas-vivas de Kiarostami. 

Seria ingênuo acreditar que o projeto poderia contemplar a potência da matéria-cidade 
em toda sua diversidade, mas tomar a formalização como o todo da matéria é não entender 
que a formalização de algo é sempre uma redução na potência da matéria. É preciso pensar 
que, no ato de formalização da matéria, algo escapa, e é justamente esse algo que nos 
interessa particularmente. Ou seja, aquilo que o consenso não apreende como significativo. 

Essa atitude instaura no projeto um pensamento que inclui as diferenças sociais em um 
mesmo plano de disputa, abrindo o processo às diversidades. Abrir poros no processo de 
projeto significa deslocá-lo da sua dimensão técnica para impor uma dimensão política. 
Para isso, é necessário pensá-lo para além da sua possibilidade técnica de resolução e 
instalá-lo como puro pensamento. 
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Propomos, afinal, pensar o projeto! E pensar o projeto no sentido de algo novo que 
possa surgir. Para tanto necessitamos parar outras ações, suspender os encadeamentos. 
Precisamos que o projeto não se realize ou, pelo menos, não se realize dentro de uma 
lógica capitalista, de mercado. Ao colar o projeto na ideia de uma resolução, o projeto 
descola-se do problema, afasta-se dos conflitos, das ambiguidades e das diferenças 
presentes. É preciso abrir o projeto para outras vozes, retomar o projeto a partir de sua 
enunciação, do problema. É preciso falhar. É preciso falhar exatamente nesses modelos 
do capital, nesse ethos do arquiteto e urbanista como ser técnico, superior, portador de 
um saber-fazer. É preciso falhar para que novos espaços possam emergir.  

O político se instala no processo de projeto quando a técnica falha. Nesse sentido, 
Kiarostami nos oferece múltiplas possibilidades de falha: sons ausentes ou sobrepostos, 
lacunas narrativas, imagens que faltam, diálogos que não ouvimos, falhas de edição, atores 
não profissionais atuando, borrões na classificação dos filmes. Todas as certezas parecem 
ser postas em suspensão. Mesmo que pareça um discurso hoje muitas vezes banalizado 
ou mesmo cooptado, há que se pensar que ainda somos regidos por sistemas métricos 
consagrados, que tendem ao pensamento parcelar, disciplinar, binário. Esse pensamento 
não admite (não sem dificuldades, pelo menos) a permanência nas margens. Ele vem 
colado a atitudes resolutivas, decalcadas em identidades fixas, sedentárias se poderia dizer. 

Impor ao projeto uma suspensão é, portanto, uma tentativa de romper com a máxima da 
eficiência e da resolução que a produção do espaço gera quando a lógica é a do mercado e do 
capital. É abandonar o lugar da obra pronta, do eis-então, para localizarmos o nosso pensamento 
na posição de origem, no enunciado do projeto. Propomos pensar essa porosidade do projeto 
a partir de três movimentos: uma negativa; uma torção e um espaçamento. 

A negativa se caracteriza como um movimento de interrupção do fluxo de um 
pensamento de projeto vinculado à lógica do capital. Não estamos aqui falando de 
rejeição do projeto, mas sobretudo, rejeição a uma maneira de se fazer projeto que 
é excludente em relação a outras alternativas. Quando se instala uma negativa a esse 
fluxo futuro de projeto, surge a possibilidade de não olharmos mais para a frente e 
podermos retornar à origem do projeto. Ao retornar às condições de origem do projeto 
nos deparamos com seu enunciado. E é justamente aí que é preciso operar pelo segundo 
movimento: a torção. 

O que significa torcer o enunciado? Significa abri-lo para sua contradição. A torção 
permite que se instale nesse processo um pensamento dialético que possa carregar 
ao longo do processo sempre a sua contradição. Aqui entram possibilidades novas, 
ficcionalidades, nenhuma assertiva será dada como certa nem definitiva. Sugerimos 
operar a partir de estranhezas e negativas, pensando também pelos opostos, pelo não 
provável, pelo menos aceito.

O pensamento dialético no processo de projeto inflige a este uma necessidade de 
abertura outra. É preciso instalar um tempo no projeto para a inclusão de outros olhares 
sobre o processo. A esse tempo, nomeamos “espaçamento”. E é também nesse momento 
que o pensamento de Kiarostami nos ajuda a complexificar o processo de projeto em 
urbanismo. São imagens de pensamento ou um pensamento em imagens que nos 
permitem abrir o processo de projeto, é uma relação estética-ética-poética-política que 
aqui nos interessa. Sugerimos temporalizar o projeto, tal como Kiarostami, a partir de 
suspensões e de cortes no processo resolutivo (por negativas e torções, por exemplo). 
Há nisso uma condição de espera, um adiamento dos processos que têm pressa. É assim 
produzida uma suspensão temporal que impede o encerramento de uma ação. Algo fica 
em aberto, não se deixa completar. 
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Em vez de seguirmos para o eis-então, permanecemos no ainda-não do processo de 
projeto, em sua potência, no momento de um vir-a-ser. Instala-se um espaçamento a fim 
de manter por mais tempo o projeto em seu processo sem avançar rumo à resolução. 
Instala-se um espaçamento a fim de poder parar, poder voltar, poder parar para pensar. E 
então pensar. Parar o fazer e o reconhecer. Instaurar, neste espaçamento, o pensar-fazer 
e tensionar, assim, o saber-fazer característico do processo projetual em nosso campo. 
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ZONES D’AFFECTIVITÉS URBAINES : 
L’IMAGINAIRE DES ATMOSPHÈRES SONORES DANS LA 

CONSTRUCTION D’UNE EXPÉRIENCE SENSIBLE

La Rocca Fabio, 
LEIRIS Université Paul-Valéry Montpellier 3 

RESUME

De quelle manière le quotidien urbain s’invente et se réinvente ? Dans la relation 
qui s’établit avec les espaces et les lieux, émerge une production d’un environnement 
sensible fondé sur une dynamique émotionnelle et affective qui caractérise la manière 
de vivre la ville. Les espaces vécus résultent d’une production d’identification collective 
à travers le développement d’une diversité de pratiques sensitives qui constituent la 
variété d’atmosphères et forment une narration de la scène socio-urbaine. Dans cette 
scène, il s’agira de déchiffrer des ambiances et atmosphères qui créent des zones 
éphémères d’affectivité urbaines que l’on peut illustrer à travers l’aspect de la sonorité 
afin de comprendre la perception des émotions urbaines.          

MOTS CLÉS:

 ambiances urbaines, esthétique, atmosphère, imaginaire, sonorités

ABSTRACT

How the urban everyday invented and reinvented? In the relationship that is 
established with spaces and places, a production of a sensitive environment emerges, 
based on an emotional and affective dynamic that characterises the way of living the 
city. The spaces experienced are the result of a production of collective identification 
through the development of a diversity of sensory practices which constitute the variety 
of atmospheres and form a narrative of the socio-urban scene. In this scene, it will be 
a question of deciphering ambiences and atmospheres that create ephemeral zones 
of urban affectivity that can be illustrated through the aspect of sound in order to 
understand the perception of urban emotions.  

KEY-WORDS: 

urban ambiances, aesthetic, atmosphere, imaginary, sonorities   
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Pour qu’une chose soit intéressante,
il suffit de la regarder longtemps

Gustave Flaubert 
Lettre à Alfred Le Poittevin, 16 septembre 1845, 

INTRO

Une des conditions de compréhension de l’imaginaire urbain est la disposition, voire 
même la disponibilité, de l’être « affecté » que nous retrouvons dans la relation fusionnelle 
entre l’espace et l’individu au quotidien. Cette relation est productrice de sens et donne 
vie à la construction d’une poétique du vécu où se dispose une réciprocité d’influence 
entre la présence et l’action des individus et l’ambiance et l’atmosphère situationnelle 
des lieux. Dans cette stratégie, nous pouvons faire émerger la composante sensitive de 
la fête, de la musique, des sonorités : éléments qui accompagnent la définition d’une 
situation et l’investissement des lieux tout en structurant la formation d’une tonalité 
vécue dans l’instant à travers la dimension immersive qui génère, par conséquent, une 
sorte d’espace « thymique » comme signification de cette disposition à l’être-affécté. 
L’être, de ce fait, est déterminé par et dans une incorporation avec l’espace générée par la 
tonalité festive et la musique qui alimentent la charge sensorielle et sensitive de l’espace 
même. Si les ambiances s’expriment dans des multiples situations de l’expérience, nous 
pouvons faire émerger une sorte de narration sensible du milieu urbain dans des zones 
affectives qui répondent à des qualités atmosphériques et tonales en tant qu’expression 
d’une émotion s’émanant dans la résonance du vécu des lieux. Il sera question dans 
notre perspective de s’interroger sur les effets sensibles de la musique et des sonorités 
ambiantes des situations musicales dans la production de zones émotionnelles dans des 
villes comme Rio de Janeiro, Naples, Manchester, Istanbul par exemple, répondant à la 
construction d’une typologie d’atmosphèrologie qui modifie temporellement à la fois la 
spatialité et l’expérience pratique.

ATMOSPHÈROLOGIES ORDINAIRES

Dans la pratique de l’observation de la scène urbaine et dans une dynamique 
d’immersion dans la spatialité vécue, l’œil qui scrute, capte, saisi opère une action de 
sélection de certains traits caractéristiques afin de faire émerger la relation à l’espace, 
ses pratiques et son imaginaire composé par les effets sensibles. Ces effets sont à 
comprendre dans une optique de la perspective dynamique de l’atmosphèrologie 
en tant que phénoménologie perceptive d’une spatialité émotive. Atmosphèrologie 
fait référence ici à la théorie du philosophie italien Tonino Griffero (2010, 2016) qui 
montre bien que l’atmosphère est significative comme rapport sensible au monde. 
Cette conceptualisation, il faut le rappeler, fait référence au développement de la néo-
phénoménologie  de Heramnn Schmitz et aux recherche esthétiques et esthésiologiques 
de Gernot Böhme qui ont tracé le développement des recherches sur l’atmosphère 
poursuivies par Griffero. Dans le cadre de l’élaboration d’une pensée de l’atmosphère, 
il est symptomatique la référence aux modalités perceptives, au sentir de l’homme 
aussi en relation à l’espace qui nous enveloppe. C’est dans les espaces et lieux que 
nous concentrons l’intérêt à comprendre cet effet « atmosphèrique » (TELLENBACH, 
1968) qui connote notre expérience ordinaire. C’est ainsi dans ce type d’expérience 
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ordinaire que nous pouvons constater une construction de la réalité qui se base sur 
cette disposition au sensible qui affecte la relation de l’individu à la spatialité, ou bien sa 
propre manière d’habiter le monde et d’être-au-monde. Pour Griffero (2014), le projet 
esthétique atmosférologique, aussi bien esthésiologique et (néo)phénoménologique, 
est strictement lié à l’espace à une esthétique des espaces émotionnels mettant au 
centre l’expérience vécue des divers sentiments que l’on retrouve dans ce qui nous 
environne. Le projet atmosphérique est alors dirigé vers une modalité de penser, ou bien 
pour le dire avec Griffero (2014, p.145) repenser en termes affectifs et corporels notre 
être-au-monde. Et c’est dans cette optique d’un être-au-monde que l’on peut essayer de 
comprendre les multiples dimensions atmosphériques caractérisant le vécu spatial des 
individus dans leur relation symbiotique avec les lieux. Il y a ainsi une ontologie de l’être 
et une ontologie de l’espace dans cette relation qui génère, d’ailleurs, des situations 
où la modalité de se rapport est additionnée par une expérience relationnelle fondée 
sur l’affectif et l’émotionnel. Il s’agit ici de considérer la phénoménologie des situations 
atmosphèrologiques comme conséquence directe d’une dimension spatiale-affective-
émotionnelle : donc d’une esthétique des espaces émotionnels.

Dans cette typologie de compréhension des essences spatiales et des énergies 
sociétales, il est question alors d’une modalité de sentir qui repose sur des 
atmosphères tonales : c’est-à-dire une mise en ensemble du sens de l’atmosphère et 
des tonalités expressives. Il est commun dans une démarche de la pensée sensible de 
réfléchir autour des notions d’atmosphère, tonalité, ambiance comme un ensemble 
esthétique formant le sentir des espaces. L’idée d’atmosphère connait de plus en 
plus une spécificité dans l’analyse phénoménologique de l’urbain en s’associant avec 
la théorie des ambiances et es émotions et vise à mettre en évidence les qualités 
des tonalités affectives se manifestant dans les espaces. On pourrait parler ici d’une 
atmosphère urbaine dans laquelle on baigne qui résulte d’un rapport esthétique 
que nous disposons avec l’espace : une « aisthétique », pour le dire à la manière de 
Böhme (2020), dans les immersions spatiales rend compte sur comment l’espace 
nous affecte et comment nous l’affectons à notre manière à travers l’expérience et la 
création de situations. On est en face d’une « esthétique de l’expérience sensible », 
toujours dans l’optique théorique de Böhme, illustrant la qualité de l’esthétique en 
tant que sentir et ressentir qui par conséquent nous amène vers une liaison avec la 
Stimmung qui nous incorpore et dans laquelle se meuvent les individus et l’espace. 
Dans cette dimension, ce que nous percevons en tant que situations atmosphériques 
est de l’ordre d’une modalité de connaissance donnée par les sens et que nous 
ressentons dans une mise en accord avec le monde exprimé par la Stimmung. 
Rappelons-nous que Martin Heidegger avait divulgué cette notion traduite comme 
« tonalité affective » en tant qu’élément de la structure du Dasein, donc comme 
fondement de l’expérience. Selon l’optique heideggérienne, l’homme est disposé 
dans le monde suivant un principe affectif qui particularise l’être-au-monde, le fait 
que nous existons au monde. D’ailleurs, l’analyse de Bruce Bégout (2021) sur le 
concept d’ambiance, montre bien comment la pensée de Heidegger à propos de 
cette « disposition au monde » allait contre un type de philosophie qui ne prenait 
pas en compte ce type d’expérience et donc la Stimmung était « reléguées dans 
le domaine des choses quotidiennes sans valeur » (BÉGOUT, 2021, p.58). Pourtant 
la tonalité représente bien une expérience « ontique » du quotidien et représente 
une des qualités même de la vie quotidienne, du vécu dans et par l’espace urbain à 
concevoir comme une véritable disposition à être affecté. 
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Il faut noter que si on fait souvent référence à Heidegger en relation à cette notion de 
Stimmung, il y a une origine du terme qui émerge d’un point de vue psychologique chez 
Joahnn Georg Sulzer en 1771 qui centre l’attention sur l’expérience émotionnelle selon 
une métaphore musicale et en 1790 chez Kant nous avons une version philosophique 
définissant, dans sa Critique de la faculté de juger, la Stimmung en tant qu’accord 
harmonieux entre imagination et entendement dans le processus de connaissance. Cette 
notion possède toute une richesse sémantique qui d’ailleurs renvoie à ses définitions 
comme tonalité affective et comme ambiance et même atmosphère, et dans notre 
discours représente une mise en résonance avec l’espace et ce qui se trouve et son 
caractère « affectuel ». Affectuel ici est à comprendre dans le double sens d’un espace 
qui nous affecte et aussi d’une affection (au sens du sentiment) qui peut donner lieu à 
la formation d’un espace émotionnel. Il en résulte une « affectologie », idée que l’on 
portage avec les analyses pertinentes de Alain Mons (2013, 2015), qu’exprime à notre 
avis une des qualités atmosphériques des espaces urbains en produisant des zones du 
sensibles, ou biens des « zones affectologiques » (Mons), particularisant la ville via les 
sens et ses qualités tonales. Ici on pourrait mieux comprendre l’idée de Böhme à propos 
de la conceptualisation de l’atmosphère en tant qu’expérience sensible : c’est-à-dire que 
l’atmosphère est ce quelque chose qui « nous affecte émotionnellement » (2019). 

On retrouve alors une consonance entre les notions de Stimmung et d’atmosphère 
développant une disposition sensible à l’ambiance qu’un certain lieu peut émaner dans 
une situation déterminée. Il y a là cette prédisposition à l’intonation urbaine où nous 
sommes contaminés et pris par et dans les ambiances dans une sorte de flottation, 
comme l’exprime aussi Böhme, dans l’idée d’une tonalité spatiale qui flotte dans l’air.      

Naturellement le discours sur le sens de l’atmosphère et de la Stimmung d’un point 
de vue philosophique est très vaste à traiter ici, mais nous signalons l’importance de ces 
qualités sensibles de l’espace afin d’illustrer l’importance de la pratique des ambiances 
dans la compréhension de la réalité urbaine et donc de la captation par l’observation et 
le sentir des propriétés tonales des situations socio-esthétiques que l’on peut percevoir. 

En revenant à la phénoménologie de Merleau-Ponty, on peut penser ici à une aptitude 
charnelle des tonalités atmosphériques ce qui résonne en conséquence avec les formes 
affectives engendrées dans le vécu de l’espace. Notons d’ailleurs que l’ambiance ne se 
sépare jamais des pratiques ce qui signifie que l’ambiance se produit et est ressentie et 
surtout, comme l’indique bien Thibaud (2015, p.17) la spécificité de l’ambiance est liée 
à la dimension affective.                       

         
FLÂNERIES EXPLORATRICES

Dans une compréhension de la narration urbaine et ses tonalités, l’orientation 
scientifique est donnée par le geste de l’immersion. L’immersion spatiale pour découvrir 
et percevoir le sensible urbain représente une attitude subjective à considérer comme 
une plongé dans les atmosphères urbaines des espaces produisant une vision de 
l’imaginaire des villes où la ville est, en même temps, objet et sujet. Cela signifie qu’à 
travers notre immersion dans l’espace, afin de capturer et capter ses qualités tonales, 
nous construisons une mosaïque des impressions données par ce que nous pouvons 
observer, sentir et ressentir dans une démarche sensible. Il est question, quand on parle 
de sensible, de mettre l’accent sur l’importance des sens et aussi du sens que l’on donne 
dans la description perceptive. Il s’agit d’une plongé qui est de l’ordre phénoménologique 
visant à percevoir pour décrire, en suivant la pensée de Sansot (1986), des « nappes de 
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sens » caractérisant l’imaginaire urbain. Notre corps agissant dans l’immersion spatiale 
nous offre l’opportunité de montrer ce que peut nous offrir la perception des choses 
(au sens phénoménologique) que nous rencontrons lors de notre démarche. Cette 
démarche est celle d’une posture de flâneur apte à retenir l’attention de ce que la ville 
nous offre dans son ordre sensible. Le flâneur au-delà de sa figure littéraire rendu célèbre 
par divers auteurs comme Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, Louis Huart, Franz 
Hessel, Walter Benjamin, doit être pensée, dans notre optique, comme une méthode 
de découverte et d’observation dans une approche sensorielle des ambiances. En fait le 
sociologue-flâneur est une posture, un style pour découvrir ce que nous offre la ville en 
termes sensibles et le rendre sur formes perceptives à travers ses images, odeurs, bruits, 
sonorités, surfaces touchées : le tout organisant une relation charnelle et immédiate et 
médiate (au sens de medium) avec l’espace urbain. En parcourant les espaces urbains en 
tant que flâneur, nous allons à leur découverte à travers une appréhension sensorielle 
nous permettant, par conséquent, de saisir le réel et l’imaginaire urbain à partir des 
expériences sensorielles et émotionnelles. 

En suivant la « phénoménologie de la perception » de Maurice Merleau-Ponty (1964), nous 
savons que dans l’acte de perception nous percevons avec tous les sens. Et dans notre attitude 
d’immersion spatiale via la flânerie, nous sentons et ressentons les diverses dynamiques 
sensorielles de la ville en essayant de les déchiffrer en construisant une vision de ce que nous 
rencontrons dans notre expérience. L’attitude du flâneur concerne ce déchiffrement avec 
une sensibilité poétique (au sens encore une fois de la démarche de Sansot) nous permettant 
de lire la ville dans une modalité qui recueille les détails ordinaires (Kracauer) et les fragments 
(Benjamin) afin d’opérer à une narration de ce texte – la ville objet/sujet d’observation – d’un 
point de vue de ses tonalités. En flânant pour chercher, voici le but de cette attitude, nous 
sommes aptes à construire une sorte de sensibilité « impressionniste » afin de donner forme 
aux concepts selon les enseignements de la théorie de Georg Simmel. Des impressions 
perceptives qui font l’objet d’une construction d’une vision de la réalité urbaine qui n’est 
plus totalisante mais plutôt de l’ordre d’une microscopie quotidienne mettant l’accent sur 
les multiples fragments sensitifs (odeurs, sons, images, mouvements…) qui vont former dans 
l’ensemble une structure signifiante de la lisibilité des ambiances urbaines. Cette attitude 
de flânerie comme méthode établit une circonstance phénoménologique d’appréhension 
sensitive de l’espace en considérant, selon l’analyse de Raymond Ledrut (1973), que la ville 
est un signifiant et un signifié et qu’elle s’exprime et est exprimée, elle est signe et sens. Par 
ce fait, nos impressions à travers l’attitude d’immersion via la flânerie vont constituer une 
signification de l’expérience urbaine en mettant en lumière les caractéristiques tonales qui 
sont formes et expressions d’une ontologie de la ville. Saisir le sens et les sens est l’objectif 
de l’immersion spatiale où le chercheur en tant que flâneur opère une observation sensible 
afin de relever les situations expressives et faire parler la ville. Une flânerie subjective 
dans ce cas qui est aussi une revendication de la subjectivité de la description, en écho 
encore à la démarche de Sansot, en construisant une connaissance ordinaire de la ville et 
de ses ambiances qui est expression du fait que l’environnement urbain ne peux plus être 
seulement à l’apanage de la fonctionnalité. Au contraire, il faut mettre l’accent sur la mise en 
récit de l’espace alimenté par l’imaginaire sur ses structures quotidiennes. C’est dans cette 
direction que le chercheur-flâneur fait ressortir les impressions sensibles d’une approche des 
ambiances comme forme et expression de l’imaginaire urbain. L’espace urbain, d’ailleurs, 
« n’est pas un objet de recherche préconstitué et allant de soi » (GROSJEAN, THIBAUD, 
2001) et donc la variété d’approches développe des formes de compréhension adaptes à la 
perspective théorique. Capter les ambiances est ainsi la démarche, l’attitude de la proposition 
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d’un chercheur-flâneur qu’avec ses lunettes sociologiques, opère comme un détective pour 
un dévoilement de l’expérience urbaine à travers une charge de sens dotée par la ville. Cette 
flânerie sociologique cherche à créer une lecture sensitive de la ville, où la ville même est 
appréhendée en termes d’expériences multiples de l’ordre sensible. Nous savons, à travers 
l’analyse particulière de Benjamin, que la figure du flâneur se déplace avec la sensibilité 
dans le labyrinthe de la ville afin de restituer des significations d’ensemble et opérer l’action 
sociologique de rendre vivant les détails. Cette procédure est de l’ordre du ressenti dans les 
moments de flânerie et déambulation nous permettant de lire les pages de ce livre ouvert qui 
est la ville et déchiffrer les significations des éléments sensibles générés par les ambiances. 
En substance, la flânerie que nous opérons dans un but de démarche, attitude et style de 
recherche vise à explorer et déchiffrer l’environnement urbain en se plaçant donc comme 
figure d’observateur pour construire une lisibilité des formes urbaines.     

CHAIR DU MONDE URBAIN 

Dans une optique de dynamisme sensible d’exploration de l’environnement urbain, il y 
a un certain type de forme de lien social enraciné qui, dans notre perspective, s’alimente 
par la construction d’un type de géographie sociétale où s’ancrent les sensations, les 
émotions et le vécu qui donnent sens aux lieux et ses productions d’ambiances. Il s’agit 
d’une construction d’une « herméneutique de surface », propre à la théorie sensitive 
de Kracauer, Simmel et de Benjamin (FÜZESSÉRY, SIMAY) que nous pouvons entendre 
comme une particulière physionomie du regard sur le social afin d’approfondir la 
dimension des ambiances dans la mosaïque du réel urbain. Cette action nous conduit, 
comme un détective, à la pénétration par un regard attentif visé à la découverte de 
nouvelles sensibilités afin de comprendre ce « magma de la vie quotidienne » (KRACAUER, 
2006) et ses composantes atmosphériques. 

Il est clair de repérer dans cette ambiance de la vie quotidienne urbaine, des 
« morceaux de vie », pour le dire à la manière de Simmel (1981), qui vont construire dans 
leur ensemble une unité significative de construction de lieux de socialité, d’espaces 
d’émotions, ou bien d’espaces sensibles. Cette sensibilité spatiale est ainsi condensée 
dans une « chair du monde » (MERLEAU-PONTY, 1964) nous permettant de faire ressortir 
toute l’énergie que dynamise l’espace à travers les transmissions sensibles comme les 
sonorités par exemple, mais aussi les pratiques sociétales d’immersions spatiales comme 
par exemple le skate, les acrobaties du parkours et d’autres dynamiques culturelles où le 
corps humain fusionne avec la chair de la ville via la tactilité. Une chair qui ouvre le lieu 
où le corps se trouve immergé dans une spatialité que l’on peut définir topographique 
au sens d’un milieu de l’être sensible où se localisent les rapports socio-spatiaux. Ce type 
de sensibilité, que trouve ici inspiration dans la théorie de la perception de Merleau-
Ponty, nous dirige vers une configuration spatiale du dedans, une « chair » qu’il faut 
alors pénétrer en investissant l’espace. Cela nous montre une prépondérance du monde 
de la vie, d’une Lebenswelt selon la terminologie phénoménologique, ornée comme un 
monde sensible, un monde vivant où l’on peut mettre en évidence l’effet de « je suis 
mon corps » illustrant autant que « je suis mon espace ». 

Donc une perception du monde urbain dans laquelle l’on va conférer signification et 
valeur à l’espace vécu collectif où l’humain doit harmoniser le paysage avec soi-même. 
Cette harmonisation est formée et fondée par les diverses prises sensibles en acte 
dans la relation homme/espace et les perceptions que nous interceptons des espaces 
et ses caractères sensibles comme les images, sons, odeurs, bruits, composent notre 
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relation organique qui s’opère à travers l’action de déambuler et parcourir les lieux. 
Par cette action, nos sens sont sollicités et dessinent une géographie du sensible et des 
émotions où les tonalités sont incorporées dans la mise en situation des ambiances. 
Cela montre également une mise en reliance avec l’espace par l’individu qui demeure 
dans la spatialité urbaine et est conditionné par les divers impératifs atmosphériques. 
L’individu, dans sa jouissance quotidienne, consomme son existence à travers une 
immersion dans les divers espaces et lieux sensibles de la métropole. Cette action va 
générer une mise en valeur de l’architectonique et aussi du style existentiel à travers 
une « éthique énergétique » (JORON, 2010, p.17) et une intensification d’un vouloir-
vivre. L’on pourrait même illustrer cela comme une volonté vitale et créatrice exprimant 
une exaltation, une joie dionysiaque que nous retrouvons dans le vécu urbain dans les 
multiples manières de vivre l’espace et de construire des effets de tonalités : c’est-à-
dire contribuer à donner une tonalité particulière à un lieu via l’expression du vécu. Il y 
a là une conception de la multiplication de situations urbaines où l’énergie, l’élan vital 
sont des formes d’expression de la vie sociale que nous pouvons observer par exemple 
dans les productions sonores et festives de la rue. Une lecture énergétique dans ce sens 
représente une façon de compréhension de la ville en mouvement comme modalité 
expressive d’une mise à ton de l’espace. 

On peut constater ici, dans une dynamique de « ontologie de la rue » (LA ROCCA, 
2016), la typicité de l’esprit festif et de l’ambiance sonore qui particularise nombre de 
lieux à Naples, Londres, Rio de Janeiro etc. où la tonalité (qui d’ailleurs est propre à 
l’expression musicale) est l’expression de la situation vécue où le territoire acquière une 
intensité spécifique, une « puissance tonalisante » (THIBAUD, 2013) exprimée par la 
transformation de la « rue en fête » (SANMARTIN, LA ROCCA, MAGALHAES, 2019) qu’il 
faut comprendre comme une des modalités sensibles propres à la création d’ambiances. 
Ambiance festive et sonore qui est également de l’ordre d’une temporalité éphémère 
où l’espace, si on se plonge dans une optique kantienne, peut être pensé comme une 
forme « pure de notre sens extérieur » : c’est-à-dire il est à penser comme une condition 
de possibilité de l’expérience. Dans cette considération, en mettant l’accent sur la 
sonorité par exemple, si l’espace est toujours déjà là alors nous pouvons faire émerger 
les caractères sensibles, l’organicité et les manières perceptibles de la fusion entre 
individu et espace qui par la musique de rue, l’intensité souvent spontanée de l’occasion 
de danser et faire la fête (très caractéristique par exemple dans les rues brésiliennes 
en particulier par nos observations de l’énergie à Rio ou l’expressivité à São Paulo) vont 
connoter un territoire et le transformer par un type d’habitation expressif qui contribue 
à esthétiser la qualité atmosphérique de l’environnement socio-spatial.    

D’ailleurs, habiter l’espace signifie une modalité stratégique pour penser et décrire les 
transformations qui intéressent à la fois la société dans son complexe et notre condition 
perceptive et forme de sentir (DI FELICE, 2010, p.17). La ville en ce sens doit être pensée 
comme un medium formé par un assortiment de lieux existentiels où agissent les 
pratiques collectives donnant force et vigueur à l’imaginaire urbain structuré par ses 
qualités sensibles, ses tonalités ses émotions et ses atmosphères.

 
T.A.Z: TEMPORARY AFFECTIVE ZONE 

Cette spécificité atmosphèrologique, nous montre alors l’importance que dans les 
espaces urbains nous pouvons voir à l’œuvre dans une disposition à être affectés. Déjà 
Heidegger dans sa conception du Dasein nous montrait, nous le rappelons, de quelle 
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façon l’ouverture au monde présuppose une Stimmung ; donc une affection se définissant 
dans le lexique heideggérien en tant que Befindlichkeit c’est-à-dire un sentiment de la 
situation comme ontologie du là. Nous sommes confrontés à une mise à disposition 
où il faudra considérer la capacité immersive de notre corps qui en fusionnant avec 
l’espace sent et ressent (et produit par conséquent) les diverses tonalités. Cela peut 
être mise en correspondance avec la contribution du psychanalyste Ludwig Binswanger 
qui, dans le sillage de la théorie phénoménologique de Heidegger et aussi de Husserl, 
propose une Daseinanalyse (une analyse existentielle compréhensive) et, en particulier 
pour ce qui concerne notre réflexion, met en perspective l’analyse de ce qu’on appelle 
« espace thymique » (Der gestimmte Raum). Au-delà de la conception très ancrée dans 
le thérapeutique, l’idée de Binswanger nous semble pertinente puisqu’elle met en 
corrélation l’être avec la spatialité et donc la disposition thymique, à comprendre comme 
l’être-affecté. Cela s’origine dans ses qualités sensorielles ou « direction de sens », pour 
rester dans l’optique de Binswanger des espaces thymiques, où l’être se retrouve dans 
des espaces chargés de sens à travers la corporéité qui alimente les diverses directions 
sur le plan sensoriel. 

Si les ambiances s’inscrivent dans les multiples situations du vécu de la vie quotidienne, 
nous pouvons faire émerger une narration sensible du milieu urbain dans des zones du 
sentir que nous pouvons qualifier ici comme Temporary Affective Zone (en reprenant la très 
connue appellation de TAZ crée par Hakim Bey). Des zones affectives temporaires comme 
expression des qualités atmosphériques et tonales qui seraient expression d’un sentiment, 
d’une émotion qui s’émane dans l’espace vécu et d’une résonance du perçu de l’espace dans 
lequel se consomme l’expérience éphémère. Ces TAZ dans une conception de l’esthétique 
urbaine et donc de l’expressivité tonale peuvent être comprises à travers la proposition 
d’une atmosphérologie mettant en valeur les sentiments installés dans l’environnement 
ambiant et l’emprise de la perception qui va caractériser la relation homme/espace. Cette 
idée nous pouvons l’appliquer dans des situations urbaines qui focalisent l’attraction 
sur leurs intensités émotionnelles. Des zones où l’impératif atmosphérique émotionnel 
représente une attraction et condense la relation énergétique de l’ambiance urbaine qui 
se structure. On peut encore une fois penser à la dimension des sonorités urbaines qui à 
juste titre condensent l’idée d’une zone affective et émotionnelle où un tel lieu modifie 
sa nature et ce qui se trouve. Dans la considération d’une observation d’un moment festif 
par exemple nous pouvons apercevoir et sentir un magma attractif qui d’un point de vue 
kinesthésique particularise le moment vécu. La musique, la sonorité ambiante, résonne 
dans l’espace et crée une atmosphèrologie donnée par ses qualités du sentir et vibrer à 
l’unisson ce qui est le propre des situations musicales dans des zones émotionnelles de 
Rio de Janeiro en particulier, où se développe une fusion de sensations, ou l’on pourrait 
même dire des résonances d’un point de vue émotionnel, cognitif s’instaurant entre le 
corps humain et le corps urbain en développant une modalité d’identification. C’est par 
l’identification d’une certaine manière que s’actionne l’état émotionnel, une empathie 
caractérise ainsi l’atmosphère vibrante dans ces « zones d’autonomie affective » s’édifiant 
entre les corps, les sons, l’architecture, les luminosités et d’autres composantes d’ordre 
sensoriel. Un mood sensible en fin de compte, caractérisé par les qualités du sentir dans 
l’espace où nous sommes enveloppés par ce qui nous entoure et qui dénote les stimulations 
des sens. En relation aux sonorités et l’ambiance des environnements sonores existent 
nombreuses relations avec les émotions et les affects illustrés d’ailleurs par diverses études 
de cognition, psychologie, esthétique. Mais ici ce qui est essentiel, c’est la connexion avec la 
spatialité c’est-à-dire comment par la musique jouée dans une rue s’installe et se crée une 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

151

atmosphère vibrante qui transforme la spatialité dans une zone d’intensité émotionnelle et 
qui crée par conséquent une affectologie particulière. Dans le cas des sonorités, en outre, 
on pourrait parler d’un rythme de la vie quotidienne qui accompagne ces zones dans leur 
temporalité vécue. Dans cette direction un exemple intéressant pourrait être la fameuse 
Avenida Paulista à São Paulo une zone d’attraction qui déjà par sa nature quotidienne est 
un pur déclencher d’une nervenleben, pour le dire à la manière d’un Simmel, avec ses 
bruits, ses sonorités, ses reflets visuels de l’architecture surplombante, son accélération des 
impressions dans les mouvements... Cette avenida a la caractéristique de se dénaturaliser 
pour se réenchanter dans les week-end où elle se modifie en zone close à la circulation de 
voiture pour ouvrir l’espace à l’occupation par les corps des citadins qui la transforme en 
une zone sensible partagée. C’est un moment d’intensité vibrante avec la rue qui devient 
scène ouverte aux multiples possibilités avec musique, théâtre, jeux, sport, acrobaties, 
street food etc. Il y a là une intensité de l’émotion éprouvée de manière subjective dans 
l’immersion de cette atmosphère dans une zone ouverte à l’expressivité qui se permute 
aussi en émotion partagée, collective dans ce qui est le sentir ensemble et amène à un 
changement de vision de cet espace, son architecture. 

Les émotions perçues dans l’environnement transmuté de sa nature fonctionnelle (une 
avenida de circulation, de commerce, de tourisme..) s’éprouvent ainsi dans des situations 
éphémères que l’on rencontre: une clé de lecture, celle-ci, d’une modalité d’esthétisation 
du réel qui focalise la relation de l’homme à l’espace et de l’homme avec les autres avec 
l’accentuation des qualités sensibles déterminant le vécu et les expressions de la tonalité 
affective des diverses situations urbaines connotant l’expérience médiate et immédiate. 
Expériences tonales que l’on peut aussi montrer à travers l’exemple des zones d’intensité 
olfactives dans des quartiers de Séoul et sa caractéristique de street food en particulier la 
nuit à Myeong-Dong où scintillements, odeurs des spécialités culinaires vont enivrer la foule 
dans une atmosphère où, en ayant recours à une terminologie de Eugène Minkowski (1995), 
se réalise une véritable syntonie entendue comme « vibrer à l’unisson avec l’ambiance ». 
Une vibration donnée dans ce cas de l’exemple de Séoul par une phénoménologie du 
goût et de l’odorat qui représente ici une « mise en ambiance » comme dirait Hubertus 
Tellenbach qui dans son Goût et atmosphère (1985) montre l’importance de l’atmosphère 
et comment le sens de l’odorat et du goût sont à penser comme moyens à travers lesquels 
« le sujet se fonde avec le monde » (TELLENBACH, 1985, p. 25). 

Ainsi, à travers ses quelques exemples, on peut comprendre cette force d’une 
immersion dans les spécificités atmosphériques de ces « zones » et comprendre la façon 
à travers laquelle l’être est aussi humecté par une certaine « aura atmosphérique » 
(TELLENBACH, 1985, p. 44) qui l’enveloppe et, selon notre vision, particularise la tonalité 
affective que l’on peut sentir et ressentir dans ces multiples situations expressives. Par 
ce fait, l’ambiance se caractérise par la situation vécue avec son intensité tonale et forme 
une sorte d’émanation affective qui conditionne l’être et ce qui se trouve dans les milieux 
existentiels du tissu urbain.  

AURA TONALE URBAINE

Les environnements urbains deviennent alors expression d’un processus de filtrage 
atmosphérique. Il en résulte que tout ce que l’homme conçoit est strictement lié à 
l’expérience situationnelle de l’espace. Dans la ville, les divers lieux, espaces et territoires 
particuliers, à penser comme formes d’habiter le social, sont expressifs pour l’être 
humain. Un être qui, par son action et sa présence, son affectivité et son attachement 
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à des zones situationnelles de la complexité urbaine, via une multiplicité d’attitudes et 
de rituels esthétiques mettant au centre nos sens, donne signification au fait qu’une 
ville existe dans toutes ses particularités spatiales sensibles. La présence, la visibilité de 
l’individu dans le contour architectural et urbanistique des villes contribue à donner sens 
au milieu, à le consacrer en tant qu’évidence lococentrique : c’est-à-dire l’importance 
du lieu, de la rue comme prédisposition, scène où l’on va jouer l’existence et faire 
surgir la vitalité en accordance avec les tonalités expressives. Ce qui relève également 
d’une perception tonale qui irradie les lieux en créant une sorte de processus auratique 
dans le sens où chaque lieu, chaque situation avec ses ambiances et tonalités possède 
une aura. « Aura », dont parlait aussi Tellenbach dans son approche psychologique des 
atmosphères et sans oublier Böhme dans sa proposition de l’esthétique des atmosphères, 
doit être comprise comme un changement de la perception des lieux sous l’emprise des 
tonalités. Une « aura urbaine » pourrait-on dire, en liaison avec la théorie de Benjamin, 
nous place dans la dimension d’une « immédiateté de présence sensible » (BENJAMIN, 
1939) qu’il est possible ressentir dans la présence spatiale. On pourrait envisager qu’en 
correspondance avec l’esthétique des atmosphères, cela génère une mise à disposition 
affective, émotionnelle qu’il faut associer à la relation fusionnelle entre l’être et l’espace. 
Une aura effective et affective peut se déclencher dans les déambulations urbaines où, 
en citant Benjamin inspiré par Baudelaire : « sentir l’aura d’une chose, c’est lui conférer 
le pouvoir de lever les yeux » (BENJAMIN, 1979, p. 200). L’être humain lève les yeux vers 
ce qui l’entoure pour sentir et ressentir les qualités tonales du milieu où il est situé en 
se plongeant dans une dimension de perception esthétique où la disposition « à sentir » 
se lie aux odeurs, bruits, sonorités, images environnantes qui, dans des circonstances 
déterminées peuvent aussi configurer le paysage urbain synesthétique, en restant dans 
une optique de réflexion benjaminienne, comme un paysage onirique, un monde de rêve.

Dans ce système d’interprétation de l’espace urbain auratique, il y a aussi un rapport 
de « médiance » (BERQUE, 1990), conçue comme notre relation particulière au milieu. 
Relation que nous pouvons constater à travers la façon dans laquelle l’humain habite le 
monde et comment le corps participe à l’absorption des tonalités expressives de l’espace. 
L’on comprend ici que cette capacité auratique de l’espace sensible des villes est proposée 
en tant que facteur de transmutation sensitive et donc de perception esthétique. Un 
espace senti, pourrait-on proposer, modifiant la perception quand on est immergés dans 
les multiples situations urbaines comme un bain tonal, affectif, émotionnel. 

La ville est par conséquent conçue comme une plate-forme d’expressions singulières 
et de scénographies des manières de vivre l’espace. L’espace urbain s’édifie comme 
une matrice fragmentée, constituée de plaques tectoniques hétérogènes générant 
et mêlant des ambiances multiples. L’action esthétique est alors vouée à établir un 
contact avec le milieu, tout en créant des modalités de l’être-ensemble, et témoigner 
d’une présence et une visibilité sociales et une manière d’être-là dans une localisation 
affective et émotionnelle. Présence ou Dasein qui vont mettre l’accent sur l’existence, 
ex sistere – selon son étymologie – donc se tenir hors de soi, ce qui nous indique bien 
une projection. L’être se projette dans l’espace et le fait exister dans cette immersion. 
Nous sommes en face, si l’on s’inspire de la pensée de Heidegger, d’une ontologie 
double : ontologie de l’homme et ontologie de l’espace. Donc au-delà de son existence, 
c’est-à-dire l’espace en tant que tel, crée et modelé d’un point de vue urbanistique et 
fonctionnel, il est le medium à travers lequel il donne vie à l’énergie collective produites 
par des pratiques, les appropriations et les multiples formes symboliques de présence 
sociale où il faut considérer les atmosphères, selon la vision de Böhme (2020), comme 
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des espaces teintées par la présence de choses et des personnes ou bien « des 
constellations environnementales imprégnées de leurs extases ». Et d’ailleurs s’il y a 
une structure extatique de l’espace, cela est en stricte relation avec l’idée de Heidegger 
du Dasein relevant pareillement d’une structure extatique en tant que l’être est jeté 
dans le monde et intoné (gestimmt). L’espace est là et il importe par le fait d’offrir la 
possibilité d’être rempli de sens par les multiples pratiques du vécu quotidien. Une 
spatialité qualitative auratique, ou bien créative : telle est une des essences à accorder 
à l’espace urbain. Qualitative et créative par ses propriétés à se donner à l’ouverture, 
à toute possibilité d’être édifié par les pratiques et être transformé par les tonalités 
qui s’expriment mais aussi qui sont déjà là. Et auratique aussi dans sa dimension d’une 
ambiance spatiale et d’une tonalité ressentie. On retrouve encore cette assonance entre 
l’être percevant avec sa capacité de sentience (ce qui signifie en latin percevoir par les 
sens) et l’espace ; donc une réalité tangible et un être percevant que dans leur union 
symbolique participent à cette mise en ambiance. En somme, - en accord aussi avec les 
idées de Böhme sur la relation aura/atmosphère - l’idée de auratique pour nous est le 
propre d’un enveloppement par le sens, d’une trans-immersion dans les espaces en des 
situations spécifiques via la Stimmung comme accordement ou bien réciprocité entre 
l’être et la situation où il est présent. 

Dans une expérience émotionnelle de l’espace il y a une mise en forme unitaire 
des qualités perceptives, affectives dans les tonalités urbaines, ce que d’une certaine 
manière est aussi présent dans la réflexion de Simmel sur la Philosophie du paysage où 
il indique les qualités de la Stimmung. D’autre part, il faut prendre conscience aussi du 
fait que, comme l’illustre l’analyse de François Laplantine, l’ambiance est quelque chose 
de commun dans une scène où nous nous situons et donc présuppose un partage du 
sensible (LAPLANTINE, 2018 p. 59) 

Dans le déroulement de la vie quotidienne métropolitaine il faut se plonger dans 
les interstices urbains afin de scruter, d’observer et de regarder la grande variété de 
qualités sensibles et des manières d’être dans l’espace. Un être relatif, dans le sens d’une 
communication intense de relation entre espace et individu, va former l’essentialité d’une 
personne dans ses gestes et ses attitudes à partager des espaces émotifs multiformes 
qui produisent des ambiances, des situations esthétiques. Nous sommes en face d’une 
Lebensphilosophie du monde de l’espace si l’on se refaire aux thèmes simmeliens, dans 
laquelle l’espace est conféré de sens, de valeurs et de significations par les diverses 
actions esthétiques collectives. 

Dans cette conception, par exemple, on peut imaginer comment les sons, lumières 
et musiques représentent des codificateurs d’ambiances et révèlent une sorte de magie 
relative à l’expérience sensorielle d’un espace vécu et intoné. La création de dispositifs 
de captation de sons, la réalisation d’installations sonores et les jeux de lumières dans 
les emplacements urbains sont à penser en tant que propriété de sentir l’espace, de 
libérer son énergie extatique en créant des parcours sensitifs qui nous laissent vivre, 
toucher l’espace. Un imaginaire sensoriel alors qui génère la participation émotionnelle 
affective collective dans une situation d’intimité avec le lieu, dans des localisations 
spatiales particulières. 

Il est clair que cet ensemble de réflexions questionne en profondeur la spatialité 
existentielle dans des registres divers d’appropriation. Dans une logique d’une reliance 
imaginale nous pouvons reconnaître une impulsion vitaliste en œuvre dans la spatialité 
urbaine où les diverses expressions existentielles conçoivent une mise en ambiance 
qui nous informe sur l’imaginaire climatologique de nos villes. Ces ambiances et ces 
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situations sont des qualités propres à la vie urbaine et à la construction d’un esprit 
énergétique qui nous ressentons dans les émotions affectives des atmosphères spatiales. 
Dans une analyse climatologique que nous proposons de la ville sensible contemporaine 
(LA ROCCA, 2013), les effervescences urbaines et les expressions tonales se substituent 
aux concepts dans la détermination de la vie urbaine où l’ambiance représente cette 
qualité d’un monde sensible ou, en suivant l’analyse de Emanuele Coccia (2010), ce qui 
fait exister le sensible. Par ce fait, la ville représente un processus continu d’expériences 
à partir desquelles l’espace offre une multiple variété de conditions de possibilité et des 
ouvertures à l’expression du vécu.
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RESUMO

A experiência contemporânea de viver nos grandes centros urbanos nos coloca 
diante do desafio de vivenciar a cidade enquanto um espaço social (LEFEBVRE, 2000) 
em constante disputa pela sua produção e apropriação em diferentes escalas e formas 
de apreensão. Como parte fundamental destas disputas destacam-se narrativas e 
imaginários urbanos continuamente produzidos, coletiva e individualmente, a respeito 
da experiência urbana, enquanto intencionalidade e no experienciar cotidiano dos 
corpos nas cidades.

O contexto de enunciação e os agentes veiculadores das narrativas urbanas, 
intimamente relacionados à produção de imaginários sobre e nas cidades e às 
perspectivas de poder na sua construção, constituem-se como elementos fundamentais 
à compreensão das representações sobre o urbano. Neste sentido, a análise crítica destes 
contextos e da atuação dos agentes envolvidos nesses processos mostra-se essencial 
para a compreensão da experiência urbana na cidade contemporânea.

Inserido no âmbito dessa discussão, o presente trabalho resulta de reflexões levantadas 
no processo da pesquisa em andamento Urban Imaginaires: comparative perspectives, 
experiments and exchanges between the metropolises of Lyon/Saint-étienne and São 
Paulo, desenvolvida em cooperação entre as instituições Universidade de São Paulo (USP) 
e Université de Lyon (UDL), que tem um dos seus eixos a linha de pesquisa Narrativas 
Urbanas e Imaginários: uma construção baseada na atuação de coletivos.

A partir dos objetivos e interesses colocados por esta pesquisa, o texto fará sua 
análise partindo das ações conduzidas por dois coletivos urbanos, que são elementos 
centrais na reflexão e na produção de outras experiências urbanas possíveis, posto que 
esses agentes questionam as bases estruturantes da sociedade capitalista nas suas 
intervenções nos espaços livres das cidades, promovendo um convite à reflexão e à (re)
construção dos imaginários urbanos existentes.

Deste modo, propõe-se discutir aqui os resultados preliminares da pesquisa em 
andamento a partir das reflexões apresentadas pelos coletivos estudados que culminam 
em intervenções nos espaços urbanos. 

1. Além das autoras deste artigo, fazem parte do eixo de pesquisa aqui referenciado e colaboraram com reflexões 
para a produção deste texto os pesquisadores Juliana Gotilla, Rafael Pollastrini Murolo e Vania Bartalini, aos quais 
expressamos nossa gratidão.
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ABSTRACT

The contemporary experience of living in large urban centers confronts us with the 
challenge of experiencing the city as a social space (LEFEBVRE, 2000) in continuous 
dispute over its production and appropriation at different scales and forms of use. As 
a fundamental part of these disputes, we highlight narratives and urban imaginaries 
which are continuously produced, both collectively and individually regarding the urban 
experience, intentionality and in the daily experience of bodies in cities.

The context of enunciation and the agents of urban narratives, closely related to the 
production of imaginaries about and in cities and to the perspectives of power in their 
construction, constitute fundamental elements for the understanding of representations 
about the urban phenomenon. In this sense, the critical analysis of these contexts and 
the performance of the agents involved in these processes proves to be essential for the 
understanding of the urban experience in the contemporary city.

Within the scope of this discussion, the present text results from reflections raised 
by the process of the ongoing research Urban Imaginaires: comparative perspectives, 
experiments and exchanges between the metropolises of Lyon/Saint-étienne and São 
Paulo, developed in cooperation between the institutions Universidade de São Paulo 
Paulo (USP) and Université de Lyon (UDL), which has as one of its axes the research 
line Urban and Imaginary Narratives: a construction based on the performance of 
collectives.

Based on the objectives and interests posed by this research, the text will analyze 
the actions carried out by two urban collectives, which are central elements in the 
reflection and production of other possible urban experiences, since these agents 
question the structuring bases of capitalist society in its interventions in the open 
spaces of cities, thus inviting to the reflection and (re)construction of existing urban 
imaginaries.

In this sense, this paper proposes to discuss here the preliminary results of the research 
in progress from the reflections presented by the studied collectives that culminate in 
interventions in urban spaces.

KEYWORDS: 

urban imaginaries; urban collectives; urban culture.

INTRODUÇÃO

O presente texto busca traçar reflexões iniciais a partir da pesquisa em 
desenvolvimento ‘Perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios entre 
as metrópoles de Lyon/Saint-Étienne e São Paulo’, que vem sendo realizada em 
cooperação entre as instituições Universidade de São Paulo (USP), representada 
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAUUSP), e Université de Lyon (UDL), 
com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 
FAPESP. Um dos eixos que compõe esta pesquisa, que será o enfoque dado aqui, 
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é intitulado de ‘Narrativas Urbanas e Imaginários: uma construção baseada na 
atuação de coletivos, cujo objetivo central é investigar as experiências teórico-
metodológicas de coletivos que têm o urbano como lugar e objeto de suas práticas 
e reflexões.

A partir deste objetivo e interesse principal colocado pela pesquisa, serão delineadas 
questões que partem da compreensão das ações conduzidas pelos referidos coletivos 
enquanto elementos centrais na reflexão e na produção de outras experiências urbanas, 
posto que esses agentes questionam as bases estruturantes da sociedade capitalista 
por meio de intervenções nos espaços da cidade, como convite à (re)construção dos 
imaginários urbanos existentes. 

Em consonância com as pesquisas já desenvolvidas no âmbito do Laboratório 
Paisagem Arte e Cultura (LABPARC), da FAUUSP, na busca por uma produção partilhada 
e dialógica do conhecimento junto aos sujeitos pesquisados, para este caso, os 
integrantes dos dois coletivos investigados, mobilizamos as contribuições da abordagem 
qualitativa fenomenológica, sobretudo na aproximação e na realização de entrevistas 
em profundidade junto aos coletivos.

Por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento, as aproximações realizadas junto 
à cada um dos grupos estudados encontram-se em etapas distintas, pois, em termos de 
organização, optou-se por iniciar junto ao Grupo Contrafilé, com o qual já foram realizadas 
quatro entrevistas, deixando o coletivo Hypermatière para um segundo momento, com 
o qual realizou-se apenas uma. Por esse motivo, as reflexões apresentadas a seguir 
encontram-se em níveis diferentes de aprofundamento no que se refere à atuação de 
cada um dos grupos.

Apesar da pesquisa abarcar dois grupos que atuam em contextos urbanos (sociais, 
políticos e econômicos) distintos e realizam intervenções igualmente diferentes, 
mas que trazem no cerne de suas obras questões e temáticas que possibilitariam 
um aprofundamento de estudo comparativo, a intenção deste texto não é traçar 
estas comparações, mas apresentar as formas de atuação desses coletivos  que 
permitam a condução de uma reflexão em que aproximações e distanciamentos 
entre ambos ficarão explícitos.

Deste modo, o texto se estrutura em quatro partes, que apresentam: em um primeiro 
momento o método e os procedimentos metodológicos adotados; na sequência, 
as reflexões teóricas que circunscrevem nossa investigação junto aos coletivos e se 
aproximam das temáticas dos imaginários urbanos abordados; em um terceiro momento, 
a apresentação de alguns pontos de uma leitura crítica inicial da atuação e obras destes 
grupos; e, por fim, os resultados preliminares das discussões levantadas.

Cabe reforçar aqui, que o material apresentado não pretende ser conclusivo, 
mas propõe-se a traçar hipóteses e contribuir para discussões que estão em 
processo de amadurecimento pelo grupo de pesquisadores integrantes da pesquisa 
‘Perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios entre as metrópoles 
de Lyon/Saint-Étienne e São Paulo’. Neste sentido, os aspectos do urbano, dos 
coletivos e dos imaginários começam a se configurar aqui, como uma leitura 
possível para investigação das experiências metodológicas conduzidas pelos dois 
grupos estudados, que constroem (ou reconstroem) outros imaginários possíveis, 
questionando as práticas oficiais estabelecidas, demonstrando tendências contra-
hegemônicas, subversivas e a empatia às populações histórica e socialmente 
vulneráveis.
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1. MÉTODO E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

“A tarefa do pesquisador qualitativo consiste, assim, em interpretar 
os conceitos provenientes do campo de pesquisa, para dar-lhes uma 
forma que se inscreve, ela própria, na tradição científica. Este paciente 
trabalho de construção passa pelo estabelecimento da relação entre 
o detalhe cotidiano, e mesmo banal, e a estrutura global que lhe 
confere um sentido” (DESLAURIERS & KÉRISIT, 2008, p. 143).

A investigação aqui apresentada ampara-se na perspectiva amplamente denominada 
como “pesquisa qualitativa” - em que o acercamento da problemática social eleita 
para investigação perpassa pelo protagonismo dos sujeitos-objetos pesquisados na 
construção compartilhada do conhecimento. Isto porque o pesquisador vinculado à 
perspectiva qualitativa, ao mostrar a diversidade de pontos de vistas sobre um mesmo 
fenômeno social, no caso, as formas de atuação dos coletivos investigados, relativiza “de 
uma só vez, os pontos de vista institucionais e profissionais, e força-se a conhecer pontos 
de vista invisíveis, censurados, ou simplesmente silenciados” (GROULX, 2008, p.98). 

Introduzindo um novo sentido aos fenômenos, a pesquisa qualitativa propõe-
se a apreender a complexidade do problema investigado, das relações sociais e seus 
conteúdos substituindo “[...] a pesquisa dos fatores e determinantes pela compreensão 
dos significados” (GROULX, 2008, p.98). Partindo dessa premissa, articulada à pesquisa 
documental e à discussão do referencial teórico que tangencia  e ilumina a reflexão e 
o campo, foi mobilizado o uso de entrevistas abertas, em profundidade, com roteiros 
semi-estruturados junto aos membros dos coletivos - que nos permitiram uma maior 
aproximação aos nossos sujeitos-objetos, além de uma compreensão mais depurada 
das suas motivações, incômodos, formas de atuação  e processos criativos - situados nas 
suas próprias trajetórias de vida pessoal e profissional.

À abordagem qualitativa adotada, agregou-se um viés fenomenológico com o 
propósito de facilitar a apreensão do mundo como fenômeno situado, em contextos 
específicos e não como uma miríade de situações factuais. Esse método de investigação, 
que tem suas origens na crítica à postura positivista nas Ciências Humanas, busca, ao 
escapar de uma lógica indutiva, observar a verdade como ela se apresenta, “...isto é, 
a aparição das coisas à consciência, de uma maneira rigorosa. Como um método de 
pesquisa, a fenomenologia é uma forma radical de pensar.” (MARTINS, 2006, p.18)

Entre os procedimentos de pesquisa adotados, foram realizadas as seguintes etapas:
•	 A feitura de um roteiro (e não de um questionário), o que permite alterações no 

curso da investigação, conforme o fenômeno se apresenta
•	 A realização de entrevistas em profundidade;
A análise e interpretação dos conteúdos;
No estágio atual da pesquisa as entrevistas, realizadas com os membros dos coletivos 

em plataforma on-line ao longo do ano de 2021, foram integralmente transcritas e 
mobilizadas na sistematização dos conteúdos aqui apresentados.

2.ESPAÇO URBANO, VIDA COTIDIANA E IMAGINÁRIOS

A cidade, em sua multiplicidade, não nos permite uma leitura apenas sob um recorte 
morfológico, político, cultural ou social, pois esses aspectos encontram-se entrelaçados 
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formando o espaço urbano com toda a complexidade que vivenciamos. Entretanto, para os 
interesses da investigação e considerando o recorte apresentado por este texto, buscou-se 
um enfoque sobre a dimensão cotidiana do espaço urbano com um olhar atento às práticas 
e intervenções coletivas organizadas, tais como aquelas conduzidas pelos coletivos: Grupo 
Contrafilé, de São Paulo (Brasil), e Hypermatière, de Saint-Étienne (França).

Nesse sentido, faz-se primordial tecer uma breve conceituação do espaço urbano 
sobre o qual estamos dialogando. Para isso, o filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre 
torna-se fundamental dentro dos estudos realizados pelo grupo e da abordagem que 
vem sendo adotada para o entendimento dos espaços de atuação, onde os coletivos 
intervêm com proposições contra-hegemônicas, permitindo a construção de outros 
imaginários possíveis a partir de suas obras. “[...] Nessas e para essas práticas, [a cidade 
é tida] como lugar de partida e de chegada, como lugar físico e simbólico, como presença 
e também como devir.” (MUSSI, p.37, 2012)

Lefebvre aponta a produção e o controle do espaço, e consequentemente, do plano 
da vida cotidiana, enquanto aspectos centrais para a reprodução capitalista delineada 
ao longo século XX, nos países do capitalismo central. Segundo o autor, no movimento 
de sua reprodução, o capitalismo extrapola a produção tradicional de mercadorias e 
encontra no espaço, uma saída para expansão da acumulação.  

“Acontece que o capitalismo pôde atenuar (e mesmo resolver), durante um século 
suas contradições internas e, em seguida, conseguiu atingir o crescimento durante 
esse século, subsequente àquele do Capital. Por qual preço? Não se pode mensurar. 
Por quais meios? Nós o sabemos: ocupando o espaço, produzindo um espaço.” 
(LEFEBVRE, 2002, p. 15)2

Partindo desta mobilização do espaço, através de uma racionalidade dita técnica e 
econômica, amparada por uma visão moderna de mundo, delineia-se a produção do 
espaço, cuja finalidade mercantil e de processos de acumulação, se sobrepõe ao uso.

“O espaço é estratégico e instrumental porque se torna central para a 
manutenção e a reprodução das relações sociais de dominação e exploração, 
sendo fundamental à sobrevivência do capitalismo. O espaço não diz respeito 
apenas à materialidade (o que poderia reduzir sua análise ao papel dessa 
materialidade na produção e circulação de capitais), mas a suas relações 
constitutivas e, portanto, às práticas socioespaciais (que, de todo modo, 
não estão dissociadas do processo do capital, mas não se restringem 
a elas). Assim, mais do que força produtiva, o espaço revela os tempos-
espaço da vida, as fragmentações, a segregação, as alienações, e também 
as transgressões e resistências.” (ALVAREZ, 2019, p. 498) GRIFO NOSSO

O processo de produção desse novo espaço social, que tende a ocultar as 
contradições da sociedade moderna/capitalista na qual impera a busca de uma 
coesão social, reflete no urbano as contradições desta sociedade. Assim, uma 
sociedade desigual, hierarquizada e fragmentada engendraria, necessariamente, 
espaços que refletem essas condições. Em outros termos, as relações sociais e 
as práticas socioespaciais que animam o espaço também o produzem, posto o 

2. Tradução nossa do original em francês. 
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reconhecimento de que ele é “meio, condição e produto da realização da sociedade 
num movimento/momento intrínseco à reprodução social” (CARLOS, 2007, p. 51).  

O controle e a programação, característicos da racionalidade tecnocrata, extrapolam 
o limite do espaço material submetendo, não em sua totalidade, as práticas cotidianas à 
sua lógica e garantindo, assim, a reprodução ampliada do capital por meio da reprodução 
das relações sociais de produção (MARTINS, 2008, p.57). 

É nesse movimento de produção do espaço, fortemente amparado na atuação do 
Estado fundido aos interesses privados, que a vida cotidiana é invadida e submetida 
à lógica racional capitalista que se estende, ainda, através de outros instrumentos de 
controle e cooptação da subjetividade das populações, tais como a indústria cultural e a 
mídia3. Segundo Odete Seabra, apesar da irredutibilidade da qualidade do humano pelas 
tentativas de homogeneização, as relações de propriedade “foram invadindo domínios 
amplos da existência, alcançando costumes e alterando-os” (SEABRA, 1996, p.74).

Essa violenta tentativa de colonização da vida cotidiana, entretanto, não esgota as 
possibilidades de apropriação humana do espaço, pois “existem subversões à lógica, 
negações às privações programadas, concebidas nos planos do político-institucional e 
do econômico. Insurgências no nível da vida concreta despontam cotidianamente nos 
espaços da privação, no interior do processo de segregação socioespacial” (PÁDUA, 
2019, p. 480-481).  Aqui cabe-nos ressaltar as resistências urbanas, materializadas nas 
relações de proximidade, no âmbito do vivido. São as formas de apropriação dos espaços 
públicos para práticas tradicionais que reivindicam as dimensões afetivas, o imaginário, 
o identitário, o sonho, o corpo, o prazer – ou seja, o negativo do programado e, portanto, 
o espontâneo, o contra-hegemônico, vinculado à criação e ao que escapa às relações 
mediadas pelo e para o consumo. Nesse sentido, as práticas realizadas por determinados 
grupos sociais, tais como aquelas dos coletivos urbanos, apresentam esse caráter de 
criação de formas alternativas, críticas e subversivas de usos dos espaços, questionando 
os imaginários e as práticas oficiais - institucionais, hegemônicas e mercadológicas.

“Nesse conjunto, o intuito revolucionário passou a ser situado como uma das 
utopias da modernidade, ressaltando-se a urgência da reinvenção de espaços e 
possibilidades de emancipação. Ao mesmo tempo, novas formas de contestação 
e engajamento despontaram na arena pública, dentre as quais certos modos 
de ativismo localizado (em que propositadamente evita-se a violência – o que é 
relevante, tendo-se em vista que esta se tornou banal). Ações de oposição ou 
refutação também tem se mobilizado por meio de “redes sociais”, ou outros, que se 
organizam temporariamente, na conformação de situações de pressão, ocupando 
ou abrindo brechas.” (PALLAMIN, 2015, p. 14-15)

É nessa chave de leitura e postura crítica diante da sociedade capitalista, que os 
coletivos atuam, questionando o existente e propondo outras formas possíveis de 
experenciar a vida comum nas cidades, contribuindo para a construção de imaginários 
que tensionam as formas de organização social e urbana vigentes. Esses grupos, a partir 
de suas reflexões e intervenções artístico-políticas junto à população, reivindicam o lugar 
de agentes políticos ativos nos processos de reprodução social e do espaço à medida que 
escancaram possibilidades outras de construção do devir, colocando em cena a existência 

3. Odete Seabra aponta que “O cotidiano, ele próprio, é uma mediação entre o econômico e o político, objetivação de 
estratégias do Estado no sentido de uma gestão total da sociedade; lugar de realização da indústria cultural visando os 
modelos de consumo, no que se destaca o papel da mídia” (SEABRA, 1996, p.77).
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de disputas de interesses e narrativas. Nas escalas macro e, sobretudo, micropolítica, 
esses coletivos promovem uma “elaboração da experiência de embate pela construção 
do espaço público” (MUSSI, 2012, p.22), ou seja, concorrem, junto aos imaginários, pela 
produção de outras realidades urbanas em que a reprodução capitalista (da existência) 
não assuma protagonismo no presente-futuro.

É também no âmbito da vida ordinária, centro real da práxis, que as possibilidades 
de produção no novo, da contestação à reprodução hegemônica, podem se realizar 
como potência criadora de uma existência social outra, renovada, cuja finalidade não se 
reduziria à expansão econômica. Pelo contrário, instauraria um viver poético e criativo, 
repleto de sentidos genuinamente humanos, que hoje apenas relampejam, como 
resíduos, entre as brechas da realidade – aberta e em movimento, portanto, passível de 
transformação. Sobre isso, Martins nos lembra que “[...] não ignorar a vida cotidiana é 
o ponto de partida para decifrar sociologicamente o possível” (MARTINS, 2008, p. 12), 
tal qual fazem alguns coletivos urbanos, que veem no cotidiano a matéria-prima para a 
criação de outros modos possíveis de questionar a reprodução social hegemônica.

No âmbito do urbano, essas resistências à produção da existência humana mediada 
pelo capital instauram-se cotidianamente de forma social e politicamente organizada 
através da atuação de: movimentos sociais; ativistas urbanos; espontaneamente na 
reivindicação pela produção partilhada da vida comum, nos seus eventos mais efêmeros, 
como festas tradicionais e procissões, por exemplo; e nos usos dos espaços desviantes às 
normas instituídas simbólica e materialmente nas cidades. 

“[...] é o plano da vida cotidiana (como prática real e de possibilidades aí contidas; 
portanto é real e virtual), onde nos defrontamos com a dialética entre o desejo e 
a necessidade, isto é, da dialética entre o uso (como apropriação necessária dos 
lugares de realização da vida) e o valor de troca (a extensão do mundo da mercadoria 
produzindo o espaço que, nesta condição, entra em choque com as determinações 
da vida). (CARLOS, 2007, p. 53).

A ATUAÇÃO DOS COLETIVOS URBANOS-ARTÍSTICO-POLÍTICOS

“Uma revolução que não produz um novo espaço não se completa; 
ela fracassa; ela não muda a vida; ela só modifica as estruturas 
ideológicas, as instituições, os aparelhos políticos. Uma transformação 
revolucionária se verifica na sua capacidade criadora de obras na vida 
cotidiana, na linguagem, no espaço, não necessariamente ao mesmo 
tempo” (LEFEBVRE, 2000, p.66).4

Buscando uma atuação que denuncia e desmistifica a falaciosa coesão que encobre 
os dissensos da sociedade capitalista, grupos de indivíduos organizados autonomamente 
nos chamados coletivos urbanos têm produzido, especialmente nos últimos 20 anos, 
intervenções artístico-políticas nos espaços livres públicos5 e privados de diferentes 
contextos urbanos, em grandes cidades situadas no centro ou na periferia do capitalismo. 

4. Tradução nossa do original em francês.

5. Segundo Miranda Magnoli (2006, p.202-203), “O espaço livre é aqui entendido como todo espaço (e luz) nas áreas 
urbanas e em seu entorno, não-cobertos por edifícios. [...] Assim sendo, o espaço livre de edificações e de urbanização 
constitui-se em um contínuo cuja distribuição deve ser tal que propicie o enriquecimento das atividades do homem urbano”.
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Estas intervenções, longe de comporem um todo homogêneo em termos de práticas, 
recursos, ferramentas, formas de atuação e pautas, perpassam pela inscrição de um 
diálogo com a população das cidades no sentido de contribuir para a desmistificação da 
alienação cotidiana e dos fatos sociais dados como “naturais” e “racionais”, produzindo 
assim, representações e imaginários outros, no campo do possível.  Situam-se, portanto, 
no questionamento da reprodução social hegemônica – em uma perspectiva de poder.

Em contraponto à estrutura centralizada do Estado e à racionalidade técnica que 
pesa sobre a vida, normatizando-a e quantificando seus tempos e corpos, a atuação 
desses grupos busca instaurar uma mobilização social coletiva no âmbito local que preze 
pela autonomia das ações, através de formas de organizações políticas diferentes da 
atuação dos movimentos sociais tradicionais e/ou identitários e ambientais – embora 
muitas vezes partilhem pautas com esses movimentos. “É no embate pela produção de 
um pensamento vivo e compartilhado, que os coletivos artísticos partem para inscrever 
novas configurações de mundo” (MUSSI, p.36, 2012).

As ações desses grupos, muitas vezes, partem de intervenções locais que trazem 
à tona questões ou problemas da macro escala para serem debatidos e investigados, 
inicialmente, interno ao grupo e, posteriormente, se esparramam pelo espaço público e 
coletivo das cidades. É a partir da atuação dos sujeitos que passam a compor esses corpos 
coletivos, que se criam possibilidades de “cruzamento entre uma intervenção artística 
e o espaço social para que a construção simbólica tenha a potência de ‘interferir na 
narrativa social, de gerar, por mais mínimos que sejam, deslocamentos na configuração 
estabelecida do possível’”(MUSSI, p.31, 2012). 

Esses grupos contemporâneos também apostam no campo da cultura enquanto 
esfera de ação política e de educação radical. Sobre isso, nas suas escalas de abrangência 
e atuação cotidianas, propõem performances, eventos e intervenções que tensionam 
as representações e práticas oficiais da realidade social ao instaurarem, mesmo que de 
forma efêmera, outras possibilidades da vida comum nas cidades, pautadas em valores 
coletivistas e pela potência da criação partilhada da realidade.  Mesmo que inscritas 
em um determinado contexto, essas ações muitas vezes geram imagens que ganham 
autonomia e circulam na mídia, extrapolando a esfera local.

 São exemplos dessas intervenções artísticas-políticas: iniciativas autônomas de 
transformação e gestão comunitárias de praças, hortas, parques, canteiros e alguns espaços 
privados em desuso – que incluem a produção do mobiliário urbano; a promoção de eventos 
culturais autogeridos nos espaços públicos; manifestações e escrachos etc. Estas ações 
podem caracterizar-se ainda, por discussões, dinâmicas coletivas e outras atividades com 
temáticas sensíveis aos grupos, para os quais eles pretendem propor uma reflexão sobre

“[...] a possibilidade de disputar territórios materiais e simbólicos com os poderes 
hegemônicos. A prática artística se dá como uma tentativa de fazer emergir, como 
ao menos a “imagem da experiência de um devir”, outros projetos de sociedade, 
sendo a cidade o domínio no qual as múltiplas escalas em jogo na disputa por esse 
projeto se evidenciam, se encontram, se sobrepõem, se atualizam e se confrontam. 
(MUSSI, 2012, p. 24-25)

A partir desta dimensão, os coletivos Hypermatière e Grupo Contrafilé são os sujeitos-objetos 
de investigação que nos permitem a análise acerca dos imaginários urbanos que questionam as 
formas de (re)produção hegemônicas do espaço, suas representações e narrativas, produzindo 
novos sentidos no e para os espaços urbanos e para a vida comum nas cidades.
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Grupo Contrafilé

 “Juntos, como corpo coletivo, pudemos sair do isolamento 
e começar a agir.” (MUSSI, p.8, 2012)

O Grupo Contrafilé, que se autodenomina um coletivo de arte-política-educação, tem 
sua origem a partir da dissociação do Grupo Mico, que se formou no ano 2000, em São 
Paulo, por ocasião de reflexões teóricas e inquietações com as questões contemporâneas 
postas naquele momento, mas que não encontravam espaço para serem discutidas 
publicamente. O Grupo Mico era composto por cerca de 20 amigos que, em sua maioria, 
eram estudantes do final da graduação nas mais distintos cursos das ciências humanas, 
além de jovens artistas e fotógrafos. Atualmente, apenas duas das integrantes do Mico – 
Cibele Lucena e Joana Zatz Mussi – permanecem no Grupo Contrafilé, do qual também 
são fundadoras. O Grupo já passou por outras configurações e hoje, além das duas 
fundadoras, também é composto por Rafael Leona, que anteriormente foi membro do 
GAC - Grupo de Arte Callejero6-, na Argentina.

O Grupo Contrafilé, que desde o início tem a característica marcante de articular 
reflexões teóricas com as temáticas e incômodos atuais pelos quais a sociedade está 
passando, mas que muitas vezes não são nomeados e discutidos, sempre realizou suas 
intervenções se posicionando criticamente diante de questões e sujeitos colocados às 
margens. Seus trabalhos realizados em diferentes escalas, muitas vezes em parcerias com 
outros grupos ou artistas individuais, buscam criar “possibilidades de praticar o direito à 
intervenção da cidade”7, onde a reinvenção de formas de denúncias e de anúncios dos 
fatos é parte fundamental de seu percurso.

A partir de entrevistas realizadas com Cibele e Joana, entre abril e outubro de 
2021, pôde-se observar uma grande aproximação entre as proposições feitas pelo 
Contrafilé em suas obras e uma possibilidade de questionamento dos imaginários 
urbanos hegemônicos. Segundo as integrantes do Coletivo, as obras sempre nascem de 
incômodos e inquietações pessoais que refletem temas transversais invisibilizados pela 
sociedade que, ao serem compartilhados, passam a reverberar nos demais membros do 
grupo com a intenção de sintetizar as discussões decorrentes do processo.

“[...] vou dar um exemplo lá de trás, quando a gente começou a fazer, por exemplo, 
a Rebelião das Crianças8, mas eu acho que esse é o nosso percurso desde sempre. 
Quando a gente começou a fazer a Rebelião das Crianças, o primeiro movimento que 
a gente fez foi, por exemplo, de olhar para os jornais, pra mídia impressa, a mídia 
oficial, a grande mídia, Folha, Estado9, os grandes jornais, e ver como é que as notícias 

6. O GAC é um coletivo argentino formado nos anos de 1990, que realiza intervenções artístico-políticas vinculadas, 
sobretudo, às temáticas ligadas às violações de direitos humanos preconizadas durante a ditadura militar argentina.

7. Portfólio Grupo Contrafilé, disponível em: https://issuu.com/grupocontrafile/docs/contrafile_portifolioout17b, 
acesso em 21 de novembro de 2021.

8. A Rebelião das Crianças é uma das obras desenvolvidas pelo coletivo, na qual trouxeram a temática do cárcere 
infanto-juvenil para ser debatido publicamente e em conjunto com as mães dos jovens em conflito com a lei, que 
cumpriam medidas socioeducativas nas unidades da FEBEM.

9. Folha = Jornal Folha de São Paulo e Estado = Jornal Estado de São Paulo são dois jornais editados na cidade de São 
Paulo que possuem uma importância histórica nos meios de comunicação impressa da cidade.
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estavam saindo, se dando a respeito das rebeliões na antiga FEBEM10,Fundação 
Casa. Então, por exemplo, alguém do grupo, a Jô [Joana] assinava o jornal, recebia 
o jornal e aquilo começou a instigar, incomodar e sentir alguma coisa ali que 
impulsionava e que precisava ser elaborada, que precisava ganhar nome e que ainda 
não tinha...enfim...precisava compartilhar aquela sensação. [...] E daí chamava o 
grupo, acionava o grupo, para a gente olhar pra isso junto e isso desperta... isso ia 
despertando outras coisas e a gente começa um processo de elaboração conjunta 
mesmo, daquilo como um fenômeno. [...] vai virando uma mesa mesmo, um espaço 
de compartilhar aquilo e ir elaborando conjuntamente sobre aquilo e ir vendo como 
é que aquilo reverbera nos outros corpos e, aos poucos, a gente vai chegando em 
uma forma.” (trecho extraído da fala de Cibele Lucena, em entrevista realizada com 
o Grupo Contrafilé, em 28/10/ 2021).

Segundo Vera Pallamin, para o filósofo Jacques Rancière,

As práticas artísticas são maneiras de fazer que intervêm nessa distribuição geral 
do sensível, nas suas formas de visibilidade e modos de ser. Nessa ‘estética primeira’ 
define-se aquilo que se dá a sentir, implicando recortes do visível e do invisível, do 
dizível e do indizível, demarcando os lugares que estão em jogo na política, que 
por sua vez, ocupa-se do que é visto e de quem tem a competência para ver, do 
que é dito e de quem se qualifica para dizer.[...] A política é assunto de modos de 
subjetivação, entendendo-se esta subjetivação como a produção de uma capacidade 
de enunciação não identificável num campo de experiência dado, sendo capaz de 
reconfigurá-lo. (PALLAMIN, p.17) 

Ao observarmos as falas e as intervenções do Grupo Contrafilé, constata-se que elas 
têm um caráter artístico e político bastante marcantes, tendo em vista as reflexões e 
as intenções com que são produzidas e se tornam imagens públicas. Na trajetória do 
grupo e com o aprofundamento também nas investigações processuais de produção 
das intervenções, a dimensão da educação foi ganhando contornos mais claros e os 
processos passaram a ser auto-educativos, como destacou Cibele Lucena: 

Eu acho que a gente, desde o começo... muito cedo, a gente foi entendendo essa 
conexão entre arte, política e educação nos nossos processos. A gente foi vendo 
que não dava para separar mesmo. A gente até viu que o que a gente estava 
fazendo participava de uma rede... se inseria em uma rede já histórica também 
de arte engajada, arte-política. A gente viu que existia esse termo arte-política e 
a gente foi percebendo que não era só arte-política, era arte-política-educação… 
e a gente foi tentando também entender por quê que a gente estava mantendo a 
educação ali no tripé [...] E a gente foi percebendo que passava por isso que a Jô 
[Joana] falou, de que se passa pelo corpo, passa por um processo auto-educativo, 
então os processos de pesquisa e de trabalho, eles educam a gente. E a gente foi 
entendendo que isso... sai do corpo para um outro corpo maior, para o corpo social, 
que a gente vai se conectando e que tudo que a gente vai produzindo muda estados 

10. FEBEM é a sigla para Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor foi uma instituição pública criada na década de 
1970 para atender crianças e adolescentes em conflito com a lei. Essa organização existiu até o início dos anos 2000 e, 
em 2006, no estado de São Paulo, a Fundação passou a ser denominada por Fundação CASA - Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente.
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na gente, transforma modos de pensar e de fazer as coisas, muda gestos. Mas 
isso também vai...isso não fica só com a gente; a gente produz e transforma isso 
em materiais públicos, sejam as publicações que a gente faz ou uma ação na rua 
ou uma intervenção; a gente foi entendendo que carregam isso também, é auto 
educativo e educativo; a gente foi percebendo que as três coisas não se separam 
mesmo. (trecho extraído da fala de Cibele Lucena, em entrevista realizada com o 
Grupo Contrafilé, em 15/09/2021)

Nesse sentido, a educação, que é colocada e mantida no tripé estruturador do grupo, 
extrapola a educação formal/tradicional e torna-se insurgente e informal, que passa a 
ser elaborada dentro e com os membros do grupo, mas também a partir das ações e 
com os outros sujeitos que participam de suas obras. Podemos dizer que essa dimensão 
educativa e auto-educativa carrega em sua gênese um potencial e um interesse em 
mobilizar reflexões outras sobre os imaginários urbanos que são construídos socialmente 
e, de certa forma, mantêm, muitas vezes, estruturas hegemônicas que favorecem a 
permanência de um status quo, que frequentemente não é questionado criticamente 
pela sociedade.

Ao optarem por temáticas, sujeitos e realizarem ações em determinados espaços 
públicos, que trazem questões pouco visibilizadas na sociedade, há um interesse em 
mexer com processos imaginários e promover outras formas possíveis de estar e construir 
a vida e o urbano. Nesse sentido, a imagem – nome que é dado pelo próprio grupo para 
o resultado dos processos realizados – produzida por meio de suas obras, e que se torna 
pública, também carrega os processos e métodos, mas tem a intenção de suscitar a 
criação de outros imaginários naqueles que se confrontam com ela, seja fazendo parte 
desta imagem em processos mais ativos ou através de posturas mais externas.      

Hypermatière

Formado a partir da articulação de diferentes profissionais de formações, origens e 
faixas-etárias distintas que têm em comum a particularidade de residirem no bairro Crêt-
de-Roch, em Saint-Étienne, o coletivo Hypermatière iniciou suas atividades colaborativas 
em meados de 2010 com ênfase, naquele momento, para a promoção da agricultura 
urbana e a implementação de jardins colaborativos e de caráter efêmero nos espaços 
livres localizados naquele bairro.  Anos mais tarde, essas preocupações se expandiram 
e abarcaram também questões relacionadas à falta de vitalidade das ruas do bairro, 
fato que mobilizou, em meados de 2014, sob coordenação do arquiteto aposentado 
Raymond Vasselon, o incentivo à ocupação, com comércio e serviços, dos pavimentos 
térreos desocupados dos edifícios no mesmo bairro. Esse movimento de busca por uma 
vida comum, colaborativa e centrada nas possibilidades de atuação e transformação, na 
escala local, foram terreno fértil para a articulação de diferentes estruturas (associações e 
coletivos) que acabaram promovendo e integrando a população em atividades efêmeras 
- culturais e de transformação dos espaços livres públicos e privados do Crêt-de-Roch. 
Sobre isso, segundo Raymond Vasselon:

“Era preciso agir para que os habitantes pudessem intervir na sua escala, na 
temporalidade de sua vida cotidiana…Então nós começamos a trabalhar com a 
questão dos ‘térreos’ de imóveis que estavam abandonados pelo comércio…[...] Nós 
criamos uma pequena associação que permitiu instalar novas profissões em uma 
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vintena de térreos do bairro. Foi uma coisa bastante apreciada pelos habitantes…
”(trecho extraído da fala de Raymond Vasselon, em entrevista realizada com o 
Hypermatière, em 02/07/2021; tradução nossa). 

Tendo em vista o estigma do bairro – com habitantes de baixa renda, alto índice de 
violência comparado aos demais bairros da cidade, grande presença de imigrantes, 
terrenos e imóveis desocupados e marcado pelo tráfico de drogas, concepção esta 
reforçada pela mídia local, essas atividades partilhadas revelam-se como um convite ao 
exercício da cidadania, ao resgate da autoestima de sua população e, ainda, como um 
incentivo ao desenvolvimento do comum e do encontro, em todas as suas formas. A 
centralidade da dimensão coletiva nessas atividades realizadas na microescala, negando 
as formas de planejamento urbano tradicionais - autoritárias e verticais - perpassa pelo 
entendimento de que a autoestima da população e o pertencimento desta em relação 
às suas paisagens de vida, tensionam os imaginários existentes, redefinindo relações, 
práticas e representações relativas ao bairro e sua população. 

O grupo propõe experimentar em terrenos ociosos temporalidades ligadas aos 
usos cotidianos dos habitantes no Crêt-de-Roch, que vem sofrendo com um projeto de 
renovação urbana a longo prazo (cerca de 30 anos). Nesse sentido, dois objetivos se 
estabelecem como principais:

- evidenciar uma espécie de “espaço em movimento” à escala de bairro, que oferece 
aos residentes a possibilidade de se tornarem atores das mudanças que vivenciam no 
cotidiano;

- demonstrar ao poder público a importância de trabalhar nessa microescala, dando 
relevância aos benefícios urbano e social dessas práticas colaborativas. 

Em um contexto urbano marcado por elevado número de imóveis vazios, fruto 
do declínio de um ciclo econômico-industrial, e uma população de rendimentos 
modestos, o coletivo atua na contramão das intervenções urbanas historicamente 
implementadas pelo Estado e busca, em outro sentido, modos de fazer centrados em 
processos colaborativos e partilhados, articulando os saberes técnicos às demandas 
populares. No âmbito da sua atuação enquanto transformador do suporte físico 
do espaço, o coletivo Hypermatière desenvolve um conjunto de intervenções 
temporárias de duração variável, econômicas, móveis (se necessário), reversíveis 
e recicláveis mobilizando públicos distintos com atividades voltadas para crianças, 
jovens e adultos do bairro. 

Essas intervenções, conforme descrito por Raymond Vasselon, constituem 
um contraponto à atuação que ele teve ao longo de sua carreira de arquiteto e 
urbanista, quando trabalhou para o Estado em grandes operações de renovação 
urbana que estabeleciam pouco diálogo com a realidade local e uma insipiente 
participação social. Isto porque, influenciado pela prática do urbanismo moderno em 
que o  estatuto de “criador” (e de técnico competente para resolver as “patologias 
urbanas”) centraliza-se nas mãos dos arquitetos e urbanistas, esses projetos seriam 
apresentados à população enquanto representação imagética após a concepção  
formal, centralizada, hegemônica. Ou seja, os próprios moradores do bairro que 
passaria por transformações não participavam da concepção do projeto, além de 
não compreenderem as representações dos projetos apresentados pelos técnicos - o 
que causava inúmeros conflitos. 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

169

E mesmo que a crítica ao urbanismo moderno, assim como aquela ao controle da vida 
cotidiana através do regramento, já ocupasse lugar importante nos círculos acadêmicos, 
a prática do planejamento e do desenho urbano continuam pouco democráticas a 
despeito de algumas poucas iniciativas estatais e populares, autônomas, que reivindicam 
a participação social na construção da cidade.

“Aqui na França o estatuto de criador, em geral, é considerado como um estatuto 
individual e o ato de criação não se partilha muito aqui…há uma nova geração 
que está chegando, que me orgulha muito e que aceita tornar mais transparentes 
os processos de criação e de concepção e de fabricação dos objetos e mesmo da 
arquitetura…e que aceita partilhar e discutir com os habitantes, com os “usadores”...
eles  os consideram como aliados.” (trecho extraído da fala de Raymond Vasselon, 
em entrevista realizada com o Hypermatière, em 02/07/2021; tradução nossa). 

Assim, essas novas intervenções no bairro - partilhadas junto aos seus moradores 
- além de incentivarem formas outras de gestão dos espaços-tempo cotidianos, 
democratizam o estatuto de criação e valorizam o lúdico, o instante da produção, que 
não é mediado pelas relações de consumo - o tempo da festa, do encontro, da obra em 
contraponto às coerções, ao controle e à submissão da reprodução social ao ritmo da 
máquina, à burocracia estatal.

“Eu acho que se tem  melhores resultados com esse trabalho de arte partilhado junto 
à população, eu acho que tem-se resultados melhores na construção, daquilo que 
nós chamamos aqui de “relação/vínculo social”, tem-se melhor resultado a partir 
disso do que com o trabalho social tradicional com os mediadores que vão sustentar 
um discurso muito abstrato sobre a inserção, um pouco moralizador e tal…que é 
preciso se comportar, se levantar de manhã, obedecer o seu chefe no trabalho…isso 
não funciona mais!” (trecho extraído da fala de Raymond Vasselon, em entrevista 
realizada com o Hypermatière, em 02/07/2021; tradução nossa). 

Somado à coordenação das intervenções, em uma frente de atuação complementar, 
o coletivo desenvolve reflexões teóricas sobre economia colaborativa, mutabilidade 
urbana e a transformação da arte e das práticas de arquitetura, urbanismo e design 
através da tecnologia digital. O design de objetos e de mobiliário, inclusive, é uma frente 
bastante explorada nas intervenções promovidas pelo Hypermatière como pretexto para 
despertar o interesse e a reunião da população do bairro em torno de uma atividade 
comum tal como aconteceu na primeira intervenção do grupo, em que instalaram um 
escorregador no guarda-corpo de uma escadaria. Nessas atividades, o processo de 
concepção e feitura partilhadas dos objetos, assim como o encontro entre os moradores 
que estes mobilizam, revela-se mais valioso que o próprio resultado final do objeto em 
si - conforme apontou o próprio designer Paul Buros, integrante do coletivo.

Em uma clara tentativa de redefinir os sentidos e representações que a própria 
população tem em relação às suas paisagens de vida, o coletivo busca construir outras 
práticas e narrativas possíveis no bairro, que produzam novos imaginários diferentes 
daqueles veiculados pela mídia. Essas intervenções também lançam a possibilidade de 
disputa de práticas e imaginários produzidos no processo de intervenção em relação 
àqueles produzidos hegemonicamente.
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“[...] a questão do imaginário apareceu rápido, a noção do jogo… e nós 
decidimos fabricar um escorregador, de transformar a escadaria em 
escorregador …então foi o primeiro atelier participativo que nós fizemos. 
Nós fabricamos um escorregador com as pessoas o que permitiu brincar 
com ele e então nós estávamos imediatamente num desnível e numa 
transformação do espaço público que era simplesmente um lugar de 
passagem, que de todo modo, com os degraus, um lugar onde as pessoas 
se sentavam para beber alguma coisa ou ver a paisagem.  Então, nós 
encontramos esse meio para deslocar um pouco esse objeto. E o fato de 
nós termos saído na rua no lugar de pedir às pessoas que viessem até 
nós, o fato de sair na rua, de ter máquinas que faziam barulho que não 
estavam lá normalmente…as pessoas passavam, paravam, perguntavam, 
conversavam, foi assim que nós começamos a formar finalmente um grupo 
de pessoas que se interessavam pelo que nós fazíamos [...] (trecho extraído 
da fala de Paul Buros, em entrevista realizada com o Hypermatière, em 
02/07/2021; tradução nossa). 

Outro ponto importante colocado pelo grupo, relacionado ao pertencimento da 
população do bairro e influenciado pela possibilidade de criarem obras coletivas, diz 
respeito à nomeação dos lugares. As escolhas de nomes dos lugares do Crêt-de-Roch pela 
população, intimamente articuladas à vida cotidiana das pessoas e às suas experiências 
no bairro, ao contrário das determinações institucionais, são fundamentais para o 
reforço do vínculo entre os moradores e os bairros, pois traduzem uma ideia de obra 
comum - produto de suas próprias escolhas - que pode acrescentar mais uma camada 
de sentido ao lugar. 

Um dos projetos mais conhecidos do grupo, que ganhou visibilidade pública, foi 
implementado na fração urbana considerada mais vulnerável do bairro Crêt-de-Roch, 
na Rue Neyron. A intervenção realizada em um terreno livre privado, a Place du Coq, 
contou com a participação de estudantes de belas-artes e moradores do bairro (crianças 
e adultos) tanto na concepção, quanto na execução do projeto e na participação das 
atividades culturais e oficinas promovidas pelo coletivo. Partindo de materiais reciclados 
doados por fábricas e madeira reutilizada, pallets, foram construídas peças de mobiliário 
urbano e instaurou-se um regime de coletividade que atraiu moradores e modificou a 
imagem dessa porção do bairro entre seus moradores e na escala da cidade. Esse convite 
à reinvenção material e simbólica do bairro, partindo da mobilização na microescala 
- popular - tem sido o fio condutor das intervenções do grupo. Sobre isso, Raymond 
Vasselon coloca:

“[...] é preciso ir em direção às pessoas, não esperar que elas venham até nós…e eu 
acrescentaria que é preciso ir onde está mais degradado. Nós, a nossa associação 
(ALCR), decidiu intervir lá onde ninguém queria ir. Porque a reputação era horrível. 
Então, ir onde consideram que deve ser simplesmente demolido, que é preciso 
mudar tudo, que não há mais sentido, que é uma ‘selva’...ir nesses lugares mais 
precários para provar às pessoas que “nós não somos ferrados, e que sobre as 
ruínas do capitalismo nós podemos fazer coisas. Nós podemos sempre fazer 
algumas coisas.” (GRIFO NOSSO) (trecho extraído da fala de Raymond Vasselon, em 
entrevista realizada com o Hypermatière, em 02/07/2021; tradução nossa). 
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Nestes 8 anos de atuação, o Hypermatière passou por diferentes formações quanto 
aos seus membros apesar de conservar, até hoje, um núcleo formado pelos arquitetos 
Raymond Vasselon e Juliana Gotilla, além do designer Paul Buros - que participaram da 
primeira entrevista realizada com o coletivo.  Acrescenta-se, ainda, os seguintes coletivos, 
associações e sujeitos que contribuíram e/ou fizeram parte deste grupo: Amicale Laïque 
du Crêt de Roch (ALCR), Captain Ludd, Rues du Développement Durable, Atelier Local 
de valorisation de déchets, Esther Yai Acosta Valois, Magalie Rastello, Matthieu Benoit-
Gonin, além de novos colaboradores.

4. À GUISA DE CONCLUSÃO

Como já apontado, por se tratar de uma pesquisa em andamento, não pretendemos 
trazer aqui ideias conclusivas, mas abrir hipóteses e possibilidades que alimentem a 
múltipla discussão a respeito dos estudos desenvolvidos no âmbito dos imaginários 
urbanos, tangenciados pelo grupo de pesquisa aqui referenciada. Neste sentido, o texto 
apresentou um recorte de como essa temática pode ser lida também na chave da vida 
cotidiana e na produção dos espaços urbanos promovida por diferentes grupos artístico-
políticos, os chamados coletivos urbanos.

Os dois coletivos - Grupo Contrafilé e Hypermatière -, como foi exposto, apresentam 
formações diversas quanto aos integrantes que os compõem, além de se inserirem 
em contextos urbanos igualmente distintos, política e culturalmente. São Paulo, uma 
das maiores cidades mundiais em população e inserida em um país de capitalismo 
periférico, com as especificidades e complexidades que essa condição impõe, se torna 
matéria-prima fundamental para a atuação do Grupo Contrafilé. Este assume uma 
postura crítica diante dessa realidade, utilizando estes motes urbanos e sociais para 
questionar e provocar outros olhares sobre as questões sociais que não são vistas (e/ou 
são silenciadas), possibilitando novas formas de experienciar o urbano. Saint-Étienne, 
em contrapartida, é uma pequena cidade do centro-leste francês, atualmente conhecida 
por ser a Cidade do Design, e que passou por um processo de perda populacional 
acentuada nos últimos anos decorrente da decadência da atividade industrial, fato este 
que impacta substancialmente à dinâmica urbana e social daquele contexto fornecendo 
insumos para as reflexões e ações do Hypermatière no território.

A despeito dos diferentes contextos de inserção e formações dos seus integrantes, 
ambos coletivos optam por espaços degradados, sujeitos socialmente vulneráveis 
e colocados às margens da sociedade para serem os sujeitos-objetos de suas obras, 
entendendo o forte potencial que eles carregam para a (des)construção dos imaginários 
estabelecidos e reproduzidos socialmente. Trabalhar e refletir com e sobre esses aspectos 
da realidade social que os circunda gera mobilizações de diferentes naturezas que podem 
modificar os imaginários urbanos que, até então foram produzidos hegemonicamente e 
pouco questionados pela sociedade.

Ainda que as reflexões preliminares sobre os coletivos estudados tenham nos levado 
à construção identitária de cada um dos grupos, um elemento muito importante, que vem 
se destacando nas investigações, se refere àquilo que tange aos aspectos mais imateriais/
simbólicos, relacionados aos afetos pessoais e que toca, individualmente, seus integrantes. 
Percebe-se que a construção de suas obras tem se apresentado como fruto de inquietações 
individuais de cada um dos componentes dos grupos, que, quando compartilhadas com os 
demais integrantes, ganham formas de mobilizações coletivas com potencial para se tornarem 
públicas, materializando-se das formas mais variadas nos espaços livres públicos e/ou privados.
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Deste modo, observa-se através das falas e ações produzidas pelo Contrafilé que suas 
obras derivam de incômodos, passam por reflexões compartilhadas entre os integrantes 
do grupo e, por fim constroem ações e imagens tornadas públicas. De maneira 
semelhante, as intervenções do Hypermatière, sobretudo aquelas implementadas em 
terrenos desocupados no urbano, também nascem do desejo de transformação daquilo 
que se expressa no território; passam por uma elaboração coletiva da forma como se 
dará essa atuação do grupo; e se concretizam materialmente em ações que envolvem 
outros sujeitos, neste caso, os habitantes do bairro Crêt-de-Roch.

Outros aspectos que merecem ser citados, que traçam uma aproximação entre os 
dois grupos são: a arte - como forma e meio pelo qual se dão as intervenções de ambos 
coletivos - e a educação - que partindo de uma abordagem não formal, mas de maneiras 
bastante distintas, colocam os processos e métodos utilizados pelos coletivos como 
educativos, seja para refletir a partir e com eles, seja através da prática que se faz em 
campo quando as ações ganham os espaços urbanos.

Os imaginários urbanos também são mobilizados nas intervenções e ganham força 
de transformação quando, a partir da microescala, onde se desenvolvem, carregam 
questões estruturais da sociedade e tocam em aspectos do macro. Desse modo, buscar 
artifícios e formas de aproximação, que mobilizem o afeto e o pertencimento se tornam 
aspectos fundamentais e fundantes nas ações promovidas pelos dois coletivos.  

Dado que as imposições estruturais se expressam verticalmente no plano da vida 
cotidiana e são justamente o ponto de desacordo desses grupos em relação à realidade 
que os circunda, suas atuações buscam, partindo da microescala, desestabilizar as 
representações hegemônicas através da produção de intervenções que construam 
imagens e sentidos sociais outros da experiência urbana possível tensionando 
representações do imaginário.
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RESUMO

Este trabalho discute os recentes acontecimentos em torno das obras de reforma do 
Vale do Anhangabaú, realizadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo em 2019. São 
apresentadas as resistências e mediações de skatistas que se mobilizaram para defender 
o que compreendiam como patrimônio histórico, num ímpeto de preservação de sua 
memória, assim como da manutenção de seu direito de frequentar o espaço andando 
de skate de forma não segregada. Este movimento, chamado “Salve o Vale”, conquistou 
a construção de um Memorial do Skate do Vale do Anhangabaú reutilizando as mesmas 
peças de granito que utilizaram por cerca de 30 anos. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Skate, Vale do Anhangabaú, Cidade.

ABSTRACT

This paper discusses the recent events surrounding the renovation and requalification 
works of the Vale do Anhangabaú, carried out by the City Hall of São Paulo in 2019. It 
presents the resistances and mediations of the group of skateboarders who mobilized 
to defend what they understood as historical heritage, in an impetus to preserve their 
memory, as well as the maintenance of their right to frequent the space by skateboarding 
in a non-segregated way. This movement, called “Save the Valley”, achieved the 
construction of a Skateboarding Memorial in Vale do Anhangabaú, reusing the same 
granite pieces that they had used for about 30 years. 

KEY-WORDS: 

Skateboarding, Vale do Anhangabaú, City.
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UM VALE EM DISPUTA

O Vale do Anhangabaú é, notadamente, um dos espaços públicos mais expressivos 
e disputados do centro metropolitano de São Paulo. Situado ao redor de prédios 
históricos e próximo de marcos simbólicos da cidade – como Theatro Municipal e 
Viaduto do Chá –, o local, em razão de sua extensão e centralidade, tem sido alvo de 
diversas estratégias político-urbanísticas desde o final do século XIX. Intervenções de 
diferentes portes incidiram-se sobre sua forma ao longo dos anos, impactando, assim, 
as suas possibilidades de usos cotidianos e os seus sentidos. O rio, os terrenos baldios 
e as plantações que outrora configuravam o Vale do Anhangabaú, cederam lugar a 
um parque, e, posteriormente, a uma via expressa fundamental para tentar resolver 
problemas de mobilidade urbana que assolavam a ligação norte-sul da cidade. Desta 
maneira, a paisagem bucólica que o marcava foi sendo cooptada, moldada e embelezada 
de acordo com os anseios de certos agentes das elites que fomentavam a modernização, 
o desenvolvimento econômico e, a reboque, o controle socioespacial da região central 
de São Paulo. 

Apesar das tantas e rápidas transformações efetivadas a partir de interesses 
econômicos e políticos diversos, é importante assinalar que foi somente a partir de 1980 
que o Vale do Anhangabaú começou a adquirir os contornos que permaneceram até o 
final da última década. Conforme frisado por Frúgoli Jr. (2000), na gestão do prefeito 
Reynaldo de Barros (1979-1982), uma das principais medidas concretizadas para a 
região central de São Paulo foi a instalação de um concurso público para a remodelação 
do local, iniciativa esta que contou com um júri formado por colaboradores da Empresa 
Municipal de Urbanismo (Emurb) e do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB). De acordo 
com o edital divulgado, vislumbrava-se, dentre outros propósitos, resolver problemas 
vigentes da circulação viária e de pedestre, aperfeiçoar o uso do espaço público, dispor 
equipamentos em nível local e metropolitano, disciplinar e regulamentar o uso do solo e 
das edificações, valorizar os edifícios tombados pelos poderes públicos ou considerados 
de zona especial etc.1 

O concurso reuniu 153 equipes inscritas, das quais 93 entregaram seus respectivos 
projetos para apreciação. Após demasiada repercussão na esfera pública, em meados 
de 1981 foi anunciada a equipe vencedora: a proposta escolhida pelo júri fora a de 
autoria dos arquitetos Jorge Wilheim, Rosa Grena Kliass e Jamil José Kfouri. A equipe 
foi contratada em 1982 e a obra permaneceu até 1991, ano em que o “novo” Vale do 
Anhangabaú, durante a gestão da prefeita Luiza Erundina (PT, 1989-1992), foi entregue 
à população paulistana. Nesse ínterim, o centro metropolitano enfrentava alguns 
impasses decorrentes da perda de sua importância econômica, algo que se alastrava 
desde o final dos anos 1960, o que implicou na evasão de empresas e bancos para outras 
centralidades em emergência na capital – como as que consolidaram em seu quadrante 
sudoeste, nos limites das avenidas Paulista, Faria Lima e Berrini. Tal decadência econômica 
contribuiu, segundo Frúgoli Jr. (2000), para a progressiva deterioração de parte de seus 
equipamentos urbanos, para o declínio do valor imobiliário e ainda para a prevalência 
de classes populares, e não mais das elites, que ocupavam os seus espaços tendo em 
vista o desenvolvimento de atividades informais, muitas delas ilegais, a fim de garantir 
a sobrevivência.

1. Para uma abordagem específica sobre o Concurso Público Nacional para Elaboração de Plano de Urbanização do 
Vale do Anhangabaú, vide Miller (2017). 
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A reforma do Vale do Anhangabaú pelas vias de um concurso consolidou-se, portanto, 
no âmbito deste quadro geral de produção de novas centralidades em São Paulo. Uma 
novidade consolidada em meio a um contexto socioespacial que padecia pela resignação 
política e econômica. Nestas circunstâncias, ainda que tenha tido uma importância 
para a população paulistana desde o início da obra do projeto vencedor – abrigando 
manifestações, comícios, eventos culturais e esportivos –, o Vale do Anhangabaú não 
ficou imune a uma série de questionamentos decorrentes dos problemas corriqueiros 
que não tardaram a se projetar em seus limites, algo que também marcava o centro 
metropolitano de uma maneira geral. Aumento da concentração de pessoas em situação 
de rua e, ainda, comércio e uso de drogas ilícitas, em especial, o crack, eram apenas 
alguns deles. Tais fatos, aliados a limitada zeladoria dos equipamentos e a pouca 
conservação dos prédios do entorno, “fez com que se criasse um consenso de que os 
centros históricos, e em especial o de São Paulo, estariam degradados, abandonados 
e, portanto, desvalorizados econômica e socialmente” (Alves, 2008, p. 4). Tudo isso 
implicou, com efeito, na proliferação de narrativas em vários âmbitos que passaram a 
relevar medos, violências e vulnerabilidades em detrimento da intensa vida citadina 
popular que pulsa na região central. 

O portal online do Instituto São Paulo Antiga, por exemplo, publicou em janeiro de 
2012, durante a gestão do prefeito Gilberto Kassab (PSD, 2009-2012), severas críticas às 
condições consideradas deploráveis para o Vale do Anhangabaú. A matéria intitulada “O 
abandono do Vale do Anhangabaú”2, de autoria de Douglas Nascimento, denunciava:

“Equipamentos quebrados, lixo, mato alto, odor forte de urina e muita pichação. 
Não, não estamos falando de qualquer casa abandonada pelos cantos da cidade de 
São Paulo, estamos falando de um dos maiores conjuntos de monumentos da capital 
paulista e seu logradouro: O Vale do Anhangabaú (...). Mesmo estando pouco mais de 
200 metros do gabinete do Prefeito Gilberto Kassab, não há nenhum cuidado visível 
em manter o local em condições mínimas de uma visitação decente para os turistas. 
O mato cresce alto por entre as pedras do calçamento, as belas escadarias exalam um 
forte odor de urina que incomoda as vias respiratórias de quem se atreve a caminhar 
por elas e a placa de orientação turística é apenas um metal repleto de pichação, tal 
qual boa parte das esculturas que ornamentam a praça (Nascimento, 2012).

Esta é apenas uma dentre tantas outras matérias publicadas no decorrer dos anos que 
enfocaram as contradições sociais e as limitações estruturais que permeavam o Vale do 
Anhangabaú. Além de denunciar descasos e mazelas e reforçar um sentimento de crise, 
também é possível perceber, em contrapartida, um clamor por intervenções urgentes 
que pudessem sanar os problemas e consolidar novas imagens para o local:

A imagem que passamos de nossa cidade através deste abandono é a pior possível. 
Durante o tempo que estivemos por lá, notamos que inúmeros turistas, vários deles 
estrangeiros, que estavam conhecendo o Teatro Municipal desceram até o Vale 
do Anhangabaú para fotografar a Fonte dos Desejos. Já imaginaram a imagem 
que estão levando de nossa cidade? É para isso que pagamos nossos impostos e 
elegemos nossos governantes? Para que nossa cidade seja mostrada para o mundo 
como um marco de abandono, descaso e desprezo às artes? (Nascimento, 2012).

2. Disponível em: https://saopauloantiga.com.br/o-abandono-do-vale-do-anhangabau/. Acesso em 13/06/2021.
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Cabe destacar que a publicação em tela ocorreu num contexto em que várias 
transformações já estavam ocorrendo na região central, a exemplo das polêmicas 
intervenções no bairro da Luz por meio do programa intitulado “Nova Luz” – que visava 
atrair não apenas novos negócios, serviços e moradores, mas também combater o 
intenso uso e comércio de crack na territorialidade reputada como “cracolândia” (cf. 
Frúgoli e Sklair, 2009) –; da reforma de equipamentos culturais diversos, como o Theatro 
Municipal, e também da construção de outros mais, como o Praça das Artes e a Quadra 
27; da mudança da sede da prefeitura para o entorno do Viaduto do Chá; da reconstrução 
da Praça Roosevelt (cf. Machado, 2017); da produção de grandes eventos em espaços 
públicos (como a Virada Cultural e a Virada Esportiva, organizados desde 2005) e, não 
obstante, no rol das calorosas discussões entre redes de agentes e instituições envolvidas 
no debate da recuperação da região central da cidade (cf. Chizzolini, 2013).

As críticas e os clamores mais recentes por mudanças no Vale do Anhangabaú parecem 
ter coincidido, à vista disso, com certas intenções que estavam sendo consolidadas para 
a região central. As ações institucionais e corporativas vieram a se concretizar apenas 
em 2015, quase 25 anos após a sua última reforma, quando oficialmente foi anunciada 
mais uma intervenção significativa para o local. Apesar de concebida durante o mandato 
do prefeito Fernando Haddad (PT, 2013-2016), a obra somente se iniciou na gestão 
subsequente, de Bruno Covas (PSDB, 2018-2020) – substituto de João Doria (PSDB, 
2017-2018), político que renunciara a posição para ocupar o cargo de governador.  

UM PRODUTO EM OBRA

A empresa vencedora do processo de licitação para a elaboração de projetos básico 
e executivo foi a PJJ Malucelli Arquitetura, a qual designou o arquiteto Mario Biselli 
para gerenciá-los. A divulgação da vitória foi publicada no Diário Oficial da Cidade 
de São Paulo em 10 outubro de 2014. O projeto básico começou a ser desenvolvido 
em novembro de 2014 a partir do pressuposto de uma cidade para pessoas3. Caberia 
à tal arquiteto dar forma aos estudos prévios coordenados pela equipe de Jan Gehl, 
arquiteto urbanista dinamarquês. Para tanto, considerou-se necessário prover o local 
com elementos atrativos para as pessoas, como cadeiras, bancos, quiosques, bancas 
de jornal, nova vegetação, piso de superfície acessível (para substituir as pedras 
portuguesas lá dispostas), áreas sombreadas, melhor iluminação, inclusão de wi-fi 
grátis, mirante e arquibancada para a visualização panorâmica, e, ainda, centenas de 
jatos d´água iluminados por luzes de LED. Desta maneira, se a intervenção vencedora do 
concurso público na década de 1980 planejava favorecer o trânsito de pedestre em um 
espaço marcado pela intensa circulação de veículos, a intervenção recente teve como 
pressuposto o resgate da escala humana para proporcionar um ambiente favorável não 
apenas para a circulação de pessoas, mas também para a constituição de sociabilidades, 
para atividades cotidianas e de consumo, e para realização de eventos culturais e de 
lazer. Não obstante, como consequência desta reforma, outra intenção estratégica seria 

3. O escritório de Jan Gehl tem sido responsável por difundir a metodologia de uma cidade para pessoas, algo muito 
caro à atuação do arquiteto urbanista em questão mundo afora. Tal perspectiva está presente não apenas em seus 
projetos, mas também nas obras acadêmicas de sua autoria, onde são sistematizadas as principais reflexões e nuances 
decorrentes da sua implementação. É o que consta, por exemplo, no livro “Cidade para pessoas” (Cities for people, 
2010), publicado em 2013 em sua versão brasileira. O autor, em tal obra, traz severas críticas a certas ideologias 
dominantes do planejamento, como o modernismo, que por intenções diversas deram pouca importância àquilo que 
traz vitalidade às cidades, qual seja, a dimensão humana.
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a garantia de um ambiente seguro com vistas ao repovoamento da região central, com 
a atração de um novo perfil de morador, e ainda o aumento do comércio local com a 
reativação de fachadas no térreo dos edifícios que contornam o Vale do Anhangabaú. 

A assinatura do contrato para a elaboração do projeto executivo e a execução da obra, 
no valor de inicial de R$ 79.934.920,45 – posteriormente revisto para aproximadamente 
R$ 106 milhões –, sob financiamento do Fundo Municipal para Desenvolvimento Urbano 
(Fundurb), se dera em novembro de 2017, ao passo que a obra começou a ser executada 
em junho de 2019, com Bruno Covas (PSDB) na condição de prefeito. 

Cabe pontuar que a recente reforma do Vale do Anhangabaú não foi uma iniciativa 
isolada do poder público municipal. Embora a sua demasiada repercussão em diversas 
esferas, tratava-se de uma ação que almejava retomar, num plano geral, os investimentos 
para o centro metropolitano a partir de políticas urbanas de cunho neoliberal, focadas, 
por consequência, no empreendimento de toda sorte de espaços públicos a partir 
da parceria com agentes vinculados à iniciativa privada. Outras dezenas de projetos 
também foram executados com vistas a alterar a paisagem e as dinâmicas relacionais de 
locais que supostamente padeciam pela degradação. Dentre vários exemplos, além do 
Vale do Anhangabaú, sobressaem-se a recuperação do calçadão do Triângulo Histórico 
(trecho entre as ruas Benjamin Constant, Boa Vista e Líbero Badaró), reformas do Largo 
do Arouche, e construção dos parques Augusta e Minhocão. Estavam previstas, desta 
forma, alterações contundentes que poderiam aumentar os seus respectivos potenciais 
comerciais bem como favorecer a valorização imobiliária do entorno.

Tal postura que promove lógicas privatistas e de mercado parece ter agradado 
empresários de diversos setores. Um portal ligado ao setor imobiliário, por exemplo, 
demonstrou seu otimismo:

A prefeitura do município de São Paulo, gestão após gestão, tenta levar adiante 
o plano de revitalizar o centro da capital. Desta vez, sob o comando de Bruno 
Covas, aos poucos, a meta parece começar a ganhar forma. Iniciativas como 
a requalificação do Vale do Anhangabaú e do calçadão do chamado triângulo 
histórico e projetos de intervenção urbana na região central prometem trazer 
oportunidades de negócios à iniciativa privada, incluindo players dos setores 
imobiliário e de infraestrutura (“Ações marcam início da revitalização do centro 
de São Paulo”. Portal GRI Club. Disponível em: https://www.griclub.org/news/
real-estate/acoes-marcam-inicio-da-revitalizacao-do-centro-de-sao-paulo_631.
html. Acesso em 09/03/2021).

Se por um lado a reforma agradou os ditos players dos setores imobiliário e de 
infraestrutura, conforme explicito no excerto acima, por outro ela foi veementemente 
criticada por entidades da sociedade civil, sobretudo aquelas que foram obliteradas dos 
diálogos que culminaram no consenso em prol de sua ocorrência4. A Associação Preserva 
São Paulo, por exemplo, a qual atua em defesa do patrimônio histórico, arquitetônico, 
cultural e paisagístico da cidade de São Paulo, entrou com um pedido em 2019 na Justiça 
a fim de paralisar a obra. A justificativa é que não houve participação popular durante a 

4. Para mais críticas, acessar a matéria “Reforma do Anhangabaú é criticada por entidades da sociedade civil”. 
Disponível em: http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/reforma-do-anhangabau-e-criticada-por-entidades-da-
sociedade-civil/. Acesso em 09/03/2021.
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elaboração do projeto – embora a prefeitura afirme o contrário5 –, o qual, por sua vez, 
também não foi completamente divulgado. E, ainda, não foram realizados estudos de 
impacto ambiental tampouco levado em conta a história do centro da capital paulista6. 
O Tribunal de Justiça de São Paulo chegou a suspender a obra, embora tenha liberado, 
após sete dias, a sua retomada a partir de um pedido do munícipio. Na decisão é alegada 
que tal paralisação acarretaria notáveis prejuízos à economia pública posto a vigência 
dos custos contratuais (SECOM, 2021).

A retomada da obra agravou as polêmicas. Alguns arquitetos e urbanistas também 
se posicionaram contrários à formulação do projeto bem como aos encaminhamentos 
realizados para sua execução. Dentre as críticas, destacaram-se as de Raquel Rolnik, que 
questionou publicamente certos problemas que poderão decorrer da reforma, como a 
falta de manutenção periódica dos equipamentos e de cuidado efetivo com o lugar:

Quem passa pelo Vale sabe bem que o lugar precisa de cuidado. Canteiros 
abandonados, fonte de água desativada há anos, lixo por recolher, mau cheiro, 
falta de lugares para sentar. Mas será que é uma nova obra, ao custo de R$ 80 
milhões, a solução para estes problemas? Cuidar da limpeza e manutenção é 
tema de gestão, não de projeto, já que o mau cheiro tem diretamente a ver com 
a falta de banheiros. Além disso banheiros, mais bancos, lugar para quiosques 
e 120 árvores não precisam de R$ 80 milhões para serem implantados. E se não 
conseguimos montar uma equação de manutenção permanente para o projeto 
dos anos 1980, qual será a mágica que vai garantir que as 850 fontes de água 
funcionarão para sempre? (...). Afinal, qual é o modelo de gestão que vai garantir 
um lugar bem cuidado, de forma permanente? Esperamos que a Prefeitura possa 
rever estes pontos ainda em tempo (Rolnik, 2019).

Já Luciana Schenk, na condição de presidente da Associação Brasileira de Arquitetos 
Paisagistas (ABAP), divulgou no site do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
(CAU/BR) uma carta em que rechaça as ações institucionais que destroem projetos 
executados fruto de concurso público – no caso, a paisagem do Vale do Anhangabaú que 
fora projetada pelos arquitetos e urbanistas Rosa Kliass, Jorge Wilheim, Jamil Kfouri –, o 
que acaba por impactar e apagar as memórias e os significados do lugar (Schenk, 2021).

É possível realçar ainda algumas resistências concretas que se deram contra a obra. Os 
skatistas da modalidade skate de rua, um dos principais usuários do Vale do Anhangabaú 
desde o começo da década de 1990, fizeram uma série de manifestações com o início da 
intervenção7. Eles alegavam a importância histórica do local, visto que se trata de um dos 
principais pontos de encontro para praticantes oriundos não apenas de todas as regiões 
da metrópole, mas também do país e do mundo. O Vale do Anhangabaú é, portanto, 
reconhecido internacionalmente no universo do skate. E a reforma, por sua vez, poderia 
prejudicar sobremaneira esse reconhecimento. Os skatistas, de modo a repudiar as 

5. A prefeitura, em sua defesa, alega que o projeto foi concebido “com a contribuição de diversos atores da sociedade 
civil em oficinas e conta com aprovações de diretrizes na Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, Condephaat 
(Conselho Estadual de Patrimônio) e Conpresp (Conselho Municipal de Patrimônio), além de ter sido apresentado 
na Câmara Municipal e em diversas reuniões setoriais com associações locais, universidades e fóruns profissionais”. 
Disponível em: https://atarde.uol.com.br/brasil/noticias/2077913-grupo-de-moradores-questiona-na-justica-obras-
no-centro-de-sp. Acesso em 09/03/2021.

6. Para mais detalhes ver Pasquini, 2021.

7. Para mais detalhes sobre as experiências citadinas do universo desta prática, verificar Machado (2014; 2017).
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ações em curso, organizaram protestos em frente à prefeitura, criaram petições online e 
produziram vídeos para chamar a atenção dos agentes políticos para as suas demandas, 
as quais, após muita pressão, foram parcialmente atendidas.

Descreveremos a seguir este processo de reivindicação e mediação entre skatistas e a 
prefeitura do município de São Paulo, mas antes destacaremos mais alguns pontos sobre 
o recente projeto de reforma do Vale do Anhangabaú.

O CASO (OU OCASO) DO SKATE

Como já mencionado, os estudos que orientaram o projeto arquitetônico foram 
desenvolvidos pela SP Urbanismo e pelo escritório de Jan Gehl. Uma marcante 
característica na obra deste arquiteto urbanista é a formulação de métodos de 
desenvolvimento de projetos urbanos que se pautam por extensa observação e 
coleta de dados no local – uma “[...] abordagem orientada para pessoas, utilizando 
análises empíricas para a compreensão de como o ambiente construído pode 
promover bem-estar”8. 

Não pretendemos fazer uma análise crítica deste tipo de abordagem e de estratégia 
projetual, que se trata de uma importante contribuição metodológica ao campo da 
arquitetura e urbanismo. No entanto, gostaríamos de apontar um problema específico 
que se revela ao se levar em consideração o skate e a sua relação com o espaço público.

Grosso modo, o método supracitado, que foi aplicado no projeto de reforma do Vale do 
Anhangabaú, parte da observação, quantificação, categorização e análise das estruturas 
físicas que definem o espaço local (edifícios do entorno, mobiliário urbano, vegetação, 
iluminação etc.) assim como os usos identificados nesses locais (comércio nos térreos 
dos edifícios, comércio de rua, circulações e permanências)9. Busca-se, desta maneira, 
um registro que se aproxime de uma fotografia panóptica do lugar, composta de uma 
quantidade robusta de dados coletados em campo. Estes dados e análises fundamentam 
posteriormente a elaboração de um projeto urbano.

A circulação de pessoas e veículos no local é medida e categorizada a partir de 
alguns critérios pré-definidos. Define-se locais para contar quantas pessoas passam 
em determinados períodos do dia, por meio de amostragem de intervalos de alguns 
minutos. O pesquisador marca uma linha em seu campo de visão e, com a ajuda de um 
contador em sua mão, registra quantas pessoas passaram por aquele limite imaginado. 

A circulação de veículos segue o mesmo princípio de contagem e a sua categorização 
pode se dar por meio do registro de categorias de transporte – bicicletas, automóveis, 
transporte coletivo, caminhões etc.

São registrados também os usos e as formas de permanência no local. Em linhas gerais, 
isto é feito por meio de um observador que se desloca no local, em um percurso pré-
definido, identificando e registrando em um mapa os usos encontrados, quantificando-
os pelo número de pessoas envolvidas e descrevendo-o pelo tipo de atividade.

Assim, a partir dos dados coletados, elabora-se um programa de necessidades, 
baseado em evidências encontradas em campo. Um exemplo: durante as observações 

8. “We address global trends with a people-focused approach, utilizing empirical analysis to understand how the built 
environment can promote well-being.” Descrição do próprio escritório sobre o propósito de sua atuação, disponível 
em https://gehlpeople.com/purpose/. Acesso em 24/03/2022.

9. É possível verificar a aplicação de tal metodologia para estudos relacionados ao Vale do Anhangabaú em dois 
momentos: em 2007, quando o escritório de Gehl presta uma consultoria à SPUrbanismo via ITDP (ITDP, 2007); e 
posteriormente em 2013, no âmbito do programa “Centro Diálogo Aberto” (PMSP, 2013).



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

182

de campo, verifica-se (e quantifica-se) a permanência no local de pessoas sentadas em 
situações improvisadas (no chão ou em elementos arquitetônicos sem essa função), 
ou grupos de pessoas conversando em pé. Esses dados indicariam as necessidades da 
implementação de bancos. A provisão deste elemento urbano se tornaria um suporte 
para a permanência no local10, qualificando-a. 

Isto poderia levar a crer que o mesmo tipo de lógica poderia ser transportado para 
a questão do uso do espaço relacionado ao skate. A verificação da presença de grupos 
de pessoas andando de skate no local indicaria, assim, a existência de uma demanda 
reprimida por um suporte adequado a esse uso: uma pista de skate. Essa constatação 
pode vir de uma primeira suposição: os skatistas estão praticando seu esporte de forma 
improvisada, em espaços não projetados para tal finalidade. 

É neste ponto que gostaríamos de identificar um evento que escapa à esta 
abordagem. Pela linha de raciocínio acima descrita, ao se construir um novo espaço 
“adequado” para a prática do skate, estar-se-ia resolvendo um problema existente, 
respondendo-se à uma demanda identificada através de observações e registros 
produzidos por vistorias no local. 

No entanto, sob a ótica do skate de rua, esta conclusão seria equivocada. A 
presença dos skatistas no Vale do Anhangabaú não esteve ligada à uma demanda 
reprimida por pistas de skate, mas sim, a uma maneira de convivialidade urbana que 
se cria através desse objeto e por meio dessa prática, que transcende uma dimensão 
estritamente esportiva.

Existe uma forma de se andar de skate que utiliza a cidade de modo astucioso. O centro 
da cidade de São Paulo apresenta diversos locais onde essa prática pode ser verificada, 
como na Praça Roosevelt, Pátio do Colégio, Teatro Municipal, Praça da Sé, entre muitos 
outros. Para frequentar esses locais, muitos se deslocam por longas distâncias na cidade:

[...] Quando eu queria andar tranquilo eu ia para lá [Vale do Anhangabaú], apesar 
de às vezes ser incomodado pela polícia com os enquadros. Foram muitos anos indo 
para esse lugar, acordando, pegando trem, em muitas ocasiões sem grana. Mas 
dava um jeito, pulava o muro, passava por baixo da catraca, o dinheiro era pouco 
até para almoçar, mas ficava o dia inteiro [...] Na prática, éramos zeladores do Vale, 
participando do que acontecia no entorno das sessões [...] (Heitor Valle Netto in: 
Romão, 2021, p. 52).

A cidade sob a ótica do skatista escapa à uma ideia de funcionalidade; embebida pelo 
lúdico, apresenta outras leituras e imaginários11 que entram em conflito com a lógica 
implícita muitas vezes na formulação de políticas públicas, planejamento e projetos 
urbanos. Conflito, porque o próprio ato de andar de skate em elementos arquitetônicos 
urbanos subverte a sua funcionalidade, seus significados, produz novas relações de 
contexto. O faz em um movimento de deliberadamente se submeter ao limite da falta de 
controle, do equilíbrio, do limite entre corpo, ferramenta e objeto, durante a realização 
de uma manobra – para retomá-lo no momento de sua finalização, aterrisagem (Borden, 
2001). Descontrole que claramente se opõe à uma lógica de ordenação, zoneamento. 

10.  ITDP 2007; PMSP 2013.

11. “Não caberia, mais propriamente, considerar sempre o conceito no plural – Imaginários –, já que o universal 
não parece ter nenhuma outra propriedade adicional, senão a reunião de todos os subconjuntos de imaginários?” 
(Rozestraten, 2017, p. 100).
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O repertório de imagens que se acumula em torno da prática do skate na cidade está 
necessariamente vinculado a um deslocamento do significado comum atribuído a 
elementos arquitetônicos pré-existentes. 

Retomando-se o exemplo do banco, citado anteriormente. O seu uso é frequentemente 
relacionado à pausa, ao descanso, à contemplação – ou mesmo ao consumo. No entanto, 
sob o olhar skatista (Machado, 2014)12, este elemento é associado à velocidade, ao atrito 
entre a madeira ou o metal do skate com o material de constituição desse mobiliário. 

Estas oposições acontecem em inúmeras camadas de significados. A cidade 
é documentada em fotografias e vídeos de skate, que são veiculados em mídias 
especializadas, ou mesmo em redes sociais, e ganham contornos que escapam à 
vizinhança e atingem uma comunidade global. Existem lugares simbólicos para os 
skatistas, que foram apropriados por essa prática, subvertidos pelas manobras, que 
ganharam notoriedade entre os praticantes – seja pela possibilidade de lá se andar de 
skate, pelos registros (fotográficos ou filmes) daqueles que o fizeram com maestria, ou 
por outras formas de partilha – e que, por diversas formas, se firmaram como marcos 
referenciais dessa forma de citadinidade. O Vale do Anhangabaú é um desses lugares. 

“[...] Fora as sessões e os aprendizados, foi um grande pico de encontro. Sinto falta, 
não só por mim e pelo skate, mas também pelo monumento e pelas histórias das 
pessoas que viviam ali, que eu nem conhecia, mas com quem de certa forma eu 
compartilhava o mesmo espaço. Não para glorificar a rua. Teve muito morador que 
saiu dali para pior. O Vale foi um templo do skate, mas esse templo é muito maior 
que o skate que viveu ali. (Rodrigo Teixeira)”. [grifo nosso]. (Romão, 2020, p. 173).

Este “templo” permaneceu invisível ao processo de observação, diagnóstico, análise 
e projeto. Ao início das obras, durante a colocação dos tapumes, diversos skatistas se 
organizaram sob diferentes táticas com o objetivo de salvaguardar o seu patrimônio. 
Em mediações com a prefeitura e com as empresas responsáveis pela construção, estes 
skatistas, organizados com esse propósito, conquistaram a alteração do projeto de 
reforma (já em execução) e a sua participação ativa no processo de criação do que passou 
a ser chamado de Memorial do Skate do Vale do Anhangabaú, que seria construído com 
as mesmas pedras sobre as quais viveram por quase trinta anos.

SALVE O VALE!

Apresentaremos a seguir uma síntese dos eventos que fizeram parte do processo de 
reivindicação de um conjunto de skatistas pela preservação de seu patrimônio e memória, 
assim como pelas suas batalhas para não serem excluídos e com vistas a continuarem a 
ocupar este espaço livre público do centro da cidade de São Paulo de forma espontânea 
e criativa, sem terem que se limitar à sociabilidade segregada de uma pista de skate13.

Em um primeiro momento os skatistas se organizaram sobretudo por meios virtuais, 
marcadamente pelo lançamento de uma petição online, que reproduzimos abaixo:

12. Expressão que reverbera, segundo Machado (2014), a percepção que os skatistas possuem dos espaços e 
equipamentos urbanos. É por meio desse olhar aguçado que eles exprimem a capacidade de ler a cidade sob a ótica 
dos picos, termo nativo que designa equipamentos urbanos (bancos, corrimãos, rampas, escadas etc.) onde são 
realizadas as suas manobras.

13. Para uma compreensão mais detalhada deste processo, ver a obra “Vale TXT” e “Vale IMG” (2021), organizados 
por Murilo Romão.
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“SALVE O VALE. O novo projeto para revitalização do Vale do Anhangabaú não leva 
em consideração o patrimônio histórico para a cultura do skate de rua mundial que 
as arquibancadas de mármores representam. A prática do skate nas arquibancadas 
acontece desde o início dos anos 90 quando surge esse projeto assinado pela 
arquiteta Rosa Kliass. A nossa proposta é que o novo projeto seja adaptado para 
que se mantenha e/ou melhore as arquibancadas que são feitas de um mármore 
muito resistente que aguenta a ação do tempo e apresenta pouco desgaste se 
comparada com a intensidade de uso. Muitos skatistas profissionais nacionais e 
internacionais consideram o vale um dos lugares mais clássicos do mundo. Por isso 
estamos nos mobilizando para que seja levada em consideração a nossa prática”. 
(Petição online disponível em: https://secure.avaaz.org/community_petitions/po/
Prefeitura_de_S_Salve_o_vale/ Acesso em 24/03/2022).

“Salve o Vale” se tornou tema, palavra de ordem, até mesmo uma hashtag, para a 
divulgação em mídias sociais, através de postagens, compartilhamentos, assim como 
por meio da produção de material de imagens e vídeos específicos para a publicização 
da causa. Entre 01/06/2019 e 10/06/2019 foram veiculados vídeos e postagens com 
diversos alertas. 

Após a mobilização de certos skatistas paulistanos, foi organizado um protesto em 
frente à sede da prefeitura de São Paulo, localizada no próprio Vale do Anhangabaú, 
realizado no dia 10/06/2019. Esta movimentação chamou atenção da grande mídia, 
jornais impressos e televisão. Os skatistas Murilo Romão e Marcelo “Formiga” Amador 
conseguiram autorização para uma conversa com a assessoria do então prefeito Bruno 
Covas. 

Porém, no mesmo dia, iniciou-se a demolição da arquibancada que era conhecida 
entre os skatistas como píer, sendo este um termo nativo, localizada no lado mais 
próximo ao Theatro Municipal. No dia seguinte, uma reunião entre a comunidade 
skatista e representantes do poder público municipal tomou palco no próprio Vale, na 
arquibancada menor, que era localizada junto ao Viaduto do Chá. 

Os skatistas ocuparam o canteiro de obras, impediram a realização dos trabalhos e 
continuaram a andar de skate, aproveitando o que poderiam ser os últimos momentos 
de se apropriar daquele espaço.

“[...] Expliquei para ele [Secretário de Desenvolvimento Urbano da Prefeitura de 
São Paulo] que não poderíamos reduzir a história do skate que existia ali no Vale a 
uma simples pista, expliquei que os mármores eram muito bons e resistentes e que 
deveríamos preservá-los, retirá-los com cautela, para usar em um novo projeto. Eles 
começaram a entender que não queríamos pista, e sim características de rua, de 
espaço público, de praça, um lugar bom pro skate mas também para a cidade, um 
lugar de respiro, de sociabilidade, sem grades, sem usos definidos. Queríamos o uso 
misto, como sempre foi o Vale” (Romão, 2021, p. 73)

Nesta reunião ficou definido que não seria mais construída a pista de skate 
inicialmente prevista no projeto, e, ainda, que as pedras seriam removidas do local 
com cautela, para poderem ser reutilizadas em um novo projeto que deveria manter 
as características acima citadas, constituindo-se, pois, como um Memorial do Skate 
no Vale do Anhangabaú. 
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A área deste local a ser projetado, contudo, deveria se conter à localização que havia 
sido prevista para a pista de skate do projeto, mais próxima do viaduto Santa Efigênia, que 
se situava no lado oposto ao que os skatistas estavam mais acostumados a permanecer. 
Foi definido também o arquiteto que realizaria o trabalho, assim como uma comissão de 
skatistas que estaria encarregada de representar o coletivo perante a prefeitura.

Nesta negociação também ficou acordado entre as partes que a obra seria paralisada 
até o domingo seguinte, dia 16/06/2019, para que pudesse ser organizado um evento 
de despedida do lugar, marcando o fim de uma era de manobras. Este evento aconteceu 
no dia acordado, e foi chamado de “Vale Skate Day / Velas ao Vale”. Na publicização 
feita em diferentes canais de comunicação, os skatistas foram incentivados a trazerem 
velas, que normalmente são usadas raspando-se a parafina nas bordas para permitir o 
deslizar do skate, mas desta vez para iluminarem um ritual de luto e despedida daquele 
espaço (figura 1). 

O estudo do Memorial do Skate, que teve prosseguimento, foi desenvolvido de forma 
colaborativa, com a participação ativa de skatistas no seu processo de criação, por meio 
da comissão formada por: Fernando Granja, Giancarlo Naccarato, Klaus Bohms, Marcelo 
Amador “Formiga”, Murilo Romão e Ricardo Kalil; junto com o arquiteto Rafael Murolo, 
designado pela empresa SP Urbanismo, indicado pelo grupo de skatistas. Foram feitas 
reuniões de projeto no local, em meio aos detritos da demolição em curso (figuras 2 e 3).

A forma criada pelo grupo em tela para o Memorial foi uma espécie de colagem da 
geometria que compunha as arquibancadas existentes, unidas entre si por seus lados 
sem patamares, formando um só objeto a ser construído com as mesmas pedras. Para a 
aprovação deste estudo junto à direção da SP Urbanismo foram realizadas duas reuniões, 
uma em 16/09/2019 e outra em 25/06/2019, quando foi assinado um documento entre 
ambas as partes.

Após o estudo preliminar, o anteprojeto arquitetônico foi desenvolvido segundo 
as dimensões e detalhes discutidos coletivamente e foi encaminhado à SP Obras, que 
gerenciava o contrato da construção.

Os trabalhos de obra iniciaram-se junto ao Viaduto do Chá e foram pouco a pouco 
se aproximando da área junto ao viaduto Santa Efigênia, onde estaria localizado o 
Memorial. Durante um processo que se estendeu por cerca de um ano, algumas 
alterações foram necessárias, motivadas por alterações no canteiro. O grupo continuou 
mobilizado e discutindo os detalhes de forma colaborativa, somando ao todo quatro 
revisões do desenho inicial, discutidas e aprovadas com diferentes atores, até serem 
iniciados efetivamente os trabalhos de construção das arquibancadas. 

A solicitação de acompanhamento da obra por membros da comissão de skatistas 
foi parcialmente atendida – havia o interesse de que estivesse presente um skatista 
diariamente no canteiro. Foram permitidas visitas pré-agendadas, acompanhadas da 
equipe de engenharia (figura 4).

Este espaço foi concluído e passou a ser utilizado pelos skatistas antes mesmo 
da retirada dos tapumes e da liberação oficial para sua utilização (figuras 5 e 6). O 
trecho entre a Avenida São João e a Praça dos Correios, onde se localiza o Memorial, 
foi liberado para utilização em momento anterior à inauguração da obra. Já o trecho 
entre a Avenida São João e o Viaduto do Chá permaneceu com acesso interditado 
até resoluções administrativas acerca da concessão do espaço ao setor privado pela 
Prefeitura de São Paulo.
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Figura 1: A despedida: Velas ao Vale. Acervo dos autores. 
Autoria: Thomas “Toddy” Teixeira.

Figura 2: Discussão de projeto no local, com a utilização de maquete.
Fonte: acervo dos autores. Autoria: Moises da Silva, 2019.
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Figura 3: Maquete do estudo em discussão. Fonte: acervo dos autores. 
Autoria: Moises da Silva, 2019.

Figura 4: O skatista Klaus Bohms no canteiro de obras. Fonte: acervo dos 
autores. Autoria: Murilo Romão, 2020.
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Figura 5: Giancarlo Naccarato andando de skate no Memorial, antes da 
inauguração. Fonte: acervo dos autores. Autoria: Rafael Murolo, 2020.

Figura 6: O Memorial aberto ao uso. Fonte: acervo dos autores. 
Autoria: Rafael Murolo, 2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em uma dada passagem da obra “O direito à cidade”, Lefebvre ([1968] 2008, p. 117) 
considera que o conceito “se afirma como um apelo, como uma exigência” à vida urbana 
renovada. O antropólogo Michel Agier (2015), por sua vez, ao refletir teoricamente 
sobre o alcance desta afirmação em tempos recentes, alerta para aquilo que descreve 
como o fazer-cidade por parte dos citadinos, ou seja, para os movimentos causados pelo 
gerenciamento da cidade como mercadoria e que, por conseguinte, são impulsionados 
por um apelo: o da cidade como um mito perdido, um horizonte inatingível.

Pretendeu-se, com esta exposição, trazer à tona uma utopia cara ao direito à cidade: 
a de uma cidade construída permanentemente pelos citadinos a partir de suas vivências 
ordinárias, de seus conflitos e sociabilidades, de lógicas que nem sempre são as oficiais.

Como aventa Agier (2015), seguir o movimento permanente do fazer-cidade pode 
nos permitir encontrar um horizonte aberto, provocando, destarte, uma crítica à crença 
de que a cidade é uma coisa dada que se confunde com a realidade de tudo que se 
passa ali. E esta cidade, a qual é fruto de um apelo a partir do qual se projeta uma 
utopia citadina, não é menos importante do que aquela que é reivindicada pelos agentes 
hegemônicos da produção capitalista dos espaços urbanos: é uma outra cidade, que traz 
consigo uma outra utopia que coexiste e/ou disputa com as demais em jogo14.

Dentre as inúmeras práticas citadinas passíveis de análises, a pretensão deste texto foi 
focar a realização do skate de rua como mote para uma investigação detida a fim de revelá-lo 
não apenas como uma prática multifacetada que transcorre no urbano, mas, outrossim, como 
sendo uma própria prática do urbano permeada por transgressões, resistências, conflitos e 
negociações, enfim, por agenciamentos díspares frente aos gerenciamentos e governanças 
que são feitas dos espaços públicos do centro metropolitano São Paulo, como o Vale do 
Anhangabaú. Ao considerar a circulação, mobilidade e acessibilidade dos skatistas, intentou-
se acompanhar as dinâmicas relacionais, experiências e práticas que “metaforizam a ordem 
dominante” (Certeau, 2009) do urbano com vistas a problematizar como estes sujeitos, por 
meio de suas ações espacializantes e demais vivências cotidianas, desafiam agenciamentos 
que prezam pela estabilidade e univocidade de certas paisagens. O Vale do Anhangabaú, 
em vista disso, não pode ser considerado uma realidade definida a priori, mas sim uma obra 
em permanente construção em razão de seu caráter relacional e situacional (Joseph, 2005; 
Agier, 2011) e por ser notadamente marcado por distintos espaços, processos e um conjunto 
polifônico de representações e narrativas nativas (Frúgoli Jr., 2005). 
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RESUMÉ

La hausse des températures d’ici la fin du siècle et les effets en chaîne annoncés 
bouleversent l’habitabilité des territoires. Nous faisons l’hypothèses que les fragilités 
des territoires expérimentent déjà ce contexte et contiennent des possibilités de 
réponses. L’architecte, de par ses outils, a les capacités de les lire, de les représenter, de 
les dessiner, et ce afin de produire un imaginaire renouvelé de la ville et des territoires 
qui inclut les paramètres environnementaux et sociaux.

D’un côté, nous explorons, à partir d’un travail de terrain, les marges de Montevideo. 
L’habitat informel en bord de plage et dans les milieux humides de la capitale uruguayenne 
a produit au fil du siècle une diversité d’espaces qui s’adaptent à ces milieux spécifiques. 
Mais leur habitabilité est de plus en plus mise à l’épreuve sous l’effet des aléas toujours 
plus importants. De l’autre, la consultation internationale urbaine, architecturale et 
paysagère du Grand Genève (2018-2020), lancée par la Fondation Braillard et intitulée 
« Visions prospectives pour le Grand Genève. Habiter la ville-paysage du 21ème siècle », 
proposent sept scénarios d’une transition écologique possible.

MOTS CLÉS: 

récit, imaginaire, incertitude, fragilités, habitabilité

ABSTRACT

The rise in temperatures by the end of the century and the predicted chain effects are 
disrupting the habitability of territories. We hypothesize that the fragilities of territories 
are already experiencing this context and contain possible responses. The architect, 
through his tools, has the ability to read them, to represent them and to draw these 
possibilities, in order to produce a renewed imaginary of the city and the territories 
which includes the environmental and social parameters. 

On the one hand, we explore, from fieldwork, the margins of Montevideo. The informal 
habitat along the beach and in the wetlands of the Uruguayan capital has produced over the 
century a diversity of spaces that adapt to these specific environments. But their habitability 
is increasingly put to the test under the effect of ever greater hazards. On the other, the 
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internati onal urban, architectural and landscape consultati on of Greater Geneva (2018-2020) 
launched by the Braillard Foundati on “Prospecti ve visions for Greater Geneva. Living in the 
city-landscape of the 21st century” proposes seven scenarios of a possible ecological transiti on.

KEY-WORDS: 

narrati ve, imaginati on, uncertainty, fragility, habitability

L’INCERTITUDE, DES ENJEUX QUI MOBILISENT LE TERRITOIRE 

Les interrogati ons de notre rapport collecti f au vivant, par la propositi on de 
théâtre-performance “Moving earths” de Frédérique Aït-Touati  et Bruno Latour 
(Figure 1), témoignent de notre rapport au monde, devenu si incertain : « Comment 
réagir collecti vement et inti mement au bouleversement en cours dans notre relati on 
au monde ? » (AÏT-TOUATI, LATOUR, 2019). Dans la lignée des questi onnements de 
Bruno Latour lors de la pandémie1 et face aux bouleversements du monde, nous nous 
interrogeons sur la producti on de nouvelles connaissances pour le processus de projet 
d’architecture, entendu à diff érentes échelles. 

Figure 1: Image issue de la performance « Moving earths » de Bruno Latour et Frédérique 
Aït-Touati  en décembre 2019 au théâtre Amandiers de Nanterre.

1. « Que voulons-nous garder ? À quoi tenons-nous ? Et qu’acceptons-nous de voir disparaître ? » in, Imaginer les 
gestes-barrières contre le retour à la producti on d’avant-crise, htt ps://aoc.media/opinion/2020/03/29/imaginer-les-
gestes-barrieres-contre-le-retour-a-la-producti on-davant-crise/ , 29 mars 2020, consulté le 10 octobre 2021.
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En 2009, une équipe de chercheurs menée par  Johan Rockström expose neuf 
processus qui régulent l’équilibre de la planète (ROCKSTRÖM ET AL. 2009) ; en 
2022, six de ces neuf limites sont dépassées. En effet, si l’incertitude réside dans 
l’ampleur des changements à venir, le travail du GIEC, par exemple, explicite les 
impacts des activités humaines sur la hausse des températures avec tous les 
effets en chaîne qui en découlent, et notamment la hausse du niveau des mers, 
les catastrophes et les chaleurs extrêmes (IPCC RAPPORT, 2021). Ils proposent 
différents scénarios de hausses de température, des limites hautes et basses, 
reflets des scénarios du pire et du « moins pire », donnant alors des cadres fixés, des 
intervalles avec lesquels nous sommes invités à penser dorénavant. De la même 
façon, avec l’injonction d’un mode de vie totalement décarboné, les enjeux liés à 
l’habitabilité du territoire sont pris dans une double-dynamique : celle de l’urgence 
de l’action et celle liée au changement culturel total de notre rapport au vivant.  
En tant qu’architectes et jeunes chercheurs, nous nous questionnons alors quant 
à la capacité et les modalités des outils du projet d’architecture, entendu à 
différentes échelles, à mettre l’espace en récit et à fabriquer une habitabilité, 
avec enthousiasme, dans un monde incertain. Nous cherchons à comprendre, par 
les terrains et les processus de projet, les nouveaux imaginaires et conditions 
d’habitabilité qui s’en dégagent. Pour ce faire, rappelons les nouveaux cadres 
du projet : un des paradigmes actuels est de ne plus avoir un horizon infini mais 
fini ; les scénarios posent des variables ; dès lors le projet a pour rôle de « faire 
avec » ce qui est déjà-là et ce qu’on ne peut pas prévoir. Ces enjeux soulèvent le 
paramètre de l’inconnu qui réside aussi dans les effets combinés, les actions en 
chaîne d’un évènement en entraînant un autre puis un autre (REGHEZZA, 2015).  
Il en découle une nécessité de « changer de langage ». Nous proposons d’explorer 
deux territoires métropolitains et leurs manifestations de l’incertitude, 
Montevideo, capitale de l’Uruguay située au bord du Río de la Plata avec un 
habitat informel installé dans les marges (figure 2), et Genève, métropole 
transfrontalière franco-suisse et ses situations de fragilités révélées par l’urgence 
climatique2, cadre de la consultation internationale du Grand Genève portée par 
la fondation Braillard (figure 3).

2. L’urgence climatique est le cadre de travail annoncé par Sylvain Ferreti, directeur de l’office d’urbanisme, canton de 
Genève, de la consultation urbaine architecturale et paysagère du Grand Genève. Propos du discours d’introduction 
du 2ème dialogue –séminaire de coordinations, rapport intermédiaire du 3 juillet 2019.
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Figure 2: Montevideo, vue du ciel. Au premier plan, l’habitat informel de part 
et d’autre de la rivière Carrasco et de son milieu humide. Photo de Eti enne 
Randier-Fraile.

Figure 3: Genève et son aéroport, vue du ciel.
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Nous proposons d’utiliser le dessin et le re-dessin pour figurer des situations spécifiques 
existantes ou décomposer des visions de projet. Dans le premier cas, nous nous mettons 
en situation de processus de projet qui produit ses propres images afin d’extraire des 
connaissances. Le travail de terrain depuis l’habitat informel dans les marges de Montevideo 
produit des relevés des espaces ouverts, des cartographies, et des figures afin de produire une 
connaissance pour le projet. Dans le deuxième cas, c’est par la décomposition, l’identification 
de la bascule entre analyse et projet du processus de trois équipes d’une consultation 
internationale. Dans les deux cas, nous regardons les fragilités comme des manifestations 
de cette incertitude. D’un côté, le terrain nous évoque des inondations et des catastrophes 
climatiques en acte et récurrentes. De l’autre, la production des équipes de la consultation 
propose des visions de territoires et des projets qui incluent d’emblée la question du vivant, 
des aléas, du réchauffement climatique et de la décarbonation. Les méthodes se croisent 
car nous mobilisons les outils utilisés dans le processus de projet d’architecture, comme 
la cartographie, le dessin, le re-dessin, le schéma et la figure3. Ils nous permettent de lire 
ces situations et d’en extraire une connaissance. Dans un cas, la méthode fonctionne par 
sélection, choix, extraction et production. Elle assemble pour proposer une vision de projet 
possible. Dans l’autre, la méthode fonctionne à l’inverse. Elle marche par décomposition 
d’images, de visions et de discours. Elle sépare pour mieux en restituer et en comprendre 
les moments de bascule. Dans les deux cas, cette méthode nous permet de comprendre le 
passage entre des questions sociétales majeures, telles que posées par les incertitudes et la 
transformation de l’espace, en cours ou projetée, par la production d’images. 

LES FRAGILITÉS, DES POSSIBILITÉS DE PROJET(S) : MONTEVIDEO ET GRAND GENÈVE

Les marges environnementales de Montevideo : 

Nous nous intéressons aux marges comme territoires, au sens de la géographie 
physique, pour lire et décrire des milieux au fonctionnement spécifique. La marge 
soulève d’emblée la matérialité de l’espace géographique (Fagnoni, Milhaud et 
Reghezza-Zitt 2017) car elle constitue des milieux intermédiaires ou marginaux, des 
espaces aux équilibres très fragiles (PASKOFF 1985), soumis à des déstabilisations 
et dont les ressources sont mises à mal par les effets du réchauffement climatique.  
 Le littoral de Montevideo, entre eau douce de l’estuaire du Río de la Plata et eau salée 
de l’Océan Atlantique, constitue un espace changeant car sous l’effet de conditions 
climatiques spécifiques. Les terres émergées et les étendues marines s’affrontent et 
engendrent des conséquences. On parle de l’effet littoral pour évoquer les conditions 
d’humidité, de lumière, de chaleur et de vents (ROUGERIE, 2003). Ce littoral alterne 
entre la brise de mer et une insolation assez ardente (ZIMMERMANN, 1919), les 
changements de vents peuvent être importantes avec le pampero4 glacial venant du 
Sud. Mais l’estuaire et sa « large nappe » de presque 180 km atténue ces changements 
brusques en Uruguay. Ces conditions climatiques créent des paysages de plages et 
de milieux humides particulièrement fragiles et qui font l’objet d’installations dites 

3. La figure au sens de l’architecte italien Ludovico Quaroni “Elle est mise en avant comme le lieu où coexistent 
l’abstraction intellectuelle liée à la pensée et la traduction concrète de cette même pensée dans des formes perceptibles 
par les sens », in La tendenza, une avant-garde architecturale italienne 1950-1980 de Cristiana Mazzoni, p.25.

4. Vent froid du Sud et Sud-Ouest accompagnée d’une forte dépression. 
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« informelles »5, se superposant ou bordant différents milieux « naturels », proches 
des cours d’eau, des fleuves, des rivières, des ruisseaux, et sur les plages de l’Ouest. 
Cette situation entraîne de fait une exposition accrue aux aléas naturels. Face à une telle 
cohabitation, et aux changements en cours et à venir, inondations, tempêtes, montée 
des eaux, nous questionnons les processus de fabrication de l’espace et leur évolution 
pour cohabiter avec ces milieux. Quels processus de fabrication de l’espace se mettent-
ils en place sous l’effet de ces milieux ? Quelles transformations en cours et à venir de 
ces espaces face aux manifestations du réchauffement climatique? 

Nous proposons d’explorer deux formes de cohabitations, une avec la plage Cerro 
Montevideo et une avec un milieu humide au Nord-Ouest de la capitale, de part et 
d’autre du fleuve Carrasco et en limite du département (figure 4). 

Les outils de description (VIGANO, 2012), de reading (DE CARLO, 2004), de dessin et re-dessin 
(CANKAT 2019) et de relevés d’une part, puis les outils de conceptualisation nous permettent de 
produire des images renouvelées et d’extraire des connaissances. Nous proposons d’utiliser le 
dessin pour figurer ces situations spécifiques, et de voir comment il devient ensuite re-dessin par 
la schématisation et la conceptualisation (CANKAT, 2019) et ce afin de glisser vers l’énonciation 
des qualités spatiales existantes ou non encore visibles. Si « décrire consiste à reconstruire 
l’objet »  (CORBOZ, 2001, p. 250), la description est aussi le « point de passage entre le monde 
comme lecture et le monde comme écriture » (Ibid.). Les lectures de l’existant, à partir de relevés 
et de cartographies, permettent de produire des dessins et des re-dessins à partir des conditions 
locales concrètes : dimensions, matérialités, implantations, et relation de l’édifice avec le sol et 
son milieu. Ces conditions sont croisées à la dimension géographique, physique et historique des 
territoires étudiés et notamment la géomorphologie et les dynamiques propre au milieu. 

 
Figure 4: Carte de Montevideo, ses cours d’eau, ses plages, et l’habitat informel. Localisation 
des deux lieux d’études. Réalisé par l’auteur Etienne Randier-Fraile.

5. Par opposition aux littoraux Est de Montevideo, qui ont pris de l’essor dans les années 1970 marquée par une frénésie 
de l’immobilier et une déstabilisation du milieu avec un arasement des dunes et un comblement des marais (Bernard, 
Bouvet et Desse 2004). 
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«  Bañado de oro »
Situé de part et d’autre de la rivière Carrasco, et proche de la route 8, l’habitat informel 

s’est transformé ces dernières années sous l’eff et des inondati ons répétées. Deux 
moments de terrain, en février 2019 puis en octobre 2021, de relevés photographiques, 
de dessins et re-dessins, et de cartographies permett ent de produire des images des 
processus d’installati on dans un milieu humide. L’habitat informel de ces diff érents 
asentamientos6, « El Monarca », « la Rinconada », « Don Marquez » et « El Remanso 2 »7, 
tels que nommés par l’administrati on publique se présentent initi alement sous la forme 
d’édifi ce ancré au sol, proche du type de l’habitat rural du rancho. L’investi ssement 
des espaces de plus en plus proches de la rivière, inondables, notamment dans le lit 
majeur, fait basculer l’installati on habituelle. C’est cett e implantati on dans une situati on 
spécifi que qui semble modifi er les spati alités. On observe en eff et des édifi ces décollés 
du sol, sur piloti s, composés parfois de passerelles, et consti tués de matériaux légers, 
notamment en bois. Plus on se rapproche de la rivière et plus on observe ce type de 
constructi on. 

Figure 5: Carte du secteur Bañado de oro, habitat de part et d’autre de la rivière Carrasco. 
Réalisé par l’auteur Eti enne Randier-Fraile.

La cartographie (fi gure 5) de la géographie physique, du milieu humide, de la 
topographie, et l’implantati on bâti e dans le temps permet d’approcher des éléments 
de réponses à nos questi ons. Ce travail se réalise à parti r des données de Systèmes 
d’Informati on Géographiques (SIG) telle que l’orthophotographie aérienne de 2019 et 
le Mouvement Numérique de Terrain mises à dispositi on à parti r de Infraestructura de 
Datos Especiales et des diff érents services SIG des diff érents ministères. 

6. Nom courant donnée à l’informel en Uruguay.

7. Cf. noms donnés dans les informati ons SIG sur l’habitat informel, Ministère du logement, 2021. 
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Figure 6 : Schématisation de la situation géographique et du changement de l’habitat. 
Réalisé par l’auteur Etienne Randier-Fraile.

La mise en schéma (fi gure 6) des données géographiques propres à la rivière et de 
l’habitat nous permet de mett re en corrélati on l’implantati on initi ale, le décollement du 
sol observé en 2019 et 2021 en accord avec les dimensions de la géographie physique : le 
lit majeur de la rivière, le milieu humide et son foncti onnement et les aléas d’inondati on 
avec une période de retour de 100 ans. Cett e schémati sati on d’une situati on nous 
permet de croiser de façon simultanée les aléas existants et à venir, le milieu et le mode 
d’implantati on et de rapport au sol de l’édifi ce8. 

La « playa del Cerro » :
Sur la baie de Montevideo, d’une hauteur de 135 mètres, le Cerro Montevideo se 

profi le à l’horizon. Lieu emblémati que et cosmopolite dès sa fondati on au XIXème siècle, 
lieu d’établissement et d’accueil des immigrants de toutes origines, et lieu d’industries 
de la viande et du cuir dont témoigne sa plage en parti e habitée. Entre eau douce du 
Rio, végétati on, dunes, roches, canal et ville dite « formelle », s’installe l’habitat informel 
« Playa del Cerro ». Habitat historique du début du XXème siècle, identi fi é à parti r des 
recherches cartographiques et vues aériennes numérisées par les archives, évoluant 
depuis les structures bâti es existantes d’édifi ces historiques de l’industrie de la viande 
et du cuir9 et la géographie contrainte. Bordé au Nord par le tracé de la rue Suiza, à 
l’Ouest par le cañada Pichuaga10 et le rivage au Sud, les relati ons et interrelati ons entre 
les espaces, le milieu et ses dynamiques actuelles et à venir sont nombreuses (fi gure 7). 

8. Nous envisageons dans le cadre de notre doctorat et du travail en cours d’aller jusqu’à proposer des outi ls 
conceptuels de projet.

9. Qui formait parti  du saladero (industrie de viande salée et de cuir) Duclos en date de 1902. 

10. Litt éralement, ravin. 
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Figure 7: Carte du secteur de la playa del Cerro et l’habitat informel. Réalisé par l’auteur 
Eti enne Randier-Fraile.

Figure 8: Schémati sati on de la situati on géographique et de l’installati on informelle du de 
la playa del Cerro. Réalisé par l’auteur Eti enne Randier-Fraile.



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

202

En représentant initi alement l’installati on de ce lieu sous forme de lignes parallèles 
d’installati ons par rapport au litt oral (fi gure 8), nous soulignons les évoluti ons successives 
dans le temps depuis la structure bâti e initi ale, et nous mesurons les distances qui évoluent 
par rapport au rivage, à la roche, à la plage et son estran. Une limite qui n’e cesse d’être 
repoussé. Le sol, notamment la géologie et la nature de la roche ont consti tué le socle de 
l’implantati on, une protecti on du rivage, par la mise en hauteur et une ressource pour 
la constructi on. La carte géologique issue des archives, permet d’identi fi er l’amphibolite 
comme roche consti tuti ve du sol et d’une parti e des édifi cati ons des murets de terrasses 
notamment à l’extrémité Sud-Ouest11. 

Figure 9 : Schématisation de la situation géographique croisé à un scénario de hausse du 
niveau de la mer et réaction de l’installation informelle de la playa del Cerro. Réalisé par 
l’auteur Eti enne Randier-Fraile.

En représentant un paramètre propre à l’incerti tude, comme la questi on de la montée 
des eaux d’ici la fi n du siècle12, nous questi onnons les évoluti ons futures de l’habitat 
face aux eff ets du réchauff ement climati que (fi gure 9). Deux scénarios d’assemblages, de 
cohabitati ons avec le milieu et ses incerti tudes pourraient être proposés : une adaptati on 
forte par des dispositi fs de plus en plus situés permett ant d’accepter le changement 
de la hausse du niveau de la mer. Un autre scénario, opposé, pourrait être celui d’un 
retrait, face à un site qui deviendrait inhabitable, off rant comme seule possibilité de 
devoir quitt er ce lieu.   

11. Depuis notre communicati on au colloque ICHT le mercredi 13 octobre 2021, nous avons eff ectué un important 
travail de terrain sur la playa del Cerro et des relevés. Ainsi, les schémas présentés comme hypothèses et 
questi onnements ont pu s’affi  ner et nous en avons produits d’autres depuis. 

12. « Même si les incerti tudes restent grandes, on peut donc raisonnablement s’att endre à une accélérati on de 
l’élévati on du niveau moyen planétaire des océans et des mers » (Paskoff , 2001, p.42).
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L’obsolescence du mode de vie, moteurs de projet des propositions de la consultation 
internationale du Grand Genève :

Les situations de fragilités sont révélées comme des moteurs de projet par l’analyse 
des propositions de la Consultation du Grand Genève ; l’obsolescence de notre mode de 
vie13 en rapport à la consommation énergétique modifie les articulations entre locales 
globales, le statut et le rapport entre construit et non construit.  Elles révèlent ainsi 
des situations territoriales spécifiques lorsque les interdépendances des métriques 
du sol, de temps et d’usages sont niées ; ces liens à reconstruire enclenchent le projet.  
 Nous nous focalisons pour ce colloque sur trois des sept équipes14 qui ont chacune 
construit une vision du territoire pensée partir de l’urgence climatique pour révéler 
des situations de fragilités du Grand Genève et en proposer une transformation ; 
toutes sont liées à nos modes de vie pour développer des récits et convoquer d’autres 
imaginaires du territoire. Nous interrogeons les imaginaires de transition produits 
à partir du territoire et la façon dont est construite la qualité de l’articulation 
entre l’analyse et le projet.

Le Grand Genève, est un territoire d’étude qui reste polarisé autour de la stature 
internationale de Genève, même s’il se développe autour de petites centralités 
ou de transports dont il est très dépendant. Cette urbanisation cohabite avec des 
fermes, des espaces commerciaux, des bois, des plaines agricoles, des pâturages, 
des alpages, un lac, un fleuve et une rivière. Il en résulte un territoire d’une grande 
richesse et de beaucoup de contradictions de par un tissu lâche et hybride. Pour 
l’équipe du « Grand Genève et son sol : propriété, écologie, identité » ce sont des 
situations de fragilités issues de la hiérarchie entre construit et non construit qui 
perpétuent les fortes disparités liées à la centralité de Genève: économiques, 
transport, logements. Pour l’équipe « Energy Landscape », les fragilités sont 
générées par une déconnexion des problématiques énergétiques des modes de vie 
qui ne permettent pas d’évaluer correctement leurs interrelations et donc évaluer 
les dispositifs de baisse de consommation et d’émissions carbones. Pour l’équipe 
« Du sol et du travail : la transition, un nouveau projet biopolitique », les situations 
de fragilités sont provoquées par un manque de lectures spatialisées du territoire 
à différentes échelles, qui entraîne un déficit de connaissances et une banalisation 
des tissus contemporains.  

13. Le site de de data Global footprint Network pensé par son président le Docteur Mathis Wackernagel permet 
d’explorer un grand nombre de data impacté par notre mode de vie - https://data.footprintnetwork.org

14. Ci-après les nom de sept équipes de la consultaion, leurs travaux sont disponibles sur le site de la Fondation Braillard.  
Genève Constellation Métropolitaine, Stefano Boeri – Stefano Boeri Architetti, Michel Desvigne – Michel Desvigne Paysagiste, 
Pier Paolo Tamburelli – Baukuh, Klaas De Rycke – Bollinger+Grohmann, Filippo Bazzoni – Systematica ; Grand Genève et son 
sol: propriété, écologie, identité : Milica Topalović – ETHZ DARCH, Florian Hertweck – Université du Luxembourg, Rolf Jenni 
– Raumbureau. ; Landscape Energy,  Oscar Buson – Raum404, Lorenz Eugster – Lorenz Eugster architecture du paysage et 
urbanisme, Sascha Roesler – Università della Svizzera italiana, Guido Rindfüser – Emch+Berger, Thiébaut Parent – Drees & 
Sommer, Giulia Scotto – Urban Studies, University of Base; Du sol et du travail : un nouveau projet biopolitique Paola Viganò, 
Roberto Sega, Vincent Kaufmann – Centre de recherche Habitat, EPFL, Pascal Boivin – HEPIA, Olivier Crevoisier – Université de 
Neuchâtel. Métaboliser les invisibles,  Matthias Armengaud, Marc Armengaud – Agence AWP, Martin Rein-Cano – Topotek1, 
Dieter Dietz –Laboratoire Alice EPFL ; Grand Genève : Contrées Ressources, Nathalie Mongé, Raphaël Niogret, Séraphin Hirtz et 
Thomas Bollinger – Atelier Apaar, David Martin – Sofies, Sébastien Munafò – 6t-mobilité. La Grande Traversée à la recherche 
des écologies singulières : Franck Hulliard – Interland, Nicolas Tixier, Charles Ambrosino – Bazar Urbain, Pascal Amphoux – 
Contrepoint, Miguel Georgieff – Coloco, Benoît Molineaux – Coopératives Équilibres, Michel Lussault – École urbaine de Lyon.
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Grand Genève et son sol : propriété, écologie, identi té
Sept territoires de potenti el, un schéma de stratégie territoriale souple : 

Sept Territoires sont autant de territoires potenti els à explorer, cett e lecture décale 
l’imaginaire binaire de la stratégie de territoire de l’ETHZ, Genève et l’autre Genève.      
(fi gure 10). À parti r de ce schéma, l’équipe explore la relati on du construit et du non 
construit qui l’amène à proposer une fi gure à l’échelle du territoire qui semble pouvoir 
croitre ou rétrécir dans une certaine élasti cité ; cett e croissance ne s’eff ectue pas en 
rapport à un centre mais dans des interrelati ons de surfaces qui composent cett e vision.

Figure 10: Re-dessin Julie Marti n Dayde - Grand Genève: Territorial Diagnosis ETH 
Studio Basel, Switzerland: An Urban Portrait, 2005.

Chaque surface représentée est un « territoire de potenti el » (fi gure 11). En premier, 
les surfaces liées au « moutain park », puis « Vital streams and canopies ». Ces choix 
suivent le texte des auteurs où il s’agit d’inverser le regard sur les dynamiques du 
c onstruit et du non construit. En seconde étape, ce sont les « agri landscape room », 
« metropolitan countryside », les surfaces liées à la terre nourricière. Et enfi n, les « post 
fossil infrastructure », « Global local territories », les espaces de transformati ons radicales 
par obsolescence et pour fi nir la « bi nati onale metropoly », qui se transforme avec les 
dynamiques propres de chaque territoire potenti el.
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Figure 11: The Region as the New Urban Figure. Grand Genève et son sol : propriété, 
écologie, identi té ; Milica Topalović – ETHZ DARCH, Florian Hertweck – Université du 
Luxembourg, Rolf Jenni – Raumbureau.

En terrain d’applicati on, ci-dessous la cité-jardin de Bardonnex en 2050, territoire 
« post-fossil infrastructure » : la transformati on de la voie rapide en quarti er évalue la 
capacité des grandes surfaces du paysage post-carbone, comme foncier à réinvesti r ; 
l’outi l de la typo-morphologie explore comment réinterpréter un quarti er avec  le 
modèle de la cité-jardin (fi gure 12) sur ce type de ti ssu pensé à une autre échelle, celle 
de l’infrastructure. C’est la noti on d’obsolescence de la prédominance de la voiture 
qui amène à découvrir un tout nouveau foncier possible ; tout comme la gesti on en  
circuits courts alimentaire et autre amène à réinventer les surfaces des grands centres 
commerciaux.  
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Figure 12: Studie case à partir des possibles du territoire «post fossil 
infrastructure». Grand Genève et son sol: propriété, écologie, identité 
; Milica Topalović – ETHZ DARCH, Florian Hertweck – Université du 
Luxembourg, Rolf Jenni – Raumbureau.

Landscape Energy 
Une stratégie de territoire en équation, dynamiques des relati ons

Figure 13: Diagramme de Sankey du Grand Genève en 2020 et 2050. Energy Landscape. Oscar 
Buson – Raum404, Lorenz Eugster – Lorenz Eugster architecture du paysage et urbanisme, 
Sascha Roesler – Università della Svizzera italiana, Guido Rindfüser – Emch+Berger, Thiébaut 
Parent – Drees & Sommer, Giulia Scotto – Urban Studies, University of Basel.
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Les représentati ons de leur stratégie de territoire sont déclenchées par un diagramme 
de Sankey du Grand Genève en 2020 et en 2050 (fi gure 13), une série de fi gures et une 
coupe « explorati on des formes collecti ves de l’architecture de conscience » imaginent 
les multi ples relati ons de nos modes de vie au territoire jusqu’au bâti ment pour att eindre 
un équilibre entre consommati on et producti on d’énergie ; le juge étant les données 
chiff rées des diagrammes de Sankey.

Figure 14 : Extraits des fi gures de la stratégie territoriale de l’équipe «Energy 
Landscape».

Les 21 fi gures volontairement « enfanti nes » et systémati ques construisent une 
réfl exion franche sur les priorités à enclencher pour répondre au digramme de Sankey 
en 2050 (fi gure 14). Elles explorent à parti r du facteur « piéton » une possible réparti ti on 
des espaces inti mes, semi-publics, du rapport au logement à l’industrie sans coupure 
d’échelle. Le premier schéma est en apparence simple, il pose la questi on d’une ville sans 
voiture ; un cadre circulaire, un personnage regarde ses pieds, le chemin se poursuit hors 
du cadre. Ce n’est pas sans rappeler celui du Peti t Prince et de son chemin initi ati que au 
long de son voyage, une invitati on à faire de même dans un monde sans voitures. Par ces 
fi gures, ce ne sont pas une soluti on mais des possibles qui sont montrés.
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Figure 15 : Re-dessin Julie Marti n Dayde - étape - coupe « Vers une architecture de 
conscience », de l’équipe de la propositi on « Energy Landscape » .

La coupe est la traducti on de ces principes de l’architecture de conscience (fi gure 15). 
La propositi on explore des types de bâti ment revisitant les espaces dédiés à l’énergie, 
à l’acti vité commerciale, au circuit nourricier et aux logements. Le re-dessin permet de 
comprendre sa constructi on, les trames, parti ti ons, séquençages, hiérarchie des traits.  
En liant des acti vités et usages variés les réparti ti ons entre qualité et confort des espaces 
sont réinterprétés : parti ti on revisitée d’un bâti ment de logements où deux ti ers des 
espaces sont collecti fs ; un ti ers individuel, les espaces s’organisent autour de l’énergie, 
du commerce, des espaces dedans dehors ; toutes les façades prennent une épaisseur 
habitée et les peux sont dynamiques ou poreuses ; l’agriculture est représentée de 
partout jusqu’à remett re au cœur un abatt oir. Il s’agit de « voir ce que l’on mange ». 

Ce sont de nouvelles coexistences. C’est un imaginaire d’une architecture vivante qui 
produit de l’énergie, de la nourriture, à des espaces de transformati on jusqu’à ceux 
les plus inti mes du logement. Elle explore par le dessin diff érents comportements de 
porosité, d’ajustement. 

Du sol et du travail, un nouveau projet biopoliti que 
Un réseau de fi laments, une fi gure de territoire structurante « faible » 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

209

Figure 16 : Interprétati on de la maille Braillard Bodemer proposée par l’équipe : Du sol et du 
travail : la transiti on, un nouveau projet biopoliti que. Paola Viganò, Roberto Sega, Vincent 
Kaufmann – Centre de recherche Habitat, EPFL, Pascal Boivin – HEPIA, Olivier Crevoisier – 
Université de Neuchâtel.

La lecture proposée est ici est très parti elle, cett e équipe mett ant l’imaginaire des 
atlas et des cartographies thémati ques au cœur de son processus de travail. C’est une 
multi plicati on de lecture du réel en référence à André Corboz. Un des aspects importants 
est la force de leur lecture historique : cett e équipe propose une réinterprétati on de la 
Maille Braillard (Braillard Bodemer de 1936) ; elle s’appuie sur ce qui est « déjà-là » par 
le plan mais aussi par les divers plans de protecti on de la biodiversité et des paysages du 
Grand Genève (fi gure 16). Le plan de 1936 couvre 45% du canton de Genève ; la structure 
faible couvre en 2050 38% du bassin du Grand Genève (en excluant du calcul les massifs 
du Jura, du Salève et du Chablais). La structure faible en réinterprétati on de la maille avec 
des préoccupati ons actuelles combine un rôle social, économique et écologique fort. 
Ce positi onnement permet à la propositi on d’être structurante à l’échelle du territoire 
comme à l’échelle locale.
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Figure 17 : La structure faible à l’échelle du grand territoire - Du sol et du travail : la transiti on, 
un nouveau projet biopoliti que. Paola Viganò, Roberto Sega, Vincent Kaufmann – Centre de 
recherche Habitat, EPFL, Pascal Boivin – HEPIA, Olivier Crevoisier – Université de Neuchâtel.

La première lecture est un fond bleu sur lequel se détache des fi laments et des points 
avec des couleurs chaudes (fi gure 17) ; il y a une unité entre les échelles et sur chaque 
cadrage en lui-même : on se concentre sur cett e géométrie de constellati ons. 

Figure 18 : Re-dessins Julie Martin Dayde extraits. La structure faible à l’échelle 
d’une pièce du territoire - coexistence sociale, environnementale et économique - 
Du sol et du travail : la transiti on, un nouveau projet biopoliti que.  
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Le re-dessin choisit de casser le code couleur pour mieux comprendre la richesse de 
ce qui constitue la structure faible, au-delà des espaces publics, patrimoniaux, vitesse à 
mobilité réduite et zones inondables. Ce qui attire l’attention c’est la diversité de formes, 
leur caractère hydride, elles sont dessinées précisément et tenues par des espaces 
vides qui articulent les différentes pièces entre elles (figure 18). La grande majorité 
des pièces a une possibilité d’évoluer : bâtiments, fonciers, voirie, sols sont voués à la 
transformation de même que l’espace ouvert qui le jouxte. Cette structure faible est un 
espace de prototypes possibles pour la transition.

Ce qui ressort de l’analyse de ces représentions extraites des stratégies de territoire 
ce sont trois imaginaires : d’un territoire en perpétuelle redéfinition pour le premier ; 
d’un territoire des proximités, porosités et dynamiques pour le deuxième ; de filaments 
qui se régénèrent, se tissent, se régénèrent pour le troisième ; tous interrogent le 
langage du projet : ses formes et ses sujets . Dans ces choix de re-dessin de situations 
de fragilités, les représentions produisent de nouvelles géographies, supports, partitions 
pour formuler des paramètres de transitions qui à la fois tiennent les formes et leurs 
rapports au relationnel, à l’autre, au collectif.

OUTILS ET FIGURES DE L’IMAGINAIRE INCERTAIN 

Le dessin et le re-dessin se constituent comme outils et culture pour produire et 
penser l’imaginaire de l’habitabilité des territoires en contexte d’incertitudes. Ils nous 
permettent de constituer une grille de lecture des changements en cours et à venir et des 
possibilités d’adaptation de par les informations qu’ils rendent lisibles.  Les situations de 
fragilités sont un prisme pour poser notre regard sur nos corpus : terrains, processus de 
conception, elles nous obligent de travailler avec différents cadres et de comprendre les 
temporalités longues de l’histoire et de la gestion, comme le temps court de l’action. La 
description des espaces, en relation avec les différentes échelles spatiales et temporelles 
permet une reconnaissance de ces situations par leur caractère propre. 

Les outils mobilisés vont alors de la cartographie à la figure. Ils procèdent par 
choix et assemblages successifs en lien avec des questionnements et des hypothèses 
préalablement posées, puis s’ajustent progressivement. La carte, loin d’être « objective », 
est une construction qui oriente, elle est un regard spécifique qui permet de préciser les 
questions et les hypothèses (YOUNÈS et BONZANI, 2010, p. 2). À partir des territoires de 
marges, milieux décrits et représentés par leurs caractéristiques physiques et matérielles, 
la carte nous a permis de spatialiser l’objet de la recherche. Cette représentation croisée 
à la dimension des incertitudes approche des scénarios de transformations possibles. 
Pour les trois processus de projet, la carte est l’outil privilégié pour représenter 
les stratégies de territoire par ce même processus de sélection et de mise en forme 
objectivée des données choisies ; par contre ce ne sont pas des figures fermées mais des 
équations relationnelles et/ou chiffrées. Dans une des équipes, le territoire est abstrait, 
sous la forme d’un digramme, mais les chiffres sont explorés par des représentations 
spatialisées. Ces diverses équations en obligeant à penser le relationnel et à croiser des 
informations de différentes natures déclenchent des possibles de projet. 

Dans cette complexité, c’est l’acte (patient) de description qui préfigure une 
« hypothèse de possibilité relative à un milieu défini » (VIGANO, 2012, p.133) car elle 
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éclaire le rapport entre les hommes et le milieu15 en ouvrant les possibles. La noti on 
de fi gure peut alors être convoquée. Elle représente à la fois ce qui existe déjà et en 
même temps parle de ce qu’elle invente, expose ce qui n’existe pas sans elle et montre 
par conséquent des ordonnancements possibles (GRIGOROVSCHI, 2014). La fi gure a des 
capacités en tant qu’outi l conceptuel et opérati onnel, elle travaille sur le plan des idées, 
de la théorie, comme de la prati que. L’abstracti on par le re-dessin permet à la fois de 
travailler des processus de fabricati on de l’espace et la constructi on des idées (CANKAT, 
2019). Ce sont les capacités d’abstracti on, qui permett ent d’inscrire les qualités spati ales 
à un niveau telles pour qu’elles puissent se re-spati aliser dans d’autres hypothèses 
de transformati on. (Ibid.). Finalement, la fi gure propose un espace de résoluti on d’un 
problème donné : la diversité des éléments et paramètres mis ensemble, les choix et les 
croisements à opérer pour le résoudre (BRÈS, 2015).

Figure 19 : Document de travail. Croisement des fi gures par localités et des milieux de 
marges dans la capitale uruguayenne. Commence à se dessiner une vision et une stratégie 
de grande échelle consti tuée de multi ples lieux et possibilités d’acti ons. Réalisé par l’auteur 
Eti enne Randier-Fraile.

À parti r de ces deux terrains, la noti on de fragile, dans un lien intrinsèque à l’idée de 
responsabilité, impose de prendre soin de l’habitat et de l’habiter et permet d’explorer 
les possibles de l’habitabilité. Elle appelle les architectes à l’acti on (RICOEUR, 2003) avec 
att enti on, sans brutalité. Il est alors possible d’agir avec l’incerti tude, non pas dans une 
protecti on extrême qui fi gerait et rendrait impossible l’acti on, mais dans la conciliati on 
et la mesure. 

15. Le milieu permet de tenir ensemble les dimensions bioti ques et abioti ques, le vivant, le déjà-là, et ce à 
diff érentes échelles, tout en ouvrant à ce qui n’existe pas encore
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RESUMO

O presente trabalho propõe compreender aspectos do habitar a cidade e o 
imaginário dos seus moradores a partir da experiência onírica. Partindo de autores 
ligados à teoria do imaginário, como C. G. Jung, J. Hillman, G. Bachelard e G. Durand, 
refletimos sobre a relação entre o sonho, a imaginação simbólica, as condições 
intersubjetivas e o habitar a metrópole. Enquanto investigação preliminar, nós 
sugerimos um modelo de análise para a experiência expressa em forma narrativa 
dos sonhos de habitantes da cidade de São Paulo. As imagens estudadas revelaram 
uma condição de preocupação com o ambiente da cidade, apresentando também 
o desejo de um lugar mais satisfatório para a convivência humana em sua relação 
com o espaço urbano. O estudo também aponta para uma polivalência de sentidos 
e significados das imagens das cidades sonhadas que, entretanto, pode ser 
compreendida enquanto trajeto imaginário e seus modos de estruturação.

PALAVRAS-CHAVE: 
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ABSTRACT

The present work proposes to understand aspects of inhabiting the city 
and the imagination of its residents from the dream experience.  Starting from 
authors linked to the theory of the imaginary, such as C. G. Jung, J. Hillman, G. 
Bachelard and G. Durand, we reflect on the relationship between the dream, 
symbolic imagination, intersubjective conditions and inhabiting the metropolis. 
As a preliminary investigation, we suggest a model of analysis for the experience 
expressed in narrative form of the dreams of inhabitants of the city of São Paulo. 
The images studied revealed a condition of concern with the city’s environment, 
also presenting the desire for a more satisfactory place for human coexistence in 
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its relationship with the urban space. The study also points to a polyvalence of 
senses and meanings of the images of the dreamed cities that, however, can be 
understood as an imaginary path and its structuring modes.

KEYWORDS: 

Imaginary, dreams, city, psychology.

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho apresentamos uma proposta de compreensão do imaginário e das 
imagens oníricas como revelação do sujeito na sua relação com a cidade, sua dimensão 
intrapsíquica e aspectos intersubjetivos. A ideia das cidades dos sonhos ou imaginárias 
não é nova e pode ser vista, através de algumas narrativas como por exemplo, As 
Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino ou ainda no filme de David Lynch, Mulholland Drive 
de 2001, cujo título, modificado e traduzido para português como Cidade dos sonhos, 
é apropriado para a atmosfera onírica que percorre todo o filme. Se na narrativa de 
Calvino, os processos de deformação das imagens nos aproximam, por exemplo, com a 
poética do devaneio de Bachelard, já no filme de Lynch pode-se seguramente observar 
muitas teses psicanalíticas a respeito dos processos de formação onírica. 

Já a experiência empírica do contato com os conteúdos oníricos, isto é, com as 
narrativas dos sonhadores, revela que os sonhos com os lugares se apresentam de muitas 
maneiras, trazendo paisagens, imagens rurais ou campestres, ambientes domésticos e 
familiares, como as casas da infância e também apresentam imagens e cenas urbanas 
ou que traduzem algumas inquietações da vida nas grandes cidades, mormente para 
aqueles sonhadores habitantes das grandes cidades. 

Em grande parte das tradições antigas atribuía-se um lugar privilegiado para as 
imagens oníricas, seus sentidos e significações possíveis. Se na antiguidade dava-se 
muita importância aos sonhos, que eram vistos como oráculos, portais para outros 
mundos ou como via de acesso às imagens espirituais, se antes o sonho era um norteador 
dos modos de vida em comunidade, mais recentemente, durante com o processo de 
modernização eles foram caindo em descrédito sendo substituídos por estratégias 
racionais e tecnológicas de condução e gestão da vida. Ou ainda, o processo onírico 
por vezes veio a ser tratado como um desvario da mente, ou apenas como um mero 
epifenômeno cerebral produtor de imagens desconexas e desprovidas de sentido, como 
uma espécie de antinomia da razão. Ainda assim, apesar das variações interpretativas ao 
longo da história, os sonhos sobreviveram como um universo assombroso e inquietante, 
multifacetado e criativo que persiste em nos visitar durante o sono.

Nas artes eles ganharam destaque em movimentos como o do surrealismo ou no 
realismo fantástico, já na ciência, o papel da atividade onírica e suas relações com o 
funcionamento do sistema nervoso foi retomado com as neurociências, sendo assumida 
a sua importância, como por exemplo, nas relações entre sono REM (rapid eye movement) 
com os processos de aprendizagem e de consolidação da memória. Mas antes do resgate 
neurobiológico da importância dos sonhos, foi com o advento das escolas de psicologia 
profunda, como as de Freud e Jung, que ocorreu uma concepção renovada do registro 
onírico como aspecto fundamental da vida psíquica. 

Marco fundamental da história da psicanálise, o trabalho A interpretação dos sonhos, 
escrito por Freud em 1900, definiu a importância dos processos oníricos através de um 
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modelo conceitual do registro psíquico. Para Freud o sonho era como que o guardião 
de nosso sono, tendo em suas imagens e fantasias formas lidar com as ansiedades, o 
que já estabelecia a sua importância enquanto regulação vital e psicossomática, como 
expressão do desejo, registro da subjetividade, dos conflitos, dos traumas das fantasias, 
em suma, abrindo uma via terapêutica de acesso ao inconsciente.

Jung também abordou a importância dos sonhos ao longo de sua obra. Ele descreveu 
o sonho como um processo simbólico de comunicação com o inconsciente, criativo 
e prospectivo, compensador das atitudes unilaterais da consciência. Suas imagens, 
criativas e simbólicas, traduzindo além dos aspectos emocionais conflitivos e suas causas, 
apontariam então para uma resolução finalista alinhada ao processo de individuação 
psíquica. E como bem lembrou Nise da Silveira (1975), para Jung o sonho não era uma 
fachada, um encobrimento ou uma máscara, mas sim se apresenta como um símbolo 
vivo, tendo em suas imagens e fantasias um processo que aponta para um projeto, para 
a regulação psíquica, tendo um caráter finalista. 

Assim como a estrutura do sistema nervoso humano é fruto de um longo processo de 
evolução biológica e cultural, as refinadas funções neurológicas não operam ao acaso e 
atendem a precisas funções adaptativas, logo, considerar um processo complexo como 
o sonho como desprovido de alguma função vital ou mesmo social seria um tremendo 
equívoco. Uma hipótese seria a de uma função adaptativa do conteúdo onírico que vai 
além da regulação fisiológica do sono. Quem sabe entre as suas funções adaptativas 
não se encontre uma forma de vislumbrar comportamentos e atitudes dentro do espaço 
vital, social e cósmico como na perspectiva do imaginário de Gilbert Durand (1988), 
que a partir de Bachelard concebeu o imaginário como um importante organizador 
psicossocial.  Tal percepção poderia se aproximar na concepção de que a produção das 
imagens simbólicas e suas fantasias possuem um caráter compensatório de equilibração 
da energia psíquica como nas teses de Jung, mas também do trânsito simbólico da 
pessoa diante da sua vida, dos modos de habitar e do seu espaço vital de convivência. 

CIDADES IMAGINADAS

Conforme observado por Wunenburger (2015), tanto Bachelard quanto Jung 
que tratam respectivamente do devaneio e dos sonhos, compartilham dos mesmos 
arquétipos como matrizes organizadoras das imagens. Sonhar, devanear e imaginar não 
significa uma posição de afastamento do mundo, mas algo próprio ao trajeto entre o 
sensível e o inteligível, estando a psicologia da imaginação na dialética entre o exterior e 
o interior que sustenta a relação vivida com o mundo. 

Em sua famosa autobiografia, Memória, sonhos, reflexões, Jung enfatizou o quanto a 
experiência onírica foi fundamental no percurso da sua vida, revelando e possibilitando 
o encontro simbólico das suas vivências pessoais e arquetípicas. Entre alguns de seus 
sonhos se destacam aqueles com imagens de casas e de cidades. Para Jung (1995) tanto 
o sonho da casa quanto o da cidade traziam elementos que apontavam para aspectos 
da estrutura e da dinâmica da psique, de onde podemos sugerir então um paralelismo 
entre os modos de habitar e as imagens da vida psíquica. 

Sobre o devaneio da solidão escreveu Bachelard (1996, p. 165), “nunca teremos visto 
bem o mundo se não tivermos sonhado aquilo que víamos”. A cidade grande é lugar 
da aglomeração de pessoas, a metrópole pode combinar estímulos e imagens de todo 
o tipo em meio a uma multidão de transeuntes, como contraparte, estamos a sós em 
nossos devaneios da vigília e em nossos sonhos noturnos. 
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Diferenciando o sonho durante o sono, do devaneio como um sonho acordado, temos 
no primeiro um maior recuo da função do eu, dado que o processo onírico opera de 
modo inconsciente e é recuperado pela consciência, enquanto no devaneio, ocorre 
uma dialética mais presente entre o eu e o imaginário, menos onírica e mais poética. 
Seja sonho ou devaneio, falamos de um desvelamento do imaginário que possibilitaria 
uma apreensão do amálgama que relaciona o sujeito com seu ambiente. Apesar de se 
conceber os dois estados, sonho noturno e devaneio acordado como distintos estados de 
consciência, ainda pode-se especular sobre o quiasma que os une e que tem fundamento 
nos modos de se lidar poeticamente com a imaginação simbólica.

Durand descreveu o imaginário presente na interação entre sujeito e mundo 
que através dos esquemas, regimes e estruturas do imaginário, enquanto trajeto 
antropológico, ou seja, das trocas entre as pulsões subjetivas do sujeito e as intimações 
do meio cósmico e social, da confluência entre o que é percebido e a imaginação, 
como fator geral de equilibração psicossocial. Para Durand (2002) o imaginário tem 
como função lidar com o tempo e com a morte, mas também as suas estruturas se 
relacionam com o corpo e com o espaço. Existindo como que uma espacialização 
da imaginação a partir de seus diferentes trajetos e estruturas. De modo que no 
trânsito antropológico e imaginativo dos gestos fundamentais estruturantes e o lidar 
com as angústias do tempo organiza-se uma imaginação espacial denominada por 
Durand como uma fantástica transcendental representada pelas imagens da luta, do 
recolhimento e da conjunção. 

As imagens, a psique e o espaço foram tema do conjunto de palestras apresentadas por 
James Hillman (1993) e reunidas no livro Cidade e Alma. Com aproximações instigantes 
entre a vida psíquica e os fenômenos urbanos, ele considerou que a cidade está na 
vida psíquica das pessoas, uma vez que cada coisa construída da vida urbana tem a sua 
importância psicológica.  Vale lembrar que Hillman (2010) já havia pensado o mundo 
como o vale da alma, e retornando à concepção da anima mundi, apresentou o soul-
making, propondo o fazer psíquico que acontece junto às imagens dos lugares, sendo 
a cidade um espaço privilegiado de transformação das imagens e experiências. Se para 
Hillman a imaginação tem como uma de suas funções a transformação de eventos em 
experiências, o imaginário urbano seria uma liga presente em nossos comportamentos, 
na experiência psíquica e na forma que habitamos o lugar. 

A partir dessas elaborações e reflexões consideramos pensar quais os  sentidos das 
imagens e das representações das cidades podem acontecer nas narrativas dos sonhos, 
mas principalmente nos ocupando em propor um modelo que relacione a imagem da 
cidade sonhada com a experiência de habitar a cidade. 

UM CAMINHO PARA A CIDADE DOS SONHOS

Mas como acessar o conteúdo dos sonhos? Em que medida e como relacionar a 
complexidade da cidade e da vida urbana, o imaginário e os sonhos. Como alcançar 
suas fantasias e imagens, suas histórias e enredos fantásticos e aparentemente 
contraditórios?  Vamos brevemente problematizar essa questão metodológica com 
alguns apontamentos:

Atualmente a pesquisa em neurociências se vale das tecnologias mais 
avançadas para medições das atividades cerebrais durante o sono e o sonho. 
Todavia, deve-se asseverar que tais métodos medem a fisiologia dos estados 
do sono, sua neurobiologia, e apesar de sua importante contribuição científica, 
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até este momento ainda trazem muito pouco do que poderíamos chamar de 
uma fenomenologia das imagens dos conteúdos oníricos. Quer dizer, por 
enquanto tais métodos não reproduzem o conteúdo dos sonhos que continuam 
sendo dependentes da experiência e do relato do sonhador. Entretanto a 
problematização da questão pode ser ainda maior, se considerarmos que o 
conteúdo imagético do sonho não é um produto puro e nem tampouco exato 
dos processos neurais ou inconscientes, mas sim é fruto de uma recordação, de 
um processo de evocação mnemônica e de uma construção, onde no mínimo 
existe a interferência de um eu consciente que modela as recordações do sonho, 
ou ainda mais, caso esse sonho seja narrado a um outro, teremos então uma 
experiência de troca intersubjetiva e de alteridade. Além do mais, é importante 
que fique claro que essa interferência da consciência do eu sobre a produção 
inconsciente, ou mesmo da alteridade do outro que escuta a narrativa, longe de 
ser um problema, é justamente o que confere riqueza e um caráter simbólico à 
experiência psíquica e onírica. 

Outro ponto polêmico seria como pensar que uma experiência tão subjetiva quanto 
o sonho pode ter um alcance psicossocial, ou em outras palavras, como eles teriam 
algo a dizer sobre nossas cidades e metrópoles aceleradas e complexas. Aqui nós 
poderíamos considerar o aspecto intersubjetivo dos fenômenos do inconsciente para 
pensar essa questão. Ou ainda, retomar uma das mais conhecidas conceituações de 
Jung que postula que para além do inconsciente pessoal existe também um coletivo. Se 
por um lado o sonho diz respeito ao sonhador e suas projeções psíquicas, pois sabemos 
que é o sonhador quem dá o tom subjetivo à narrativa, por outro lado, do ponto de 
vista intersubjetivo, os sonhos podem ter um alcance coletivo, cultural e até mesmo 
arquetípico. 

Acolhemos o material através de uma amostra de relatos de sonhos, cujas imagens 
oníricas fazem alguma referência às cidades ou as situações urbanas, considerando as 
matrizes intersubjetivas e fazendo uma hermenêutica dos conteúdos do imaginário 
de um determinado grupo de habitantes da metrópole de São Paulo, Brasil. Esta 
investigação preliminar foi realizada durante o período da pandemia da Sars-Cov-2. 
Os sonhos dependem da sua recordação e do seu relato que organizado forma uma 
narrativa. Condições acentuadas de ansiedade e estresse, como a que acometeu 
grande parte da população durante a epidemia da Covid-19, podem interferir tanto 
na qualidade do sono como na dos sonhos, deixando a sua marca em suas imagens 
e conteúdos narrativos. 

Para Durand, os conteúdos do imaginário tendem a ser articulados como narrativa. 
Seguimos como modelo para esta investigação, a partir do trânsito de imagens, conforme 
proposto por Durand (2002) e sua concepção do trajeto antropológico do imaginário. 
No trajeto imaginário as representações do objeto são assimiladas e moldadas pelas 
pulsões subjetivas (corpo e psiquismo) que reciprocamente dependem das acomodações 
anteriores do sujeito às intimações objetivas do meio (ambiente, natureza, sociedade, 
tecnologia). Dessa modelagem de acomodações e assimilações sucessivas observa-se o 
exercício da imaginação simbólica.

Por último, partindo dos modelos de pesquisa como o clínico-qualitativo e adotando 
em nossa prática algumas orientações como as feitas por Turato (2015), não buscamos 
a exatidão ou precisão de um relato, mas sim, considerando as variações e oscilações 
afetivas, subjetivas e intersubjetivas, particularmente no que diz respeito ao estudo 
de relatos, narrativas, imagens e fantasias, procuramos tentar compreender como os 
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sujeitos constroem seus sentidos e significados sobre determinada situação humana. 
Neste caso, fazendo uma hermenêutica dos sentidos e significados possíveis da produção 
onírica e suas imagens urbanas, se aproximando da cidade dos sonhos. 

HABITANDO A CIDADE E SEUS SONHOS

Neste trabalho nos concentramos em narrativas de habitantes da cidade de São 
Paulo, Brasil. Os sonhadores são sujeitos adultos, que vivem, trabalham, tem seu lazer 
e demais ocupações nesta complexa e movimentada metrópole, permitem o acesso ao 
imaginário em uma determinada situação. 

Em A poética do espaço, Bachelard (1988) percorreu os devaneios e imagens 
da intimidade e do repouso em sua relação com o espaço.  Já ao longo da sua obra, 
Bachelard devaneou e produziu muitos devaneios em seus leitores durante a sua fase 
noturna ou de análise poética das produções literárias. Grande parte dela percorrendo 
poeticamente as matérias do fogo, água, ar e terra e suas qualidades de transformação, 
dispersão, solução e coesão, movimento, ascensão, repouso entre outras. Assim como 
nos devaneios, os sonhos observados também apresentam imagens materiais, espaços 
terrestres, pedras, cascalhos, chuva, alagamentos etc. 

Segundo Durand a formação das imagens é polivalente sobre os objetos sensíveis, 
entretanto o trajeto imaginário é simplificador e organizador. A amostra das 
narrativas oníricas estudadas, trazem percepções e memórias, guardam expectativas, 
ansiedades e desejos sobre as formas de se viver na cidade. Tais imagens fruto das 
recordações não são totalizantes, trazendo vestígios e fragmentos, recuperados 
pela evocação das suas imagens e organizados como discurso narrativo. Algumas 
vezes traduzem angústias e aflições, ou muito pelo contrário podem trazer imagens  
agradáveis, bonitas, felizes e repousantes. A cidade dos sonhos, com suas imagens 
ou contextos, remeteriam ao modo de vida, cenários e situações urbanas traduzindo 
um ethos, quer dizer, das condições que permitem ao humano habitar e participar 
do mundo. Inclusive alguns recuperando uma mistura de elementos na natureza 
para dentro da cidade, como trazendo um confronto de forças ou traduzindo uma 
busca de nutrição com as forças da vida, de revitalização ou integração da cidade 
em uma nova paisagem. Ou ainda, em vez de ansiedade e desafio, trazendo alguma 
proposta criativa de urbanização ou paisagística. Alguns sonhadores imaginando 
um ambiente menos poluído, quente e árido, mais arborizado e fresco, ou também 
com imagens de abrigo, casas acolhedoras, cabanas, locais de refúgio em meio ao 
frenesi diário do trânsito da metrópole paulistana. 

Observando a redundância ou repetição dos temas seguem como resumo alguns 
agrupamentos temáticos de imagens presentes em narrativas de sonhos com imagens 
urbanas:

Dialética entre cidade e paisagem: Manifestações da natureza, florestas e vegetação 
surgindo em meio ao espaço urbano, presença de animais silvestres na cidade.  Jardins 
urbanos nas vias públicas.

Transmutação líquida: Água, chuvas, tempestades, alagamentos. Danos provocados 
por chuvas e infiltrações. Rios, córregos e lagos dentro da cidade. 

Matéria impermanente: Deterioração dos espaços construídos. Demolição, calçadas 
removidas, cascalhos espalhados pelas ruas, erosão, construções com risco de 
desabamento.
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Eterna perambulação: Deambulando em cidades labirinto. Solidão em meio à 
multidão ou mesmo dentro de veículos, carros, ônibus, metrô. Vias congestionadas ou 
bloqueadas. 

Território vazio:  Cidade deserta e sem movimento: Ruas esvaziadas ou com poucas 
pessoas. Cenários noturnos, ruas sem iluminação. Comércios fechados. Prédios e casas 
abandonados. 

Cosmologia do repouso: Lugares de refúgio e recolhimento. Casa acolhedora, cabana 
em meio a uma floresta urbana, janelas com vista para um belo parque. Vila de casinhas 
aconchegantes no interior da metrópole.

PALAVRAS FINAIS

As qualidades, movimentos ou temas presentes nas imagens expressam imagens 
que compreendidas a partir do trajeto antropológico, onde as narrativas produzidas 
pela elaboração simbólica dos sonhos se situam na encruzilhada entre os esquemas e 
estruturas do imaginário e a percepção dos fenômenos urbanos, das formas de habitar 
o lugar e conviver, sugerem um sistema de acomodações e assimilações dinamizado 
por um laço de desequilíbrios e reequilíbrios sucessivos entre o imaginário, a os sonhos 
narrados, as trocas intersubjetivas e o campo psicossocial da cidade.  

O fenômeno do sonhar é recuperado por uma evocação de memórias e construção 
narrativa que uma vez compartilhada com o outro se traduz em uma troca intersubjetiva.  
Neste trabalho propomos pensar o sonho da cidade como uma expressão da vivência 
do ethos, como aquelas condições fundamentais que permitem a constituição humana 
e o habitar o mundo, compreendendo o sonhar como uma revelação do sujeito que 
também revela a relação dos sujeitos com a cidade. Sonhar com o lugar em que se vive 
pode ser visto como a manifestação de uma preocupação básica com o espaço vital, 
realizando um processo de pesquisa e preparação psíquica que, quando associado ao 
desejo, poderá contribuir sobre os modos de habitar a cidade e a paisagem. 

As narrativas estudadas foram formadas durante o período caótico da epidemia da 
Sars-Cov-2. O clima da pandemia é o do pesadelo do real. Pode-se especular o quanto a 
Covid-19 interferiu nesta produção onírica devido ao aumento da ansiedade, o alto nível 
de estresse, o isolamento social e as restrições de mobilidade. A presença de muitas 
imagens expressando o universo da angústia pode ser uma consequência do aumento 
da incerteza e do medo do período crítico da epidemia, das mudanças comportamentais 
e impacto nas subjetividades. 

Não se observou um único sentido para as cidades sonhadas, mas sim uma 
polivalência de significados. A projeção imaginária é versátil e multifacetada sobre os 
objetos perceptíveis, entretanto o trajeto imaginário é simplificador e oferece eixos 
simbólicos que podem ser apreendidos. A cidade sonhada pode ser vista como um 
trajeto que liga o sujeito e o seu meio. A experiência dos fenômenos urbanos, assim 
como as percepções da cidade em sua teia de relações, remete os seus significados ao 
psiquismo que amalgamado pela imaginação e seus esquemas, em uma operação circular 
e reversível, constrói um mosaico de fragmentos de situações, movimentos e aspectos, 
formando uma cidade dos sonhos. Como um processo poético, diria, quase que infinito 
de deformações sucessivas e acessando a nossa liberdade originária, se repetindo noite 
após noite vai contribuindo com imagens que, uma vez tornadas narrativas, poderão vir 
a ser compartilhadas dentro do campo intersubjetivo.



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

222

REFERÊNCIAS

BACHELARD, G. O novo espírito científico; A poética do espaço. São Paulo: Nova Cultural, 
1988.

BACHELARD, G. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

CALVINO, I. As cidades invisíveis. Rio de Janeiro: O Globo / São Paulo: Folha de São 
Paulo: 2003.

Cidade dos sonhos. Direção: David LYNCH. Estados Unidos: Asymmetrical Productions; 
Imagine Television; Le Studio Canal +; Les Films Alain Sarde; The Picture Factory; 
Touchstone Television, 2001. 1 DVD (140 min),

DURAND, G. A imaginação simbólica. São Paulo: Cultrix / Edusp, 1988.

DURAND, G. As estruturas antropológicas do imaginário: introdução à arquetipologia 
geral. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

FREUD, S. A interpretação dos sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 1999. 

HILLMAN, J. Cidade e alma. São Paulo: Studio, 1993.

HILLMAN, Re-vendo a psicologia. Petrópolis: Editora Vozes, 2010.

JUNG, C. G. Memórias, sonhos, reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.

SILVEIRA, N. Jung: vida e obra. Rio de Janeiro: José Alvaro Editor / Paz e Terra, 1975.

TURATO, E. R. Métodos qualitativos e quantitativos na área da saúde: definições, 
diferenças e seus objetos de pesquisa. Revista de Saúde Pública. 2005. 39 (3), 507-514. 

WUNENBURGER, J.-J. Da imaginação material à geopoética em Gaston Bachelard. 
In Ribeiro, S. M. P. & Araújo, A. F. Paisagem, imaginário e narratividade: olhares 
transdisciplinares e novas interrogações da psicologia social. São Paulo: Zagodoni, 
2015, p. 17-30. 



ALÉM DO GRAFITE, O ESPAÇO PÚBLICO COMO LUGAR 
SINGULAR

Betty Mirocznik
Universidade de São Paulo, Brasil

betty_mirocznik@usp.br

RESUMO

Esse ensaio tem como foco central a análise da forma com que as populações urbanas 
se apropriam dos espaços públicos a partir de projetos artísticos. Para tratar desse 
tema utilizaremos os conceitos fenomenológicos propostos por Gernot Böhme (1937) 
e Christian Norberg-Schulz (1926-2000). O que nos interessa aqui é a análise da relação 
entre o homem e o espaço urbano na construção de um lugar singular que instigue as 
percepções, sensações e memórias de cada um. Pretende-se refletir sobre o conceito 
de atmosfera, sobre o conceito de site specific, sobre a relação do sujeito com o objeto 
artístico e a cidade. Elegeu-se para essa narrativa o Beco do Batman em São Paulo, pela 
sua configuração única e, pela variedade, qualidade e quantidade de grafites que lá se 
encontram, resultando em um museu a céu aberto. Os grafites de artistas pioneiros na 
arte urbana de São Paulo, construídos por uma variedade de cores e imagens despertam 
sensações e memórias, constituindo um mundo à parte.  Esse pequeno espaço dentro da 
cidade caótica, ao mesmo tempo em que se apresenta assume a função de transgredir. 
Esse espaço contestatório se irradiou para além de seus muros, fazendo com que o bairro 
da Vila Madalena ficasse conhecido também, pela onipresença do grafite, realizado com 
ou sem consentimento dos proprietários.

PALAVRAS-CHAVE: 

Grafite; espaço público; site specific; Gernot Böhme; Christian Norberg-Schulz;

ABSTRACT

This essay has as its central focus the analysis of the way in which urban populations 
appropriate public spaces through artistic projects. To address this issue, We aim to use 
some phenomenological concepts proposed by Gernot Böhme (1937) and Christian 
Norberg-Schulz (1926-2000). What interests us here is the relationship between man 
and space in the construction of a place that instigate unique sensations and memories 
of each one. It is intended to reflect on the concept of atmosphere, on the concept 
of site specific, on the subject’s relationship with the artistic object and the city. The 
Batman’s Alley in São Paulo was chosen due to its unique configuration and the variety, 
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quality and quantity of the graffities founded there, resulting in an open-air museum. The 
graffiti of Sao Paulo’s urban art pioneering artists, built by a variety of images, awaken 
sensations and memories, constituting a world apart. This small space within the chaotic 
city, while presenting itself, assumes the function of transgressing. This contesting space 
radiated beyond its walls, making the Vila Madalena neighborhood known as well, for 
the omnipresence of graffiti, carried out with or without the consent of the owners.

KEY-WORDS: 

Graffiti; public space; site specific; Gernot Böhme; Christian Norberg-Schulz;

INTERPENETRAÇÕES

A essência do construir é deixar habitar.
 A construção realiza sua essência ao edificar lugares  

por meio da reunião de seus espaços. 
Somente se formos capazes de habitar poderemos construir 

(HEIDEGGER in NESBITT, 2008. p. 476)

Desde o final da segunda guerra mundial até nossos dias, as cidades e o entendimento 
do que é arte no campo da teoria crítica, passaram por mudanças significativas. Por volta 
dos anos 80, no apogeu da pós-modernidade, Artur Danto identificou o período como 
fim da arte. Tudo que veio após esse fim, na ausência de um nome melhor, passou a se 
chamar de arte contemporânea (DANTO, 2006).

Uma das mudanças perceptíveis do período está na pluralidade, multiplicidade e 
diversidade. Quaisquer técnicas ou tecnologias, quaisquer materiais, quaisquer suportes 
podem candidatar-se à categoria das artes. Outro traço primordial encontrado na arte 
contemporânea refere-se ao hibridismo: todos os gêneros, todos os suportes, todas as 
formas, todas as linguagens podem misturar-se para celebrar suas complementaridades, 
similaridades e diferenças. 

Outra mudança fundamental do período é a dissociação da relação entre tempo 
e espaço, tão presente nas sociedades urbanas contemporâneas. Se antes a nossa 
relação com o espaço era represada, hoje é dinâmica, ou até displicente. Estabeleceu-
se um novo vínculo entre o espaço, o tempo, o efêmero e o real. Esta transformação 
subverteu a relação do sujeito com as coisas, do sujeito com os objetos, e do sujeito com 
as suas percepções e sensações na construção do lugar – entendendo-se lugar como a 
apropriação do espaço experimentado e vivido. Também resultou na perda da noção de 
distanciamento. Hoje parece não existir mais o mundo externo ou afastado, e sim um 
ambiente onde está tudo dentro, numa imersão total. Para Ricardo Fabbrini,

[...] é na percepção marcada pela demora, pelas hesitações, pela perda de tempo 
e pelo tempo perdido, pela paciência em desvelar o segredo de uma imagem de 
exceção, que teríamos a negação da temporalidade, do consumo capitalista, com 
suas palavras de ordem: gozo, narcisismo, competitividade, performance ou 
sucesso (FABBRINI, 2016).
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Aqui, tratarei dessas mudanças a partir da reflexão sobre a forma de apropriação 
dos espaços públicos pelas populações urbanas na construção de um lugar singular, 
tomando como narrativa os grafites encontrados no Beco do Batman em São Paulo. 
Elegi esses grafites - entendidos como grafite-arte com predomínio de imagens com 
intenção artística – como objeto para essa narrativa, por entender que eles impactam 
e transformam a relação e a percepção do fruidor com o entorno, sequestrando-o do 
ritmo acelerado de nossos dias. 

Para o enfrentamento desse tema, problematizo a construção do lugar singular pelo 
sujeito sensível. Essa reflexão é embasada nos conceitos da fenomenologia focada 
na atmosfera - espaço sintonizado com um conjunto de elementos indefinidos e 
espacialmente distribuídos – sob o ponto de vista do filósofo alemão Gernot Böhme. Isso 
se dá por meio da correlação entre uma presença emissora e a percepção física do sujeito. 
Böhme (1995) argumenta que a atmosfera não se refere a características espirituais, mas 
a uma atitude reflexiva e crítica relacionada à consciência da corporeidade e da percepção 
do indivíduo. Para o filósofo, a atmosfera constrói uma estética da presença, na qual o 
objeto impacta o sujeito observador na mesma medida em que o sujeito transforma o 
objeto. Nesse sentido, o corpo atua não como uma unidade fechada, mas sim, como 
um conjunto de possibilidades em troca contínua com as energias e características do 
ambiente circundante. Por essa via, a atmosfera pode ser entendida como um sentimento 
indivisível do sujeito sensível frente à presença de algo. A atmosfera no entendimento 
de Böhme pressupõe o envolvimento afetivo entre o sujeito e as coisas, aqui, os grafites 
do beco. Sob esse ângulo, a atmosfera opera como um entre, na qual a distância do 
espectador e a obra é inapreensível, como um limite que, ao ser eliminado, deixa-se 
afetar pela paisagem construída (BÖHME, 1995).

 

Figura 1: Beco do Batman. 
Fonte: [https://www.viajali.com.br/wp-content/uploads/2018/05/beco-do-
batman-10-730x480.jpg], 2019.
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A construção da atmosfera a partir da presença do grafite-arte enquanto agente 
gerador da construção de um lugar pelo espectador-participante, baseia-se na 
interação entre a técnica e o suporte físico dessa arte, construída em grande medida a 
partir da materialidade da tinta e superfície e, da imaterialidade da luz, da névoa e do 
cheiro. É por meio da percepção multissensorial e das experiências desses elementos 
que o espectador constrói a obra e se apropria do espaço público. Nesse sentido, o 
grafite-arte se coloca como moderador da apropriação do espaço público pelo cidadão 
comum que habita as cidades e, não somente, como expressão e manifestação dos 
autores das obras. 

Essa dinâmica cria espaços conflituosos que impactam no cotidiano do cidadão 
que por lá transita. Esses espaços se fundam em uma necessidade marginal não 
ordenada, como uma espécie de espaço capaz de realizar inversões ou neutralizações 
do status quo, ainda que estas sejam locais, ou, até temporárias. Nesse sentido, 
somos atraídos para fora de nós mesmos, numa erosão de nossa vida e de nosso 
tempo. A atmosfera desse sítio nos marca, nos deixa em suspensão, neutralizando 
ou invertendo o conjunto de relações que se acham designados e refletidos por ele.

BECO DO BATMAN: EXPRESSIVIDADE DO FICTÍCIO

 

Figura 2: Beco do Batman. 
Fonte:[ncrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQvnGtSw1zuoscoguZJRsi3pCVJJLvPNy
SLV8-ZFHUgCYj6S19YAg&s], 2019.

O Beco do Batman, uma galeria de grafite a céu aberto, está localizado entre a 
Rua Gonçalo Afonso e Rua Medeiros de Albuquerque no bairro da Vila Madalena 
na cidade de São Paulo. O bairro, conhecido por sua frequência boêmia e artística, 
abriga vários bares e restaurantes além, de uma área residencial. A ocupação do beco 
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pelos grafites tem início na década de 1980, quando em uma de suas paredes foi 
encontrado, da noite para o dia, um grafite do personagem da DC Comics, o Batman 
-homem-morcego dos quadrinhos-, herói que deu nome ao beco. A partir dessa 
obra o espaço foi ganhando notoriedade ao receber inicialmente, grafites de artistas 
pioneiros na arte urbana de São Paulo como Alex Vallauri e o Grupo Tupinãodá, e, 
posteriormente, de artistas des-conhecidos e consagrados como Speto, Os Gêmeos, 
Milo Tchais, Ricardo Akemi, Boleta, entre outros.

 

Figura 3: Beco do Batman: Beco do Batman. Fonte: Veja SP, 2021

Ao longo desse processo, o beco assume a função de transgredir, ao mesmo tempo 
em que se apresenta como um pequeno espaço dentro da cidade caótica. Os grafites 
construídos por uma variedade de cores e imagens despertam sensações e memórias, 
constituindo um mundo à parte. Esse espaço contestatório, irradiou para além de seus 
muros, outras iniciativas similares por parte dos proprietários e frequentadores do 
bairro. Pode-se pensar que os grafites-arte ali encontrados não são produto de uma 
identidade, mas, que ao menos durante certo tempo, a expressão da necessidade 
marginal de um manifesto pautado em práticas superpostas em uma mesma estrutura 
espacial. O crescimento do grafite no beco e o surgimento de novas gerações de artistas 
vieram acompanhados de um lento processo de expansão para outras partes de São 
Paulo. O sítio, outrora abandonado, torna-se um dos mais democráticos espaços para a 
arte na cidade de São Paulo.

Chama a atenção um pavão com proporção humana, pintado provavelmente com 
o intuito de que os visitantes se coloquem à sua frente para sacar uma foto ao mesmo 
tempo em que estabeleçam uma relação corporal com a obra e sua plumagem. Uma 
construção perceptiva entre figura e fundo, como constituição de um lugar singular. A 
obra desperta os sentidos conduzindo a uma experiência multissensorial onde o sujeito 
e o objeto se complementam na construção da paisagem.
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Figura 4: Beco do Batman. 
Fonte: [https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTM9Ox0RXJsGzx8jJfXx-
c3Ulv85JdK5CHaPXWpQTii3K6IqLix_Rw&s], 2019.

A travessia pelo beco possibilita capturar o indizível no dizível, o invisível naquilo que 
é visto, entendendo a paisagem como uma cartografia no processo que abre janelas 
para o devir das sensações e percepções, como uma experiência inscrita na tradição das 
errâncias e suas derivas. Essa travessia assinala a alegoria do encontro com a alteridade 
na experiência da cidade contemporânea, subtraindo-nos do estriamento do espaço, 
dos corpos e dos pensamentos a que somos submetidos

Há de se considerar que vivemos em uma sociedade que se articula em torno de 
uma galáxia de imagens constantemente renovadas que buscam o olhar do observador 
a todo momento, conseguindo apenas prender a sua atenção de maneira fugaz antes 
de desaparecerem. Trata-se de um modelo regido pelo consumismo e pela lógica do 
capital financeiro, prática sintomática de nossa sociedade, descrita em obra seminal do 
pensador francês Guy Debord (1931-1994) como a sociedade do espetáculo. Retomo 
Fabbrini, para melhor explicitar,

Frente à saturação de imagens própria a sociedade do espetáculo que nos tornou 
cegos, de tanto ver, é necessário, assim, uma reeducação dos sentidos que devolva 
à percepção sua capacidade de apreender as nuances de uma dada imagem. 
Constatando-se a necessidade dereorientação da percepção, é preciso que o 
observador substitua a pergunta habitual, própria do hedonismo ansioso: “o que 
veremos na próxima imagem?”  (FABBRINI, 2016).
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Debord refere-se de forma crítica à ditadura do olhar que nos coloca como meros 
observadores com entendimento fragmentado, focalizado e perspectivo do espaço. É 
contra esse pano de fundo que retomo o conceito de atmosfera proposto por Böhme. 
O filosofo problematiza o lugar como dimensão da existência humana, decorrente da 
necessidade do indivíduo em compreender e dar significado às relações com o entorno. 
Nesse sentido, cada espaço e lugar sugerem atos e atividades distintas. O que nos leva a 
pensar que a paisagem, o espaço ou o lugar nada mais são que experiências singulares, 
imagens mentais e neutras que se fundem à nossa experiência cognitiva e existencial. 
Dessa forma, perdem importância os produtos finais, e ganham importância os proces-
sos de construção dos lugares.

Há um componente ritualístico nesse processo, uma espécie de coreografia que 
rebenta à medida em que o corpo se aproxima da obra. Cada um dos grafites forja 
uma certa solidão no espectador, desconectando-o da realidade espaço-temporal e 
arrastando-o para dentro dele; faz com que se experimente um espaço e tempo diversos 
do que ordinariamente se vivenciaria. Nesse sentido, a obra combina o mundo da cidade 
com o cultural, sem, no entanto, resolver a tensão entre os dois. 

 

Figura 5: Beco do Batman. 
Fonte: [https://www.portalr3.com.br/wp-content/uploads/2021/08/20210819-expo-beco.
jpg], 2019.

É por este motivo que esses grafites são considerados como uma intervenção 
site specific, na qual o caráter material e nada efêmero é dado pelas características 
estruturais do sítio. Isso nos remete ao conceito romano de genius loci (espírito do lugar) 
- abordagem fenomenológica entre o lugar e suas características preexistentes ao operar 
como ferramenta de aclaramento dos significados do entorno ao incorporar os traços 
que constituem a sua essência. Acentua-se, portanto, a experiência e a sensação de 
se estar em um lugar único. O projeto artístico como ferramenta de explicitação dos 
significados presentes no ambiente dado.

Paradoxalmente, pode-se pensar no genius loci tanto como um caráter efêmero, 
desfocado e imaterial, quanto focado e material. Explico melhor: o caráter efêmero se dá 
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a partir das características do lugar, que lhe conferem qualidades únicas e memoráveis. 
Essa percepção se dá para além dos cinco sentidos aristotélicos, ao envolver também 
os sentidos de orientação, equilíbrio, movimento, duração, continuidade, escala e 
iluminação. Ao passo que o caráter material e nada efêmero é dado pelas características 
estruturais do site. Nesse sentido, a criação de lugares específicos se dá a partir do genius 
loci, da materialidade e sua expressão estrutural à percepção multissensorial ampliada 
(NESBITT, 2008).

À essa leitura somam-se os conceitos defendidos pelo arquiteto norueguês Christian 
Norberg-Schulz (1926-2000), que problematiza o espaço como dimensão da existência 
humana. Schulz propõe em seu livro Existence, Space and Architecture, que o interesse 
do homem pelo espaço tem raízes existenciais decorrentes de sua necessidade em 
compreender e dar significado às relações com o entorno, orientando-se de forma cognitiva 
e afetiva, visando estabelecer um equilíbrio dinâmico com o espaço que o cerca.

O fato de a obra ser apreendida pelo espírito do lugar cria uma dialética entendida 
por Norberg-Schulz como um processo de partida e retorno. Essa dinâmica se dá em 
um fluxo contínuo de associações e ressignificações nas quais certas características 
são preservadas, algumas importadas e outras exportadas por meio de transferências, 
traduções e transposições.

O entendimento desse mecanismo é vital para a reflexão dos conceitos de continuidade 
e mudança defendidos por ele.  Em sua narrativa sobre o genius loci, Schulz descreve como 
fundamental: a visualização e compreensão do ambiente natural, a complementação do 
que falta no ambiente dado e a simbolização do real como ferramenta para a criação de algo 
novo e diferente. Essa correspondência se dá a partir da experimentação e comunicação. 

Fica aqui evidente que a configuração do beco - site specific-, somada as possibilidades 
do grafite como ferramenta para a expansão da capacidade perceptiva e sensorial, estimula 
uma atitude crítica em relação à apropriação do espaço público. O espectador participa 
de forma ativa na concepção da obra ao se perceber percebendo. Desse modo, tanto os 
objetos artísticos quanto o espaço público operam como ferramenta de negociação e 
avaliação do beco.  Essa percepção sensorial do espaço é marcante, já que, antes mesmo 
de separar visualmente os objetos e materiais, é possível perceber o impacto de algo ainda 
não identificado, na transformação de um espaço qualquer da cidade em um lugar cheio 
de significados que emocionem e instiguem, que expandam a compreensão do sentido de 
ocupação dos espaços públicos pelas populações urbanas (NORBERG-SCHULZ, 1972).

O indeterminável resulta dos encantos dos interstícios. Entre ser objeto e ser signo. 
Entre o volátil e o perene. Entre o gesto da pintura nas paredes do beco e sua captura 
no instante irreversível da foto. Entre a espontaneidade artesanal e o perfeccionismo 
tecnológico. Entre o visceral e o artifício. Entre o enigma e a pintura. Entre o primeiro 
esforço investido na arte do fazer e o segundo esforço para ocultar o esforço como se 
tudo brotasse espontaneamente do nada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que busquei discutir com esse ensaio focado na construção de um lugar singular 
a partir da experiência e percepção de cada um, propôs, não tanto como conclusão, 
mas, como reflexão das atribuições dos grafites do Beco do Batman e das artes em geral 
nesta nova condição de vivermos. Diante desse contexto é de extrema importância que 
as artes instiguem ponderações, questionamentos e tensionamentos no espaço urbano 
frente a estetização e o ritmo frenético e massificante de nossos dias, identificando, 
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compreendendo e avaliando as práticas culturais e a própria sociedade contemporânea. 
Nesse sentido, a arte deverá integrar-se à cidade, gerando situações sem precedentes, 
em constante evolução, concebendo circunstâncias que a diferenciem dos mobiliários 
urbanos e seus objetos.

O Beco do Batman na década de 80, com sua galeria a céu aberto, transformou-se 
em um espaço legítimo para manifestações artísticas e de contestação da cidade de 
São Paulo. Naquelas vielas, diferentes formas de arte urbana ganharam visibilidade e 
reduziram o seu sentido marginal, em um movimento de institucionalização. Desde a 
década de 80, o reconhecimento se dá na participação de diversas instituições, públicas 
e privadas - galerias e ateliês de arte, prefeitura, ONGs, etc. O Beco do Batman passa 
a ser um ponto de visitação obrigatório para os cidadãos e turistas que vem à São 
Paulo, simbolizando um alto lugar da cultura paulistana, em franca oposição ao sentido 
marginal que tinha até então. Os grafites deixam de ocupar o de subversão, sarcasmo, 
marginalidade, erotismo e performance, para ganhar valor institucional, de apropriação 
da cidade, de convivência, de identidade e valor econômico. O beco se torna lugar de 
sociabilidade e de identidade.

Isso se dá a partir da maneira como percebemos e experimentamos o espaço urbano 
na construção de um lugar singular. Para tanto, há de se considerar a presença da 
atmosfera conceituada por Gernot Böhme acrescida pela noção de genius loci explicitada 
por Christian Norberg-Schulz. Essas características, quando presentes nas intervenções 
artísticas, tornam o cidadão mais consciente possibilitando uma relação libertadora e 
não reguladora com o espaço-temporal. Aqui, pode-se dizer que os grafites do beco têm 
conteúdo intrínseco, explicitando o ambiente, tornando-o tangível, criando conteúdos 
que estabeleçam novas formas de conhecimento e apropriação daquele pedaço da 
cidade pelo sujeito sensível. 

Nesse sentido, os grafites que lá são encontrados - uma arte criada nas ruas e para 
as ruas -, representam a vida cotidiana, os conflitos e possibilidades da vida urbana 
na cidade. Esses grafites envolvem técnicas, agentes e temas que não costumam ser 
encontrados nas instituições tradicionais e formais. O alcance dessa forma artística se dá 
na apropriação, na necessidade da autorrepresentação do cidadão, na conscientização 
corporal dos fruidores pela proximidade com a obra e cotidiano e, pela quebra das 
fronteiras entre arte e vida.
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RESUMO

Este trabalho busca articular a ideia de performance queer do carnaval de rua, na 
cidade brasileira de Porto Alegre, como agir político de reinvindicação do direito à 
cidade, através da visibilidade, e da sensibilidade estética que surge e que atua nesse 
espaço de aparecimento. Se atravessa o conceito de direito à cidade a partir do olhar 
da teoria queer sobre a performance do corpo, numa discussão sobre os aspectos 
estéticos e políticos de uma identidade e sensibilidade propriamente queer, o camp. 
Entende-se o camp enquanto constituidor político da identidade LGBTQIAP+, pretende-
se traçar suas conexões com o desenvolvimento do o carnaval de rua no Brasil. Para 
tanto, se aprofunda a discussão sobre estética e performance a partir do olhar sobre as 
atividades realizadas pelo Bloco da Laje, um bloco de carnaval da cidade de Porto Alegre, 
em suas manifestações no espaço público, como posicionamentos político-culturais não-
normativos e de resgate a cultura de carnaval de rua. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Direito à cidade; performance; corpo; queer; carnaval de rua

ABSTRACT

This work seeks to articulate the idea of   queer performance of the street carnival, 
in the Brazilian city of Porto Alegre, as a political act for claiming the right to the city, 
through visibility, and the aesthetic sensibility that arises and acts from this space of 
appearance. The concept of the right to the city is crossed from the perspective of queer 
theory about  the performance of the body, in a discussion on the aesthetic and political 
aspects of a properly queer identity and sensibility, the camp. Camp is understood as a 
political constituent of the LGBTQIAP+ identity, and it is intended to trace its connections 
with the development of street carnival in Brazil. In order to do so, the discussion on 
aesthetics and performance is deepened from the perspective of the activities carried out 
by Bloco da Laje, a carnival collective from the city of Porto Alegre, in its manifestations 
in public space, as non-normative and political-cultural positions. 
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de mestrado em seu estado inicial, 
onde se pretende levantar quais narrativas que se desenham na discussão entre direito 
à cidade e as identidades queer1. Busca-se explorar as tangentes e transversalidades 
entre performance e cidade, entre o corpo e expressão artística, entre estética e política, 
ao pensar a cidade não apenas como seu aspecto visível, mas como uma relação entre 
sua construção espacial e sua construção ideológica, orientando a produção do espaço 
e territorialização dos corpos. Mais especificamente, o corpo dissidente e transviado, o 
corpo queer.

A cidade muda conforme muda a sociedade no seu conjunto, em um processo 
de autoprodução da mesma e de suas relações. No entanto, esses processos de 
transformação, de criação e de reprodução da cidade, geralmente não acontecem de 
maneira pacífica, e sim através de uma disputa no campo político pela validação de 
necessidades na forma de direitos (LEFEBVRE, 2008). Dentro desse contexto, o direito 
à cidade pode ser compreendido como uma reivindicação síntese de um conjunto de 
direitos. Sendo que o corpo urbano que habita, vivencia e navega o espaço público, 
está fundamentalmente expressando e performando o seu direito à cidade, seu direito 
à liberdade e à sua individualidade.  

O corpo se expressa politicamente, e não apenas através da linguagem, mas também 
através da própria persistência e existência em sua exposição, por meio de uma 
performatividade específica. Na performance, tanto a ação quanto o gesto significam 
e falam como reivindicação política, criadas pelo corpo quando esse aparece e reage, 
quando recusa e persiste (BUTLER, 2018, p. 92). De maneira que podemos dizer que 
a ação plural e pública é o exercício do direito de se ter um lugar e de se pertencer, 
sendo esse exercício o meio pelo qual o espaço de aparecimento é pressuposto e 
constituído (BUTLER, 2018, p.61). Desse modo, quando corpos se encontram, andam e 
falam juntos, reivindicam um certo lugar como espaço público, onde o caráter corpóreo 
dessa ação opera tanto na contestação de suas condições como tornam essa mesma 
condição sua fonte estimulante. Quando corpos se reúnem reivindicam um direito plural 
e performativo de aparecer, um direito que afirma e instaura o corpo no campo político e 
que, em sua função expressiva e significativa, transmite uma exigência corpórea por um 
conjunto de condições econômicas, sociais e políticas (BUTLER, 2018, p.16). 

No âmbito das reivindicações de gênero, a discussão sobre a performance se encontra 
diretamente ligada ao tema uma vez que aqueles que não vivem seu gênero de modos 
convencionais estão expostos a um risco mais elevado de assédio, patologização e violência 
(BUTLER, 2018, p. 36). Gênero, enquanto categoria analítica, possibilita tornar visíveis 
outros grupos omitidos que não se encaixam na estreita binaridade heteronormativa, 
propondo novos instrumentos que permitem reconhecer as diferenças de uso do 

1. Designação de caráter abrangente usada para pessoas que, seja por sexo biológico, orientação sexual, orientação 
romântica, identidade de género ou expressão de género, não correspondem a um padrão cis-heteronormativo. Um 
termo guarda-chuva usado para todos os que não se identificam como heterossexuais ou cisgênero, de forma análoga 
à sigla LGBTQIAP+. Trata-se também da apropriação e ressignificação de um termo previamente considerado ofensivo 
para a comunidade LGBTQIAP+.
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espaço e do tempo, diferenciados por gênero (CZYTAJLO, CASARES, 2020), bem como 
sua acessibilidade ao campo político de aparecimento. Neste sentido, as reivindicações 
de gênero se apresentam como uma rejeição das normas prescritas que causam a 
situação de precariedade da população queer. Normas essas que nos precedem e atuam 
sobre nós de maneira que somos obrigados a reproduzi-las involuntariamente. Mas 
quando esse campo de normas se rompe, abrem-se caminhos para formas de viver o 
gênero que desafiam àquelas predominantemente reconhecidas. De modo que se torna 
performativo tanto o exercício de gênero, quanto a reivindicação política de igualdade 
corporificada e a habilidade de se mover coletivamente dentro dessa categoria social no 
espaço público (BUTLER, 2018, p. 36-38). 

No âmbito da violência de gênero nas cidades, as experiências do cotidiano se 
expressam em diferentes escalas de territórios em disputa. Escalas que se fazem 
necessárias para serem reconhecidas e atuarem em propostas da perspectiva de 
gênero e que deem conta das injustiças territoriais. A primeira escala sendo a do 
corpo, e depois as escalas do território do lar, do território do bairro e do território da 
cidade. Cada uma com suas complexidades, sem serem categorias estáticas, mas em 
uma relação de interdependência, atravessadas por uma multiplicidade de interseções 
(FALU, 2020). Na cidade hostil, o corpo queer é confinado ao espaço do privado, 
devendo ser subjugado por não se enquadrar no estatuto normativo de igualdade, 
maneira pela qual essa se protege na sua forma ideológica, constituindo os sintomas 
de um “armário urbano”.  O armário urbano pode ser entendido, como um imaginário 
construído coletiva e individualmente, visando o apagamento das subjetividades e 
alteridades. Por meio do discurso, a figura do armário é colocada como um ambiente 
necessário à preservação da privacidade das pessoas consideradas desviantes da 
norma sexual: o que não é norma deve ser ocultado, uma vez que representa risco à 
ordem sexual vigente, sendo que a violência e a insegurança urbana, muitas vezes se 
tornam justificativas de usos políticos para intervenções que reforçam a expulsão da 
população LGBTQIAP+ de seus territórios. (JÚNIOR, 2017).

Essa cidade hostil foi historicamente construída pelo planejamento urbano oficial 
através de intervenções promovidas pelo Estado com o objetivo de higienizar e moralizar 
as áreas urbanas estigmatizadas. Intervenções estas, que se estendem e se mesclam a 
discriminações de classe, de gênero, de sexualidade, de etnia e de cor, sob a justificativa 
de controle desses elementos da sociedade, classificados como pertencentes de uma 
“classe perigosa” (RAMOS, 2015, p.176). A experiência da segregação promovida por essas 
intervenções urbanas possui o claro objetivo de revalorização econômica, imobiliária e 
simbólica das áreas urbanas, mas que para sua efetivação é necessário, entre outras 
ações, expulsar toda uma população de corpos estigmatizados e marginalizados, que 
de outra forma dificultariam essa retomada de valor (RAMOS, 2015, p.178). E se espaço 
urbano é um reflexo do que nós temos enquanto sociedade, como valores dominantes, 
a ausência de políticas públicas em garantir o acesso dessa população aos seus direitos é 
um sinal de que a cidade adota como ponto de partida a sua hétero-cis-normatividade. 

É preciso olhar para os espaços de desejo, de sexualidade, de não conformidade 
com a norma, como espaços fundamentais na expressão do direito à cidade. Quando 
trazemos nosso olhar para uma narrativa queer da urbanidade brasileira, vemos que 
essa cidade que deseja e se quer livre, sempre existiu e existe de diversas maneiras, 
mesmo que sempre sob a vigilância de uma hegemonia hostil. Quando uma pessoa 
queer ocupa, caminha e vivencia um espaço público, está dizendo que é um espaço 
público onde pessoas com várias formas de existir, não importa o gênero que lhes seja 
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atribuído, estão livres para se mover sem hostilidade e sem violência. Trata-se de uma 
performance corpórea pelo direito à cidade, que se afirma no campo político como um 
apelo, como uma exigência. E se a política é um espaço das aparências, no sentido de 
mostrar, aparecer e que o próprio espaço do político é criado através desse aparecimento 
(BUTLER, 2018, p.23), podemos vincular a performance como um fenômeno que carrega 
em si uma esteticidade (RANCIÈRE, 2005, p.16), uma sensibilidade. 

Por tanto, se a cidade sensível é a cidade do corpo, construída pela experiência, e se o 
corpo forma o espaço: como podemos potencializar a plasticidade entre corpo e cidade, 
construindo diferentes narrativas da urbanidade? É necessário que possamos encarar 
as problemáticas urbanas contemporâneas através de abordagens mais subjetivas da 
cidade, não a entendendo apenas como malha urbana, mas como obra, perpassada por 
noções e experiências coletivas. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é articular a ideia 
de performance queer no carnaval de rua no Brasil, como agir político de reinvindicação 
do direito à cidade, através do se fazer visível, e da sensibilidade estética que surge e que 
atua através dessa visibilidade.

A ESTÉTICA DO CARNAVAL DE RUA

A disposição estética, em suas manifestações tanto artísticas quanto cotidianas, é o 
principal elemento constitutivo das distinções sociais. É a partir dos critérios de classificação 
social ligados aos gostos e preferências tidos como legítimos, que são construídas as 
formas de legitimação das desigualdades sociais, de modo que as disposições ligadas 
tipicamente às classes dominantes e normativas, são percebidas como disposições 
universais e servem de medida para a orientação do comportamento para todo o resto 
(BOURDIEU, 2008). No entanto, a estética também intervém na percepção e nas suas 
relações com maneiras de ser e formas de visibilidade. Vinculada ao fazer artístico, ela 
embaralha a partilha das identidades, atividades e espaço, comprometendo-se com um 
regime de política de indeterminação das identidades, de deslegitimação das posições 
da palavra e de desregulação das partilhas de espaço e tempo (RANCIÈRE, 2005, p.26). 
A política e a arte, tanto quanto os saberes, constroem rearranjos materiais dos signos 
e das imagens, das relações entre o que se vê e o que se diz, entre o que se faz e o que 
se pode fazer. De maneira que os enunciados políticos ou estéticos fazem efeito no real 
e definem modelos de palavra, de ação e de intensidade do sensível (RANCIÈRE, 2005, 
p.54-60). Desse modo, ao tratarmos do tema de uma estética propriamente queer, que 
desafia as normatizações de gênero, é imprescindível que se fale do camp. 

Em 1964, Susan Sontag produziu seu famoso ensaio Notas Sobre o Camp, delimitando 
pela primeira vez o conceito de uma sensibilidade particular que considera algo, um 
objeto ou comportamento, atraente por causa do seu mau gosto e valor irônico. É 
um tipo de sensibilidade que brinca com atributos estéticos de beleza, valor e gosto, 
através de um tipo diferente de percepção. Para Sontag (1964, p.1), a estética camp 
é animada, audaz, dinâmica e se delicia na impertinência, no prazer em desafiar. 
Essencialmente, é uma predileção pelo exagerado, por aquilo que “é o que não é”. 
Há na estética camp uma ambiguidade – entre o masculino e o feminino, o natural e o 
artificial, a inocência e a sedução, o urbano e o campestre, o refinado e o vulgar, assim 
por diante - que borra qualquer limite identitário. O esteticismo camp revoga o eixo 
bom-ruim do julgamento estético, e apresenta como arte vivenciada um conjunto de 
padrões diferentes, suplementares, introduzindo um novo modelo, onde o artifício e 
a teatralidade são o ideal (SONTAG,1964, p.44). Mais do que uma categoria cultural, 
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de gosto ou modo de comportamento, o camp é uma categoria que estabelece 
mediações, transita entre objetos culturais e o conjunto social, sendo mutável no 
decorrer do tempo, constituindo um conjunto de imagens, atitudes e um imaginário 
de papel relevante e singular (LOPES, 2002, p.65). 

O camp se apresenta como sendo fundamentalmente uma manifestação de 
resistência. Embora não possa ser chamado originalmente de uma estética homossexual, 
ele tornou-se um elemento definidor da identidade queer, sendo que o próprio 
termo surge popularmente na história a partir dos movimentos e representações 
homossexuais da contracultura na década de 1960 (LOPES, 2002, p.69).  Hoje em dia, 
ele passou a ser também uma prática social que expressa principalmente o desejo de 
empreendermos uma nova educação sentimental através da teatralidade. Em uma 
sociedade de massas, o camp borra os limites entre cultura alta e baixa, habitando, sob 
a forma de grupos e tribos e subculturas, a paisagem urbana. Ele é visto comumente 
no perambular boêmio, pelos bares, ruas e festas, criando uma nova valorização do 
espaço público, distinta daquela de movimentos políticos organizados e aproximando-
se mais de uma tradição popular, espontânea e celebratória. Ele redimensiona o 
espaço público através do ludismo das massas, do gosto pela fantasia no cotidiano e 
da valorização da beleza. Trata-se de uma culturalização do político e da estetização do 
cotidiano (LOPES, 2002, p.69-70). 

Mas talvez o espaço onde o camp encontrou mais liberdade para espalhar-se em seu 
processo corrosivo da normatividade foi no carnaval brasileiro. Das fantasias baratas - 
porém extravagantes -, pelo tom de humor e teatralidade que domina a festa ou pela 
diluição das performances normativas de gênero e de sexualidade, os blocos de carnaval 
são os lugares onde a estética e a manifestação popular se encontram em um ato de 
ocupação do espaço público, num dos rituais mais tradicionais do Brasil. O carnaval 
de rua é muito além de apenas manifestação lúdica, mas também uma manifestação 
urbana que é ao mesmo tempo cultural, artística e política. O andar dos blocos em 
cortejo configura um fluxo aberto, imprevisível, desviante, entrecortado por encontros e 
movimentações que podem ser pensadas como recorrências de deslocamentos errantes. 
No acontecer dos blocos, há licença para a alucinação coletiva, onde a rua vira palco e 
cenário, e o público vira ator. A ideia de ocupar a rua de forma proposital e performática, 
traz em si a preciosidade de um acontecimento efêmero que ressignifica lugares, onde 
cortejo imprime às ruas, praças e largos uma vitalidade passageira de caráter não-
cotidiano (COELHO, 2020, p.177-182). 

O carnaval promove a combinação de representantes simbólicos de campos 
antagônicos e contraditórios e, como consequência, a fantasia carnavalesca cria 
um campo de encontro e de polissemia social. É justamente nessas diferenças e 
incompatibilidades de papeis existentes, que o carnaval ganha o sentido da conjunção, 
da licença para o humor, exagero e para a metáfora (DAMATTA, 1997, p.62). É nesse 
contexto que o carnaval se vincula ao camp, se tornando tão relevante no âmbito 
das resistências de performances queer. Pois assim como o carnaval, o camp atua 
num sentido de inversão da normatividade e das hierarquias sociais, pondo em 
foco distinções que normalmente habitam às margens do espaço social. O carnaval 
é um espaço de desvio, de transformação do território urbano para um espaço de 
abrigo, de deleite e de euforia. É uma potência urbana que contém valor político e 
estético, reivindicando o espaço da alegria e do prazer como espaço de pertencimento 
e acolhimento, ao produzir a cidade e suas relações sociais e compreender suas 
necessidades simbólicas e imaginárias e estéticas. 
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DaMatta (1997) argumenta que o carnaval brasileiro é uma celebração em que 
gente comum, mediante a inversão de papeis e a regra do desregramento, pode 
temporariamente infundir valores igualitários em uma sociedade hierárquica e 
rigidamente estruturada. Historicamente nasceu e permaneceu como uma festa 
particularmente para as classes mais pobres, onde escravos e libertos, negros e 
mulatos celebravam desfilando pelas ruas, imitando e satirizando as roupas, os gestos 
e as afetações da elite, quase que como num gesto precursor do camp (GREEN, 1999, 
p.338). Nas cidades brasileiras, durante o período escravocrata, o espaço negro era 
definido pelo próprio corpo como espaço de existência e limite do escravo. Arrancado 
do lugar de origem e despossuído de qualquer bem ou artefato, o negro escravizado 
portava apenas de seu corpo, e era através dele que afirmava e celebrava sua ligação 
comunitária, ritualizando a memória coletiva. No entanto, o corpo negro acaba 
redefinindo também o espaço da segregação e controle, a senzala, transformando-a 
em terreiro: lugar de celebração, constituidor das formas de ligação da comunidade 
(ROLNIK, 2007). Assim como o terreiro, a rua era também território negro, mas de 
maneira mais utilitária ao projeto colonial, visto a intensa a circulação de escravos 
domésticos em suas práticas cotidianas, transformando áreas portuárias, chafarizes, 
fontes e mercados públicos nas áreas mais negras das grandes cidades. E assim, dentro 
das habitações coletivas, quilombos e senzalas, que a prática do jongo, macumba e do 
samba de roda transforma lentamente os batuques em cordões de carnaval (ROLNIK, 
2007). Neste contexto, o carnaval nasce como uma celebração coletiva do imaginário 
diaspórico, transformando o espaço da rua em território ressignificado, através 
da performance do corpo, seu território original. Os foliões na rua aproveitavam a 
suspensão e inversão das regras sociais estritas para explorarem suas identidades, 
o que acaba proporcionando o ambiente propício para a praticar o travestismo e a 
paródia de gêneros. 

O carnaval esteve desde cedo intrinsecamente conectado à cultura e ao imaginário 
queer. Segundo James N. Green (1999), a comunidade LGBTQIAP+, principalmente 
homossexuais, transgêneros e travestis, foram figuras essenciais na construção 
da história do carnaval brasileiro, moldando as festas como as conhecemos hoje, 
principalmente no que tange a apropriação do espaço urbano. O autor nos traz 
aspectos importantes da questão queer urbana, no que diz respeito à conexão entre a 
ocupação de áreas públicas e das supostas esferas tradicionais da vida social brasileira, 
ou seja, a casa e a rua. Green afirma que uma acessibilidade maior dos homens ao 
espaço público, a rua, facilitou os encontros eróticos homossexuais entre eles, mas 
a estigmatização cultural das atividades homoeróticas incentivou a criação de uma 
“contra-casa”, um espaço privado onde pudessem interagir livremente, como uma 
alternativa à família tradicional. Quando os primeiros bares gays começaram a surgir 
no fim dos anos 50 nos principais centros urbanos brasileiros, passaram a funcionar 
como esses espaços, localizados entre o privado (a casa) e o público (a rua). Da mesma 
maneira, os bailes de carnaval serviam e até hoje servem como uma oportunidade 
para que o privado se torne mais público (GREEN, 1999, p.33). 

Nesse contexto, homossexuais, transgêneros e travestis apropriaram-se 
historicamente das festividades carnavalescas como um meio ideal para expressar 
suas próprias noções de gênero e manifestar sua sensualidade e sexualidade 
(GREEN, 1999, p.41). No entanto, apesar da presença queer durante as festividades 
carnavalescas reforçarem a imagem do Brasil como um lugar acolhedor e celebratório 
para os desviantes sexuais e transgressores dos papeis de gênero, essa imagem 
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unilateral obscurece o fato de que durante grande parte do século XX, manifestações 
públicas ousadas de inversão de gênero eram temporárias e restritas ao momento das 
celebrações. Embora um comportamento mais transgressivo fosse permitido durante 
o carnaval, isso representava apenas três ou quatro dias por ano, nos dias restantes era 
necessário manter-se no limite estabelecido pela sociedade, especialmente os limites 
de gênero (GREEN, 1999, p.331). Mas de qualquer maneira, a invasão homossexual 
dos espaços heterossexuais tornou-se uma parte integrante das festividades nos bailes 
de carnaval e na organização de blocos para desfilar travestidos pelas ruas da cidade, 
configurando-se em um papel relevante da cultura carnavalesca.

Pela década de 1950, os bailes de travestis se tornaram um evento sofisticado e 
passaram a atrair membros da alta sociedade brasileira e convidados internacionais, 
obtendo maior cobertura da imprensa (GREEN, 1999, p.343-54).  Durante esse período, 
muitos dentre a multidão carnavalesca eram homossexuais, transgêneros, simpatizantes 
ou queer, e a experiência coletiva de milhares de foliões criava um sentimento de 
unicidade nesse espaço particular em que todos eram livres para agir e se vestir de 
modo camp. Mas enquanto os foliões podem ter experimentado um sentimento de 
comunidade, setores da imprensa brasileira e do público permaneciam desconfortáveis 
com a escorregadia demonstração pública da ambiguidade de gêneros e de sexualidade. 
As atitudes hostis da imprensa, do público e da polícia em relação a esses bailes de 
carnaval e a manifestações ostensivas de homossexualidade pelas décadas de 1950 e 
1960 revelam a permanente tensão entre uma moralidade religiosa tradicional e uma 
tolerância relutante da existência de homossexuais e travestis como algo inevitável do 
cenário carnavalesco (GREEN, 1999, p.356 - 363). 

A mercantilização dos desfiles de escolas de samba no fim dos anos 60 e no começo 
dos 70, fomentada pela cobertura da televisão em cores e do mercado turístico 
internacional, estimulou as produções carnavalescas cada vez mais elaboradas, 
assegurando o espaço da subcultura queer no carnaval. Mas, embora não seja possível 
atribuir todas as mudanças nos desfiles das escolas de samba ocorridas na década de 
1970 às pessoas que apreciavam a proximidade com a subcultura homossexual da época, 
as conexões e influências de diretores artísticos queer, estilistas de fantasias e artistas 
visuais permanecem visíveis até hoje no rico espetáculo das escolas de samba. Aspectos 
da estética e do sentimento camp foram integrados aos desfiles no sambódromo, e essa 
apropriação de determinados setores do carnaval, por sua vez, teve um impacto sobre 
as vidas de muitos indivíduos LGBTQIAP+ durante o resto do ano (GREEN, 1999, p.380). 
Apesar disso, através do processo de profissionalização do carnaval, restou pouco espaço 
para o Carnaval de rua e ao Carnaval mais espontâneo que conta com a participação 
de improvisados foliões de última hora. Na cidade de Porto Alegre, a partir do final da 
década de 1960, o Carnaval nos bairros vai perdendo espaço para a festa oficial realizada 
no centro da cidade, sendo que próprio poder público municipal, a partir do final da 
década de 1970, retira o apoio dado às festas nos bairros, investindo na centralização do 
Carnaval (CONCEIÇÃO, 2019, P.25).

No entanto, na última década foi possível observar o renascimento e a efervescência 
da cultura dos Blocos de Carnaval de Rua, principalmente nos estados mais brancos do 
Brasil, onde historicamente o preconceito racial, religioso, homofóbico e transfóbico 
sempre foi um inibidor mais incisivo da festa. Em proporções cada vez mais expressivas, 
tanto no número de blocos quanto de foliões, o carnaval de rua expandiu o calendário 
anual da festa, impulsionando uma nova organização carnavalesca, econômica e de 
caráter comunitário. Inserida nessa recente valorização de brincar o carnaval, os blocos 
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de rua vêm pautando discussões extremamente relevantes em relação à assédio sexual, 
preconceito cultural, racismo e LGBTfobia, reflexos de uma abertura social em relação 
às pautas feministas, queer e decoloniais. Tendo em vista que refletir sobre o carnaval 
no Brasil confere uma tarefa de tão ampla abrangência, este trabalho irá se ater apenas 
ao carnaval de rua da cidade de Porto Alegre - RS, especialmente ao objeto de estudo, 
o Bloco da Laje, no âmbito dos elementos que se identificam nas relações queer com o 
espaço urbano.

O BLOCO DA LAJE 

No carnaval, o centro da cidade surge tomado pelo povo. Transforma-se o centro de 
decisões impessoais da cidade em um centro de todo tipo de encontro e dramatização. 
O espaço urbano fica demarcado para o ele, e nele os brincantes redefinem a rua de 
lugar impessoal e cotidiano à comunitário e criativo (DAMATTA, 1997, p.111). É sob esta 
premissa que em 2011 foi criado um Bloco de carnaval em Porto Alegre - RS, chamado 
Bloco da Laje. O termo Laje tem duplo significado: a primeira diz respeito ao modelo 
de arquitetura popular presente em edificações de comunidades periféricas; a segunda 
diz respeito a uma gíria gaúcha que confere à laje um jeito despojado, engraçado e 
desavergonhado (lembra-se aqui, das características teatrais e jocosas do camp). O Bloco 
da Laje nasce através de coletivos teatrais de Porto Alegre como um bloco carnavalesco 
com premissa para o encontro e para a ocupação das ruas, movimentando-se de forma 
lúdica e espontânea, como num resgate da cultura de carnavais de rua (CONCEIÇÃO, 
ICLE, e ALCÂNTARA, 2019).

Seja na musicalidade, que engendra múltiplas complexidades e codificações, seja na 
própria estrutura estética de um bloco carnavalesco, os pressupostos e origens do Bloco 
da Laje descendem da principalmente da cultura de matriz africana (CONCEIÇÃO, 2019, 
p.24), mas também evocam a cultura e a identidade queer, que agem diretamente na 
sua construção, alimentando o seu imaginário e carregando simbolismos que tomam 
parte na performance carnavalesca do Bloco.  Ele surge através dessa efervescência 
cultural e nela reforça seus anseios comuns, reivindicando o direito de se brincar na rua 
e tornando esse mesmo ato em uma fonte de enunciação das mais diversas narrativas, 
o que confere ao presente a conexão com o imaginário das raízes culturais da festa 
carnavalesca no contexto brasileiro (CONCEIÇÃO, 2019, p.26).

O Bloco da Laje realizou seu primeiro cortejo nas ruas do bairro Cidade Baixa, em 
Porto Alegre, no dia 12 de fevereiro de 2012, apenas com alguns poucos instrumentos 
de percussão, de sopro e a presença dos brincantes, que portavam estandarte e fantasias 
nas cores primárias (azul, vermelho e amarelo), as cores símbolo do coletivo. Na sua 
composição artística variadas linguagens se fundem, como o teatro, a música e a dança, 
onde a figura do brincante se torna o agente desses elementos. Tal figura é atribuída ao 
indivíduo que brinca de forma intencional no bloco, mediante sua vivência pelo corpo 
na experiência, onde a expressão artística proposta pelo corpo brincante é também 
atravessada por uma dimensão política e performática. Sendo o corpo o lócus da prática 
de uma desobediência corporal, sistemática e, logo, uma prática política contestadora 
(CONCEIÇÃO, 2019, p.28). 

O ato de brincar, no Bloco da Laje acarreta uma relação de troca entre os indivíduos, 
além de conferir uma consciência comprometida consigo e com a coletividade, que 
se manifesta através da estética gerada pelo cruzamento dos corpos brincantes 
(CONCEIÇÃO, 2019, p.28).  Esse compromisso coletivo engaja os corpos, de maneira 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

241

que todos cantam as músicas para que estas sejam ouvidas, e todos ficam atentos 
às coordenadas do líder que toma a frente do bloco. Nos cortejos do Bloco da Laje 
todos possuem seu papel-corpo e sua função a desempenhar durante a performance, 
construindo uma lógica de criação e manutenção da obra a ser criada, onde a noção de 
coletividade é o eixo principal para a condução e criação do Bloco. Mas talvez o mais 
singular dessas manifestações seja a possibilidade de uma organização coletiva e de um 
processo de criação aberto, em que os papéis são ocupados por diferentes indivíduos, 
concomitantemente, dando espaço ao diálogo e possibilitando a construção da obra 
em arranjos mais democráticos. Essa característica atribui à organização e ao processo 
de criação a possibilidade de experimentar papéis, tornando o processo um campo 
de autonomia, produzindo um espaço que acolhe, troca e cruza diferentes saberes e 
lugares de fala (CONCEIÇÃO, 2019, p.32).

A cada ano, o número de brincantes e espectadores se multiplica, sendo que em sua 
primeira saída pública, estiveram presentes por volta de 2 mil pessoas (CONCEIÇÃO, 
2019, p.30), e chegando à marca de 20 mil pessoas na sua última saída, no ano de 2020 
(Figura1), antes do coletivo cancelar suas atividades presenciais devido a pandemia 
de Covid-19 (JORNAL DO COMÉRCIO, 2020).  Este crescimento permitiu ao coletivo 
desenvolver um trabalho particular de fusão da música com a teatralidade, experienciada 
pelos brincantes, criando jogos e dinâmicas corporais que dialogam com os espectadores 
e com a cidade, transformando a experiência coletiva em uma grande performance 
urbana (CONCEIÇÃO, 2019, p.33).  Essa particular interação da coletivamente com o 
espaço urbano desestabiliza as regras dominantes pelas quais a cidade opera, abrindo 
frestas que dão vazão a outras identidades e a novas maneiras de ser, estar e de criar no 
mundo urbano, instituindo uma estética própria e fundamentada no discurso político. De 
modo que podemos encarar a retomada de celebrações populares, públicas e coletivas 
como possibilidade de instigar novos modos de nos relacionarmos com os indivíduos, 
com cidade e com a coletividade, criando contrapontos às relações sócio-hierárquicas e 
normativas do cotidiano. 

Figura 1: Fotografia da multidão reunida na última saída oficial do Bloco da Laje. Fonte: 
Registro do autor, janeiro de 2020.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesta reflexão se teve o intuito de explorar as intersecções e atravessamentos que se 
desenham na discussão entre direito à cidade e as identidades queer a partir da esfera do 
carnaval de rua.  Uma tentativa de identificar e de traçar conexões entre a performance 
do corpo e sua expressão artística, com a potência política que se revela através da 
estética dos corpos em conjunção. Apesar de se tratar de constatações primárias de um 
trabalho ainda em andamento, é possível notar desde já, que a relevância da discussão 
proposta é evidenciada pela multiplicação de manifestações estéticas e culturais da 
contemporaneidade que abordam as temáticas da realidade urbana e da população 
queer. Sendo que talvez o mais relevante desdobramento desta pesquisa, seja a 
possibilidade de inserir as questões LGBTQIAP+ e da Teoria Queer ao debate acadêmico, 
dentro do seio do campo de estudos do planejamento urbano, visto que ainda é escassa 
a produção sobre o assunto no âmbito brasileiro.

Deste modo, observa-se que o camp, enquanto manifestação estética queer vinculada 
a posicionamentos político-culturais não-normativos, se relaciona com o ritual do 
carnaval de rua brasileiro e sua ocupação do espaço público de maneira singular. Para o 
corpo desviante, queer, travesti, cindido entre o exagero e a afetividade, a violência do 
cotidiano, a máscara e o armário, a sua existência são de como a de seres simulacrais 
(LOPES, 2002, p. 71). E nessa existência, o papel da estética, possui uma dimensão 
política, pois é nos corpos, gestos e desejos que se encarna a política (PELBART, 2019). 
E se a política é um espaço das aparências, no sentido de mostrar e aparecer, e que o 
próprio espaço do político é criado através desse aparecimento, o que vemos quando os 
corpos se reúnem nas ruas, praças ou em outros locais públicos é o exercício performado 
do direito de aparecer, uma demanda corporal por um conjunto de vidas mais visíveis 
(BUTLER, 2018). 

O poder que as pessoas têm de se reunirem é ele mesmo uma importante prerrogativa 
política, pois a união dos corpos significa para além do que é dito, uma forma plural de 
performatividade.  Mas o campo altamente regulado da aparência não admite a todos, 
e para aqueles apagados ou rebaixados pela norma que se espera que incorporem, a 
luta se torna uma batalha corpórea por condição de reconhecimento, uma insistência 
pública em existir e ter importância (BUTLER, 2018, p.39-41). Sendo que no âmbito de 
gênero, o qual alguém sente ser, se torna o gênero pelo qual essa pessoa é reconhecida, 
e essa retidão é a precondição de uma vida vivível, já que ser radicalmente privado de 
reconhecimento ameaça a própria possibilidade de existir do sujeito (BUTLER, 2018, 
p.43). 

Desta perspectiva, é possível compreender o carnaval de rua como uma fresta que 
possibilita a abertura deste espaço de aparecimento para o corpo fora da norma. Pois 
redireciona a ideia de território criado para o acontecimento do carnaval, como um 
espaço de pertencimento. No carnaval, o centro da cidade, geralmente tão nervoso e 
histérico, surge tomado pelo povo. Transforma-se o centro de decisões impessoais da 
cidade em um centro de todo tipo de encontro e dramatização. O espaço urbano fica 
demarcado para o carnaval, onde os brincantes redefinem a rua de lugar impessoal e 
cotidiano à comunitário e criativo (DAMATTA, 1997, p.111). O ritual carnavalesco põe 
em inversão às dinâmicas territoriais e possibilita que o centro da cidade e as ruas 
sejam inundadas por indivíduos e personagens socialmente periféricos. Pois o drama 
carnavalesco é fundamentalmente, o da dialética entre os princípios da hierarquia e da 
igualdade (DAMATTA, 1997, p.146). 
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A brincadeira carnavalesca pode assumir um status de diversão, mas, também de 
variados sentidos que correspondem aos embates políticos na cidade, e brincar o carnaval 
é resistir aos poderes instituídos da normatividade, é performar a existência.  É possível 
dizer que o brincante no Bloco da Laje assume a dimensão da ludicidade remontada 
em uma dimensão política, onde o ato de brincar confere um compromisso consigo 
e com a coletividade, e nessa relação surge uma noção de estética que se manifesta 
pelos cruzamentos dos corpos, tornando a brincadeira numa manifestação política. “O 
ato performático no Bloco carrega o desejo de se fazer livre, o respeito às diferenças, 
pronunciando-se em favor da luta pela manutenção da democracia e ao direito de estar 
na rua” (CONCEIÇÃO, ICLE, e ALCÂNTARA, 2019). 

Por fim, é possível olharmos o carnaval para muito além de apenas seu caráter lúdico, 
mas também como uma manifestação urbana que é ao mesmo tempo cultural, artística e 
política, ao produzir a cidade e suas relações sociais, compreendendo suas necessidades 
simbólicas, imaginárias e de direitos.  Sendo que entre esses direitos figura também o 
direito à cidade, o direito à vida urbana, a centralidade renovada, aos locais de encontro 
e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo que permitem o uso pleno e 
inteiro desses momentos e locais (LEFEBVRE, 2008, p.139). A cidade, com seus eventos 
efêmeros, é a perpétua obra de seus habitantes, onde as artes podem se tornar praxis 
e poiesis em escala social (LEFEBVRE, 2008, p. 134). E é nesse sentido que o carnaval de 
rua cria seu vínculo com as questões urbanas, pois ele expressa fundamentalmente o 
desejo pelo direito à cidade.
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DO TEMPLO AO MUSEU: 
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RESUMO

Este artigo busca reflexões sobre diferentes identidades judaicas transpostas às 
formas arquitetônicas através de um olhar histórico e crítico sobre o edifício do Templo 
Beth El, projetado por Samuel Roder e inaugurado como sinagoga em 1928 no centro de 
São Paulo, e suas decorrentes transformações realizadas pelo escritório Botti Rubin para 
sediar o Museu Judaico de São Paulo, concluídas em 2019. Este artigo foi publicado na 
edição 258 da revista digital Arquitextos, disponível no link:  <https://vitruvius.com.br/
revistas/read/arquitextos/22.258/8319>
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ABSTRACT

This article seeks reflections on different Jewish identities transposed to architectural 
forms through a historical and critical look at the Beth El Temple building, designed by 
Samuel Roder and inaugurated as a synagogue in 1928 in downtown São Paulo, and its 
resulting transformations carried out by the office Botti Rubin to host the Jewish Museum 
of São Paulo, completed in 2019. This article was published on the 258th edition of the 
digital magazine Arquitextos, available on the link <https://vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/22.258/8319>
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imagem 1 - Desenho e colagem digital da fachada do Templo Beth El. Gabriel Neistein, 
(Acervo pessoal do autor), 2020

Dentro do museu novo em folha
uma sinagoga antiga.

Dentro da sinagoga
eu.

Dentro de mim 
meu coração 

Dentro do meu coração 
um museu [...] 

(AMICHAI, pp.182)

INTRODUÇÃO

Tanto as arquiteturas como as comunidades são experienciadas em uma dialética 
entre o dentro e o fora. É por meio da fachada na arquitetura e da expressão identitária 
nas comunidades que uma certa permeabilidade entre interior e exterior é revelada. 
Permitindo uma transmissão de imagens que podem ser vistas no espaço comum das 
cidades e da sociedade, apreendidas e resignificadas em um contexto mais amplo. É 
nessa chave de leitura que este artigo busca articular identidade judaica e arquitetura, 
tomando como objeto a transformação do Templo Beth El, a primeira grande sinagoga 
paulista, no Museu Judaico de São Paulo, recém inaugurado. É por meio dessas duas 
temporalidades, sobrepostas na arquitetura, que narrativas diversas ou até antagônicas 
se relacionam, expressando diferentes imagens judaicas.
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AS ORIGENS DO TEMPLO BETH EL

No ano de 1926, há quase cem anos, a primeira geração de imigrantes judeus 
ashkenazitas que residiam São Paulo, decidiu construir uma sinagoga de maior porte. No 
vetor de expansão oeste da cidade, o terreno entre o viaduto da Martinho Prado e a rua 
Avanhandava foi adquirido com a Companhia City para a construção do que veio a ser o 
Templo Beth El.

Na busca de um lugar fora dos limites do Bom Retiro transparece uma intenção 
cosmopolita de afastamento aos referenciais guetificados existentes na ocupação 
daquele bairro, trazidos do leste europeu. Os dizeres inscritos na fachada da sinagoga: 
‘Que esta seja uma casa de orações para todos os povos’, anunciam o anseio de congregar 
as diferentes origens judaicas em um mesmo espaço.

Os financiadores dessa construção, as famílias Klabin e Lafer, realizaram um concurso 
entre os arquitetos Samuel Roder e Gregori Warchavchik1. É justamente nas divergências 
dos projetos desses dois arquitetos, judeus e imigrantes, que se encontra a tensão entre 
tradição e modernidade, presente na identidade judaica e transposta para as formas 
arquitetônicas. Entre uma linguagem simbólica e historicista de Roder e outra abstrata e 
vanguardista de Warchavchik, se tornam perceptíveis os embates estéticos nas artes no 
início do século XX, que se estabeleceram entre os ecléticos e os modernistas.

Warchavchik, recém chegado ao Brasil, buscava espaço para disseminar os ideais 
modernos de arquitetura, da clareza formal e da funcionalidade, trazidos consigo 
da Europa. Em 1925, em um artigo intitulado “Acerca da Architectura Moderna”, ele 
denuncia o uso da ornamentação em arquitetura: ‘Detalhe inútil e absurdo, imitação 
cega da técnica da arquitetura clássica, tudo isso era lógico e belo, mas não é mais’. 
Por mais que Warchavchik denunciasse a ornamentação, seus projetos para sinagogas 
não deixavam de estabelecer relações iconográficas com a tradição judaica: por meio 
da cúpula, inscrições de letras hebraicas ou relevos com símbolos em suas fachadas, 
adequando a ‘função ornamental’ ao vocabulário moderno.

imagem 2 - Centro Israelita de São Paulo – Fachadas. (Coleção Gregori Warchavchik)
 

1. Até o momento o projeto de Gregori Warchavchik para o Templo Beth-El é desconhecido, nesse sentido a 
presente análise foi pautada em outros projetos sinagogais realizados pelo arquiteto. 
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imagem 3 (esquerda) Sinagoga para os Israelitas da Colônia Síria. (Coleção Paulo Mauro M. de Aquino)
imagem 4 (direita) - CIP - Congregação Israelita Paulista. (Coleção Gregori Warchavchik)

Em outra vertente, Samuel Roder, formado pela Academia de Belas Artes de Kiev, 
propôs para o Templo Beth El um edifício de sete lados com arcos, cúpulas e vitrais, 
incorporando o estilo bizantino, único e sem continuidade na arquitetura judaica no 
Brasil. Segundo Anat Falbel, o estilo bizantino foi utilizado em sinagogas nos Estados 
Unidos durante a década de 1920 como construção judaica de uma linguagem 
arquitetônica. O paralelo mais evidente do Templo Beth El de São Paulo pode ser 
encontrado no Templo Tifereth Israel em Cleveland, projetado por Charles Greco e 
construído entre 1922 e 1924. Alfred Alschuler, arquiteto que também se utilizou do 
estilo, justifica o emprego na arquitetura judaica da seguinte forma: 

“Os arquitetos e construtores de Constantino e Justiniano foram inspirados 
pelas artes e estilos das raças subjugadas ao domínio do Império Romano, 
sendo razoável assumir que o desenvolvimento do estilo da arquitetura 
bizantina tomou e incorporou os temas existentes de origem judaica” 
(ALSCHULER, pp.623)
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imagem 5 - Cartão postal do Templo Tifereth Israel em Cleveland, autor: J. Sapirstein 
Greeting Card Company, ca. 1924 (direito comum)

imagem 6 - Templo Beth EI, autor desconhecido, Arquivo Nacional, sem data (domínio 
público)
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Na busca de uma arquitetura que figurasse o sentido identitário da insurgente 
comunidade judaica paulista, duas formas distintas foram propostas. No projeto de 
Roder, a identidade judaica é assumida por meio da retomada de uma linguagem 
antiga, e de certo modo, ‘comum’ às diversas comunidades das diásporas. Nessa 
construção simbólica reside a tentativa de alcançar uma expressão judaica nas artes 
e arquitetura, alinhadas com a formação do Estado Nacional judaico nos meados do 
século 20.  Warchavchik, por sua vez, indica na concepção de espaços desprovidos 
de qualquer ordem arquitetônica ‘ultrapassada’, a possibilidade daqueles imigrantes 
judeus elaborarem sua identidade judaica moderna no novo contexto brasileiro, sem 
se utilizar de estilos históricos de seus lugares de origem. Por fim, o projeto de Roder 
foi selecionado em detrimento ao de Warchavchik. 

De modo que a narrativa arquitetônica da sinagoga, traçada até aqui, não seja 
concluída de maneira polarizada entre tradição e modernidade, relato algumas 
contradições que integram a história daquele edifício. A construção foi uma das 
primeiras em São Paulo a utilizar o concreto armado como material estrutural. 
Warchavchik não edificou seu projeto para o Templo, mas foi chamado para 
supervisionar a execução da obra de Roder, na etapa de acabamento. Foi nesse 
momento que os recursos financeiros cessaram, o que levou o interior a ficar sem 
ornamentação. 

Em uma entrevista realizada em outubro de 1982, Samuel Roder relata: “A sinagoga, 
de acordo com meu projeto, nunca foi concluída. Ninguém quer dar dinheiro para 
terminar... Se fosse terminada, como vi no Templo de Kiev, que era uma maravilha, tinha 
ornatos, pinturas, mas aqui está tudo nú, branco, não tem decoração...”. É justamente pelo 
‘inacabamento’ do interior da sinagoga, que este ambiente adquire sua complexidade, 
relacionando ao mesmo tempo uma aparência moderna, ‘desnuda’ e impessoal da 
clareza dos pilares e planos brancos, com um vocabulário formal de arcos e cúpulas, que 
buscava retornar a origens judaicas longínquas, resultado interior da volumetria externa 
do edifício bizantino.

As duas fotografias a seguir mostram o Templo Beth El em 1938. Na primeira, vemos 
o viaduto da Martinho Prado, que transpõe o vale da Nove de Julho, com o Córrego 
do Saracura ainda não retificado. Na outra, em primeiro plano, vemos um homem 
vestido de branco dentro de uma vala, possivelmente um engenheiro, nas  obras de 
infraestrutura urbana dos empreendimentos da Companhia City. A placa anuncia: 
‘Apartamentos e grandes edifícios, vendas a longo praso’. Ao fundo o Templo Beth El, 
como única arquitetura presente na imagem.
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imagens 7 e 8 - Fotografias em preto e branco do Templo Beth El e entorno. Autor 
desconhecido. Acervo: Companhia City, 1938.
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DO ANTIGO TEMPLO AO NOVO MUSEU

Ao longo de todo o século 20, inúmeras obras urbanas transformaram a paisagem 
daquela região. A transição do Vale do Anhangabaú em uma rodovia urbana e a 
construção do Viaduto Júlio de Mesquita Filho, que conecta o Minhocão com a 
Radial Leste, rasgando o tecido urbano do Bexiga, complexificaram as camadas da 
cidade. Durante as décadas de 70 e 80, o deslocamento dos centros econômicos e 
culturais ao vetor sudoeste resultou na evasão da comunidade judaica do Centro 
de São Paulo, incluindo do bairro do Bom Retiro. O Templo, que da década de 30 
até a de 70, representou aos judeus liberais um dos principais espaços de uso 
comunitário, sediando inúmeras cerimônias de casamento e outras festas judaicas, 
foi progressivamente sendo esvaziado.

imagem 9 - Imagem de satélite do Museu Judaico de São Paulo, no centro. Também na 
imagem: Viaduto  Martinho Prado, Radial Leste, Av. Nove de Julho, Rua Avanhandava e 
Praça Roosevelt. (Fonte: Ortofoto,2017, Geosampa)

Nesse intercurso, a arquitetura se deteriorou. Camadas de tinta sobrepostas e 
décadas de uso contínuo transfiguravam aquele edifício em algo já distinto do que ele 
havia sido em 1928. A retomada da região central como patrimônio cultural e urbano, 
na última década, ressignificou o antigo Templo Beth El para se tornar o novo Museu 
Judaico de São Paulo. A edificação foi tombada pelo Conpresp em 2013, em seus 
níveis superiores, pelo seu valor histórico e pela  ‘procura de uma linguagem judaica 
na arquitetura’2. No entanto, nas cotas inferiores ao viaduto Martinho Prado foram 
permitidas modificações, abrindo espaço para transformações contemporâneas 
naquela edificação. 

Para adaptar o prédio sinagogal, a Associação de Amigos do Museu realizou 
um concurso, com a temática ‘Tradição e Modernidade’, em que participaram os 
arquitetos Roberto Loeb, André Vainer, Marcos Cartum, Paulo Bastos e os escritórios 
Botti Rubin e Brasil Arquitetura. Todas as propostas se utilizaram do terreno contíguo, 
de 7 por 31 metros, onde estaria uma escadaria pública que não foi construída. 

2. https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/1413_1382136484.pdf
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Esse terreno da prefeitura foi por muitos anos um ‘quintal’ subutilizado da sinagoga 
no nível da Nove de Julho, que a Associação de Amigos do Museu conseguiu em 
comodato para realizar a expansão.

O projeto vencedor foi do escritório Botti Rubin, que propôs no terreno contíguo 
um anexo de circulação conectando os térreos da Martinho Prado e da 9 de Julho, 
passando pelos dois andares intermediários onde estão alocadas as exposições de 
longa duração. Nos níveis superiores à Martinho Prado, de maior valor patrimonial 
do Templo, o interior e exterior da antiga construção passaram por um processo 
de restauro, devidamente executado de acordo com estudos e reconstituições. As 
obras de ampliação e restauro começaram a ser feitas em 2011 e foram concluídas 
em 2019.

 

imagens 10, 11, 12 e 13 - Fotografias das obras de ampliação do Museu Judaico de São 
Paulo.Autor: Fernando Siqueira. Acervo Museu Judaico de São Paulo (MJSP).

O MUSEU COMO ‘LUGAR JUDAICO’

O funcionamento do lugar como sinagoga se deu com aberturas periódicas até 2011, 
quando a comunidade foi transferida para novo endereço no bairro dos Jardins. As 
sinagogas, como arquitetura comunitária da diáspora, não são espaços para abrigarem 
‘a morada de Deus’, mas lugares voltados para as escalas humanas. Segundo Adolfo 
Roitman: “todo lugar pode ser prima facie uma sinagoga, implicando que o elo com 
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Deus não reside em um lugar fixo e determinado (como é o caso de um templo), mas 
que se fazia presente onde Israel se reunia e elevava suas preces” (ROITMAN, pp.59). 
Pela tradição judaica, as construções sinagogais podem ser substituídas e até mesmo 
demolidas, contanto que a comunidade se estabeleça em um novo lugar, como foi o 
caso da comunidade Beth El. 

A arquitetura do Templo Beth El, nessa transformação, perdeu seu significado locativo 
de santidade. Sem a presença dos rituais e de uma comunidade que os coloque em 
prática, a arquitetura se torna um invólucro esvaziado. Com essa metamorfose de usos, 
um deslocamento semântico ocorre no espaço, sem que a arquitetura seja modificada: 
a atmosfera de sagrado se converte em comum. 

Em uma perspectiva religiosa, o espaço sagrado é entendido como aquele que se 
separa3 do comum ou profano. Já em uma transposição para uma perspectiva cultural, o 
espaço sagrado que se transforma em comum se faz acessível e permeável para outros 
olhares que não somente os judaicos – nessa abertura é possível reconhecer um dos 
vieses curatoriais do Museu, do diálogo com a cidade e sociedade que o envolvem. É 
essa dialética entre olhares internos e externos que torna esse lugar judaico singular 
dentre os outros que estão espalhados pela cidade. 

Um ‘lugar judaico’, bem como o judaísmo em si, não se restringem a aqueles 
preenchidos de religiosidade e santidade, mas são aqueles cujas identidades judaicas, 
em suas pluralidades, são efetivamente experienciadas. Lugares judaicos podem ser 
encontrados em uma escola, em um bairro, no interior de uma casa, em um cemitério, 
ou mesmo dentro de um museu. 

O que caracteriza um ‘lugar judaico’? É possível dar forma exterior para as 
subjetividades judaicas interiores? Ou mesmo, a Arquitetura tem como papel expressar 
sentidos identitários? Esses questionamentos são apresentados, em primeiro lugar, para 
privilegiar a dúvida perante as respostas; depois, para articular possíveis reflexões dentre 
as muitas respostas que essas perguntas permitem, em vista de estabelecer uma crítica 
sobre as recentes obras de ampliação do Museu Judaico de São Paulo.

ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA E IDENTIDADE JUDAICA

A seguinte reflexão sobre identidade na arquitetura tem como objeto principal a 
fachada de vidro como a marca contemporânea mais significativa naquela arquitetura. O 
elemento da ‘fachada’, para além de ser um fechamento do edifício, representa o plano 
que comunica o interior com o exterior, por onde a edificação é lida em contexto urbano. 
Para Robert Venturi: “A arquitetura como parede entre o interior e o exterior converte-se 
no registro espacial dessa resolução e em seu drama” (VENTURI, p.119).

A justificativa dada pelo arquiteto Marc Rubin para a colocação da pele de vidro na 
fachada da Avenida Nove de Julho é que ‘o museu se abra para a cidade’, indicando o 
desejo de permeabilidade entre o dentro e o fora. Segundo ele: “[a fachada de vidro] 
funcionará como uma grande vitrine da cultura judaica e será uma referência urbana 
para o centro de São Paulo”4. 

Entretanto, a imagem que a fachada curva de vidro espelhado exibe não evidencia 
qualquer elemento judaico interior, mas ao contrário, reflete a própria paisagem 
exterior da movimentada Avenida Nove de Julho. O intercâmbio almejado entre 

3. Segundo a tradição judaica, a palavra hebraica ‘שודק’ [kadosh] que se traduz ‘sagrado’ também significa ‘separado’.

4. https://www.arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/botti-rubin-museu-sao-27-07-2006

‘קדוש’
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edifício e cidade não se dá pela ótica da transparência. O emprego do vidro espelhado, 
materialidade recorrente na paisagem corporativa paulistana, dificulta a distinção do 
Museu Judaico diante outras construções empresariais construídas nos últimos anos 
na cidade. Onde originalmente, pelo anteprojeto, estaria um jardim, foram instalados 
repetitivos volumes de ar condicionado. 

Funcionalmente, o projeto atende às demandas do programa museológico, e 
proporciona as transformações arquitetônicas necessárias para a mudança de uso. 
No entanto, ao seguir uma lógica funcionalista, a arquitetura do anexo não evidencia 
um diálogo com as formas pré-existentes do Templo, nem busca algum modo de 
transmissão da identidade judaica por meio de sua conformação arquitetônica. 
Pelo contrário, o projeto se apropria do vidro como representação de si. Superfície 
aparentemente permeável e quase ‘imaterial’, representa a transparência de uma 
identidade quase sem fronteiras. Nada no vidro é singular, autêntico ou único:

“Segundo Benjamin, o vidro é inimigo do mistério e da propriedade [...] Mas se o 
vidro tem a propriedade transgressiva de desencantar o mundo e horizontalizar 
as relações sociais, ele é também,  por outro lado,  ainda  segundo Benjamin,  
a encarnação de uma ‘nova pobreza’, em que o homem ostenta através da 
transparência total a sua libertação final de toda a experiência [identidade].” 
(WISNIK, pp.207)

imagem 14  - Fachada de vidro, vista do Viaduto Martinho Prado , Gabriel Neistein, 2020 
(acervo pessoal)
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imagem 15  - Fachada de vidro, voltada para a Avenida Nove de Julho, 
Autor: Fernando Siqueira. Acervo Museu Judaico de São Paulo (MJSP). 2019.

 É importante relembrar que em 1928 a ornamentação do Templo Beth El foi 
privilegiada em seu exterior visto pela cidade, perante ao interior, que só era visto pela 
comunidade. O novo bloco anexo, diferentemente do Templo, cria uma apreensão difusa 
no contexto urbano. Nessa narrativa de diluição simbólica pelo emprego do vidro, reside 
o discurso cuja origem é o iluminismo judaico do século 19, de assumir que não há nada 
que diferencie algo judaico do que não é. Nesse sentido, a questão levantada por Lewis 
Mumford em 1925 continua sendo pertinente:

“Quais foram as fontes tradicionais da cultura judaica? Até que ponto elas 
podem ser utilizadas em nosso tempo? E se a sinagoga [ou o Museu] deve 
estar em harmonia com os edifícios em seu entorno, ou deve destacar-
se proclamando a individualidade cultural da comunidade judaica?” 
(MUMFORD, pp.205)

Sob o ponto de vista dos ideais modernos, arquitetônico (modernismo) e judaico 
(reformista), a caixa de vidro do Museu pode ser lida como o resultado de um duplo 
processo: descolamento dos signos e ornatos dos planos arquitetônicos, juntamente com 
a dissociação de simbologias e identificações ao judaísmo. Ao se ver livre de qualquer 
identificação étnica-identitária, a obra assume o ideal moderno da emancipação judaica, 
proposto por Napoleão em 1791, quando o judaísmo passa a ser experienciado na vida 
privada interior (expografia), enquanto a vida pública (fachada) se assimila no contexto 
geral da sociedade. Desse modo o edifício anexo se funde com a paisagem urbana 
emancipada de resquícios judaizantes.

A imagem que os imigrantes judeus buscavam representar por meio da arquitetura 
do Templo, na escolha do historicismo de Roder, se transforma durante a segunda 
metade do século 20 com a adesão da estética moderna nos edifícios comunitários 
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judaicos ao redor do mundo. O debate estabelecido entre os ecléticos e modernistas, no 
início do século, sobre as construções de linguagem figurada/abstrata, ressurge sob nova 
perspectiva nas tensões existentes entre a arquitetura moderna e a pós-moderna. Como 
apresenta Guilherme Wisnik em Dentro do Nevoeiro:

“Se antes da modernidade, no período correspondente à arte naturalista, um 
edifício era percebido segundo suas diferentes vistas externas, a arquitetura 
moderna procurou abolir essa diferenciação hierárquica entre as fachadas, 
propondo criar uma relação de continuidade entre o edifício e a cidade,  
o mundo em comum por excelência. Mas na prática essa almejada fusão 
do edifício na cidade nunca chega a ocorrer plenamente,  o que faz com 
que essa prometida relação de identidade termine sempre truncada.  Daí 
que a fachada-anteparo da arquitetura pós-moderna - seja ela historicista, 
neo vernacular, iconográfica  ou mais abstrata - que  em geral rompe a 
transparência ideal da pele de vidro moderna,  assume essa condição de 
isolamento do edifício em relação ao entorno, Isto é, assuma sua condição 
tópica, claramente irredutível a generalidade da cidade.” (WISNIK, pp.53)

Sobre a ausência de um sentido claro e uniforme na leitura de identidades no século 
21, Stuart Hall expõe que elas são: “Cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que 
elas não são nunca singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos, 
práticas e posições que podem se cruzar ou ser antagônicos.” (HALL, pp.42). Por mais 
que as definições se tornem cada vez mais complexas, a questão da Identidade, em 
especial das minorias, têm sido trazida ao primeiro plano ao longo das últimas décadas 
nas discussões políticas e estéticas.

O  projeto da Botti Rubin se utiliza da ‘pele de vidro moderna’ em oposição a 
outros projetos judaicos contemporâneos que reivindicam o ressurgimento de 
elementos judaicos, iconográficos, históricos ou mais abstratos nos planos e volumes 
da arquitetura, como é o caso do Museu Judaico de Berlim de Daniel Libeskind 
(1999), ou mesmo do Centro de Cultura Judaica (atual Unibes Cultural) projetado 
por Roberto Loeb (2003).

As questões acerca da construção de formas mais figuradas ou mais abstratas para 
representar a identidade judaica se expandem para além da Arquitetura e se estabelecem 
de maneira geral em toda a experiência social judaica. De um lado, as ortodoxias, que por 
meios tradicionais buscam conter uma imagem estática de judaísmo que em extremos 
recai numa caricatura. De outro, o secularismo que pela modernidade assimila outras 
imagens não-judaicas, que quando inteiramente diluídas se tornam tão transparentes 
que impedem qualquer identificação ao judaísmo.

CONCLUSÃO

A arquitetura do Museu Judaico de São Paulo, com suas sobreposições de camadas, 
revela escolhas e intenções díspares na construção da memória, destes que edificaram 
o Museu, e daqueles que ergueram o Templo noventa anos antes. A linha demarcada 
no piso, que divide a antiga da nova edificação do Museu, aponta para uma leitura 
descontínua daquele todo. Na impossibilidade de estabelecer uma narrativa que costure 
os tempos da edificação, o projeto atual busca, por meio da ‘neutralidade’, uma irreal 
tentativa de retirar da tectônica vestígios sobre o tempo presente. E com isso, perde em 
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possibilidades narrativas de significados étnicos-identitários exteriores, para além dos 
conteúdos que serão exibidos no interior do Museu.

A mesma dificuldade que os autores judeus têm para articular verbalmente uma 
resposta ao que é judaísmo, também é enfrentada pelos arquitetos na construção de 
significados para um ‘lugar judaico’. A arquitetura judaica como estilo ou linguagem 
unificada não existe, entretanto são muitas as formulações possíveis de serem 
concebidas. Na filosofia judaica antiga, o Rabi Tarfon costumava dizer que: ‘Não lhe 
é exigido que complete a tarefa, mas não é livre para escapar dela’5. Essa abordagem 
de uma constante gestação da obra é o que impossibilita uma imagem conclusiva 
sobre a linguagem judaica, mas não exime a necessidade de uma contínua atualização 
dessa busca.

Por toda a diáspora do povo judeu, desde os mais antigos vestígios arquitetônicos, 
até os dias de hoje, inúmeras obras têm a capacidade intrínseca de transmitir influências 
judaicas, expressas por meio do espaço e da Arquitetura, que demonstram medidas 
combinadas de figuração, abstração, de abertura e de reclusão daquelas comunidades. 
Não faltam exemplos dos mais variados, sejam eles históricos, iconográficos ou 
conceituais, capazes de inspirar e fomentar a elaboração de uma arquitetura judaica 
dotada de sentido contemporâneo. Para Sergio Ekerman: “Não há dúvidas de que os 
caminhos capazes de trilhar esta renovação da religião judaica e da expressão de sua 
arquitetura são múltiplos e heterogêneos” (EKERMAN, pp. 58).

Para além de abrigar funções e necessidades presentes, a Arquitetura deve ser lida 
como um veículo portador de sentidos, que perpassa as gerações carregando em si os 
vestígios e marcas de cada uma delas. Na possibilidade de reflexão sobre o tempo de 
agora, tomamos contato com a nossa condição ativa na construção da memória. Como 
sabiamente John Ruskin expõe: ‘Que nós pensemos, enquanto colocamos pedra sobre 
pedra, que virá um tempo em que aquelas Pedras serão consideradas sagradas porque 
nossas mãos as tocaram’ (RUSKIN, pp.67-68)
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RESUMO

Os corpos são propositores de novos modos de usar e pensar a cidade. O artista, 
como quem articula o fazer poético, pode abrir frestas para uma nova forma de estar no 
mundo. Seu corpo sensível é capaz de organizar acontecimentos e narrativas a partir das 
próprias percepções. As reflexões aqui apresentadas fazem parte dos procedimentos 
investigativos da dissertação intitulada ‘Corpo na prática artística: espaço urbano e 
aparecimento’ (2020), realizada por uma pesquisadora brasiliense, arquiteta-artista, 
junto a uma orientadora recifense, arquiteta-socióloga. Acreditando na potencialidade de 
usos dos espaços urbanos para além das formas oficiais, através de experiências sensíveis 
e de inclusão, o artigo apresenta exemplos de práticas artísticas ocorridas no centro da 
cidade de Recife (Brasil), promovidas por diferentes artistas e vivenciadas ou descobertas 
pelas autoras durante os anos 2019 e 2020. Cada artista, a seu modo particular, aborda 
variados aspectos urbanos como mobilidade; tempo apressado; especulação imobiliária 
e o apagamento de comunidades marginalizadas frente ao processo desenvolvimentista 
da cidade. Percebendo aspectos relevantes de acordo com as críticas que cada artista traz 
sobre as condições de vulnerabilidade e desamparo que permeiam os regimes urbanos 
excludentes e controladores, as práticas artísticas apresentadas auxiliam a refletir sobre 
a potencialidade do espaço urbano enquanto um uso aberto a imaginar novas formas 
de existir, sentir e estar na cidade. Visto que tais práticas promovem condições para um 
agir corpóreo de resistência e aparecimento no espaço público, são levantadas análises 
sobre o contexto urbano de cada uma delas; as estruturas e recursos utilizados por 
cada artista para realizar a ação; os corpos presentes e representados na ação. Nesse 
contexto, arte e agir corpóreo emergem como a possibilidade de um contra uso urbano, 
reconhecendo e desestabilizando alguns dos dispositivos normatizadores dos corpos na 
cidade contemporânea.
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ABSTRACT

The bodies are proponents of new ways of using and thinking about the city. The 
artist, as someone who articulates a poetic work, can open possibilities to new ways of 
being in the world. The sensitive body of the artist is capable of organizing narratives 
based on his own perceptions. The thoughts presented here are part of the investigative 
procedures of the thesis entitled ‘Body in artistic practice: urban space and appearance’ 
(2020), carried out by a researcher, architect-artist from Brasilia, together with an 
advisor from Recife, architect-sociologist. Believing in the potential uses of urban 
spaces beyond official forms, through sensitive and inclusive experiences, this paper 
presents examples of artistic practices that took place in Recife (Brazil), promoted by 
different artists and experienced or discovered by the authors during the years of 2019 
and 2020. Each artist in their own way, approaches urban aspects such as mobility; 
accelerated time; and marginalized communities in the face of the city’s developmental 
process. Perceiving relevant aspects according to the criticisms that each artist brings 
about the conditions of vulnerability and lack of support that permeates exclusionary 
and controlling urban systems, the artistic practices presented help to think about the 
potential of an urban space open to imagine new forms of existence in the city. Since 
such practices promote conditions for a corporeal act of resistance and appearance in 
the public space, analyzes of each practice were done taking in consideration its urban 
context; the structures and resources used by each artist to realize the action; and the 
bodies present and represented in the action. In this context, art and corporeal action 
emerge as the possibility of a counter urban use, recognizing and destabilizing some of 
the normative devices of bodies in the contemporary city.

KEY-WORDS: 

Body; artistic practices; urban space; experiences; Recife.

1 CONEXÕES INICIAIS  

A pesquisa surge do interesse comum em torno das práticas artísticas e sua 
potencialidade transformadora do espaço urbano. Nessa ampla temática, observamos 
como as práticas artísticas no espaço urbano promovem condições para o agir corpóreo 
que resulta na configuração de espaços de aparecimento, entendido como uma situação 
ou caráter espacial que se constitui pela arquitetura, mas igualmente pela ação entre 
corpos. Provocadas pelo próprio agir corpóreo na cidade, movido pelas práticas artísticas, 
nos remetemos à noção de performatividade, ou seja: ao corpo em ação no espaço 
público. Levantamos questionamentos sobre as possibilidades de ação daqueles corpos 
inseridos em condições de vulnerabilidade e invisibilidade. Nesse contexto, arte e os 
corpos em ação emergem como uma possibilidade de reconhecer e criticar alguns dos 
dispositivos normatizadores dos corpos nos espaços públicos.
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As ideias de Christine Greiner (2005) nortearam esse estudo do corpo nas práticas 
artísticas urbanas, permitindo-nos abordar a arte enquanto experiência e atividade 
estética, capaz de representar uma “espécie de atualização de um estado corporal 
sempre latente e fundamentalmente necessário para a nossa sobrevivência” (Ibid., 
p.113). Segundo a autora:

‘’O corpo muda de estado cada vez que percebe o mundo. E o corpo artista é 
aquele em que aquilo ocorre ocasionalmente como desestabilizador de todos 
os outros corpos (...). Mas o motivo mais importante é que desta experiência, 
necessariamente arrebatadora, nascem metáforas imediatas e complexas 
que serão, por sua vez, operadores de outras experiências sucessivas, 
prontas a desestabilizar outros contextos (corpos e ambientes)’’ (GREINER, 
2005, p.122-123).

Apresentamos aqui um caminho de descobrir e vivenciar práticas artísticas em 
espaços públicos tendo o Recife como lugar de experimentação. Para tanto, selecionamos 
quatro práticas, vivenciadas entre 2018 e 2019, que serão aqui apresentadas a partir 
de vivências pessoais enfatizando as críticas que cada artista faz sobre as condições de 
vulnerabilidade e desamparo dos corpos que permeiam os regimes urbanos excludentes 
ou controladores. Na nossa análise, procuramos também identificar os exercícios 
adotados pelo artista e reconhecer os desafios e potencialidades das práticas artísticas 
no espaço público, considerando tanto o corpo quanto as estruturas – espaciais e 
normativas – que dão suporte às suas ações.

Ao final da análise vimos que cada artista escolhido abordou, a seu modo particular, 
formas de ação dos corpos na cidade. O agir corpóreo esteve condicionado a questões 
como, por exemplo: a acessibilidade e mobilidade, os usos utilitaristas e o tempo 
apressado impostos pela urbanidade, o apagamento de grupos marginalizados 
frente ao processo urbano desenvolvimentista. Durante as vivências, permanece a 
convicção de que corpo e espaço são interdependentes e estão sempre em relação 
com as condições físicas e simbólicas inerentes ao espaço público enquanto lugar 
de trocas sociais. Reconhecendo as relações contidas no espaço no âmbito humano, 
construímos conhecimento crítico a partir de outros campos do saber, acolhendo 
a subjetividade e a experiência. Ao revisitar o caminho percorrido das descobertas 
e vivências artísticas nas ruas, aprendemos a experienciar a cidade e a discutir a 
relação entre arte e espaço urbano a partir do corpo.

Para apresentar as vivências artísticas nesse artigo, primeiramente, caminhamos 
com os pés em direção às descobertas proporcionadas pela arte urbana e pela 
curiosidade da arquiteta-artista brasiliense, recém-chegada ao Recife. Em seguida, 
analisamos as ações artísticas que conduziram a investigação, andando, dançando 
ou contemplando a cidade, acompanhada de uma perspectiva teórico-crítica. As 
análises são costuradas com as descrições a seguir, extraídas de notas pessoais, 
desenhos, fotografias, registros escritos ou verbais realizados durante as vivências 
das práticas artísticas e são um convite a explorar o Recife, tendo como guia a 
ativação de sensibilidades da arquiteta-artista e seu corpo pesquisadora.
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2 CAMINHANDO ATÉ AS PRÁTICAS ARTÍSTICAS

Foi no passo a passo como corpo-pedestre o marco do início das minhas 
vivências cotidianas até chegar às práticas artísticas. Eu havia recém chegado ao 
Recife, em março de 2018, vinda de Brasília, estava aberta e curiosa a conhecer 
tudo. Caminhava a pé do centro à Zona Norte - Boa Vista, Santo Amaro, Antigo, 
Graças, Espinheiro, Aflitos, Casa Forte. Lembro que me sentia à flor da pele ao ver 
pessoalmente as ruas tão cheias e misturadas de informações: pessoas, ambulantes, 
carroceiros, catadores, ciclistas, sons, sinalizações de comércio, letreiros, nomes 
de edifícios, nome de ruas, estátuas, painéis de Brennand nas calçadas ao lado 
da arte do grafite, prédios novos ao lado de demolições. Descobrir o Recife física-
sensorialmente me levou a perceber não somente os assuntos que despertavam o 
meu interesse, mas também a repetição do meu modo de olhar a cidade: sempre 
acompanhada de corpo e arte para olhar a vida. Percebi que o meu olhar me dirigia 
a elementos visuais comumente considerados pequenos e banalizados no dia-a-dia 
que remetem a um Recife colonial, desigual e em ruína: nomes de edifícios tipo 
Vitória Colonial, Casa Grande, rua 13 de Maio e etc. Em contraponto, também me 
inquietava encontrar elementos bonitos que remetem, pessoalmente, a um Recife 
reluzente, diverso e promissor em nomes de ruas como Alegria, Sol, Nova, Saudade, 
Aurora; nas pontes que ligam os bairros da Boa Vista com Santo Antônio e o Bairro 
do Recife; nas estátuas do circuito dos poetas; e no próprio rio Capibaribe.

O caminho foi espontâneo, acho que impulsionado por um desejo inconsciente 
que existe em mim de conhecer o Recife mais de perto, tentar descobrir mais dele, 
descobrir quem o faz acontecer além de nós arquitetos, urbanistas, planejadores. Dos 
meus movimentos a pé na rua, descobri artistas que habitam o Recife e se afetam por 
ele através de questões urbanas, arquitetônicas e pelas pessoas que compõem essa 
cidade, desdobrando suas afetações em práticas artísticas. Assim, encontrei no meu 
primeiro momento no Recife os artistas visuais Tácio Russo e Felipe Gondim, e suas 
respectivas obras que me chamaram a atenção: os lambe-lambes Inxilar-me e Esquina, 
2018, (figuras 1 e 2).

As obras de Russo ilustram práticas elaboradas com a técnica de lambe-lambe 
que, ao serem coladas nos muros e paredes do centro da cidade, podem ser 
consideradas instalações artísticas integradas ao espaço urbano. Elas trazem partes 
do corpo humano, frases provocativas que nos arremetem numa leitura do Recife. 
Esse tipo de ação urbana tem o corpo do artista como agente da ação e que reivindica, 
enquanto um corpo artista-negro-periférico, ser incluído nos espaços da cidade e 
no circuito da arte. Brígida Campbell (2015) consideraria essa prática como forma 
de resistir e expressar repressões sofridas pelos artistas através das circunstâncias 
normativas e excludentes da cidade. Sobre esse perfil de prática artística recorrente 
nas ruas, e que são levadas as redes sociais, como o Instagram, ela ressalta: “Suas 
obras, ações ou manifestos organizados, muitas vezes pela internet, ganham as 
áreas públicas e de uso cotidiano das cidades, re-significando-os e criando novas 
maneiras de circulação, discussão e debate”. (CAMPBELL, 2015, p.263).
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Figura 1: Inxilar-me, lambes. Fonte: Acervo do artista. 
Autoria: Tácio Russo, 2018.

Figura 2: Esquina, lambe. Fonte: Acervo do artista.
Autoria: Filipe Gondim, 2018.

3 VIVENCIANDO PRÁTICAS ARTÍSTICAS

Sem saber nomear ou decifrar meus interesses e a origem da minha inquietação, 
resolvi continuar a descobrir o Recife em seus aspectos singulares, como quem busca 
modos de fazer ou modos de experienciar a cidade por meios incomuns, nos contra-
usos urbanos. Vivenciar práticas artísticas no espaço urbano do Recife pareceu um meio, 
mais do que possível, essencial para identificar e conceitualizar temáticas discutidas na 
pesquisa em torno do corpo, práticas artísticas e o espaço urbano. 
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No decorrer do ano de 2019 ocorreram práticas artísticas promovidas no 
Recife que marcaram o meu segundo momento na cidade. Escolhemos destacar 
aqui três práticas, intituladas: Performance e mobilidade urbana: escritas do 
corpo; ExperienCidade; Errar é urbano: derivas e alguns atos íntimos contra o 
embrutecimento. Essas práticas são vivências de corpo no espaço urbano propostas 
por artistas independentes e originadas por apoios distintos. Performance e 
mobilidade urbana: escritas do corpo foi desenvolvida em parceira com o Centro 
Comunitário da Paz (COMPAZ Governador Eduardo Campos), como parte do 
programa Rumos Itaú Cultural, que financiou em 2018 o artista Elilson na realização 
de seus trabalhos autorais de performance nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo 
e, posteriormente, no Recife. ExperienCidade foi elaborada como desdobramento do 
espetáculo da companhia de dança Grupo Experimental Pontilhados, apresentado 
nas ruas de Porto Alegre, São Paulo e Recife, também contemplado pelo Rumos Itaú 
Cultural. Errar é urbano: derivas e alguns atos íntimos contra o embrutecimento, a 
terceira prática aqui analisada, integrou o ‘Transborda - As Linguagens de Cena’, 
realizada pelo SESC Santa Rita em parceria com instituições culturais como o Espaço 
Fiandeiros, Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (MAMAM), entre outras. 
Nesta edição o tema foi ‘O teatro e a cidade: a (des)construção dos espaços cênicos/
urbanos na cena contemporânea’.

Abertas ao público, me aventurei a participar dessas práticas artísticas. Tais 
proposições, cujo o corpo na rua é elemento fundamental para apreender (e 
discutir) questões inerentes ao espaço urbano e à prática artística, foram o meio 
que possibilitou a sensibilização do nosso corpo para um estado ativo, permitindo 
atravessar a cidade e percebê-la em seus aspectos usuais e inusitados como som, 
cheiro, usos, entre outros. Abaixo, em ordem cronológica, explico as atividades de 
acordo com as instruções dadas pelos artistas/coletivos de arte, o trajeto realizado, 
e anotações pessoais sobre a minha experiência de corpo no espaço público, 
algumas escritas durante ou após as ações.

Figura 3: Bairros onde aconteceram as práticas artísticas. Fonte: Acervo da autora. 
Autoria: Renata Neves, 2020.
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3.1 Performance e mobilidade urbana: escritas do corpo (2019)

Para Elilson (2020), o interesse estava em descobrir individual e coletivamente, como 
estar na cidade em ação artística poderia quebrar um pouco a estrutura habitual e 
limitante do espaço urbano sobre o nosso corpo. A principal intenção do artista residiu 
em promover novas possibilidades de se mover e deslocar na cidade. Ao registrar 
percursos e experiências de atravessar ruas e bairros, os participantes das ações puderam 
reconhecer como usam a cidade e como ela nos afeta.

No primeiro dia dessa prática artística, cada participante foi convidado a marcar 
com pontos o bairro onde vive e um lugar onde viu uma performance que marcou 
sua memória (cabendo a cada um definir o significado de “performance”), ligando 
os pontos com linhas, por meio de desenhos em um único mapa. Em seguida 
aquecemos o corpo dançando, depois discutimos sobre mobilidade urbana. Foram 
apresentados artistas com obras de performance e ações realizadas em espaços 
públicos: Francys Alys, Berna Reale, William Pope, Coletivo Encruzilhada, Eleonora 
Fabião. Depois partimos para realizar, coletivamente, a performance do artista 
Elilson, Massa Ré (2016), que consiste em caminhar de costas pela avenida Aníbal 
Benévolo com um giz em mãos, seguindo a instrução: “experimentar o contra fluxo 
observando como se organiza o trânsito na periferia e escutar o que os passantes 
comentam na rua. Ao final, inscrever a giz no asfalto palavras ou frases do que 
vimos e ouvimos nas ruas”. 

No segundo dia, nós, participantes, nos unimos em dupla para experimentar uma 
versão da obra-performance de Elilson chamada Gota (2016-atual), que consiste em 
percorrer as ruas do bairro carregando um balde com o objetivo de preenchê-lo com águas 
doadas pelas pessoas, sem necessariamente explicar pra quê. Ao final, desenvolvemos 
um relato oral sobre os encontros e conversas com os moradores da área. Retornamos 
ao COMPAZ com o balde preenchido de água para utilizar noutro dia da oficina. 

No terceiro dia nos reunimos em grupo dentro da estação Central de metrô do Recife 
para então aquecer o corpo juntos. Cada participante recebeu duas folhas e uma caneta 
para registrar a ação performativa do dia. A ação do dia foi baseada também numa 
performance de Elilson, Escrita de Vagão (2016-2017), cuja instrução era: escolher 
um(a) usuário(a) que estava embarcando no trem para perseguir. Tínhamos entre 50 
minutos e 1 hora para realizar a ação. Caso a pessoa desembarcasse, não sairíamos 
do metrô para as ruas, mas voltaríamos à estação Central. Ao final, compartilhamos 
as experiências registradas e conversamos sobre formas que o sistema de mobilidade 
opera sobre o corpo. 

No quarto dia a ação foi seguir em grupo no mesmo ônibus (Linha 711 Alto do Pascoal) 
até o Centro da cidade. A instrução dada foi que cada participante deveria sugerir alguma 
ação para ser realizada ao longo desse trajeto. A segunda atividade do dia foi decidir o 
que fazer com os baldes preenchidos de água no dia 2 da oficina. 

No quinto dia fomos provocados a conversar sobre os exercícios, narrativas e 
leituras realizadas nos dias anteriores. Em seguida, virar pelo avesso o mapa comum 
feito no primeiro dia e demarcar os lugares onde desejávamos realizar futuras ações 
performativas individualmente ou em duplas. Por fim, confraternizamos, admirando 
juntos a paisagem à vista da escadaria da entrada da COMPAZ.
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Figura 4: Trajeto percorrido da prática. Fonte: Acervo da autora. 
Autoria: Renata Neves, 2020.

Figura 5: Participantes, rio Capibaribe. Fonte: Kayo na Real. 
Autoria: Elilson, 2019.
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Figura 6: Participantes reunidos após ação. Fonte: Kayo na Real. 
Autoria: Elilson, 2019.

Notas durante a Escrita de Vagão: Escolho o trem sinalizando a estação Cajueiro 
Seco como destino final. Acompanho uma mulher carregando duas bagagens (uma 
bolsa e uma mala). Mulher negra, cabelo curto, vaidosa, senta na janela do vagão de 
trem e põe o fone de ouvido. Ela olha muito a paisagem pela janela.  Pausa para notar 
que, enquanto observo a passageira: há muitos ambulantes, misturados entre homens 
e mulheres no vagão. Volto o olhar acompanhando a mulher das duas bagagens: talvez 
esteja indo para casa, será? Julgando os gestos das mãos e o olhar firme, ela parece 
pensativa. Acredito que ela não me percebe. O sol ilumina parte do corpo da passageira. 
Eu paro para perceber a paisagem pela janela também, nesse momento passamos 
sobre o rio. Chegamos na estação Imbiribeira e os ambulantes resistem presentes: tem 
comida, salgado, picolé, pipoca. Eles passam falando em voz alta ‘’bolinho de goma é 
50’’; ‘’água, olha a água’’; ‘’bolsinha da moda é três reais’’ - vocalizam a venda entre um 
gesto de negociação e o silêncio. Logo em seguida, chega o ambulante com morangos. 
Uma das ambulantes mulher, entra vendendo inox, outra senhora vende cantarolando 
‘’brigadeiro, bem casado, surpresa. É novinho, é do dia’’. Outra mulher responde falando 
num tom musical ‘’ê bença’’. O metrô é lugar do cansaço, desejo de chegada. Metrô é 
lugar de troca de quem vende com quem compra. Vou percebendo os ruídos, escutando 
os sons altos e baixos, como o barulho que faz a embalagem de uma coisa qualquer 
sendo aberta. E a passageira que sigo, continua sentada observando a paisagem lá fora. 
Ela segue no percurso, olha pros ambulantes, mas só fica os observando. Ela desceu na 
estação Aeroporto, descendo num ritmo vibrante até passar a catraca para o outro lado. 
Já do lado de fora, ela parece comemorar.
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Nota após a Escrita de Vagão, conversando em grupo: Ao final da ação nos reunimos 
em círculo, sentados sobre um canteiro dentro da estação como quem transforma aquele 
limite em uma praça para encontro (figura 6). Da experiência, registrei sobre nossa conversa 
que trazia pensamentos sobre a cidade e seus corpos, a pressa e sobre a lentidão discutida 
por Milton Santos no livro “A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção” sendo 
defendida como aspecto importante que as cidades do futuro deveriam enxergar. Escrevi 
às pressas a respeito da necessidade em pensar o espaço público com mobilidade urbana e 
o trânsito de pessoas. Acompanhando esses pensamentos soltos, vieram perguntas como: 
O quão público e livre é a mobilidade? Quais movimentos causam(os) (n)a nossa inscrita 
na cidade? Como pensar ou inventar metodologias performativas? Para a última pergunta 
acima, uma sugestão considerando determinadas práticas artísticas: os artistas, bem como 
os ambulantes de certo modo invisibilizados, podem quebrar as normatividades gerando 
situações ativas inesperadas, não-normativas. Quando fazem assim, agem por questão de 
necessidade devido a afetação, crítica ou ruptura.

Notas após ação no trajeto do ônibus Linha 711 Alto Pascoal: Antes de pegar o ônibus 
partindo da avenida Aníbal Benévolo em direção a algum ponto (até então incerto) do centro 
da cidade, decidimos levar os baldes cheios d’água conosco até a ponte Duarte Coelho no 
centro de Recife. Depois discutimos sobre as ações elaboradas por cada participante, como 
instruídos por Elilson para a atividade do dia. Dentre as proposições dos participantes, 
eu elaborei uma ação para acontecer dentro do ônibus, ao longo do nosso trajeto como 
passageiros nele, para isso distribui folhas de papel e canetas coloridas e sem muita 
explicação, propus que nós participantes da oficina e os demais passageiros do ônibus 
desenhássemos em movimento o que víamos pelas janelas, elegendo pessoas, placas, 
paisagem, veículos, e que ao final me devolvessem as folhas com os desenhos realizados. Me 
surpreendi com a receptividade dos passageiros, que mesmo os que me disseram “mas eu 
não sei desenhar” ou “posso fazer qualquer coisa?”, acataram ao meu pedido gentilmente. 
Recebi os desenhos como quem recebe afeto, e achei curioso perceber os elementos de 
fora da janela que eles trouxeram para o desenho: palavra associada a reunião de pessoas 
ou ao próprio transporte público (“coletivo”); frase da canção de Nação Zumbi aludindo a 
velocidade feroz e desigualdade da cidade grande (“a cidade não para”); nomes de destinos 
de alguns ônibus do Recife (“Macaxeira, Imbiribeira, Beberibe, Boa Viagem”); a palavra “pele” 
remetendo à sensação tátil do calor sobre o corpo do passageiro enquanto se senta próximo 
a janela do ônibus sem conseguir escapar do sol durante o trajeto; placas sinalizando nomes 
de lojas, bancos e bares (“Pitú”, “Banca do Poeta”, etc.); desenho sugerindo a presença de 
pedestres, do sol, da silhueta dos prédios, do rio Capibaribe passando debaixo da ponte, 
interligando dois lados da cidade. Alguns desenhos revelam concentração, tentativa de se 
entregar ao momento da ação proposta a eles. Percebo a receptividade ao reconhecer em 
alguns desenhos, elementos exteriores ao ônibus presentes na paisagem urbana do trajeto 
que percorremos. Na contramão do que previa minha proposição, outros desenhos sugerem 
pressa por parte dos passageiros-participantes, pois contém elementos presentes no interior 
do ônibus (catracas, bancos, retrovisor) ou mesmo, elementos ausentes da paisagem ao 
longo do trajeto (representado por uma casinha solitária e numerada), sugerindo a o desejo 
mais sincero: chegar rapidamente em sua casa. Descemos do ônibus na rua do Hospício 
e caminhamos até a ponte. Chegando na ponte, paramos em fila, com nossos corpos um 
ao lado do outro, olhando o rio e cada participante desejou, em voz alta, as águas como 
dedicatória a outro alguém, outro lugar ou outro tempo. Em seguida, despejamos juntos as 
águas no rio Capibaribe como despedida (figura 5).
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3.2 ExperienCidade (2019)

Oficina elaborada pela companhia de dança Grupo Experimental, cuja ação 
propõe a experimentação do corpo participante em partes do espaço urbano e a 
possibilidade de troca dos corpos com a cidade a partir das orientações da diretora de 
dança da companhia, Mônica Lira. Essa atividade surgiu amparada pelo espetáculo-
performance de dança de autoria do Experimental chamado Pontilhados. Assim como 
esse espetáculo, a ação coletiva foi programada para acontecer em deslocamento nas 
ruas, com início no Bairro do Recife e fim no centro da cidade do Recife, atravessando 
a ponte Duarte Coelho.

Cada um de nós, participantes, usávamos um fone de ouvido para realizar a ação 
ao som da trilha sonora do espetáculo referenciado. Entre o escutar a música e as 
coordenadas de direção geográfica, ou de intenção sugerido por Mônica, e às vezes pela 
própria música-narração, nos movimentamos sincronizados no tempo, mas marcados 
por ritmos e gestualidades diferentes. Sempre juntos, ainda que alguns momentos 
fossem marcados por movimentos com nossos corpos grudados uns aos outros e em 
outros atos, com nossos corpos mais distantes um dos outros. Nosso mover é formado 
pela surpresa, pela circunstância imediata dos elementos presentes no lugar: a calçada, 
carros que podem passar, o poste de luz que podemos nos apoiar, as pessoas-corpos do 
dia-a-dia da cidade que somam a nossa presença. O movimento, mesmo com seu teor 
imediato e inesperado, tem como finalidade fazer o corpo existir e poder ser livre na rua 
como uma coreografia-de-corpos-dançantes.

Nos dois primeiros dias realizamos o percurso determinado utilizando os fones 
de ouvido que nos foram entregues. Os participantes escutaram (ao mesmo tempo) 
narrações de contos literários e músicas para cada espaço percorrido. Instrução: se 
deixar conduzir pelas narrações do áudio juntamente com as orientações de Mônica 
Lira sob o princípio básico do caminhar a pé ou dançar, entre calçadas, pontes, 
marquises, cruzando ruas, conhecendo gente. Observação: a cidade anseia pelo 
futuro e na contramão desse tempo, os exercícios oferecem uma visita ao passado, 
ao que está posto aos olhos invisíveis como parte da relação afetiva com cada lugar 
que nos acolhe e serve como espaço praticado e ressignificado. Conhecer histórias da 
cidade, presentes nas sutilezas descritas dos personagens, enquanto compreendemos 
corporalmente a cidade que se forma entre prédios, pontes e novos formatos urbanos. 
No fim do segundo dia, reunir-se em roda para conversar sobre a experiência individual 
e coletiva a partir das vivências (figuras 8 e 9).

Nota após as ações: Os participantes, pessoas comuns não-dançarinas e outras 
dançarinas integrantes da companhia Experimental, configuraram um grupo 
heterogêneo, diverso em idade, gênero, raça e classe social. Eu me senti segura por 
quase todo o trajeto devido a estarmos coletivamente em ação, nossos corpos nunca 
estavam muito dispersos um dos outros. Sentir-se mais segura ao estar junto, em 
união, foi uma percepção unânime entre os participantes. Contudo, os níveis de medo 
e sentimento de insegurança variavam de acordo com cada participante, bem como 
onde absorvemos essa sensação. Explico através das palavras do sociólogo Rogério 
Proença Leite (2001): “Subversão espacializada dos usos dessas calçadas tentava 
muitas vezes demarcar e territorializar relações de poder: se a calçada-luz se destinava 
aos turistas e à ‘gente de posse’, a calçada-sombra era território livre para quem da 
primeira era excluído.” (p.255).
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Figura 7: Trajeto percorrido da prática. Fonte: Acervo da autora. 
Autoria: Renata Neves, 2020.

Figura 8: Participantes na Av. Alfredo Lisboa. Fonte: Keity Curumim (2019).
Autoria: Grupo Experimental, 2019.
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Figura 9: Participantes no Parque de Esculturas Brennand. Fonte: Keity Curumim (2019). 
Autoria: Grupo Experimental, 2019.

Vivenciar partes da cidade, dançando-performando pelo Bairro do Recife, foi uma 
mistura de libertação do corpo na possibilidade de poder usar as estruturas físicas do 
espaço de forma livre e inusitada, com a sensação de espetacularização no sentido de 
estar performando, encenando em conjunto com a arquitetura e ruas de um outro 
tempo da cidade. Me identifico no seguinte relato: “O bairro que era visto e visitado, 
também via quem o visitava. Os turistas também eram objetos de “visitação” quando, ao 
andar pelas calçadas, eram acompanhados pelos olhares curiosos e atentos de pessoas 
comuns, trabalhadores e moradores locais” (LEITE, 2001, p.253).

Determinados espaços atravessados no trajeto, fossem de passagem mais curta ou 
demorada, era possível reconhecer o desejo de provocar ou confrontar determinadas 
estruturas físicas presentes no espaço urbano, ou as pessoas presentes no espaço. Próximo 
a rua do Apolo, no beco grafitado onde acontece anualmente o R.U.A - festival de Arte 
Urbana do Recife, instaurado na tentativa de conformar um espaço inclusivo e diverso 
através da arte -, nós, enquanto participantes, utilizamos o chão, muro, balizadores, 
e nossos corpos como apoio para dança de movimentos mais delicados ou revoltos. 
Atravessando o rio Capibaribe, chegamos no Parque de Esculturas Brennand: ainda era 
dia, com sol e vento presente. A brisa e a música mais animadoras nos conduziram a 
movimentos mais orgânicos e alongados. Na despedida, pegamos o barquinho de volta à 
ilha do bairro do Recife, andamos em direção ao Marco Zero, a ação ficou mais coletiva, 
com os corpos juntos um do outro, regida sob uma coreografia em sintonia que nos 
conduziu até uma das pontas da av. Alfredo Lisboa.

3.3 Errar é urbano: derivas e alguns atos íntimos contra o embrutecimento (2019)

A prática de arte do Coletivo Dodecafônico surge como resposta contra a monotonia 
da experiência dos corpos no cotidiano, propondo sua sensibilização a partir do contato 
entre corpo, espaço e arte. 
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O primeiro dia dessa experiência começou com a realização da ação Seguir. Ela 
consistiu nas seguintes instruções: seguir alguém na rua que seja parecido com você 
até que essa pessoa entre num local onde você não possa ou não queira entrar. 
Em seguida, siga alguém muito diferente de você. Para finalizar, siga alguém que te 
inspire liberdade. Desenhe uma das pessoas que você seguiu. Escreva uma pequena 
narrativa ficcionalizando sobre uma dessas pessoas. Observação: os atributos para 
se considerar semelhante ou diferente de outra pessoa eram abertos e subjetivos. 
Segunda ação do dia, Balada Silenciosa, consistiu nas seguintes instruções: com um 
dispositivo sonoro, fones de ouvido e uma seleção musical, desloque-se com o grupo 
movendo suas articulações, passando pelos pés, joelhos, pernas, quadris, coluna 
vertebral, cabeça, ombro, braços, cotovelos e mãos. A cidade te afeta, assim como 
as músicas e as pessoas que passam.

Nota ficcional após a ação Seguir: Jovem senhora, talvez próxima de seus 65 
anos, andava com confiança. Num ritmo constante entre um ‘’nem muito rápido e 
nem devagar’’. Andava num movimento requebrado. Era dona de si. Comerciante, 
proprietária de uma loja de bolsas, acessórios e afins… Seus cabelos longos podiam 
chamar atenção à primeira vista. Talvez fosse julgada ou acumulasse opiniões de 
pessoas alheias por conta disso. Talvez fosse religiosa? Ou não. Não importava. Ela 
é dona de si. Toma suas cervejas quando quer, trabalha, não tem receio de admitir 
sua segurança. É sem rodeios.

No segundo dia, ação Elástico Invisível - uma Deriva Coletiva, consistiu das 
instruções: em deslocamento, aproxime-se e distancie-se das demais pessoas 
como se juntas estivessem tensionando um elástico invisível entre vocês. Responda 
constantemente a si mesmo, perguntando-se o que te faz andar? O que te faz parar? 
Observação: mantivemos pelo menos um dos participantes da oficina no nosso 
campo de visão e no ponto final da deriva, realizamos uma escrita automática, em 
fluxo, imediatamente depois da ação. Essa prática foi realizada duas vezes e está 
separada em parte I e II.

Nota automática após a ação Elástico Invisível (parte I):  Veio de fora morar 
em Recife. Conhece bem a redondeza. Dobra, estica, alonga. Dói. Ficou bom. Olha 
pro lado. Geme. Olha pro outro, som. Senta. Sente. Pula. Transita. Ocupa, olha pra 
outra, olha pra si e para a fachada. Pisa na linha da calçada: quebrada e a outra 
está contínua. Acelera. Escuta ‘’pede a bença’’. Comerciante anuncia ‘’promoção’’ 
e eu penso ‘’só do meu corpo que não’’. Ando aos poucos, chego ao extremo. 
Calor, sol. Parada na sombra. Anda devagar. Acelera. Corre em diagonal. Corre com 
uma só perna. Lembro do dia durante a manhã. Pessoas dando volta quase em 
círculo. Aparentavam se sentir seguras, elas devem trabalhar por ali, outras devem 
morar. Tinha uma pessoa (um homem) que eu imaginaria ser um pouco afobada, 
desesperada, entrava quase que de loja em loja, vendo as coisas e saía. Ele então 
parava na rua, na calçada e conversava com o rapaz das frutas, depois com o outro 
dos eletrônicos. Era lotérica, papelaria, loja de calçados. Percebia já o que fazia 
o senhor parar e o que fazia ele andar. Mas e para mim, o que me fazia parar? O 
que me faz andar? Perguntaram. Procuro sombra, caço umas entranhas de vento 
quando posso. Percebo o som, o barulho, as vezes me fisgam e paro, ainda que aos 
poucos. Gosto de ver tudo de uma vez.
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Figura 10: Trajeto percorrido da prática. Fonte: Acervo da autora. 
Autoria: Renata Neves, 2020.

Figura 11: Balada Silenciosa no centro. Fonte: acervo do coletivo. 
Autoria: Dodecafônico, 2019.
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Figura 12: Ponte de Ferro no centro. Fonte: acervo do coletivo. 
Autoria: Dodecafônico, 2019.

Figura 13: Participantes usam o chão de suporte. Fonte: acervo do coletivo. 
Autoria: Dodecafônico, 2019.
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Figura 14: Inscrição feita no chão pelos participantes. Fonte: acervo do coletivo.
Autoria: Dodecafônico, 2019.

Nota automática após a ação Elástico Invisível (parte II): Calor, inibição, corpo duro 
para amolecer. Uso calçada, meio fio, alongo os braços. Estiquei ao máximo. Escuto, 
estalo tudo. Como é bom e necessário aquecer, esquentar o corpo. Eu, o outro, barulho 
de motor. É ônibus, moto, carros, pessoas com suas vozes a pôr em dia com a ‘’comadre 
que não via há dias’’. Pata de carroças. Aos poucos, os outros vão nos notando. Estamos 
juntos, não estou sozinha. O som fica menos forte, mas ainda se apresenta como um 
emaranhado de fios elétricos dos postes de Recife - é remendo pra cá e pra lá. Ando, 
desvio e acho que me perco. Logo avisto um prédio ou pedaço conhecido, aquele pixo de 
uma artista que reconheço talvez. Começo mole. Muito calor. Sol, sol, sol. O Sol ilumina e 
castiga, ainda que combine bem com o rosa e amarelo dos prédios. No ponto de ônibus: 
espera. Atravesso a rua como se tivesse pressa, porque se bobear, o carro nos leva. 
Ando, sento. Paro até que encontro onde deitar. Por que é que não deixam explícito, não 
grifam partes das cidades que nos serviram pra usar? Entre uma calçada e outra, a rua. 
Por que não nos dar o deleite da diversão e descanso enquanto esperamos aquele sinal 
fechar, o ônibus ou uma carona chegar? Precisamos ficar atentos, tanta coisa pra ver. 
Tanto na cidade pra tocar. Vejo Recife, mais uma cidade grande que poderíamos ver em 
comum com tantas demais, mas olho pra ela, porque estou dentro e ela me envelopa. 
Acho ela linda.

Revisitando as experiências das práticas artísticas, ao escrever sobre elas, nos 
apoiamos nas palavras de Lúcia Leitão para descrever o que se revela desse ato de viver 
a cidade e assim, ser tocada por ela: “marcas identitárias que fazem meus passos tortos 
porque foram regulados pelas ruas tortas por onde me aventuro a caminhar. É quando a 
rua se assenta em mim” (LEITÃO, 2020, p.5). Observamos nas práticas analisadas como a 
rua emerge enquanto elemento urbano principal. Pois ela apoia as vivências no espaço 
público, a rua se materializa como chão, superfície que entra em contato direto com o 
corpo em ação, seja ele o de caminhantes, ciclistas, ambulantes, carroceiros, artistas. A 
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rua se assenta em mim e em todos os outros indivíduos que percorrem e se deslocam 
pela cidade. Descobrimos também, através das vivências artísticas, que o mistério que 
buscamos desvendar estava no corpo, especificamente o corpo de quem faz, usa e sente 
a cidade por meios incomuns: da arte no espaço urbano.

4 VIVÊNCIAS ARTÍSTICAS NA CIDADE: REFLEXÕES POSSÍVEIS

Ao direcionar nossa investigação na direção das práticas artísticas no espaço urbano 
não incorremos num desvio intelectual. Pelo contrário, ao lançarmos mão de um olhar 
atento e sensível ao espaço urbano por meio das práticas artísticas, tendo o corpo 
como seu principal mediador, propomos um outro viés de leitura da cidade, para além 
da sua produção mercantilizada e homogeneizada. Nosso discurso soma-se aqueles 
que buscam colocar em evidência outras dimensões do urbano, e do social, que foram 
excluídas no projeto de modernidade das nossas cidades. Ao nos debruçarmos sobre o 
agir corpóreo e as práticas artísticas, identificamos formas alternativas de atuação nos 
espaços coletivos, mais livres, inventivas e desestabilizadoras. 

As experiências aqui analisadas demostram meios através dos quais os sujeitos se 
voltam para os espaços públicos, com seus corpos, para questionar e transformar a 
dinâmica da cidade, provocando câmbios não só no espaço urbano, mas nos próprios 
sujeitos que o compõem. Para um profundo entendimento das estruturas, dispositivos e 
estratégias das diferentes formas do agir corpóreo e dos espaços de aparecimento, seria 
necessário analisar cada prática artística singularmente. Contudo, destacamos como 
característica comum a todas as vivências artísticas apresentadas, a ideia geral de que 
“[...]os corpos congregam, eles se movem e falam juntos e reivindicam um determinado 
espaço como público.” (BUTLER, 2018, p.80).

Nossa proposta aqui foi sobretudo a de reforçar a importância do papel do agir 
corpóreo mediado por praticas artísticas na cidade. O espaço urbano enquanto espaço 
público é plural. A arte contemporânea invade os espaços urbanos e pode desafiar 
visões totalizantes. Ela opera descentralizando o que é obra de arte e espaço público, 
tensionando a noção de esfera pública, promovendo espaços de aparecimento. Quando 
inserida nos campos da arte e da política, mostramos ser possível construir uma arte que 
produz espaço público do dissenso, oportunizando refletir sobre questões, por exemplo, 
de visibilidade e precariedade atrelados a um corpo que pertence a uma categoria social 
presente na cidade. 

A cidade, enquanto espaço plural, está associada à noção de espaço público aberto 
a expressões livres, onde a realidade cotidiana pode ser intervista com novas criações 
e experiências que apontam para um novo possível, um futuro imaginário. As práticas 
artísticas podem ser uma forma capaz de evidenciar um corpo social artista-pesquisadora 
enquanto corpo político, e o caráter de sua manifestação no espaço público.

Em ação, corpo artista, corpo pesquisadora e o corpo participante de outras categorias 
sociais, lançam-se à experiência e tornam-se, assim, propositores de novos modos de 
usar a cidade. Experiências essas são vividas em movimento de liberdade e potência, 
em direção contrária aos usos e condutas originalmente previstos. Podemos revisitar 
as vivências mencionadas para discutir as possibilidades de ação no espaço urbano a 
partir das práticas artísticas como potência performativa e provocadora de contra-usos 
urbanos no que diz respeito ao seu modo de fazer, usar e sentir o espaço público com o 
corpo em ação, o configurando por espaços de aparecimento.
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De modo mais amplo, tal discussão situa-nos num debate crítico acerca das teorias 
e práticas do urbano que se delineiam em torno de temáticas da cultura urbana 
contemporânea como o lúdico, o lazer, a festa, os afetos, tendo o espaço ora como palco, 
ora como obra dos seus habitantes. Temos em vista que essas temáticas remontam 
igualmente a questões sempre latentes na produção do espaço, do direito à cidade. Tal 
como propôs Lefèbvre (2001), “a arte pode tornar-se práxis e poiesis, em escala social: a 
arte de viver na cidade como obra de arte” (p.134). Projeto supostamente utópico, se não 
houvéssemos observado como as práticas artísticas favorecem a articulação de corpos 
invisibilizados, bem como permitem por em suspensão a alienação da vida cotidiana 
nos espaços urbanos, em que prevalecem as dinâmicas normatizadoras, regidas pelos 
valores de uso e de troca. Enquanto local de realização do capital, a cidade tem na rua 
e nos espaços públicos a sua maior expressão de controle. Ao mesmo tempo, resultado 
da complexidade do urbano, são esses mesmos espaços os que carregam a maior carga 
simbólica da sociedade. Eles regem nossas formas de vivência afetiva, têm a capacidade 
de promover trocas e encontros, sob formas outras de apropriação, que desafiam a 
lógica de homogeneização dos espaços públicos em suas formas e práticas.
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RESUMO
O desenvolvimento de tecnologias para automação residencial atual segue uma lógica 

tecnicista que não se apresenta disposta a incluir os usuários no processo de projeto 
de tais tecnologias. O presente trabalho tem como objetivo apresentar a hipótese 
de utilização de trechos de produções audiovisuais como disparador de discussões 
especulativas dentro de processos de co-design. As produções analisadas (n=34) foram 
refinadas (n=14) e divididas em quatro grupos de alegorias diferentes. Mesmo que 
de maneira geral as produções apresentam uma estética hegemônica e higienizada, 
este mesmo enviesamento pode ser utilizado como recurso para o mapeamento das 
dinâmicas sociais que devem ser consideradas em um projeto diverso e inclusivo de 
smart homes.
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ABSTRACT

The development of smart home technologies currently follows a technicist logic 
that does not present itself willing to include users in the design process. The present 
work aims to present the hypothesis of using excerpts from audiovisual productions as a 
trigger for speculative discussions within co-design processes. The analyzed productions 
(n=34) were refined (n=14) and divided into four different groups of allegories. Even if 
in general the productions present a hegemonic and sanitized aesthetic, this bias can be 
used as a resource for the mapping of social dynamics that should be considered in a 
diverse and inclusive smart homes project.
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INTRODUÇÃO

A indústria da automação residencial tem tido um rápido crescimento alavancado 
pelo desenvolvimento de novos tipos de sensores e estratégias de programação, 
contando com sistemas auto-reguláveis baseados na vasta quantidade de dados digitais 
disponíveis. Esta popularização permite aos usuários automatizar rotinas domésticas 
utilizando soluções de Internet of Things (IoT) de baixo custo, ativadas por dispositivos 
já incorporados no dia-a-dia – como os smartphones. Casa inteligente ou smart home 
é o nome dado a este tipo de ambiente doméstico automatizado por algoritmos de 
Inteligência Artificial (IA). Entre outras coisas, espera-se que uma smart home seja capaz 
de regular o consumo de recursos naturais da residência, como água e eletricidade 
(BUYUK; AVŞAR; INCI, 2022); além de atuar como um assistente virtual, rastreando e 
interpretando dados gerados pela rotina da casa, proporcionando uma sensação de 
conforto e segurança (ALDRICH, 2003).

A bibliográfica sobre a relação entre os moradores de smart homes e os seus 
dispositivos, revela que, estes últimos, respondem mal às preocupações e expectativas 
das pessoas por eles afetadas (HARGREAVES; WILSON; HAUXWELL-BALDWIN, 2018). 
Como descreve Leitner (2015), o foco do desenvolvimento de dispositivos para smart 
homes está alinhado a uma perspectiva mercadológica de automação, em que os 
produtos apresentados respondem a uma demanda da própria indústria.

Considerando que as empresas de tecnologia de grande porte atuam hoje seguindo 
um modelo de desenvolvimento estadunidense do design centrado no usuário ou user-
centred design (SANDERS; STAPPERS, 2008), o projeto de dispositivos para smart homes 
acaba envolvendo o público afetado apenas em etapas estanques em controladas 
do processo de projeto, a partir de, por exemplos, entrevistas estruturadas e testes 
de usabilidade (FITTON et al., 2018; TIERSEN et al., 2021). Neste tipo de abordagem, 
facilitadores e designers esperam adquirir dados úteis sobre como os usuários utilizam 
uma tecnologia, suas preferências e necessidades, sem de fato envolver estes usuários 
de maneira ativa no processo de projeto.

Em contrapartida, é possível identificar experiências de pesquisa qualitativa 
comprometidas com a incorporação de valores sociais dos usuários afetados, a partir 
de práticas participativas de projeto (SANDERS; STAPPERS, 2008). Esta abordagem 
favorece a troca mútua de conhecimentos práticos das partes envolvidas, posicionando 
os usuários como co-designers de sua própria realidade sociotécnica (SIMONSEN; 
ROBERTSON, 2012).

Durante estas sessões, as partes interessadas e os utilizadores participam em 
discussões para imaginar um desenvolvimento mais centrado no utilizador de casas 
inteligentes. A partilha das necessidades e valores dos participantes pode proporcionar 
uma forma inicial de comunicação sobre o assunto – mesmo que ainda seja limitada 
pela realidade social e fluência de cada pessoa com tecnologias digitais. É comum 
encontrarmos experiências participativas em que recursos visuais são aplicados a fim 
de estabelecer uma abordagem mais especulativa e de criar um terreno comum para a 
conversa entre participantes – as técnicas mais populares envolvem tiragem de cartas e 
quadrinhos (VAN DER VELDEN; MÖRTBERG, 2021).

Apoiando-se em conceitos de processo participativo e design centrado no usuário, 
o presente trabalho tem como objetivo descrever a utilização de trechos de obras 
audiovisuais durante oficinas de co-design para o projeto de tecnologias de smart home. 
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METODOLOGIA

A construção de universos imaginários em filmes e séries é capaz de mimetizar a 
realidade sensível do observador, criando uma maior empatia e estimulando devaneios 
sobre um tema específico. Aqui propomos estudar uma lista de produções dos últimos 
cem anos, identificando padrões e relações capazes de revelar caminhos possíveis 
para se imaginar um futuro centrado nos usuários de smart homes.

Uma pesquisa exploratória a partir de dos termos de busca “smart home”, 
“smart house”, e “home automation”, foi realizada em plataformas de bancos 
de dados especializadas em produções audiovisuais – como o website IMDb. O 
resultado da busca foi compilado em uma lista composta por 34 produções, entre 
filmes e programas de televisão – todos eles mostrando algum tipo de tecnologia 
de smart home. 

Refinamos a lista até que as produções pudessem ser agrupadas em alegorias, 
já que a intenção aqui é justamente utilizá-las como um recurso dialético na 
condução das sessões de co-design, e não apenas como uma espécie de ilustração 
de fundo. Como critério de exclusão, optámos por nos concentrar em produções 
que apresentam as casas inteligentes como uma personagem em si, em vez 
de um ambiente ou cenário para outras narrativas. Também foram subtraídas 
sequências ou diferentes temporadas da mesma série que não apresentam uma 
nova narrativa (n=14).

Em seguida as produções foram agrupadas de acordo com suas similaridades temáticas 
– no sentido de que fariam parte de um mesmo grupo produções que abordassem o 
tema das smart homes de maneira semelhante (Tabela 1). Dessa forma, foi possível 
identificar 4 grupos distintos. A seguir, selecionamos 3 filmes e 1 programa de televisão 
para representar estes grupos.

Resultados

O primeiro grupo mostra o início da eletrificação de residências e os diversos 
eletrodomésticos que acompanharam esse fenômeno e que ocasionam situações 
cômicas com usuários não experientes, como “A Casa Elétrica” de Buster Keaton (1922). 
O segundo tem um ponto de vista mais crítico para a sociedade das máquinas, revelando 
como o estilo de vida moderno nem sempre é o mais eficiente, como mostrado em “Mon 
Oncle” de Jacques Tati (1958). O terceiro grupo apresenta uma alegoria da automação 
groovy e alegre, mesmo que por vezes as máquinas possam falhar, como na série animada 
“Os Jetsons” (1962). O quarto e último grupo relaciona-se com as preocupações sobre 
segurança e privacidade que muitas vezes são colocadas à prova, como no suspense 
“I.T.” de John Moore (2016).

Cada um dos quatro grupos apresenta uma alegoria diferente diretamente relacionada 
com os principais aspectos, funções e serviços que podem ser encontrados em smart 
homes, por exemplo, conveniência/conforto, assistência diária, entretenimento, 
segurança, e outros, como mostrado por Balta-Ozcan et al. (2013, p. 365). Quando 
analisamos o conjunto total de filmes que compõem os grupos, é possível identificar 
que os temas de smart homes como entretenimento e conforto são os mais abordados, 
enquanto a possível aplicação de smart homes para eficiência energética é o menos 
retratado pelas produções.
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Tabela 1: Lista de produções mostrando a divisão de grupos com a coloração dos tí tulos, e a 
presença das característi cas de smart homes em suas abordagens temáti cas (à esquerda). 

P ara além dos grupos e classifi cações, na sua grande maioria, os universos fi ccionais 
apresentados pelas produções são extremamente higienizados e não-diversos, 
impactando na sedimentação de um imaginário das smart homes que reforça as 
perspecti vas hegemônicas de um futuro automati zado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho apresentou a hipótese de uti lização de trechos de produções audiovisuais 
como disparadores para uma discussão especulati va acerca do fenômeno das smart 
homes. Como recurso de trabalho, o imaginário do cinema é capaz de despertar um alto 
nível de identi fi cação nos parti cipantes de um processo de co-design, criando algo como 
um terreno comum para as discussões. Dessa forma, sugere-se uti lizar tal recurso em 
momentos iniciais como chave para o engajamento dos parti cipantes.

Mesmo que as imagens trazidas pelas produções não se dirijam a realidades sócio-
técnicas reais dos uti lizadores, e pelo contrário, apresentem uma utopia estéti ca neutra 
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e higienizada, ainda assim, este tipo de análise pode auxiliar no mapeamento crítico dos 
aspectos sociais que não estão incluídos – e que devem ser considerados na concepção 
de um futuro técnico que se pretende inclusivo e diversificado.

A continuidade deste trabalho deve acompanhar a exploração prática da 
hipótese, aplicando os recursos visuais discutidos em situações reais de discussão 
coletiva de projeto. 
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PAÍSES, CIDADES E MUROS NO SÉCULO XXI: 
FIM DE LINHA PARA UM IMAGINÁRIO MODERNO?

Diogo Mondini Pereira, 
Universidade de São Paulo, <diogo.pereira@usp.br>

RESUMO

Este artigo tem como objetivo discutir um imaginário utópico evanescente de 
arquitetura e urbanismo sem muros, partindo da análise do poema “Fábula de um 
arquiteto” do poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto. Em duas estrofes Melo Neto 
representa o ideal utópico da arquitetura sem portas fechadas, referência direta às 
casas da ilha da Utopia de Thomas More e depois desconstrói esse conceito, retomando 
a arquitetura fundamental como arquitetura do ventre, espaço de proteção. Nesse 
sentido, estaria a humanidade retornando contemporaneamente ao espaço recluso de 
proteção? Como isso se refletiria nos novos imaginários arquitetônicos e urbanísticos?

PALAVRAS-CHAVE: 

Muro, fronteira murada, arquitetura e urbanismo modernistas, imaginários 
modernistas.

ABSTRACT

This article aims to discuss a vanishing utopian imaginary of architecture and urbanism 
without walls. It starts from the analysis of the poem “Fábula de um arquiteto” (Tale of 
an Architect) by Brazilian poet João Cabral de Melo Neto. In two stanzas Melo Neto 
represents the utopian ideal of architecture without closed doors, direct reference to 
the houses on the island of Utopia by Thomas More and then deconstructs this concept, 
returning to fundamental architecture as a womb architecture, a space of protection. In 
this sense, would humanity be contemporaneously returning to the secluded space of 
protection? How would that reflect in new architectural and urbanistic imaginaries?
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Wall, border wall, modernist architecture and urbanism, modernist imaginaries
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Fábula de um arquiteto
“1
A arquitetura como construir portas,
de abrir; ou como construir o aberto;
construir, não como ilhar e prender, 
nem construir como fechar secretos;
construir portas abertas, em portas;
casas exclusivamente portas e teto.
O arquiteto: o que abre para o homem 
(tudo sanearia desde casas abertas) 
portas por-onde, jamais portas-contra; 
por onde, livres: ar luz razão certa.
2
Até que, tantos livres o amedrontando, 
renegou dar a viver no claro e aberto. 
Onde vãos de abrir, ele foi amurando 
opacos de fechar; onde vidro, concreto; 
até refechar o homem: na capela útero, 
com confortos de matriz, outra vez feto”
João Cabral de Melo Neto, A Educação Pela Pedra, 1966 (2008, p.220)

INTRODUÇÃO

O início do século XXI consolida o muro, e barreiras correlatas, como elemento 
fundamental das relações espaciais arquitetônica e urbanística. Muros, portarias, 
checkpoints e demais espaços de controle parecem cada vez mais regular a vida em 
sociedade e estão presentes no cotidiano de qualquer cidadão.

Este movimento recente é, no entanto, um retorno: abdicado pelas visões utópicas de 
mundo humanistas e iluministas, posto abaixo pelo urbanismo do século XIX e eliminado 
do discurso e da prática arquitetônica modernista do século XX, o muro retoma uma 
papel central tanto na agenda política regional e internacional, quanto na produção 
contemporânea do espaço.

“Fábula de um arquiteto”, poema escrito por João Cabral de Melo Neto em 1966, 
parece antever este fenômeno. Suas duas estrofes configuram uma tensão entre duas 
visões de mundo, situando o arquiteto no centro desta encruzilhada. 

A primeira estrofe traduz o projeto utópico, que ainda sobrevive no pensamento e 
debate arquitetônico, mas que parece cada vez menos ter efeitos práticos na produção 
espacial. Trata-se da ideia de uma arquitetura aberta, capaz de integrar o espaço interno 
e o externo, edifício e cidade, arquitetura e urbanismo, como aparece, por exemplo, nas 
palavras do arquiteto paulista Julio Katinsky: 

“Não há mais membranas que separam o interior do exterior: tudo é interior. Utopia 
final: um dia todo universo será a casa do homem, o ecúmeno vislumbrado na 
aurora de nossa civilização.” (KATINSKY 2003, p.224 – 227).



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

289

Portanto, não é sem frustração, que o arquiteto da fábula se depara com a segunda 
estrofe: uma arquitetura que retrocede, que se fecha. Como metáfora, o homem livre, 
retrocede amedrontado pela própria liberdade com esta mesma arquitetura: volta ao 
útero, feto, isolado do mundo.

O muro como elemento compulsório da produção e da experiência espacial 
contemporânea aparece como um subproduto da condição pós-moderna, da 
primazia do indivíduo sobre o coletivo. Estas estruturas são um efeito colateral 
aparentemente não planejado, pois, mesmo em sua origem, esta condição pós-
moderna, ou neoliberal, vislumbrava também sua versão de um mundo livre de 
barreiras: com a queda do muro de Berlim em 1989, a aceleração da globalização 
e a perspectiva de um mundo multicultural integrado, além do predomínio das 
instituições supranacionais sobre os Estados-Nação modernos, como por exemplo 
a União Européia. Esta expectativa logo seria abandonada: como aponta o jornal 
britânico The Guardian (2013), após a queda do muro de Berlim, na realidade, os 
muros são hoje um fenômeno que prolifera no mundo.

Com distinções entre as manifestações os países desenvolvidos, barreiras em 
escala nacional, e as ditas nações em desenvolvimento, muros intra-urbanos – 
ainda que estes também ocorram dentro das metrópoles dos países centrais do 
capitalismo, porém, de maneira menos ostensiva, invariavelmente, os muros 
cumprem o papel de preservar no seu interior uma hegemonia social, étnica e 
econômica.

Este ensaio visa analisar este fenômeno como resultado do fim de um imaginário 
moderno, contrapondo uma visão de mundo utópica a uma visão de mundo anti-utópica, 
pragmática e individualista, que parece emergir da condição pós-moderna.

DEIXANDO O JARDIM DO ÉDEN

O Jardim do Éden, de acordo com o mito bíblico, seria o paraíso na Terra, um local 
de plena harmonia entre o homem e a natureza. Neste espaço de prazeres e ócio não 
haveria sequer a ideia de trabalho, dor e sofrimento – o que seria descoberto após a 
Expulsão do Paraíso. No Éden tudo estaria dado por deus.

Apesar de não haver menção no texto bíblico, são comuns as representações de 
um imaginário do Éden cercado, como na pintura da Queda do Homem de Masaccio 
(Figura 1). Esta representação é própria, inclusive, das noções históricas de jardim 
e paraíso, cuja etimologia remete, justamente, a um espaço cercado. A ideia do 
jardim do Éden delimita claramente uma oposição entre interior e exterior, que se 
torna clara a partir da Expulsão: sem a intervenção divina, restaria um insondável 
mundo hostil, no qual o homem teria de trabalhar para viver, um mundo de dor e 
sofrimento: 

“(...) maldito é o solo por causa de ti! Com sofrimentos dele te nutrirás todos os 
dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos 
campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão até que retornes ao solo, pois 
dele foste tirado. Pois tu és pó e ao pó tornarás.” (Bíblia de Jerusalém, Gn. 2)
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Figura 1: A Expulsão do Jardim do Éden, Masaccio, 1425 
Imagem: Wikimedia

Esta alegoria espacial relaciona-se com os espaços encastelados, as cidades muradas 
e com o medo do que está fora de seus limites. O mito do Jardim do Éden, cosmogonia 
judaico-cristão, dialoga com o contexto bíblico das civilizações mesopotâmicas e, ao 
mesmo tempo, projeta-se por milênios na cultura ocidental como conceito pré-utópico 
de espaço de segregação entre interior e exterior.
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Uma leitura utópica deste mito, contudo, permite vislumbrar algo, especialmente 
na Queda do Homem, na qual o fruto proibido não seria interpretado como um erro 
ou o pecado original, mas como sinal da insuficiência de um espaço limitado, por mais 
perfeito que fosse, às ambições humanas. Esta visão de mundo ganharia força com o 
humanismo dos séculos XV e XVI, em um ponto de inflexão da civilização ocidental, da 
qual emergia um novo conceito espacial.

A ilha de Utopia, descrita no relato fantasioso de Thomas More em 1516, representa 
tão bem tais mudanças que seu nome passou a ser sinônimo desta nova concepção de 
espaço e sociedade.

Utopia foi um reflexo das transformações sociais, políticas e econômicas do 
mercantilismo. Sua própria narrativa mimetizava os relatos dos descobrimentos, 
com novos continentes e novas sociedades. Tais transformações contrapunham 
dois paradigmas do pensamento pré-utópico: a ideia de uma sociedade hegemônica 
intramuros e a noção de um mundo desconhecido e insondável fora de seus limites.

Em contraponto, também, à ideia de paraíso do Éden, na qual a harmonia só seria 
possível através da vontade e intervenção divina, Utopia vislumbrava um paraíso na 
Terra humanamente construído. Para tanto, propunha-se uma reorganização social 
que seria ecoada pelo iluminismo do século XVIII e o socialismo do século XIX, com 
ideias como o fim da propriedade privada e um grande sentido de igualdade entre 
seus habitantes. O trabalho não existiria mais como exploração e sofrimento e sim 
como fruto da cooperação entre os habitantes. Livre de tudo que seria supérfluo, o 
trabalho prazeroso e otimizado consumiria apenas seis horas diárias, diferente do 
trabalho fatigante das sociedades europeias de então (MORE 2017, p. 101).

Do ponto de vista espacial, Utopia lança uma proposta de arquitetura: as portas das 
casas estariam sempre abertas, as mesmas portas por-onde descritas por João Cabral de 
Melo Neto:

“Não há casa que não tenha uma porta voltada para a rua e outra para o jardim. As 
portas têm duas folhas, que se abrem fácil com o toque de mão, e depois se fecham 
por si próprias, deixando entrar quem quer que seja, uma vez que as casas não são 
privadas. Na verdade, os moradores mudam de casa, por sorteio, a cada decênio.” 
(MORE 2017, p. 95)

Utopo, o fundador da civilização imaginária seria, além disso, arquiteto e urbanista 
da ilha: “dizem, com efeito, que todo esse projeto da cidade foi, no princípio, traçado 
pelo próprio Utopo.” (MORE 2017, p. 95). Junto com a própria Utopia, o arquiteto do 
humanismo surgia como desenhista e projetista, líder do canteiro. Não é estranha, 
portanto, esta relação intrínseca entre arquitetura e utopia, retratada na primeira estrofe 
do poema de João Cabral de Melo Neto.

As ideias utópicas, absorvidas pelo iluminismo na constituição dos Estados 
modernos, ajudaram, em parte, a aproximar a Utopia da realidade. No século XIX, 
no contexto da acelerada urbanização industrial, o urbanismo surgia como disciplina 
científica, encarregado de organizar tal expansão urbana. Com isso, antigas muralhas 
eram postas abaixo na Europa, dando lugar a bulevares como no caso da Viena 
Ringstrasse (Figura 2). 
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Figura 2 Vienna Ringstrasse antes e após a demolição das muralhas, século XIX. 
Imagem: Pinterest  

No início do século XX, Tony Garnier faria uma proposta de Cidade Industrial moderna, 
vislumbrando uma cidade hipotética numa geografia realista, similar à sua cidade, Lyon. 
A Cidade Industrial de Garnier lançava ideias que seriam reproduzidas constantemente 
pelo modernismo arquitetônico e urbanístico do século XX: a cidade ideal sem barreiras 
e a integração entre edifício e cidade. A partir de então, dentre as mais variadas vertentes 
do modernismo, a ausência do muro seria um traço comum.

No Brasil, por sua vez, estes ideias modernistas de arquitetura e urbanismo encontraram 
um imenso laboratório de ideias. Curiosamente, neste país onde proliferaram exemplos 
de arquiteturas inspiradas nos ideais utópicos de sociedade moderna e onde até a capital 
foi construída seguindo os preceitos urbanos modernos de integração espacial e térreo 
livre, a integração entre edifício e cidade vai se tornando cada vez mais rara. João Cabral 
de Melo Neto na sua “Fábula de um arquiteto” lançava um olhar sobre a encruzilhada do 
campo arquitetônico brasileiro a partir dos anos 1960.

DE VOLTA AO JARDIM DO ÉDEN

A partir da década de 1960, no Brasil, as tensões presentes no poema de Melo Neto 
contrapunham as visões utópicas e anti-utópicas de mundo. Justamente, 1960 marcava 
o ápice de um projeto de país moderno e democrático com a inauguração de Brasília, 
capital modernista projetada por Lucio Costa, uma cidade de térreo livre e sem barreiras, 
como símbolo de um almejado Estado moderno.

Apenas quatro anos após a inauguração da nova capital, um golpe de estado 
introduziria um regime militar que perdurou por duas décadas, pondo fim a este projeto 
de modernização democrática. Mesmo que periférico no contexto da Guerra Fria, o 
Brasil, bem como outras nações latino-americanas, sentiu alguns dos seus piores efeitos. 
O cerceamento das liberdades democráticas era justificado como combate a qualquer 
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pensamento de inclinação socialista, gerando um Estado persecutório, com torturas e 
mortes políticas promovidas pelo governo do regime.

Neste sentido, curiosamente, a arquitetura modernista brasileira não se encerrava 
com o novo regime. Pelo contrário, esta arquitetura se radicalizava ainda mais em 
torno da ideia de integração espacial entre arquitetura e cidade1. Defendiam-se 
edifícios como “praças cobertas” (Figura 3) (PEREIRA, 2020). Diante das falhas do 
funcionalismo e racionalismo em lograr a modernização nacional, estas arquiteturas 
abertas colocavam-se como arquitetura anti-funcionalistas2. A função primordial 
destas arquiteturas deveria ser “amparar a imprevisibilidade da vida” na asserção 
de Paulo Mendes da Rocha.

Figura 3: Museu de Arte de São Paulo (MASP), arq. Lina Bo Bardi, 1968. 
Imagem: Hugo Segawa CC-BY-NC-ND In: ARQUIGRAFIA

Neste mesmo período de experimentação modernista em torno da ideia radical 
de espaço aberto e na mesma cidade que se tornara então o novo polo do campo 
arquitetônico, São Paulo, surgiriam modelos antagônico que viriam a dominar a 
produção contemporânea do espaço: os condomínios fechados e o shopping center, 
como o enorme condomínio-cidade Alphaville, lançado em 1973 em Barueri, na 
Região Metropolitana de São Paulo, e o Shopping Iguatemi construído em 1966 na 
cidade de São Paulo.

1. Trato mais deste tema no artigo “Architecture and philosophy of the tragic: Brazilian late modernism as case study” 
apresentado no FILARCH 2021 no Porto, ainda não publicado.

2. A rejeição explícita ao funcionalismo como partido arquitetônico pode ser lida, por exemplo, em depoimentos 
de Vilanova Artigas: “Vê-se bem que em arquitetura não sou funcionalista” (1968, p.45), Ruy Ohtake: “O projeto 
em geral, e uma casa em particular, não é a soma de dependências que leva em conta apenas conforto e circulação, 
concepção estática e funcional” (1984, p. 65, grifo do autor) e Décio Tozzi: “A peculiaridade do movimento moderno 
de arquitetura no Brasil se define na superação do funcionalismo pragmático (...)” (1980, apud BASTOS, 2007, p. 55).
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Estas obras inaugurariam, segundo o psicólogo Christian Dunker, uma “lógica 
do condomínio”, como contraponto à ideia de domínio público. Tal lógica, que 
dominaria o imaginário médio brasileiro contemporâneo, nada mais seria que uma 
deformação do imaginário modernista de planejamento, transposto do âmbito 
público para o privado:

“(...) quando os primeiros projetos desse tipo ganharam corpo no 
Brasil, era também uma ilusão pré-fabricada que encontrava seu signo 
de realidade. Eles recuperavam o antigo ideário de modernização 
como planejamento e antecipação, mas abdicando, então, de sua 
universalidade.” (DUNKER 2015, p.51)

O condomínio murado, bem como o seu rebatimento nas mais diversas construções 
e espaços urbanos, desde shoppings centers até universidades e parques, coloca-se 
como antítese à “praça coberta” modernista. Enquanto a vanguarda arquitetônica 
buscava resolver o paradoxo antidemocrático do regime militar, abarcando a ideia de 
espaço público e de liberdade como elemento central da experiência arquitetônica 
e urbanística, o condomínio, em oposição, oferecia um espaço de controle absoluto, 
que negava o acaso e a imprevisibilidade3, que, não obstante comparecem na forma 
de violência.

Ainda que surgido no ápice do regime militar, foi no contexto da redemocratização, 
curiosamente, que o condomínio proliferou em escala nacional (CALDEIRA 2000), 
tornando-se não apenas o modelo dominante de produção do espaço, como também 
modelo com reflexo nas próprias relações sociais, políticas e econômicas4.

Isto se reflete também na arquitetura modernista. O modelo modernista de 
edifício aberto, por exemplo, diante do restabelecimento democrático deveria 
alcançar sua máxima potência. Todavia, tomando como exemplo os casos do 
Museu Brasileiro de Escultura (MuBE – Figura 4), projetado por Paulo Mendes da 
Rocha, e o Memorial da América Latina, projetado por Oscar Niemeyer, ambos no 
final da década de 1980 em São Paulo, o resultado foi o oposto do esperado: estas 
arquiteturas foram completamente cercadas e descoladas do contexto urbano. 
No caso do MuBE, o lote do museu reproduziu, com seu cercamento, a mesma 
lógica do entorno com suas enormes mansões muradas; enquanto o Memorial da 
América Latina ensejou uma lógica ainda mais bizarra, no bairro da Barra Funda, 
no qual terminais de metrô e ônibus, universidades, edifícios de escritórios e 
apartamentos – que juntos sugeririam um espaço de grande vitalidade urbana – se 
relacionam como arquipélagos murados independentes entre si.

3. (...) “há ali uma forma de vida na qual a precariedade, o risco e a indeterminação teriam sido abolidos.” (DUNKER 
2015, p.47)

4. Dunker (2015) analisa que a lógica do condomínio não se restringe mais apenas aos condomínios propriamente 
ditos, mas toma parte de todas as relações humanas, portanto, observa-se uma contínua “condominialização” dos 
espaços públicos e privados, da política, da sociedade etc.
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Figura 4: Museu Brasileiro de Escultura (MuBE), arq. Paulo Mendes da Rocha, 1987-1992. 
Imagem: Jessica Carvalho Silva CC-BY-NC-ND In: ARQUIGRAFIA

No século XXI, os condomínios brasileiros tornaram-se símbolos de desejo de consumo 
(DUNKER 2015, p. 47), retomando a lógica pré-utópica em metáforas, cada vez mais 
literais, do Jardim do Éden. Estes espaços murados procuram esconder no seu interior a 
existência do trabalho (ROZESTRATEN, PEREIRA 2019) – trabalhadores que inevitavelmente 
os acessam, fazem-no por portarias ocultas e andam uniformizados, quase camuflados. 
Dentro dos condomínios predomina a ideia de um eterno lazer e ócio, encerrando em seu 
interior uma população quase tão hegemônica quanto Adão e Eva no paraíso.

É o caso por exemplo do condomínio Fazenda Boa Vista, no interior de São Paulo, a 
cerca de uma hora de carro da capital, mas a poucos minutos de helicóptero. Em vídeo 
promocional de uma das inúmeras ampliações deste condomínio, o arquiteto Sig Bergamin 
comenta que “um projeto como este é o sonho de todo o arquiteto”5, talvez em diálogo 
com a segunda estrofe da “Fábula de um arquiteto” de João Cabral de Melo Neto.

Esta condição que prolifera não apenas no Brasil, mas no contexto intra-urbano de 
outros países ditos em desenvolvimento, retratada por exemplo no filme mexicano 
“La Zona” de 2007. No caso dos países centrais do capitalismo global, as barreiras 
visam, majoritariamente, segregá-los por completo do contexto subdesenvolvido. 
Sejam barreiras físicas como no caso dos exclaves espanhóis Ceuta e Melilla, rodeados 
pelo Marrocos, no norte da África ou no muro que divide israelenses e palestinos na 
Cisjordânia (Figura 5), sejam barreiras migratórias cada vez mais restritivas, como no 
caso da Dinamarca e suas recentes restrições aos refugiados sírios.

5. Disponível em: <https://youtu.be/1LwZNKURKBA>
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Figura 5: Muro entre Israel e Palestina. Imagem: Wikimedia

O imenso muro entre Estados Unidos e México, com cerca de 3 mil quilômetros de 
extensão é, possivelmente, o exemplo mais dramático e caricatural desta nova condição 
espacial contemporânea. Sua dimensão só é comparável à Grande Muralha da China, 
construída entre os séculos VII a.C. e XVII d.C, com a grande diferença da função militar desta, 
enquanto aquela visa “proteger” os EUA de imigrantes, frequentemente em busca de ajuda 
humanitária ou melhores condições de vida, vindos das franjas do capitalismo global.

A retórica da expansão do muro foi um dos centros da campanha presidencial vitoriosa de 
Donald Trump em 2016, líder da chamada nova direita global. Tal movimento, encabeçado 
por Trump, exemplifica os sentimentos que justificam esta expansão das barreiras em 
todo o mundo: a paranoia a respeito da segurança nacional, a xenofobia, o militarismo e, 
sobretudo, um exacerbado medo sobre o que está além das próprias fronteiras.

Neste contexto, o arquiteto norte-americano de origem latina Ronald Rael explorou 
diversas propostas para esta fronteira, apresentadas em palestras do formato TED6 e, 
recentemente, reunidas no livro “Borderwall as architecture: a manifesto for the U.S.-
Mexico boundary”. Rael enxerga no muro um elemento que deveria receber maior 
atenção do campo arquitetônico (2017, p.4).

O arquiteto organiza neste livro diversas propostas, desde equipamentos e 
infraestruturas como usinas de geração solar ou estações de tratamento de esgoto 
até bibliotecas, quadras esportivas e parques, sempre seccionados pelo muro. Um de 
seus projetos acabou sendo de fato implantado: uma grande gangorra cujo centro é, 
justamente, o muro (Figura 6).

6. Disponível em: <https://youtu.be/zjrFw3MASGc>
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Figura 6: Gangorra projetada por Ronald Rael na fronteiras entre México e Estados Unidos. 
Imagem: itsnicethat.com

O livro, ainda que carregado de otimismo e boas intenções com o potencial de 
transformação social de suas próprias ideias, evidencia o claro rebaixamento da 
arquitetura no contexto contemporâneo. Cabe ao arquiteto contemporâneo criar 
“bons muros”, eufemizando as barreiras, pintando-as com matizes positivos, como as 
grandes portas de enrolar que foram instaladas no Cetenco Plaza na Avenida Paulista 
em São Paulo, fechando o interior do lote – projetado para ser uma praça aberta 
– ironicamente em meio à implantação do programa de lazer dominical chamado 
Paulista Aberta.

As propostas de Rael, bem como a realidade da irrefreável expansão da “lógica 
do condomínio”, demonstram que hoje em dia o muro permite um vasto campo 
para a arquitetura e urbanismo, na qual praticamente tudo é imaginável, exceto 
um cenário que seria central para o imaginário modernista: que o muro possa 
deixar de existir.
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ENTRE A CASA E O MAR, A VIDA PULSA: 
AS DIMENSÕES SIMBÓLICAS DAS PRÁTICAS COTIDIANAS NOS 

ESPAÇOS PÚBLICOS DE BRASÍLIA TEIMOSA
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RESUMO

Esse trabalho pretende apresentar parte de uma pesquisa de mestrado, do campo da 
Arquitetura e Urbanismo, que buscou um caminho metodológico para a compreensão 
do espaço vivido, por meio da noção de ambiência, e da análise das práticas cotidianas 
e relações estabelecidas pelas pessoas com o lugar e suas afetações, significações e 
narrativas, através do aporte da antropologia urbana. Tem como lócus de pesquisa a 
comunidade de Brasília Teimosa, localizada na Cidade do Recife (Brasil), especialmente a 
praia do Buraco da Véia e a Avenida Brasília Formosa, lugares, estes, marcados por uma 
história de luta, e que concentram e cruzam diversas vivências e práticas que reforçam 
as redes de sociabilidade e identidade da comunidade. Através da arquitetura e da 
antropologia urbana, este trabalho traz luz aos sentidos desse lugar instaurado pelas 
práticas cotidianas e pelas ambiências.

PALAVRAS-CHAVE: 

Brasília Teimosa; Praia do Buraco da Véia; Antropologia Urbana; Práticas cotidianas; 
Ambiências.

ABSTRACT

This paper aims to present part of a master’s research in the field of Architecture and 
Urbanism, which sought a methodological way to understand the lived space, through the 
notion of ambience, and the analysis of everyday practices and relationships established 
by people with the place and its affectations, meanings and narratives, through the 
contribution of urban anthropology. The research locus is the community of Brasília 
Teimosa, located in the city of Recife (Brazil), especially the beach of Buraco da Veia 
and Avenida Brasília Formosa, places marked by a history of struggle, which concentrate 
and cross several experiences and practices that reinforce the networks of sociability 
and identity of the community. Through architecture and urban anthropology, this work 
brings light to the meanings of this place established by daily practices and ambiences.
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PRÁTICAS COTIDIANAS COMO CHAVE PARA O ESTUDO DO LUGAR

 Nas abordagens sobre a cidade, no campo institucional, governamental, e até nas 
produções acadêmicas, é muito comum a ênfase em fatores de ordem macro, voltados 
para forças econômicas e políticas, variáveis demográficas, interesse imobiliário, 
deixando em outro plano as redes de sociabilidade e as ações e atividades cotidianas 
realizadas pelas pessoas, que “em suas múltiplas redes, formas de sociabilidade, estilos 
de vida, deslocamentos, conflitos etc., constituem o elemento que em definitivo dá 
vida à metrópole” (MAGNANI, 2002, p.15). Segundo Lefebvre (1991), é fundamental a 
redefinição das abordagens teóricas sobre a cidade, assim como uma redefinição das 
necessidades da sociedade urbana, marcada pelos lugares tomados pelo valor de troca, 
pelo comércio e pelo lucro; e outras necessidades e manifestações, orientadas para 
a atividade criadora, para o conhecimento, o simbolismo, o imaginário, as atividades 
lúdicas, devem ser levadas em consideração. 

De Certeau (1990), em seus escritos sobre “práticas do espaço”, traz a perspectiva do 
modo de ver a cidade de cima, pelos administradores, urbanistas e cartógrafos, como 
uma espécie de cegueira que projeta uma cidade-panorama, uma representação que 
distância das práticas do dia-dia, dos praticantes ordinários da cidade e da estranheza 
e pluralidade do real. Antes do período da colonização e mercantilismo ocidental, os 
mapas eram feitos com símbolos de atividades ou demarcação de povos e suas relações 
com a terra, animais, plantação e movimentos no território, nesse caso os desenhos 
articulavam “práticas espacializantes”. Depois os mapas foram oficializados no sistema 
geométrico e geográfico, na lógica da colonização dos lugares, eliminando-se aos poucos 
“as figurações pictóricas das práticas que os produzem [...] constituído em conjunto 
formal de lugares abstratos...” (CERTEAU, 1990, p.206). Sendo o mapa um dos principais 
instrumentos para os estudos urbanos, é importante o entendimento das limitações desse 
recurso gráfico e geográfico, e o direcionamento para outros instrumentos, com intuito 
de ampliar a percepção do espaço, para uma compreensão do “espaço antropológico” 
(MERLEAU-PONTY, 1976 apud CERTEAU, 1990, p.202), demarcando assim a importância 
do sujeito histórico, suas experiências e percepções.

A perspectiva dessa pesquisa é que cada vez mais é necessário voltar-se ao lugar 
para compreender seus novos significados, dando importância às dinâmicas cotidianas. 
O lugar pode atuar como uma ponte entre o indivíduo e o mundo, denotando as suas 
particularidades e o contexto global ao qual está inserido: “Cada lugar é, à sua maneira, 
o mundo” (SANTOS, 2017, p.314). Desse modo, o mundo se torna um objeto comum, 
acessado pelas “relações de reciprocidade que, ao mesmo tempo, produzem a alteridade 
e a comunicação” (p.316). 

Nessa perspectiva, o princípio da alteridade, para pensar o espaço urbano, é uma 
chave- estímulo fundamental que abre diálogo com o outro, como sujeito singular e 
social e possibilita que a cidade seja considerada como lugar de gente, de convivência, de 
significados e de histórias. Como caminho para a compreensão dos fenômenos urbanos 
sob essa ótica, a antropologia se mostra como uma importante ancoragem, tendo em 
vista sua capacidade de abranger a diversidade das relações sociais inscritas no lugar, 
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sendo: “um investimento em ambos os pólos da relação: de um lado, sobre os atores 
sociais, o grupo e a prática que estão sendo estudados e, de outro, a paisagem em que 
essa prática se desenvolve, entendida não como mero cenário, mas parte constitutiva do 
recorte de análise. É o que caracteriza o enfoque da antropologia urbana.” (MAGNANI, 
2002, p.18). A incorporação desses atores, de suas práticas e de sua relação com os 
lugares, possibilita explorar outras perspectivas sobre as questões da cidade, e a 
etnografia, como método característico da antropologia, promove essa aproximação das 
formas de sociabilidade no contexto urbano (MAGNANI, 2002).

Na atuação no campo da arquitetura e do urbanismo, o olhar sobre o lugar 
construído é o ponto de partida desse caminho metodológico, mas, ao descrever a 
experiência do habitar a cidade, outras camadas de subjetividade e sensibilidade vão 
se somando ao processo. “A descrição resultante da observação participante, neste 
caso, conterá inúmeras menções à arquitetura e ao entorno, mas haverá também 
menções à observação do comportamento, às ações e dinâmicas que acontecem no 
local estudado” (DUARTE, 2013, p.32). Nesse sentido, a noção de ambiência dá suporte 
para essa observação, pois ela abarca os elementos materiais e simbólicos das relações 
estabelecidas no lugar, ampliando as práticas de percepção e sensibilidade com o 
ambiente, e “permitindo, dessa forma, que se preste maior atenção às tonalidades 
afetivas da vida urbana” (THIBAUD, 2012, p.9). 

Por compreender que a história é um contínuo de processos sociais que permanecem 
em construção no presente, essa pesquisa procurou captar por meio de um esforço 
etnográfico, incluindo à caminhada e observação de campo, entrevistas e registros 
fotográficos, os usos e práticas realizadas em um espaço significativo para a comunidade 
de Brasília Teimosa, com o objetivo de captar e registrar as práticas cotidianas, de lazer, 
de sociabilidade, de relação com o lugar e as significações atribuídas a esse lugar. As 
práticas cotidianas observadas no local de estudo têm completa relação com a natureza 
do lugar. Brasília Teimosa nasceu entre as águas do Rio Pina e do oceano Atlântico, sendo 
um lugar de intensa relação com as águas e com a pesca, assim como a relação de lazer 
com o mar e a praia. O mar e as relações estabelecidas em torno dele, é o aspecto mais 
preponderante da paisagem da comunidade e a atividade pesqueira é muito presente 
no dia-dia das pessoas que ali vivem. 

Esse estudo realizou 46 entrevistas com os moradores e frequentadores dos espaços 
públicos costeiros da comunidade de Brasília Teimosa, e tentou captar ambiências 
desses lugares analisados. Nesse sentido a fotografia, como instrumento de registro 
dessas ambiências, foi essencial como uma ferramenta de aproximação e de leitura do 
objeto de estudo. Dessa forma, captar as ambiências e escutar as vozes dos habitantes, 
pôde fazer emergir sentidos identitários, de vínculos sociais e de significação, que nos 
levou a refletir a relação da dimensão simbólica nos estudos do espaço urbano. Na 
proposta desse resumo, pretende-se apresentar a trajetória metodológica e reflexões 
dos resultados obtidos até o presente momento.

BRASÍLIA TEIMOSA E A PRAIA DO BURACO DA VÉIA

A região onde hoje é o bairro do Pina e Brasília Teimosa, era uma área de alagado 
formada por várias ilhas entre o mangue e o rio, que foi se estabelecendo enquanto 
território urbano, através de vários aterros ao longo dos séculos. Brasília Teimosa se 
localiza em uma ponta triangular de terra que se denominava de areal, pois se tratava 
de uma grande região de areia entre o Oceano Atlântico e a Bacia do Pina. Em meados 
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do século XX, essa área foi ocupada por uma população de baixa renda, em moradias de 
mocambos e palafitas, se estabelecendo em torno de uma colônia de pescadores, a qual 
existe até hoje e a principal atividade de susbsitência da comunidade (PEREIRA, 2008).

Esse processo de ocupação de Brasília Teimosa começou por volta de 1953, intensificando-
se nos anos 1957 e 1958, resultado também do êxodo rural que ocorreu nesse período, por 
conta de uma grande estiagem que houve no Nordeste brasileiro e pelas transformações 
na dinâmica econômica e urbana, devido ao processo de industrialização. A ocupação da 
comunidade foi pautada por muito esforço, devido a sua natureza de mangues e alagados, 
e foi necessária muita coragem e persistência para tornar o território “habitável”. Nessa 
mesma época, no Planalto Central do Brasil, Brasília estava sendo construída, por isso a 
referência no nome Brasília Teimosa, que estava sendo ocupada e construída no mesmo 
período da capital do Brasil, por uma população de baixa renda, que resistiu aos despejos 
e as destruições de barracos, construindo e reconstruindo suas moradias sucessivamente, 
após diversas demolições e tentativas de expulsão, assim a comunidade se estabeleceu 
ali pela sua teimosia. A história da comunidade se deu através de grandes movimentos 
populares para se manter e se legitimar nessa região, 

A principal luta de Brasília Teimosa foi para conquistar a posse de terra, o que fez 
desenvolver sua capacidade de organização política, tornando-se referencial na luta pelo 
direito à moradia e pelas questões urbanas, no cenário brasileiro (DE ARAÚJO et aL, 1985).

A comunidade de Brasília Teimosa ainda sofre muita pressão por parte do mercado 
imobiliário e mesmo sendo uma ZEIS1 (Zona Especial de Interesse Social) desde a década 
de 1980, a principal luta do Concelho de Moradores do bairro é defender o seu território 
das investidas do capital imobiliário privado. Esse interesse é, principalmente, devido à 
região onde Brasília Teimosa está localizada, ser uma área extremamente privilegiada da 
cidade, tanto no sentido de localização, por conta da sua centralidade e proximidade à 
Boa Viagem, um dos bairros mais “nobres” do Recife, quanto pelo valor paisagístico de 
estar rodeada pelas frentes d’água da Bacia do Pina e do mar. Portanto, Brasília Teimosa 
apresenta muitas particularidades, no sentido da paisagem urbana e das lutas de sua 
população por direito a permanência em seu lugar. Esses aspectos chamam atenção 
pelo engajamento dessa população, e pelo sentimento de identidade, apropriação e 
pertencimento com o lugar, que tanto interessa a esta pesquisa. 

Entre essas lutas, houve a urbanização do bairro, através do “Projeto Teimosinho”2 
, contudo, as moradias localizadas na frente marítima permaneceram em palafitas por 
muitas décadas, sendo implementada apenas em 2003, através de uma requalificação 
urbanístico-ambiental da praia para uso público (PEREIRA, 2008), no qual foram 
removidas as ocupações em palafitas e construída a Avenida Brasília Formosa, com 
equipamentos públicos de lazer e atividades esportivas. O resultado dessa requalificação, 
foi garantir dignidade para o uso do espaço público de lazer da comunidade e segurança 
para os moradores que viviam em situação de extrema vulnerabilidade e insalubridade 
nas palafitas, proporcionando uma melhor qualidade urbana à praia do Buraco da 
Véia e a Avenida Brasília Formosa lugares muito importantes a comunidade de Brasília 
Teimosa, sendo um símbolo da sua paisagem e de sua resistência, além da importância 
no cotidiano e na subsistência da comunidade. 

1. Instrumento de política urbana e habitacional, que surgiu na década de 1980, que consolida um tipo de 
zoneamento com objetivo de incluir a população de menor renda no direito à cidade e à terra urbana.

2. O “Projeto Teimosinho” surgiu em 1979, por meio do Conselho de Moradores, com recurso do BNDES e foi 
instrumento para sistematizar as demandas da Brasília Teimosa e propor soluções, inclusive urbanísticas. 
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A praia do Buraco da Véia, objeto dessa pesquisa, é a praia da comunidade de Brasília 
Teimosa, cercada por arrecifes de corais e tradicional espaço de lazer de sua população, 
caracterizada por receber um público de baixa renda, moradores da comunidade e 
grande quantidade de pessoas de outros bairros da Cidade do Recife. Essa praia já foi 
objeto de disputa no passado, sendo mais uma luta ganha pela comunidade de Brasília 
Teimosa, quando no final da década de 1970 o Iate Clube, fez um muro para limitar o 
acesso à praia para fins privados da empresa, ocasionando diversas manifestações e 
derrubada do muro, por parte da população, a qual deu fim à tentativa de privatização. 

 
 Figura 1: Localização da comunidade de Brasília Teimosa no contexto da Cidade do 

Recife e a Praia do Buraco da Véia, no contexto da comunidade. Fonte: Google Earth e 
FERNANDES, 2010. Autoria: Desenho e edição de Clara Torres, 2021.

Figura 2: Vista aérea da Brasília Teimosa antes da Requalificação de sua Orla, com as palafitas 
localizadas na frente marítima. Fonte: https://bityli.com/vsUkw. Autoria desconhecida.
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Figura 3: Moradias de palafitas na Brasília Teimosa antes da Requalificação.
Fonte: https://bitlybr.com/KuaJdZf. Autoria desconhecida.

 

Figura 4: Manifestação contra a privatização do Buraco da Véia, 1979. 
Fonte: Diário de Pernambuco, 1980. 
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Etnografia e Ambiências Urbanas como método

Tradicionalmente a antropologia lida com métodos de pesquisa qualitativos, como 
a observação participante, a entrevista aberta, e o contato direto e aprofundado 
com o campo de estudo (VELHO, 1978), sendo esses, parte dos instrumentos 
realizados pela etnografia. Trazendo o foco para o estudo das questões urbanas, a 
etnografia passa a ser um recurso muito interessante para ampliar a perspectiva do 
arquiteto-urbanista para uma percepção mais aproximada dos lugares e das relações 
sociais estabelecidas, como argumenta Magnani (2002), sobre como a etnografia 
proporciona o redirecionamento dos estudos “de fora e de longe” para “de perto e 
de dentro”, numa aproximação das dinâmicas culturais e formas de sociabilidade. 
Para o arquiteto-urbanista pesquisador, o exercício etnográfico nos ambientes e com 
seus usuários pode ser muito enriquecedor para além dessa relação, mas também 
com a camada do “sentimento espacial” do próprio pesquisador sobre o campo e 
objeto pesquisado (DUARTE, 2013). Nesse sentido, a definição de ambiência é um 
caminho para o pesquisador expressar esse “sentimento espacial”, por abordar o 
espaço através de uma abrangência dos elementos físicos e sensíveis, juntamente 
com as relações humanas que se estabelecem, sendo a ambiência um sentido que 
está em todos os espaços da vida cotidiana, possibilitando a interação entre as 
emoções, a percepção e as ações. Nesse sentido, a ambiência se estabelece mais no 
campo empírico do que no teórico e requer um retorno ao concreto, à observação e 
vivência (MELO, 2019).

Tendo a etnografia como aporte, a pesquisa se desenvolveu nas seguintes etapas: 
Percursos de aproximação; Registros de campo: croquis, relatos de campo e fotografia; 
entrevistas semiestruturadas.

Os percursos de aproximação foram realizados através de caminhadas pela 
comunidade por diferentes trajetos até a área de pesquisa, sendo um importante 
instrumento para a leitura do lugar, que possibilitou “a leitura e escrita do espaço 
[...] interagir na variabilidade desses espaços, a intervir no seu contínuo devir com 
uma ação sobre o campo, no aqui e agora das transformações” (CARERI, 2013, 
p.32). Estas caminhadas iniciais foram realizadas com o objetivo de reconhecer 
o campo sem direcionamentos prévios, observar o trajeto e as dinâmicas do 
lugar em diferentes horários e dias distintos. Escutar e interagir com o espaço 
sem uma intenção fixa, mas deixando emergir fenômenos, imagens, surpresas, 
permitiu percepções espontâneas sobre o clima, a maré, as fachadas das casas, 
a arborização escassa, o sol escaldante ou a chuva a vir, a música no bar, os 
pescadores, o silêncio. 

Inicialmente esse processo foi realizado de forma mais livre, em três visitas 
ao local, depois esse percurso passou a ser mais objetivo, enquanto as paradas 
no local de estudo se tornaram mais demoradas. Era o momento de observar e 
registrar. Os croquis iniciais foram mais sobre mapas, com a marcação dos trajetos, 
lugares de parada e atividades observadas. Essa forma de registro foi interessante 
por permitir uma interpretação mais dinâmica e voltada para a representação 
mais comum do urbano, através dos mapas, o que possibilita uma adaptação para 
um segundo momento no qual outras formas de representação e interpretação 
foram utilizadas. 
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Figura 5: Croquis de campo da praia do Buraco da Véia e seu entorno. 
Autoria: Clara Torres, 2021.

Para os registros de campo inicialmente foram priorizados os croquis e os relatos 
de campo. Segundo Duarte (2013), o croqui de campo é muito mais do que uma 
ilustração, pois é a própria descrição do que se percebe. Além de descrever aquilo 
que foi observado, essa ferramenta também é importante por revelar sobre o olhar 
do pesquisador, pois “ao mesmo tempo que o pesquisador desenha o que se vê, ele 
se conscientiza do que lhe chama atenção e descreve, em seus desenhos, as suas 
observações” (DUARTE, 2013, p.35). 

“É importante navegar junto à costa e observar as paisagens, mas também entender 
onde descer a âncora, encontrar quem mora naquelas terras, descobrir estratégias 
para ir ao encontro dele, aprender a cumprimentar. A arte de ir ao encontro de 
alguém produz conhecimento recíproco entre as pessoas que se movem em nosso 
novo mundo e nos ajuda a imaginar, com elas, uma outra maneira de habitá-lo” 
(CARERI, 2017. p. 29). 

Depois de observar a partir da caminhada, das pausas e dos registros, veio o 
momento de descer a âncora. Esse momento de parada e observação, foi o momento 
de perceber a vida do lugar. Se na aproximação do caminhar a observação se voltava 
mais para os objetos arquitetônicos e espaço urbano, na pausa e na observação 
atenta, as dinâmicas sociais se evidenciam. Nessa etapa a história conhecida 
previamente sobre a comunidade se dissolveu um pouco, dando lugar à um senso 
de curiosidade e descoberta de sentidos menos grandiosos, porém mais intrigantes, 
pois ao ver e interagir com as pessoas e as práticas  cotidianas do espaço, emergiu-
se outros sentidos e percepções de uma espacialidade, os quais suscitaram outro 
olhar e interpretação do urbano, remetendo à operações, “multiformes, resistentes, 
astuciosas e teimosas”, possibilitando “uma experiência antropológica, poética e 
mítica do espaço” (DE CERTEAU, 1990).

As práticas cotidianas observadas têm completa relação com a natureza do lugar. 
Brasília Teimosa nasceu entre as águas da Bacia do Pina e do oceano Atlântico, sendo 
um lugar de intensa relação com as águas e com a pesca. Esse caráter permanece 
forte, além das ruas com nome de peixe (Rua Arabaiana, Rua Carapeba, Rua Albacora, 
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etc.), e casas de pescaria e bares (Bar do peixe, O marisqueiro, etc.) a atividade da 
pesca é muito presente na área adjacente ao Buraco da Véia, com a presença de 
pescadores e o porto “Terra Nova”, onde os pescadores aportam seus barcos quando 
não estão no alto mar. 

As atividades no mar vão além da pesca e são intensas na praia do Buraco da Véia, 
para o lazer dos usuários, a área da praia protegida por arrecifes de corais propicia 
o banho das crianças e o uso dos corais para brincadeiras quando a maré está seca. 
As atividades na praia reúnem pessoas de diferentes lugares da cidade, contudo, isso 
muda de acordo com os horários do dia. Enquanto no horário da manhã e começo da 
tarde, as pessoas, muitas de fora da comunidade, vão principalmente para as barracas 
de praia e para o banho de mar; no fim da tarde, moradores utilizam a praia e seu 
entorno como ponto de encontro e contemplação. Nesse mesmo horário, as atividades 
na orla e nos campos de futebol também são intensas. Essa diferença de usuários ao 
longo do dia é percebida nas atividades realizadas, na forma de apropriação do espaço 
e na interação entre as pessoas, que se cumprimentam ao andar na rua, e muitas 
vezes, se sentam para conversar. 

Além dessa ambiência vinculada ao aspecto marítimo e às dinâmicas praieiras, 
a Avenida Brasília Formosa, adjacente à praia do Buraco da Véia, têm um 
caráter habitacional muito marcante. As fachadas das casas lindeiras às calçadas 
aproximam a rua do espaço privado, e a calçada se torna continuidade da casa; 
vários moradores se sentam em frente à porta para observar a rua ou conversar 
com a vizinhança e utilizam a calçada para prender roupas no varal. Além dos 
aspectos físicos, naturais e dinâmicas urbanas, tão marcantes no Buraco da Véia, a 
relação das pessoas com o lugar e seus vínculos afetivos, ancestrais e identitários, 
são parte da paisagem. 

 

Figura 6: Fotografia de barcos no porto “Terra Nova”. 
Autoria: Clara Torres, 2021.
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Figura 7: Praia do Buraco da Véia. 
Autoria: Clara Torres, 2021.

 

Figura 8: Atividades lúdicas no buraco da Véia.
Autoria: Clara Torres, 2021.

O desafio desse percurso metodológico é o mergulho que se dá no lugar, é a adaptação 
à posição de observador, é o tempo de percepção, de descoberta, de interação. Mas 
esse é um processo de construção e não é apenas a partir do olhar do pesquisador, é 
uma relação entre mundos subjetivos que se manifestam nas ações cotidianas, no lugar 
vivenciado, e para que esses mundos possam construir algo substantivo, se deve ir até 
eles. As vozes que sussurram no cotidiano das cidades, aqui tomam forma e ecoam suas 
percepções e histórias.

Nesse sentido, além das observações etnográficas, a etapa da aplicação das 
entrevistas semiestruturadas foi fundamental para acessar percepções e ideias das 
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pessoas sobre o lugar estudado. A intenção aqui foi captar como as pessoas usuárias 
do Buraco da Véia utilizam o lugar, como elas se relacionam com o lugar, sua história e 
paisagem. Para atingir esse objetivo, as perguntas foram articuladas à categorias, que 
foram definidas a partir dos objetivos específicos da entrevista. Foram seis objetivos 
específicos que desencadearam em seis blocos de categoria, com várias palavras-
chaves, a saber: 1. Relação, uso, frequência, apropriação 2. Percepção, significado 
3. Identificação, pertencimento, afetividade 4. Memória, história, ancestralidade, 
imaginário 5. Comparação, diferenciação, qualificação, desejos 6. Eventos, marcos 7. 
Rede de sociabilidade 8. Contexto atual, pandemia.

Essas categorias mais genéricas foram importantes para analisar e fazer os recortes 
e seleção do conteúdo das entrevistas, trazendo alguns resultados iniciais para 
aprofundamento e cruzamento com essas dimensões simbólicas. Nesse sentido destaca-
se a relação do trabalho, lazer e sociabilidade que o lugar propicia para os moradores e 
usuários, e as redes criadas por esses atores, a partir desses aspectos. 

“Aqui é muito bom, tem tudo, tem o lugar da gente viver e de trabalhar” (D.G).
A relação do trabalho nos espaços públicos é muito importante para a Comunidade, pois 

uma grande parte dos moradores trabalham com a pesca ou nas barracas de praia. Para 
muitos que vivem na Brasília, a comunidade se basta com os seus recursos. Esse caráter 
já se evidencia na história da comunidade e na sua característica geográfica, pois desde 
suas primeiras ocupações uma comunidade pesqueira se instalou na região devido à sua 
condição geográfica entre as águas doces e salgadas. A perspectiva de subsistência em 
relação à pesca ainda é muito forte na comunidade, mesmo sendo uma área urbana central 
que concentra também outras atividades comerciais e de serviços em todo seu território. 
Muitos dos seus moradores nasceram o foram criados quando criança na comunidade e 
tem a pesca como principal atividade no curso de toda a vida, como afirma um interlocutor 
ao ser perguntado o que significa esse lugar para ele: “o lugar que começamos pescar, 
pescar em alto mar, a vida é assim, não é? Trabalhar” (CA.). 

 

Figura 9: Fotografia de um pescador em seu barco no porto “Terra Nova”. 
Autoria: Clara Torres, 2021.
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Figura 10: Pescador limpando o peixe nos corais de arrecifes. 
Autoria: Clara Torres, 2021.

 

Figura 11: Uma mulher marisqueira limpando mariscos para vender. 
Autoria: Clara Torres, 2021.
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Figura 12: Pescador na maré baixa nos arrecifes de coral. 
Autoria: Clara Torres, 2021.

 

Figura 13: Um pescador arrumando a rede de pesca, seu material de trabalho. 
Autoria: Clara Torres, 2021.
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“A importância disso aqui, é esse lazer que nós, todos nós temos esse direito, aí todos 
nós estamos participando dessa beleza” (G.).

A questão do lazer é um aspecto muito presente no cotidiano das pessoas que 
vivenciam esses espaços públicos e nessa pesquisa é um aspecto muito relevante, 
por também expressar o universo simbólico das pessoas e de suas relações com o 
lugar. No Buraco da Véia, a relação lúdica com o espaço, inclusive com a natureza 
marítima, que é apropriada de diversas formas de acordo com os dias e o tempo 
da maré é uma característica marcante das práticas cotidianas e da paisagem. Os 
arrecifes de corais se tornam um lugar de brincadeira, contemplação e reunião. 
A atividade do banho de mar e da utilização da praia talvez seja a mais intensa, 
devido à quantidade de pessoas que se reúne em uma pequena faixa de areia para 
usufruir das piscinas naturais, que são um grande atrativo. O banho de choque, por 
exemplo, é uma prática própria do Buraco da Véia, em que as pessoas se encostam 
na parede de arrecifes, esperando a onda quebrar para formar um banho de 
espuma e água de mar sobre elas. Além da área do mar, também é muito presente 
a prática de esportes nos campos de areia presentes na Orla, onde grandes grupos 
de jovens se reúnem para jogar e conversar, práticas, estas, que reforçam o vínculo 
e as redes de sociabilidade. 

“Ali a gente se reúne, um bocado de pescador ali...tem gente também que não é 
pescador se reúne com a gente, e toda a tarde a gente está ali conversando” (CL).

Também foi observada uma estreita relação entre o espaço privado e o espaço 
público, por conta dos vínculos das pessoas que vivenciam esses espaços, reforçando 
os laços de sociabilidade e vizinhança, como destacou um morador entrevistado: 
“aqui é o quintal de casa, não tem para que ir em outros lugares” (DA). As questões 
de sociabilidade e apropriação do espaço urbano revelam uma estreita relação 
entre o espaço privado e o espaço público, o qual podemos associar à ideia de 
“pedaço” de Magnani (2003), que diz respeito a um conceito intermediário entre a 
casa e a rua, cujo familiar predomina no espaço público. Essa percepção foi sendo 
compreendida na etapa das observações de campo, e reafirmadas nas narrativas 
dos moradores e usuários dos espaços públicos, que além de associarem esses 
espaços aos aspectos de atividades de lazer, tinham também como principal 
elemento dessa relação o aspecto da convivência, da troca e do vínculo que esses 
espaços proporcionam entre os moradores do bairro, como afirma um morador 
quando perguntado sobre a diferença de outros espaços públicos: “Poxa, aqui é 
melhor, é coisa de doido, aqui onde se entra, se encontra os amigos, aqui é bom 
demais” (LF). 

Outro aspecto interessante é a referência sobre o caráter popular da praia do Buraco 
da Véia, sendo esse um fator que atrai diversas pessoas que vão para esse lugar por 
se sentirem confortáveis e incluídos, como afirma um interlocutor visitante: “Aqui é 
mais povão, mais gente pobre, mais tumulto e eu gosto mais...” (AU). Enquanto outros 
usuários preferem buscar estratégias para irem à praia em dias mais calmos que não 
tenha a presença do “povão”, como afirma outro interlocutor visitante: “A paz que a 
gente sente aqui, principalmente dia de semana, porque final de semana isso aqui fica 
superlotado, então a gente nem frequenta final de semana... É bem mais popular, mas 
em dia de semana não...” (DA).    
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Figura 14: Jogo de futebol no final da tarde no campinho da Orla. 
Autoria: Clara Torres, 2021.

 

Figura 15: Meninos brincando nos arrecifes de corais. 
Autoria: Clara Torres, 2021.
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Figura 16: Grupo de amigos sentados em mesa de bar sobre o coral de arrecife.
Autoria: Clara Torres, 2021.

 

Figura 17: Meninos tomando banho de choque. 
Autoria: Clara Torres, 2021.
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Figura 18: Senhora na frente de sua casa na Orla. 
Autoria: Clara Torres, 2021.

Outro aspecto muito presente nas entrevistas foi em relação ao passado da comunidade 
de Brasília Teimosa, especialmente às mudanças realizadas na área da praia e Orla 
marítima. Em relação a esse aspecto da memória, por vezes, o tempo das palafitas foi 
trazido com um sentido de nostalgia e saudosismo das vivências da época, mas a maioria 
com conotação negativa a esse período e orgulho das mudanças realizadas. Também foi 
muito destacado a situação da pandemia e seu impacto na relação com o espaço público 
e o grande prejuízo ao trabalho informal da praia, pois nesse período a relação com 
esses espaços foram alteradas, ocasionando a precarização do trabalho e o aumento da 
violência urbana, de acordo com a percepção dos entrevistados. Por outro lado, esses 
espaços públicos e o mar foram trazidos como lugares que propiciaram, nesse período, o 
sentimento de tranquilidade, relaxamento e liberdade, uma possibilidade de respiro.

Em relação à história do lugar, muitas versões foram trazidas para o significado 
do nome “Buraco da Véia” e muitas das histórias de luta foram rememoradas. Esses 
aspectos trazidos: o trabalho, o lazer, a memória e a relação com a paisagem marítima, 
reforçam os sentidos dos processos identitários com lugar e merecem ser aprofundados. 

Vale reiterar que no momento da produção deste artigo a pesquisa se encontra em 
andamento, portanto os resultados apresentados são parciais. O objetivo, aqui, foi 
expor o processo metodológico que une as práticas da arquitetura e do urbanismo com 
a ancoragem da etnografia, entendendo que essa interdisciplinaridade pode colaborar 
muito para uma compreensão mais sensível do espaço urbano. 

Por fim, a comunidade de Brasília Teimosa tem uma história emblemática nas questões 
de luta pelo direito à cidade. Hoje o sentido de pertencimento, tão caro à sua história e 
às suas conquistas, pode ser percebido no processo de compreensão do lugar, como a 
praia do Buraco da Véia, a partir das práticas cotidianas, das formas de apropriação e das 
narrativas expressas pelas pessoas. Nesse sentido, captar as ambiências e escutar as vozes 
dos habitantes, pôde fazer emergir sentidos identitários, de afetividade e de significação. 
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As narrativas da história hegemônica, assim como as abordagens sobre a cidade, de 
maneira geral, silenciam os sujeitos que participam da vida da cidade, que constroem 
redes de sociabilidade, que interagem e habitam o espaço urbano. Esses, por sua 
vez, são tratados como parte passiva e, muitas vezes, como os excluídos do processo 
urbano (MAGNANI, 2002). Indo de encontro a esse pensamento, compreendemos que 
é necessário, cada vez mais, estabelecer diálogo com as vozes dos atores que vivenciam 
a cidade, escutando suas percepções e narrativas, que constroem cotidianamente a 
história dos lugares. 
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PRATIQUES ET IMAGINAIRES DU CHANTIER PARTICIPATIF: 
DES SQUATS AUX DISPOSITIFS DE CONCERTATION 

DES PROJETS URBAINS

Tanaïs Rolland, 
Université Jean Moulin Lyon 3

RESUME

La participation démocratique à l’urbanisme cherche à décloisonner non seulement 
des savoirs experts et des savoirs profanes, mais également penser et faire, ou encore 
concevoir et construire. Les années 2000 et 2010 ont vu naître un grand nombre de 
collectifs d’architectes dont la spécialité était la fabrication d’espaces publics et de 
mobiliers avec les habitants. Et on attend des ateliers de concertation de projets urbains 
un certain type d’outils qui permettent la manipulation, l’animation in situ et spatialisée, 
au point que l’on appelle parfois ces dispositifs des moments de co-construction. 
Le bricolage et la débrouille deviennent alors des éléments de participation, via une 
injonction à l’appropriation de l’espace urbain. Cette appropriation, nous pourrions 
aussi la déceler dans des squats d’habitation, entre personnalisation des lieux, entraide 
profane pour faire des travaux de réparation, ouverture à des activités participatives sur 
le quartier. Elle a en en commun avec les expériences ci-dessus le rapport au lieu et à leur 
matérialité, à l’inscription dans la ville, au fait de « mettre la main à la pâte » - qui s’inscrit 
dans un discours critique au travail de bureau, de conception et d’expertise, déconnecté 
du terrain. Dans le contexte d’une ville qui est aussi un espace d’exclusion, écartant de 
fait de la participation citoyenne à l’urbanisme, ces occupations de bâtiments deviennent 
des appropriations performatives qui mettent à la fois à l’abri et politisent la possibilité 
et l’impossibilité d’habiter. Nous verrons dans cet article comment ces appropriations 
peuvent venir étoffer et critiquer le sens d’une participation à l’urbanisme, et ses liens 
avec le faire, soi-même et collectivement. 

MOTS CLÉS: 

Participation, chantier participatif, urbanisme, squat. 

ABSTRACT

Democratic participation in urban planning seeks to decompartmentalize not only 
expert and lay knowledge, but also thinking and doing, or designing and building. In 
the years 2000 and 2010, a large number of architectural collectives whose specialty 
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was the making of public spaces and furniture with the inhabitants appeared. And a 
certain type of tool is expected from urban project consultation workshops that allow 
for manipulation, in situ and spatialized animation, to the point that these devices are 
sometimes called moments of co-construction. DIY and resourcefulness then become 
elements of participation, via an injunction to appropriate urban space. We could also 
detect this appropriation in squats, between personalization of the places, profane 
mutual aid for repair works, opening to participative activities on the district. It has in 
common with the above experiences the relationship to the place and its materiality, 
to the inscription in the city, to the fact of “putting one’s hand to the work” - which 
is part of a critical discourse to the office work, to the conception and expertise, 
disconnected from the field. In the context of a city that is also a space of exclusion, 
effectively excluding citizen participation in urbanism, these building occupations 
become performative appropriations that both shelter and politicize the possibility 
and impossibility of inhabiting. We will see in this article how these appropriations 
can flesh out and criticize the meaning of participation in urbanism, and its links with 
doing, oneself and collectively. 

KEY-WORDS: 

Participation, participatory workcamp, urbanism, squat.

INTRODUCTION

Les dispositifs de concertation en urbanisme valorisent une participation du 
public non seulement aux débats sur les projets mais également une participation 
par le « faire soi-même ». Ce « faire soi-même » se retrouve au centre d’imaginaires 
de la ville sobre, des chantiers participatifs, de l’autoconstruction en coopératives 
(Vilandrau, 2002) ou encore des alternatives écologistes (Pruvost, 2013; 2015), 
dont le monde contemporain de l’urbanisme et de l’architecture se nourrissent. 
Friches réhabilitées temporairement, « projets participatifs » de construction de 
mobilier urbain1, chantiers ouverts (Bohn, 2016), et même démolition collective2 
font désormais partie du répertoire des dispositifs de démocratie participative dans 
les projets urbains et architecturaux (Lefebvre, Neuwels, et Possoz, 2021). Est mis 
au centre et souvent en scène le profane qui fait de l’urbanisme, de l’architecture, 
de l’espace public, aux côtés des expert·es, des professionnel·les, des élu·es, 
dépositaires d’un savoir urbanistique et politique. Dans les écoles d’architecture, 
les enseignant·es souhaitent de plus en plus apprendre aux étudiant·es à faire 
autant qu’à concevoir (Possoz 2021), ce qui permet d’intégrer des dimensions de 
travail collectif, de contrainte de la matière et des lieux, de mettre au centre de 
la pratique architecturale l’attention aux situations, géographiques, territoriales, 

1. Sur le projet de renouvellement urbain des Villeneuves de Grenoble et Echirolles par exemple, des « projets 
participatifs » sont décrits comme « des actions concrètes d’amélioration du cadre de vie, co-construites avec les 
habitants et les acteurs du territoire. Ces projets s’installent sur de petits espaces bien délimités et sont rapidement 
réalisables, temporaires, peu coûteux et évolutifs. Ils peuvent servir de test «grandeur nature» avant la mise en place 
des aménagements définitifs dans le cadre du NPNRU » (« Les Villeneuves / La proximité »)

2. « Demolition party sur les trottoirs de la place de la Nation ». leparisien.fr. 14 avril 2017
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sociales, matérielles. En urbanisme, on parle volontiers d’« activation »3 d’espaces 
publics ou de projets par des animations qui, en proposant de faire des « œuvres 
communes » de parties pour le tout du projet, mobilisent le jardinage, le bricolage, la 
création artistique ou encore l’autorénovation. Ces « activations » comme éléments 
de concertation et donc, de démocratie, reposent sur le présupposé suivant : les 
personnes s’impliqueront mieux dans le destin de leur environnement urbain si elles 
ont une prise directe et matérielle dessus. 

Cette valorisation du faire soi-même dans les dispositifs de participation et l’imaginaire 
positif qui l’entoure ont été le point de départ de mon travail de thèse sur l’urbanisme 
profane. Doctorante en philosophie, j’ai travaillé pendant quatre ans dans une agence 
d’urbanisme lyonnaise où j’occupais la fonction d’assistante pour la concertation des 
projets, à l’occasion d’un stage de master puis d’un contrat Cifre. Je me suis intéressée 
aux lieux communs, imaginaires de la participation des habitant·es aux projets urbains, 
et j’ai cherché à les comparer à des notions de philosophie politique sur le droit à la ville 
et une vision pragmatique de la démocratie. Parallèlement au travail dans cette agence 
d’urbanisme, je me suis investie dans des collectifs de soutien à des squats d’habitation 
et d’activités dans l’agglomération lyonnaise, notamment par la participation à des 
chantiers pour réhabiliter des bâtiments abandonnés puis occupés. Pour pouvoir habiter 
ces lieux, il faut en effet remettre l’eau, l’électricité, monter des cloisons et changer les 
espaces. Ces chantiers et l’organisation en autogestion qui les a accompagné m’ont fait 
éprouvé et impriment sur ce travail de thèse une conception radicale du droit à la ville 
ainsi que de la participation démocratique liée au faire et au bricolage.

Au premier abord, les chantiers en squat n’avaient pour moi aucun rapport avec mon 
travail de recherche sur les horizons politiques d’une fabrication participative de la ville. 
C’est en voyant comment la question contemporaine de la participation à l’urbanisme 
était emprunte d’idées sur l’émancipation par le faire soi-même et les compétences 
techniques du bricolage4 que j’ai cherché à voir où étaient les continuités et les ruptures, à 
explorer cette dissonance entre mon travail à l’agence et ma pratique profane du bricolage 
dans des habitats précaires. Puisque le bricolage et l’autoconstruction semblent être des 
modes de participation à l’urbanisme, dans quelle mesure en faisant ces chantiers en 
squat on participe aussi à la fabrication de la ville ? Et quelles conclusions pourrait-on 
en tirer pour les dispositifs institutionnels qu’on appelle dispositifs de participation ou 
de démocratie participative ? Pour défricher ces questions, nous commencerons par 
présenter le fonctionnement général des chantiers ouverts en squat, et des justifications 
sur lesquels ils s’appuient. Nous analyserons ensuite de quelle participation, quelle 
production collective de l’espace ils peuvent relever, afin de les comparer, en dernière 
instance, à l’imaginaire de cette participation directe mobilisée dans les dispositifs 
institutionnels de l’urbanisme et de l’aménagement urbain. 

3. Utilisé dans les commandes publiques et ici, par une entreprise d’urbanisme, de paysage et de concertation qui met 
en parallèle l’activation des sites (comme compétence) avec le fait de faire des « œuvres communes » : « Ensemble, 
nos mains s’efforcent de conformer la matière à nos intentions et de prendre soin du vivant : à travers le faire, nous 
pensons autrement. Dans l’acte tous les sens sont mis à contribution d’un rapport que nous souhaitons toujours plus 
fin aux milieux dans lesquels nous intervenons. le projet s’établit. Cette rencontre dans le faire en groupe permet de 
construire des liens et des visions communes, et petit à petit de les réaliser ensemble. Depuis 15 ans, nous affinons 
notre manière d’opérer de concert et d’animer ce travail en groupe, en affirmant la réalisation d’une oeuvre commune 
dont nous portons la production. (« Manifeste – Coloco | Paysagistes / Urbanistes / Jardiniers » s. d.)

4. L’emprunt de ces idées peut être lue selon les dynamiques de réappropriation par le capitalisme des codes de ses 
marges. Voir notamment Boltanski et Chiapello, 1999. 
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CHANTIERS OUVERTS EN SQUAT 

Pourquoi des chantiers ouverts ?

De nombreux squats sont ouverts discrètement, dans les plis de la ville, par les 
personnes qui ont besoin de s’y installer. Certaines occupations se rendent à l’inverse 
visibles pour souligner le décalage entre le besoin de logement pour les plus précaires 
et les dynamiques de spéculation immobilières qui laissent des bâtiments vacants 
parfois plusieurs années. Les réquisitions de bâtiments vides en ville sont en effet aussi 
une forme de mobilisation pour alerter sur les logiques immobilières et les politiques 
publiques du logement et de l’hébergement. Elles performent ainsi un discours politique 
tout en mettant à l’abri des personnes sans logement. Plusieurs de ces réquisitions sont 
donc revendiquées comme telles, portées par des associations, des collectifs, par les 
habitant·es auto-organisées. Certaines occupations font en outre figure d’« actions 
coup de poing » dans un temps court, comme l’occupation d’un gymnase en mai 2021 
par le collectif Réquisitions à Paris (« Réquisition d’un gymnase parisien : « La rue c’est pas 
fait pour vivre » », 2021), ou celle du 17 rue Duhesme (Paris 18è) par les collectifs Jeudi 
Noir et Droit Au Logement (DAL) en 2012 (Aguilera, 2012). Leur ouverture, leur procès 
et parfois leur expulsion sont alors l’occasion d’événements et de rassemblements pour 
ancrer ces occupations dans un mouvement politique plus large. Il en est de même pour 
certains chantiers de réhabilitation, qui permettent de créer des événements militants, 
mais également de revendiquer une appropriation de savoir-faire et un faire-ensemble 
en dehors des normes de la construction et d’une distribution de la légitimité par des 
compétences reconnues. 

Au sein des collectifs que j’ai fréquenté, nous faisons en général de ces moments 
de travaux des événements ouverts aux publics, afin d’impliquer de futurs soutiens 
au lieu, de faire se rencontrer habitant·es du squat et voisin·es. Ces chantiers ouverts 
permettent aussi aux amateurs et amatrices de bricoler et d’apprendre des savoirs 
techniques ensemble, par exemple en électricité et en plomberie. Les personnes avec 
des compétences techniques prennent parfois le temps de transmettre aux habitant·es 
quelques savoirs pour pouvoir être les plus autonomes possible, pour réparer une fuite 
rapidement ou éviter la surcharge électrique. 

Une brèche pour faire

Les squats sont historiquement et culturellement liés à une pratique profane du milieu 
urbain, celle de la « débrouille », du Do It Yourself et du punk. En cela ils charrient un 
imaginaire de l’autonomie, parfois choisi et souvent subi, étroitement mêlé au travail de 
subsistance – c’est-à-dire à une activité qui vise la sécurité des corps sans passer par une 
transformation du travail en rémunération, comme le fait de glaner des matériaux de 
récupération pour aménager son espace, trouver de quoi se nourrir, ou encore fabriquer 
ses vêtements. Les lieux fréquentés, sans être des espaces sans argent – qui peut venir 
de petits revenus apporté par du travail rémunéré ou par des dons de soutiens, parfois 
récoltés lors d’événements ou circulent des caisses de « prix libre » – il faut bien souvent 
faire sans. Le travail bénévole des habitant·es et des soutiens est en cela essentiel dans 
les lieux que nous avons fréquenté, et ce travail est multiple.

Lors de l’ouverture du bâtiment, un certain nombre de réparations et d’interventions 
sont nécessaires pour le rendre habitable : réparation de l’électricité, de la plomberie, 
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peinture, ouverture de portes et fenêtres murées, montage de cloisons, parfois élagage, 
réparations du toit, ou encore défrichage, et bien sûr aménagement. Ces pratiques, 
quasiment toutes bénévoles, parfois issues de savoirs professionnels, parfois non, sont la 
plupart du temps l’occasion d’auto-formations et de transmissions de savoirs techniques. 

La possibilité de s’impliquer de cette manière en tant qu’amateur·trice et profane semble 
particulièrement permise par l’aspect illégal du squat. Il s’agit en effet également d’une 
brèche dans les normes qui encadrent d’habitude les travaux nécessaires pour accueillir du 
public et héberger, surtout en ville. Bien que certaines municipalités fassent parfois intervenir 
des associations et des services techniques pour garantir un maximum de sécurité dans des 
squats, le contournement des normes reste permis ici bien plus qu’ailleurs. Certains collectifs 
et associations veillent dans différentes villes à ce que ces contournements ne mettent pas 
en danger les résident·es et proposent leurs services volontairement en ce sens, pour faire 
des diagnostics ou des travaux. Si cette absence de contrôle peut parfois poser des problèmes 
de sécurité, elle crée également un espace d’organisation et de construction toujours 
potentiellement autre. La participation aux travaux et le faire peuvent concerner tout le monde 
à chaque niveau de compétences. Ils relèvent d’une appropriation au sens de la conquête d’une 
légitimité à faire, hors d’un partage normé et reconnu entre expert·es et profanes. 

Mobilisation des compétences

Il en est de même pour les autres aspects de l’installation et la vie d’un groupe 
d’habitantes et d’habitants dans un squat, comme l’organisation sociale ou les activités 
proposées. Pour parler de cette ouverture des possibilités dans de multiples domaines, 
Bouillon parle des « compétences » des acteurs et actrices, qui sont mises en avant dans 
ce type d’habitat bien plus qu’ailleurs :

« La notion de compétence permet de décrire la manière dont des espaces précaires 
peuvent conduire leurs occupants à réaliser un certain nombre de constructions et 
de reconstructions d’ordre matériel, relationnel, symbolique et identitaire. Le squat 
émerge alors comme un lieu des possibles, certes fragile, mais aussi support des 
solutions adaptatives construites par les acteurs. » (Bouillon 2009, 10)

Ces compétences, plurielles, souvent intriquées les unes dans les autres – installer un 
évier ou un lavomatique gratuit est l’occasion de créer du lien avec d’autres personnes 
et de transmettre des savoirs –  sont celles-là même qui permettent de faire le lien entre 
démocratie et participation par le faire. Elles inscrivent ce faire dans la question de 
l’engagement et de l’action sociale transformatrice, caractérisée comme telle dans les 
enquêtes anthropologiques de Bouillon et Nez dans les squats. 

Il serait évidemment simpliste de parler des squats comme, en soi, des espaces 
d’émancipation. Ce qui semble recouper ces expériences, en revanche, c’est que la 
participation à la transformation des lieux et toujours étroitement liée à la transformation 
sociale du groupe. Comme le dit Bouillon en s’appuyant sur des témoignages, « Le squat 
est une solution de logement en même temps qu’un espace dans lequel se réaliser, 
en échappant aux formats normatifs de la réussite sociale. » (Bouillon, 2009, 13) La 
transformation sociale, bien qu’elle ne soit évidemment pas hermétique aux mécanismes 
de dominations, peut s’engouffrer dans la brèche et renouveler ses possibilités. Elle est 
ainsi pour Nez une possibilité de gagner en « pouvoir d’agir » en ce qu’elle comprend le 
« processus d’apprentissage pour y accéder » (Nez, 2017). 
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QUEL TRAVAIL, QUELLE PRODUCTION DE L’ESPACE DANS CES CHANTIERS ? 

Transformation des lieux, transformation du groupe

Ces chantiers ouverts révèlent une production de l’espace liée à une appropriation 
subversive, politique et partant des nécessités face à la difficulté de se loger en ville. Elle 
est porteuse de principes comme l’émancipation collective, la recherche d’autonomie 
vis-à-vis d’un monde marchand, la reprise technique du monde et de ses objets. Ils 
impliquent ainsi une participation qui semble « totale » : on participe et on contribue 
à la fois à la transformation des lieux et à celle de l’organisation sociale. Si les dispositifs 
institutionnels de participation peinent ou ne cherchent pas à bouleverser cette 
organisation sociale, ils reprennent pourtant volontiers les codes et l’imaginaire de cette 
transformation directe des espaces et des lieux. Nous soutenons que ce faire directement 
la ville relève toutefois d’une production de l’espace et d’un travail différent. Les analyses 
du collectif Rosa Bonheur (Collectif Rosa Bonheur, 2019) sur la production de l’espace 
populaire, qui s’appuie, à la manière des squatteurs et squatteuses, sur des réseaux de 
débrouille et d’entraide, peut nous éclairer sur ce travail de production de l’espace. Ces 
analyses permettent en effet de mettre en relief l’intrication de la transformation de 
l’espace avec le soin du groupe – familial, de voisinage dans le cas des enquêtes du 
collectif Rosa Bonheur, mais aussi militant, associatif, amical dans le cas des squats. 

Pour chercher de la nourriture et des produits de première nécessité, pour créer et 
maintenir des liens dans un réseau militant, solidaire et de voisinage, pour s’organiser 
en autogestion, pour réparer des appareils, construire des meubles, ou encore pour se 
défendre juridiquement, les squats d’habitat et d’activités agrègent des réseaux qui sont 
aussi des formes de sécurité ressenties par la gestion collective et son autonomie face à 
la spirale de l’exclusion et de la précarité. Ainsi le bricolage et la construction ne sauraient 
être considérés en eux-mêmes sans les comprendre dans une intrication avec les autres 
aspects de l’organisation d’un lieu occupé. Le fait de se rendre utile entraîne ainsi une 
forme de « réalisation de soi » (Nez, 2017) qui lie ensemble engagement personnel et 
participation. Faire vivre un lieu est un ensemble de tâches (dont Nez souligne toutefois 
la distribution souvent genrée dans son étude) : faire le ménage, faire la cuisine, sécuriser 
le lieu, réparer, s’organiser, monter un dossier de défense juridique, gérer des conflits. 

Un grand nombre de ces tâches s’inscrivent en outre dans un enjeu plus global de faire vivre 
une bonne image du squat, notamment dans le voisinage. Les squatteurs et squatteuses ont 
très mauvaise réputation ; pour s’intégrer dans un quartier, il leur faut fournir des efforts plus 
importants que dans la plupart des autres modes d’habitation. Les chantiers et les réunions 
d’organisation dans les lieux que nous avons fréquentés sont conçus comme des événements 
participatifs, avec leur communication, les efforts d’accueil, les animations. Lorsque le lieu 
s’ouvre, des personnes prennent en charge le lien avec le voisinage, en glissant des notes 
dans les boîtes aux lettres pour se présenter et présenter l’action d’occupation, en créant 
des listes mail et des moyens de contact, en réfléchissant à offrir des espaces de rencontre. 
Cela rajoute du travail et lie en même temps les activités du squat avec son inscription en un 
lieu. Dans un squat d’habitation dans le centre de Lyon en 2020, les habitants·es ont souhaité 
ouvrir leur grand jardin aux voisins et voisines, le doter d’un compost et animer des moments 
de jardinages participatifs. L’aménagement et le soin du lieu prend en compte cette dimension 
ouverte au public. Le rythme des événements est en outre dicté par l’urgence de la procédure 
judiciaire, pour laquelle la bonne intégration dans le quartier et une forme de normalisation 
des activités peuvent grandement jouer pour obtenir des délais avant l’expulsion. 
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La « débrouille », une participation à la production de l’espace ? 

Aussi, comme le dit Bouillon au sujet des lieux squattés en ville, « les citadins disqualifiés 
produisent à leur tour des mondes sociaux en situation, autrement dit aménagent des 
moments et des espaces de protection et de socialité » (Bouillon, 2009).  C’est également 
l’objet d’étude sociologique et ethnographique du Collectif Rosa Bonheur sur la production 
de l’espace « d’en bas », à partir de celui des classes populaires d’une des villes les plus 
pauvres et inégalitaires de France, Roubaix (Collectif Rosa Bonheur, 2019). La part de plus 
en plus importante que prend le travail de subsistance dans les espaces urbains populaires, 
qui contribue à les produire, les façonner, est une conséquence de la raréfaction du travail 
déclaré, salarié ou indépendant. Comparant la situation avec une organisation fordiste de 
la classe travailleuse qui était en vigueur en France jusque dans les années 1980 (Castel, 
1995), le collectif met en avant que, loin d’être des inactifs et des inactives, les nouveaux 
précaires sont poussés à déployer des moyens plus grands et dans de multiples domaines – 
relationnels, administratifs, techniques… – pour s’en sortir. Et cela passe par une appropriation 
tout aussi multiple de l’espace urbain populaire, qui est à Roubaix encore une « centralité » 
contrairement à d’autres villes où les centres anciens ont achevé d’être gentrifiés. 

Ainsi, la « débrouille » mobilise un réseau bien plus large que le faire ensemble qui 
peut trouver son expression archétypale dans le chantier participatif, notamment à 
partir d’un réseau d’entraide et du travail relationnel (plutôt féminin) pour le constituer 
et le maintenir. Dans le cas des squats, cette débrouille s’illustre par le besoin de glaner 
des matériaux, le travail autour du dossier juridique et de la défense à préparer pour 
le procès, le lien et les négociations avec les propriétaires, les institutions, ou encore 
parfois la visibilisation de la lutte pour le logement et les papiers. Toutefois, dans les 
groupes de soutien aux squats, les personnes comme moi qui s’impliquent le font en 
général sur leur temps libre. Il ne s’agit pas pour nous d’un travail de subsistance, mais 
d’une activité d’engagement articulée à un réseau d’entraide qui recherche à consolider 
la possibilité d’un tel travail pour les personnes qui en ont besoin. 

Tout le monde n’assume pas toutes les tâches en même temps, mais les 
cloisonnements stricts sont presque impossibles à faire. Chacun et chacune forme sa 
connaissance par exemple des institutions sociales, des compétences des unes et des 
autres, au contact du collectif, tout en faisant vivre le lieu. C’est peut-être ce qui occulte 
dans un premier temps le lien entre participation à l’urbanisme et investissement dans 
ces lieux et collectifs, mais qui se retrouve pourtant dans la valorisation du faire dans les 
démarches participatives. Cette valorisation dans le monde de l’urbanisme institutionnel 
et de la concertation prend un sens plus global et souligne en quoi les milieux alternatifs 
critiquent les cadres de la participation : car ils tronquent les objets de la participation. 
L’auto-organisation et la transformation sociale se trouvent bien souvent empêchées, 
exclues de ces cadres participatifs. De cet ensemble, l’urbanisme institutionnel ne peut 
garder qu’un certain faire, très vite cantonné à des objets précis. 

INSTITUTIONS, URBANISME ET IMAGINAIRES DU SQUAT DANS LE « PARTICIPATIF »

Friches réaménagées et lieux d’usages

Le rapport des institutions aux squats n’est jamais homogène mais se compose en général de 
quelques arrangements (à travers des conventionnements par exemple) et surtout de beaucoup 
de répression et de décisions d’expulsions. Mais il existe aussi une forme de romantisation de 
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ce qu’on appelle parfois l’habitat spontané qui a pris plusieurs formes différentes et qui n’est 
sans doute pas pour rien dans la valorisation du faire que nous avons évoqué. Cet imaginaire 
s’est transmis notamment dans l’aménagement institutionnel de friches qui reprend certains 
codes et esthétiques des squats, ou en tous cas de pratiques urbaines qui passent des marges 
à l’institutionnalisation (Desgoutte, 2019). Street art, skate, potagers urbains, mobilier en bois 
de palette, ateliers d’autoréparation composent le répertoire d’une « activation » de ces sites, 
en vue de rentabiliser du foncier dormant et d’occuper les « dents creuses » des villes. On peut 
citer à titre d’exemple les friches les plus célèbres en France : les Grands Voisins à Paris, Darwin 
à Bordeaux, ou encore La Belle de Mai à Marseille.

Un certain nombre de ces friches institutionnelles sont qualifiées de « simili-friches » 
par Desgouttes pour les différencier de lieux d’usages qui, selon lui, remplissent leur rôle de 
Communs urbains, non ensevelis sous des intérêts marchands qui contribuent à gentrifier 
les quartiers. Ces lieux d’usage mettent également en avant le faire comme mode de 
participation politique. C’est ce qui est illustré par l’expérience des laboratoires citoyens 
à Madrid dans des lieux vacants (Besson 2018), expérience qui semble se rapprocher à 
plusieurs égards d’autres lieux intermédiaires et à de nombreux squats d’activités. Parmi 
ces laboratoires, le Campo de la Cebeda est né à partir d’un collectif d’habitant·es

« pour créer un espace autogéré et ouvert aux initiatives citoyennes, sociales et 
culturelles. Ils ont œuvré à la construction de mobiliers urbains, de terrains de sport 
et de jardins partagés. Pour cela, ils ont utilisé les outils et licences libres de Fab 
Labs madrilènes pour construire des équipements modulables (bancs, gradins), 
entièrement réalisés à partir de matériaux recyclés. Ces collectifs ont aussi fabriqué 
une coupole géodésique de 14 mètres de diamètre et 7 mètres de haut, afin 
d’accueillir divers événements culturels et sociaux. » (Besson 2018)

Ce qui, pour Besson dans la présentation de ces laboratoires, permet de rapprocher 
les mouvements autour des lieux d’usage au monde du logiciel libre : la « bidouille » 
numérique ou bricoleuse viendrait du même terreau idéologique de l’entraide et de la place 
du profane, aussi bien dans des modes d’organisation politique que dans l’élaboration de 
structures et d’infrastructures à la communauté ouverte (Lallement 2015). Ce qui relie 
ces aspects des lieux d’usage, c’est encore une fois l’idée d’une appropriation d’un destin 
collectif, politique, matériel et technique. Ainsi lorsque l’ancien squat des Tanneries à 
Dijon5 déménage en 2014, relogé avec l’aide de la mairie, le collectif se lance dans la 
fabrication de briques en vue de monter les cloisons de leur nouveau lieu, notamment 
afin « d›éviter le placo et les matériaux industriels prémâchés, et de chercher du côté 
de techniques appropriables avec des résultats plus chaleureux et moins onéreux »6. 
On y retrouve l’idée que Besson relève dans les laboratoires citoyens madrilènes : 

« les dimensions corporelles et matérielles sont donc préalables aux éléments intellectuels 
et politiques. Les Madrilènes s’y rendent d’abord pour jardiner, échanger, fabriquer, avant 
de débattre de questions politiques plus globales. Dans cet activisme doux, l’espace public 
d’« en bas de chez soi » devient la nouvelle « cantine de l’usine, l’interstice […] où pourrait 
commencer une reconstruction politique » (Petcou et Petrescu 2008). » (Besson, 2018)

5. L’espace autogéré des Tanneries est un lieu de spectacles et d’activités ouvert avec bibliothèque, salle informatique, 
espaces d’organisation pour d’autres collectifs :  (« Présentation | Espace Autogéré des Tanneries » s. d.)

6.  (« Espace autogéré des Tanneries » s. d.)
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Le monde du logiciel libre et du hacking mais également l’importance du champ culturel 
et artistique dans ces lieux expliquent en partie la place du faire profane, constitutif de 
nombreuses contre-cultures. En cela Desgouttes pointe dans les lieux intermédiaires et 
lieux d’usage l’expérience générale d’une recherche transversale : « Se constitue alors un 
champ intermédiaire qui oscille de l’action politique à la pratique artistique, du rapport 
à l’ouvrage au rapport au travail, des pratiques amateurs aux pratiques professionnelles. 
» (Desgoutte, 2019).

Valorisation du faire en urbanisme

La valorisation du faire et son lien avec les injonctions à l’appropriation 
personnelle de l’espace est en partie issue d’une même culture de la subversion. 
Celle-ci a bien voyagé, notamment par le canal d’une forme de l’écologisme, qui s’est 
imposée petit à petit dans les agendas politiques, les institutions, et l’urbanisme. 
Les enjeux de cet écologisme se sont traduits notamment dans la valorisation 
du jardinage, du soin du végétal en ville, ou encore du recyclage des matériaux 
et des circuits courts. L’appropriation spatiale par ces activités est aussi pour 
les maîtrises d’ouvrage l’appropriation de nouveaux usages et habitudes autour 
de gestes et d’usages de la ville. Aussi c’est tout un univers esthétique, tout un 
imaginaire qui, en général, les accompagne : celui des matériaux de récupération, 
des constructions de jardinières en bois de palettes, des occupations de friches 
qui mêlent Do it yourself et street art. L’appropriation jugée ainsi vertueuse de 
l’espace a ses propres codes, et ses codes ont été avant ça ceux d’un mode d’habiter 
alternatif sinon contestataire (Desgoutte, 2019) .

En outre, squatter c’est ouvrir une brèche dans la légalité et les normes, qui 
s’appliquent notamment à la construction et aux aspects techniques des bâtiments. 
Or un assouplissement des normes de construction fait parfois rêver les architectes et 
les urbanistes. Porté par Patrick Bouchain notamment, grand promoteur des chantiers 
participatifs et d’urbanisme expérimental, le « permis de faire » (Bouchain 2018) 
introduit dans la législation française un début de cet assouplissement (dans une version 
encore loin des aspirations de l’architecte, toutefois ; « Le permis de faire, l’esprit plus 
que la lettre, entretien avec Patrick Bouchain », 2017). Il lie par ailleurs le chantier avec 
la démocratie participative :

« Le chantier est déjà une forme de démocratie participative, - pas au sens où 
nous l’entendons communément, c’est-à-dire des sachants qui dictent la marche à 
suivre à ceux qui ne savent pas -, mais plutôt au sens pratique, non hiérarchisé, 
où les acteurs se réunissent autour d’un objet concret et réapprennent ensemble à 
articuler les choses entre elles d’une nouvelle façon. » (« Le permis de faire, l’esprit 
plus que la lettre, entretien avec Patrick Bouchain », 2017).

Réapprendre « ensemble à articuler les choses entre elles d’une nouvelle façon » 
implique de participer non seulement à la transformation des formes urbaines en tant 
que telles et de pouvoir s’impliquer dans des chantiers, mais également de pouvoir 
bricoler les règles-même du groupe et de la participation (Zask, 2011). Est-ce que 
l’imaginaire du chantier ouvert qui a cheminé depuis les marges et les brèches jusque 
dans les institutions relève de cette vitalité démocratique souhaitée ? 
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CONCLUSION

L’urbanisme institutionnel mobilise volontiers le lieu commun de « l’appropriation de 
l’espace » comme principe vertueux et durable de l’aménagement et de la participation du 
public. Mobilisé de cette manière, l’appropriation est vague et n’induit pas un bouleversement 
dans les manières avec laquelle on considère les biens communs et leur partage (Zetloui-
Léger ,2012). Tandis que le terme contient un rapport à la propriété et au fait d’avoir, 
l’appropriation par l’ « activation » et l’animation des espaces par le bricolage, le jardinage, 
l’événementiel, conçu comme moment participatifs, font de l’appropriation une attitude 
individuelle dans un cadre qui reste régit par l’autorité de la propriété privée. Les chantiers 
ouverts en squat et dans les « lieux d’usage » invitent quant à eux à détailler quels biens 
les personnes s’approprient et en vertu de quelles règles communes. 

Un travail hétérogène et des productions plurielles de l’espace les soutiennent. 
Ce travail apparaît alors non seulement comme celui, concret, de la fabrique et de la 
réhabilitation d’espaces en ville, mais également comme le soin et la transformation 
du collectif dans une perspective politique. Si les dispositifs participatifs institutionnels 
peuvent mettre en avant des codes romantisés de l’habitat « spontané » ou encore 
« informel », ils ne sont en général pas en mesure de recoder également l’organisation 
sociale de la production de l’espace. En conséquence de quoi, l’imaginaire du chantier 
ouvert et participatif qu’ils peuvent mobiliser se trouve vite relégué à l’accessoire, sans 
que la démocratie participative puisse pénétrer ailleurs que dans « l’activation » et 
l’animation des espaces publics. 

Les reprises d’un imaginaire du chantier ouvert et participatif par l’urbanisme 
institutionnel s’inscrit en outre dans une romantisation plus large qui mêle architecture 
vernaculaire (Hallauer, 2017), sobriété des méthodes de construction et des matériaux, 
confondant parfois précarité et sobriété (Fiori, Pessoa Ferreira, et Rolland, 2021). De la 
précarité à la sobriété, il y a toutefois un pas politique important à franchir, qui demande 
de penser le rapport à un pouvoir public, à la production de moyens à grande échelle, 
aux institutions et aux mécanismes créateurs d’inégalités qui poussent notamment à 
trouver dans les squats ces formes d’entraide de fortune. 
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METAMORFOSES DE SÃO PAULO: 
IMAGENS E IMAGINÁRIOS DE UMA VILA-CIDADE-METRÓPOLE

Artur Rozestraten, 
FAUUSP, <artur.rozestraten@usp.br>

RESUMO

Valendo-se de fundamentos conceituais de teorias do Imaginário de matriz bachelardiana-
durandiana, associados às contribuições de Roger Bastide, Cornelius Castoriadis (POIRIER, 
2019) e Jean-Jacques Wunenburger (2013) – produções que se situam como desdobramentos 
transdisciplinares dos estudos críticos iniciados entre o final dos anos 1930 e os anos 1960 
no âmbito das interações simbólicas e do papel existencial da imaginação – este trabalho 
se propõe a uma reflexão crítico-propositiva sobre as metamorfoses ocorridas na trajetória 
antropológica de São Paulo entre vila, cidade e metrópole. Tais reflexões estão integradas 
no projeto de pesquisa FAPESP/Université de Lyon (2020/06258-3) “Imaginários Urbanos: 
perspectivas comparativas, experimentos e intercâmbios entre as metrópoles de Lyon/
Saint-Étienne e São Paulo”, em andamento. Ao problematizar a história, as pluralidades de 
perspectivas sobre tal história e historiografia, assim como as próprias noções de arquitetura 
e de urbanismo este trabalho pretende contribuir com a proposição e o reconhecimento de 
outros aspectos formativos da metrópole contemporânea, não necessariamente evidentes e/
ou valorizados. Para tanto, a arqueologia dos espaços e a iconografia paulistana são também 
fontes fundamentais. Esta reflexão entende que a discussão dos Imaginários Urbanos da São 
Paulo contemporânea e as possibilidades de debate da São Paulo do futuro demanda uma 
construção mais abrangente, profunda, diversificada e problemática das conformações desta 
cidade em outros tempos. Com este esforço, pretende-se contribuir com o enfrentamento 
das seguintes questões: Quais são as estruturas fundamentais dos imaginários urbanos em 
São Paulo? Que narrativas formativas, autoexplicativas, identitárias, projetivas enraízam-se 
em São Paulo? Que arquétipos, símbolos e schèmes estão em movimento em tais mitos 
e constelações de imagens? Como estas dimensões simbólicas se relacionam às questões 
contemporâneas e à imaginação do futuro?

PALAVRAS-CHAVE:

São Paulo, imaginário, imageria, imaginários urbanos
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ABSTRACT

This work proposes a critical-propositional outlook on the metamorphoses of the 
anthropological trajectory of São Paulo from a village to a metropolis.  The conceptual 
basis of this approach is grounded on the Bachelardian-Durandian theories of the 
Imaginary, as well as in the complementary contributions of Roger Bastide, Cornelius 
Castoriadis (POIRIER, 2019) and Jean-Jacques Wunenburger (2013). These theoretical 
sources are transdisciplinary unfoldings of critical studies started in the late 1930s and 
developed in the 1960s sharpening approaches to the symbolic interactions and the 
existential role of imagination. This paper is part of the ongoing research project FAPESP/
Université de Lyon (2020/06258-3) “Urban Imaginaries: comparative perspectives, 
experiments and exchanges between the metropolises of Lyon/Saint-Étienne and São 
Paulo”. By problematizing an oficial history, the pluralities of perspectives on such a 
history and its historiography, as well as the very notions of architecture and urbanism, 
this work intends to contribute to the proposition and recognition of other formative 
aspects of the contemporary São Paulo metropolis, not necessarily evident and/or 
valued. To this end, the archeology of spaces and the iconography of São Paulo are 
fundamental sources. Concisely, this study proposes that the debate on São Paulo’s 
urban imaginaries and the possibilities of designing the future of this metropolis 
demand a more comprehensive, broad, diversified and problematic construction of the 
imaginaries of this city in the past. This effort intends to contribute, at last, to face the 
following questions: What are the fundamental structures of urban imaginaries in São 
Paulo? What formative, self-explanatory, identity and projective narratives are rooted 
in São Paulo? What archetypes, symbols and schèmes are in motion in such myths 
and image constellations? How do these symbolic dimensions relate to contemporary 
issues and the imagination of the future?

KEY-WORDS: 

São Paulo, imaginary, imagery, urban imaginaries

INTRODUÇÃO

A Região Metropolitana de São Paulo registrava no Censo de 2015 uma população de 
21 milhões de habitantes, correspondente a quase metade da população do Estado de 
São Paulo e cerca de dez vezes a população que Paris atingiu em 2019. 

O fenômeno urbano da cidade de São Paulo interage com a intensificação, a 
expansão e o crescimento contínuo ao longo de todo o século XX, vindo a configurar, 
em 2012, o Complexo Metropolitano Expandido ou a Macrometrópole Paulista que 
reúne à Região Metropolitana de São Paulo as regiões metropolitanas de Campinas, 
da Baixada Santista, de São José dos Campos e de Sorocaba, estendendo-se à 
Piracicaba e Jundiaí (PASTERNAK, BÓGUS, 2019). Tal complexo é ainda elevado 
a uma condição mega quando configura a entidade urbana da Megalópole do 
sudeste brasileiro (QUEIROGA, 2002), abarcando, em uma ampla conurbação 
funcional, todo o Vale do Paraíba até a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 
Esta dinâmica urbana interconecta hoje uma população equivalente à de países 
como a Argentina e a Espanha, sendo responsável por 60% da produção industrial 
do Brasil e por uma expressiva parte de sua produção tecnológico-científica. 
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Tais aspectos evidenciam traços do imaginário urbano paulistano que, em 
uma perspectiva durandiana (DURAND, 1992), caracterizam-se como diurnos, 
diairéticos e ascensionais, pouco afeitos às dinâmicas cíclico-reflexivas, noturnas, 
oníricas ou devaneantes. Entretanto, no início da terceira década do século XXI, 
durante a Pandemia Covid-19, especialmente em 2020 e início de 2021, houve uma 
interrupção histórica do estímulo a tais vertentes do imaginário predominantes 
relacionadas às matrizes da atividade produtiva ininterrupta “São Paulo não 
pode parar” (lema do governador Ademar de Barros no final dos anos 1940); da 
aceleração “vão bora, vão bora, olha a hora...” (“Sinfonia Paulistana” de Billy 
Blanco, 1974); da verticalização (como canta Tom Zé em “A Briga do Edifício Itália 
com o Hilton Hotel”, 1972) “alto, majestoso e belo, ninguém chegava perto da sua 
grandeza”. A cidade viveu uma condição de confinamento – ainda que parcial, 
restrita àqueles que podiam realizar seus trabalhos de forma remota –, o que pôs 
em suspensão as dinâmicas inerciais do cotidiano e incitou reflexões críticas sobre 
o habitar em São Paulo.

 A condição pandêmica disruptiva apresentou aspectos próprios dos simbolismos 
catamórficos e nictomórficos e, concomitantemente, evidenciou a sobrevivência de 
outros imaginários urbanos relacionados ao encontro, à nostalgia, às passagens e 
metamorfoses, à diversidade e à ressignificação das relações com os lugares. Foi possível, 
então, perceber um afloramento contrastante de outras possibilidades imaginativas mais 
afeitas às dinâmicas cíclicas do Regime Noturno durandiano, às poéticas do devaneio 
(BACHELARD, 1960) e às abordagens de uma “sociologia do sonho”, como propôs, aliás, 
Roger Bastide (2016), no Brasil, já nos anos 1930. 

Tais afloramentos constituem um dos pontos de apoio da proposição de 3 formações 
principais nos imaginários urbanos paulistanos, sucessivas, interdependentes, 
reiterativas e indissociáveis na vivência da São Paulo contemporânea, a saber: os 
imaginários dos encontros formulados desde meados do século XVI, cujas imagens 
iniciais foram amparadas na palavra, especialmente na oralidade; os imaginários das 
passagens e metamorfoses elaborados, ao menos desde fins do século XVII, cujas 
imagens primeiras são também textuais; e os imaginários da diversidade constituídos 
desde o início do século XIX, cujas imagens são gráficas – como os desenhos de 
Jean-Baptiste Debret – e depois fotográficas, abrindo-se à uma pluralidade de meios 
desde então.   

OS IMAGINÁRIOS DOS ENCONTROS 

O cerco ou a guerra de Piratininga é um fato histórico, relacionado às origens da vila 
de São Paulo, que apresenta os elementos simbólicos indispensáveis à caracterização de 
seu mito fundador.



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

334

Figura 1: Cain, óleo sobre tela de Friedrich Rehberg 1791-95, Museo de Bellas 
Artes de Bilbao, Espanha. No promontório entre o Tamanduateí e o Anhangabaú, 
Tibiriçá se afasta do corpo morto de seu irmão, Piquerobi. O sangue derramado 
por Piquerobi é a terceira margem de Piratininga. 
Fonte: Wikimedia Commons. Domínio público.

Em 2016, o artista Daniel Fagus Kairoz realizou em 2016 uma intervenção com pedras 
intitulada “Cerco de Piratininga” 1 ressignificando tal episódio alienado da história oficial 
da cidade e propondo a seguinte reflexão:

“Dia 9 de julho de 1562 na então Vila de Piratininga, indígenas das etnias Guarulhos, 
Guainás e Carijós se uniram numa coligação, para expulsar de seus territórios, 
invasores portugueses, Jesuítas que aqui haviam chegado e se instalado, afim de 
expandir a influência e dominação da Companhia de Jesus no Brasil e erguer um 
colégio Jesuíta para catequisar os povos indígenas do planalto. Os portugueses 
obtiveram aliança do cacique Tupiniquim Tibiriçá, cuja filha Bartira, era casada com 

1. <https://dfk.hotglue.me/?cercodepiratininga> (Acesso em 17/05/2021). Fotografias: <https://www.flickr.com/
photos/185397057@N05/albums/72157711862637648/with/49095159741/> (Acesso em 17/05/2021).
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o português João Ramalho, se sentindo assim na obrigação de firmar aliança com 
os portugueses. Essa tentativa de expulsar os invasores portugueses do território 
indígena de Piratininga, ficou conhecida como Cerco de Piratininga, ou Guerra de 
Piratininga. [...] Esse trabalho é uma invocação e evocação do Cerco de Piratininga, 
ao 9 de julho (data chave para entendermos os fundamentos dessa cidade), através 
de três grandes pedras trazidas de três extremos da cidade de São Paulo - uma de 
São Miguel Paulista, de onde partiu o ataque ao colégio jesuíta, outra do Pico do 
Jaraguá, onde hoje há inúmeras aldeias Guarani Mbya e uma última de Parelheiros, 
onde há duas grandes aldeias Guarani Mbya, e muitas outras em processo de 
retomada. As três pedras, deslocadas, se encontram no marco zero da cidade, 
demarcando e pontuando esse Cerco. Colocadas em posição estratégica, abrem e 
ativam um campo de evocação e invocação da força guerreira dos povos indígenas 
que aqui habitavam e ainda habitam. As pedras foram escolhidas em tamanho e peso 
suficientes para que fosse possível transportá-las com auxílio de algum caminhão e 
que fosse impossível retirá-las apenas com força humana. A pedra funda. A pedra 
é fundamento. Caso as pedras fossem removidas, esse campo instaurado por elas, 
cresceria se expandiria, ampliando assim, o Cerco à Piratininga.”

As pedras “impossíveis de serem movidas com força humana” tornariam presente 
e sensível a condição paradoxal da mobilidade e da acinesia, da perenidade e da 
dissolução que constitui a própria matéria da fatura de uma cidade, de sua história, de 
seu patrimônio e identidade. 

O fratricídio de Piquerobi por Tibiriçá não teria, para São Paulo, a mesma relevância 
simbólica e mítica do enfrentamento violento de Caim e Abel no Gênesis (Figura 1), do 
conflito entre Gilgamesh e Enkidu para a cidade suméria de Uruk ou do conflito entre 
Rômulo e Remo para Roma? Um sacrifício de sangue cosmogônico indispensável para a 
ruptura e o início de uma certa urbanidade em Piratininga?

Piquerobi é o herói que ataca os estrangeiros invasores para livrar os seus da catequese 
e da escravidão e morre, junto com seu filho, neste duplo esforço-sacrifício. Seu irmão, 
o cacique catecúmeno Tibiriçá-Caim, por sua vez, defende os jesuítas e sua aldeia-vila, 
proto-núcleo urbano, combatendo com tal convicção as ameaças à descontinuidade 
desse mundo transformado que se torna um fratricida. 

Tibiriçá foi então convertido em herói pelos colonizadores, seus restos mortais 
estão hoje na cripta da Catedral Metropolitana de São Paulo, na Sé. Em contraposição, 
Jaguaranho e Piquerobi tiveram seus traços foram apagados e foram, ambos, alienados 
e silenciados na história da cidade. 

Não teria sido essa a ação mítica, violenta e disruptiva, que consagrou e maculou com 
sangue a idílica Piratininga?

Sobre o sangue e os corpos dos irmãos Tupiniquim se assentou a cidade de São Paulo. 
Uma vila na fronteira do planalto, uma acrópole no planalto, axis mundi no platô sede 
de tantos conflitos. 

“Um platô não é nada além disso: um encontro entre devires, um entrecruzamento 
de linhas, de fluxos, ou uma percolação — fluxos que, ao se encontrarem, modificam 
seu movimento e sua estrutura; [...] concerne não ao relevo de um platô, mas àquele 
por meio do qual os platôs se chocam e se penetram, mudando todos os índices 
de ambiente e as coordenadas de território: é a desterritorialização. Um conceito, 
assim como uma flor ou um inseto, tem seus ambientes e seus territórios. Toda uma 
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etologia do conceito, por meio da qual não se pode mais separar seus componentes 
do ambiente concreto em que eles se depositam. O que ocorre, ao contrário, quando 
certo conceito é levado para um outro ambiente? Quais são os acontecimentos que 
ocorrem com os conceitos quando estes se desterritorializam?” (1996)

Desterritorializados, conceitos como arquitetura e cidade se transformariam 
gradualmente no percurso espaço-temporal da aldeia Tupiniquim de Piratininga que se 
tornaria Vila de São Paulo em 1560, com algumas poucas “almas”. Estima-se que era 
habitada por 80 pessoas entre portugueses, indígenas e mamelucos. Mais de um século 
depois, em 1681, viria a ser considerada “cabeça da Capitania de São Paulo” e somente 
em 1711, 157 anos depois de fundada, seria alçada à categoria de cidade propriamente, 
com cerca de 3 mil habitantes entre brancos europeus, mestiços, indígenas e negros.  

O imaginário desse primeiro século e meio de existência é marcado pela sobreposição, 
imbricação e divergência de entendimentos sobre ações conflitantes e conflituosas.

Para os indígenas, a vida nas aldeias em Piratininga e arredores foi bruscamente 
transformada com a chegada dos karaíba e por suas aproximações e práticas de 
sedução, conversão, catequese, transmissão de doenças, aprisionamento ou alianças. 
Para alguns brancos desgarrados, houve a oportunidade de adentrar o sertão para viver 
à margem da coroa, entre os indígenas, convertido, transformado e acolhido no grupo 
ou desgarrado, “cortando mato”, aqui e ali, o que iniciou a constituição de uma cultura 
depois denominada caipira.

Para uma parte dos portugueses, houve a consolidação do colégio jesuíta e a catequização 
de indígenas integradas a um processo de permanência, ocupação e exploração colonial 
que envolveu tanto os missionários jesuítas, quanto os representantes ocasionais da coroa 
portuguesa. Para aqueles que seguiram João Ramalho, por sua vez, houve a implementação 
da apropriação e comercialização de escravos indígenas, sustentadas por alianças com 
grupos indígenas e escravização de prisioneiros de guerra, o que veio a sustentar a economia 
de subsistência local e a gerar o primeiro ciclo comercial entre o planalto e o litoral, vindo a 
fornecer mão-de-obra escrava aos engenhos no Nordeste do país. Fundava-se assim a cultura 
bandeirista que caracterizaria a historiografia tradicional do segundo século da colonização 
paulista. Para outros empreendedores europeus, houve a implementação da plantation e da 
manufatura açucareira no litoral vicentino - atestada pelo Engenho dos Erasmos c. 1533 - e 
no planalto paulista, com a função adicional de “praça de guerra”, inaugurando a produção 
em larga escala no Brasil colonial. Enfim, para aqueles que viviam na Aldeia, depois Vila de 
São Paulo, instaurou-se lentamente um cotidiano relacionado a ações que se realizavam 
fundamentalmente fora deste núcleo proto-urbano, na ampla extensão do que seria depois 
denominado como Paulistânia e não apenas no triângulo histórico. Ações essas sujeitas às 
alternâncias entre colaboração e contestação por parte dos indígenas e dos primeiros habitantes 
brancos, gerando conflitos armados como o Cerco de Piratininga, aliás. Os imaginários urbanos 
paulistas e paulistanos podem ser delineados, portanto, de modo preliminar, como oriundos 
destas transformações humanas, que promoveram novas formas de habitar desde o núcleo da 
Vila de São Paulo do Piratininga a todo o amplo espaço da Paulistânia, 

Haveria assim uma primeira fase/face de encontro, de estranhamento, de aliança, de 
conflito, de desencontro, de conversão, de ocupação, de reencontro e de domínio do 
planalto, a partir da “mesopotâmia”, ou daquele trecho de terra entre o Tamanduateí e 
o Anhangabaú, desde 1554 e o final do século XVII, mais precisamente 1694, quando se 
descobriu ouro no ribeirão do Carmo em Sabará-buçu e na serra de Ouro Preto, no que 
viria a ser a região das Minas Gerais. 
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Estes primeiros 140 anos, um século e meio, grosso modo, fomentaram o imaginário 
de uma cultura expansionista, centrífuga, externa à Vila de São Paulo de Piratininga, 
voltada para os sertões, dedicada à extração e ao comércio das riquezas do interior 
do Planalto onde havia almas a converter, indígenas a violentar e aprisionar, sonhos 
de minas, ouro e pedras preciosas. Esta cultura centrífuga e horizontal se estendeu em 
um vasto território que se estendia do litoral e porto de Santos, São Vicente, a todo o 
território atual dos estados de São Paulo, Minas Gerais, incluindo a região serrana do 
Rio de Janeiro, parte do Espírito Santo, além do Paraná, Santa Catarina, Goiás, Tocantins, 
Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, até as missões no Rio Grande do Sul, entrando ainda 
na Argentina, Paraguai e Bolívia, vindo a constituir a unidade do que se nomeou como 
Paulistânia (FONTES, 1934; ELLIS JR., 1948; CANDIDO, 1964). 

Delineia-se então uma primeira fase do imaginário paulistano/paulista que tem 
na condição imaginativa e afetiva do encontro com o outro – alteridade conhecida/
desconhecida –, seu regime ou eixo fundamental. É preciso reconhecer e caracterizar a 
centralidade e a potência destes imaginários dos encontros na constituição do que foi e do 
que viria a ser São Paulo. O encontro com o outro – de ambos os lados, europeu e indígena 
– ensejou uma ruptura e um assombro com intensidade simbólica absoluta, basculando 
entre extremos vitais ou fatais, edênicos ou infernais. Algo como uma experiência máxima, 
vivenciada não apenas com os lugares e a paisagem, mas fundamentalmente na interação 
entre seres humanos na construção de um sistema urbano enraizado em um sublime 
antropológico, movendo-se entre a empatia, o pathos, o amor e a morte.

A amplitude simbólica do encontrar se apresenta na própria etimologia do termo 
latino in contra que deriva em incontrare, com o sentido de ir contra, de mover-se em 
sentido contrário, apresentando assim a contradição interna ao verbo que encarna 
a ambiguidade e o movimento abrangente, entre divergências e convergências. O 
encontrar é, a princípio, conflituoso. É contrário, antes de tudo. É avesso. O encontro 
não pressupõe acordo, conciliação, nem tampouco consenso. O ir contra é a própria 
potência (ou  risco) do desencontro, sendo o contrato - con tractare -, o acordo, o pacto, 
a amizade, o amor, algumas de suas inúmeras possibilidades.  

O psicanalista Jacques Sédat (2008, p.201) associa ao encontro:

“[...] la charge d’émotion, de l’espoir et, pour ainsi dire, du transfert présent au cœur 
de toute rencontre, sans éluder le risque inhérent d’une rencontre où il n’y aurait 
pas d’ouverture vers un monde nouveau, mais seulement des retrouvailles avec soi, 
dans une vision optimiste, où l’autre puisse dans la rencontre me révéler une part de 
moi-même qui m’était étrange ou étrangère. L’autre serait alors le révélateur d’un 
inconnu en moi : tu n’es pas seulement celui que tu croyais être, tu es aussi cela.”

Tais características próprias do encontro conduziriam ao núcleo mesmo da formação 
da noção de símbolo:

“Le sumbolon désignait un objet coupé en deux (souvent un morceau de poterie), 
lors de la rencontre de deux hôtes; chacun en conservait la moitié qu’il transmettait 
à ses enfants. Les deux parties rapprochées servaient à faire reconnaître les porteurs 
et à prouver les relations d’hospitalité contractées antérieurement. Le « symbole » 
est donc un signe conventionnel, il témoigne dans une culture de l’obligation de 
rencontrer.” (SÉDAT, 2008, p.202)
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A partir do termo francês, rencontre, Sédat reconhece a condição reiterativa do prefixo 
re- sobre o núcleo latino original - o encontro que traz em si a cíclica de um reencontro 
- e sugere três dinâmicas distintas e complementares em torno dos imaginários dos 
encontros:

• uma vertente da imprevisibilidade ou do acaso (hasard);
• outra vertente da coincidência ou, poderíamos dizer, da volição e do projeto;
• e uma terceira vertente do destino, de uma pré-definição ou de um a priori 

inevitável.

Em uma visada durandiana, nos imaginários dos encontros situados em Piratininga, 
há contribuições advindas de uma vertente diurna, vertical, esquizomorfa ou diairética, 
manifestas em uma cultura da cisão, da clivagem, da reiteração, da separação 
classificatória, da heterogeneidade excessiva ou do antagonismo radical, da dissociação, 
da contraposição e do embate, da luta. Assim como há também contribuições advindas 
de uma vertente noturna, horizontal, “mística”, enredante, adaptativa, viscosa, cíclica, 
homogeneizadora, inercial, da continuidade, da infinitude, da anáfora, do eufemismo, 
do eco, do enlace e do abraço, da dança. Como sugeriu Gilbert Durand em seu Anexo I às 
Estruturas Antropológicas do Imaginário “Des convergences de notre archétypologie et 
du système logique de S. Lupasco” (1992, p. 503), além destas duas vertentes polarizadas, 
haveria ainda contribuições de uma terceira vertente híbrida, resultante da contraposição 
entre tais princípios contraditórios que, por sua vez, propõe as dinâmicas ambíguas do 
confundir (digestivo), ao invés de mobilizar os schèmes do distinguir (postural) ou do 
religar (copulativo).  

Os imaginários dos encontros constituem, portanto, uma matriz possível de 
compreensão/reflexão/crítica às questões relativas a como as alteridades inclinaram-se 
umas em direção às outras, como afeccionaram-se, infeccionaram-se, afetaram-se de 
modo desigual, odiaram-se, apaixonaram-se, interagiram, enfim, e continuam a interagir 
entre si na São Paulo de hoje.

É preciso então reconhecer, em uma espécie de arqueologia das configurações 
espaciais, as conformações e elementos arquitetônicos configurados neste e para estes 
encontros. De forma sintética, tais aspectos podem ser organizados como polaridades 
afeitas ao encontro ou resistentes ao encontro, interessando, sobretudo, no amplo arco 
entre polos, as inúmeras variações intermediárias e o devir de tais variantes.

De um lado, a velha paliçada, os muros de taipa-de-mão, depois reforçados com a 
espessura e a opacidade das paredes e muros de taipa. De outro, o campo, a várzea, o 
pátio, a praça, o largo, o terreiro. 

De um lado, o chão batido, a terra, as folhas caídas, o barro mole, o charco, a água 
por toda parte. De outro lado, a soleira, o pavimento, o chão coberto, a pedra, a tábua, 
a estanqueidade.

De um lado, muros, grades, cacos de vidro, cercas elétricas e câmeras. De outro lado, 
os caminhos para o sertão, o leito dos rios, as saídas e trilhas, os espaços públicos, a 
continuidade entre espaços públicos e privados presente em algumas experiências 
arquitetônicas significativas na São Paulo moderna. 

De um lado, a janela com esteios e seteiras. De outro lado, o alpendre com pilares 
ornamentados. 

De um lado, proteção. De outro lado, abertura e acolhimento. 
De um lado, a capela com janela para fora. De outro, o quarto de hóspedes, sem porta 

para dentro. 
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De um lado, arquiteturas compartimentadas com o espaço interno subdividido 
por paredes: a cultura europeia da segmentação e da compartimentação espacial. De 
outro lado, um espaço comum sob uma única cobertura, a cultura espacial indígena da 
concentração contínua compartilhada. 

De um lado, a sala sem janelas, encerrada ao centro de ambientes circundantes com 
grossas paredes de taipa-de-pilão. De outro lado, a cozinha aberta para fora, para um 
terreiro doméstico, espaço de terra batida que se desdobra em um entorno mais extenso 
de plantas, bichos e águas. 

De um lado, corpos nus, compartilhando igarapés, redes e esteiras. De outro, corpos 
cobertos por tecidos, panos, batinas e máculas do pecado.

Quantas configurações intermediárias haveria entre tais extremos?
Quantas constelações de imagens não derivam destas matrizes, destas formas e de 

seus materiais, de suas sombras e de seus espaços intersticiais, de seus entremeios, de 
suas sobreposições e hibridações?

Tal investigação pode conduzir a uma seara como a trilhada por Baudelaire segundo 
Manoel de Barros (2015, p.99):

“Sei que fazer o inconexo aclara as loucuras.
Sou formado em desencontros.
A sensatez me absurda.
Os delírios verbais me terapeutam.
Posso dar alegria ao esgoto (palavra aceita tudo).
(E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título 

para os seus poemas. Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu 
Flores do mal. A beleza e a dor. Essa antítese o acalmou.)

As antíteses congraçam.”
   
OS IMAGINÁRIOS DAS PASSAGENS E DAS METAMORFOSES

Entre o final do século XVII e o início do século XVIII, começa a ser delineada uma 
segunda fase/face de cultivo e consolidação de São Paulo: da ocupação do planalto 
paulista pela cultura bandeirista; de seus vários caminhos, passagens e paragens; dos 
engenhos de açúcar e de sua extensão comercial para as regiões mineradoras em Minas 
Gerais, Goiás e Mato Grosso, entre o início e o final do século XVIII, antecedendo a 
cultura cafeeira do século XIX. Tais imaginários, grosso modo, irão caracterizar o período 
que antecede e fundamenta o “prelúdio da metrópole” – na expressão de Hugo Segawa 
(2000) – desaguando nas transformações espaciais e sociais características da virada do 
século XIX para o século XX. 

A cidade de São Paulo do início do século XVIII é um lugar de convergência de diversos 
caminhos fluviais e de terra batida, consolidados no cotidiano da heterogênea população 
paulista, ao longo de 200 anos de ocupação de Piratininga, do planalto, de trechos da 
Serra do Mar e do próprio litoral. O núcleo urbano paulistano de então, concentrava-se na 
“lombada de campo alto, interposta às águas dos ribeiros Tamanduateí e Anhangabaú” 
(SAMPAIO, 1900 apud ANDRADA E SILVA, 1955), triângulo histórico original, sobre o 
qual se constituiu, gradualmente, um arruamento que recebia os caminhos do sertão 
e interligava o mosteiro de São Bento, o colégio dos jesuítas e a igreja dos franciscanos. 
A extensão imaginária desta singela cidade de taipa caiada ultrapassava seus limites 
físicos. Sua condição urbana era, paradoxalmente, reduzida e concentrada no outeiro de 
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origem em Piratininga enquanto se esparramava e se conectava a uma vasta rede difusa 
de caminhos – invisíveis da acrópole de taipa – que partiam e retornavam a este núcleo 
paulistano que era nó e portal, visto que era lugar de encontro, de paragem, de pouso, 
de compra e venda, de intercâmbios e trocas, de tomada de decisões que repercutiam 
alhures, caracterizando assim o afloramento de seus imaginários de passagens e 
metamorfoses.

Imaginários estes que se relacionam à dimensão simbólica das trilhas, das veredas 
e picadas, dos atalhos, sendas e rotas, dos entremeios, dos acessos e retornos, dos 
meandros e labirintos, mas também às ações de caminhar, navegar, esgueirar-se, 
deslocar-se furtivamente, penetrar, assaltar e abarcam as artimanhas, os artifícios, as 
técnicas e tecnologias relativas às transformações da matéria e às mutações desdobradas 
de tais deslocamentos. O passar, tendo o transcurso do tempo como paradigma 
simbólico, é mudança, é metamorfose. Mudar é deslocar-se, mover-se, reposicionar-
se física, simbólica e existencialmente. A amplitude total destes imaginários considera 
também variações das imagens catamórficas: as quedas, os abismos, os descaminhos, os 
desfiladeiros cortantes, o fim da trilha, as encruzilhadas, a imobilidade.

Uma destas passagens e metamorfoses é assim descrita por Blaj (2002, p.29 e 30):
 “Ora, esta passagem do bandeirante aventureiro ao comerciante ou monçoneiro e 

ao próprio agricultor ou pecuarista não se realizou, a nosso ver, nem de maneira abrupta 
ou etapista, e nem é indicativo de decadência e estagnação. Representa toda a dinâmica 
do período, o movimento de estruturação na dispersão, movimento que tem origem 
anterior à época da mineração ou ao governo do Morgado de Mateus. Assim, negando 
para a segunda metade do século XVII as imagens de uma vila extremamente pobre ou 
rica, isolada, do paulista apenas como o bandeirante andarilho e nômade, da sociedade 
tida como autônoma e mais democrática; e, para as primeiras décadas do século XVIII a 
visão do despovoamento e da posterior estagnação e decadência [...]”

Transforma-se o bandeirante, que se deslocava sem cessa, no monçoneiro planejado, 
ou, de forma mais radical no agricultor, no criador, no comerciante, todos dedicados à 
uma cultura sedentária cíclica, de entendimentos sazonais, de enraizamento nos lugares, 
de permanência e de culto do habitar.

Os seguintes aspectos se entrelaçam nesta segunda face/fase dos imaginários urbanos 
de São Paulo:

• o assentamento e a permanência da vertente abastada ou elite local, até então 
móvel e dedicada à apropriação extensiva de terras e ao aprisionamento, escravização e 
comércio de indígenas, agora dedicada diretamente à mineração no entorno dos núcleos 
urbanos de Minas, Goiás e Cuiabá, no Mato Grosso ou, indiretamente, dedicando-se à 
produção agrícola, manufaturas e/ou aos negócios com os núcleos de mineração;

• o afluxo de parte dos homens-livres “caipiras” da Paulistânia para os núcleos 
urbanos dedicados à mineração e a migração de outra parte da população para o Sul 
para o trabalho com a criação de gado, assim como para outras regiões produtoras da 
Paulistânia estimuladas pelo comércio com as Minas;

• a intensificação da produção local, paulista e paulistana, que já abastecia o 
mercado interno para o comércio com as regiões de mineração;

• a chegada dos “emboabas” e de negros africanos escravizados nas regiões de 
exploração de minas e na própria cidade de São Paulo.

Haveria, assim, uma transmutação simbólica da mobilidade paulista, originalmente 
dedicada ao aprisionamento e comércio de indígenas, que se amplia às produções e 
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negócios assentados, sediados: a produção agrícola, a pecuária e ao comércio de gêneros 
alimentícios e produtos manufaturados, interagindo com núcleos urbanos das regiões 
dedicadas à mineração, no sudeste e no centro-oeste.

Assim, uma certa constelação urbana vinculava São Paulo à São Vicente e Santos, 
à Santo André e Santo Amaro, à Mogi das Cruzes, à Vila de São Francisco das Chagas 
de Taubaté, a Pindamonhangaba e Guaratinguetá, à Paraty, ao Rio de Janeiro, assim 
como aos antigos aldeamentos jesuítas em Embu e Carapicuíba, aos pousos ao longo 
do caminho tropeiro para o Sul e para as Minas no Sudeste, atual estado de Minas 
Gerais, e no Centro Oeste, atuais estados de Goiás e Mato Grosso. Entretanto, a relação 
urbana principal se dava com os arraiais e vilas onde se concentravam as atividades de 
mineração - o el Dorado local -: Vila Rica; a Vila Real de Nossa Senhora da Conceição de 
Sabarabuçu, atualmente Sabará; o Arraial Novo do Rio das Mortes, depois Vila de São 
João del-Rei; o Arraial do Tejuco que viria a ser Diamantina; o Arraial, depois Vila de 
Nossa Senhora do Ribeirão do Carmo que viria a ser Mariana; a Vila de São José, atual 
Tiradentes, principalmente. 

Os imaginários urbanos de São Paulo, desde então, passaram a evidenciar uma 
mobilidade de imagens oriundas de outras experiências urbanas, distintas, que não 
se restringem àquela experiência sensível direta, local, pontual, da acrópole entre 
o Tamanduateí e o Anhangabaú. A extensão, a diversidade e os movimentos destes 
imaginários urbanos são característicos de uma primeira transformação substancial na 
experiência urbana da cidade de São Paulo e as cidades mineiras são os núcleos principais 
desta dinâmica imaginária. Tais cidades, dedicadas a uma mineração tão ansiada desde 
os primórdios do século XVI, vêm estimular devaneios e fantasias de outras realidades 
possíveis, distintas e complementares àquelas da São Paulo de terra do triângulo original. 
A mobilidade da imaginação, os devaneios e o universo onírico dedicados ao urbano 
transitam entre a opacidade da taipa e a transparência dos cristais, entre a presença e a 
ausência de arquiteturas monumentais - igrejas douradas e palacetes urbanos prósperos 
-, de chafarizes com águas frescas, vivas e revigorantes, e de suas dinâmicas cotidianas 
que oscilam entre a devoção casta e os pecados da carne.  

A partir de São Paulo, talvez fossem imaginadas cidades mineiras como expressões 
arquitetônicas diurnas e ascendentes, verticais, estruturadas com o brilho solar e 
multicolor da esmeralda, da água-marinha, do diamante, da turmalina, do topázio, 
da granada, do olho-de-gato, da ametista, da safira, do rubi e do ouro. Tais cidades 
de fantasia, com a mesma inspiração que transformou o Arraial do Tejuco na cidade 
de Diamantina, poderiam ser a condensação da fartura mineral, sólida, reluzente e 
translúcida, uma cidade feita de diamantes, capaz de concentrar em sua incontestável 
materialidade preciosa, a imaterialidade enigmática da graça divina e das projeções de 
uma bem-aventurança transcendental. 

É provável que, a partir da realidade cotidiana crua, sem idealização e plena de 
conflitos das cidades mineiras, houvesse também passagens para que São Paulo fosse, 
por sua vez, imaginada de lá como uma alteridade, uma cidade outra, de onde se veio, 
onde se pretende ir um dia, quem sabe, para onde se quer voltar, onde se devaneia uma 
outra vida de riquezas, de trabalho ou de miséria, possibilitando passagens de homem/
mulher escrava a homem/mulher livre e vice-versa.

A partir da atividade de mineração, na virada do século XVII para o XVIII, a presença de 
africanos se intensificou em São Paulo, trazidos à força da Guiné, mas também de Angola, 
“Congo, Cabo Verde, Moçambique, Monjolo e Rebolo” (SCHLEUMER, 2011, p.1), como 
mão-de-obra escrava para a mineração, mas não apenas, pois vários dominavam e logo 
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passaram a exercer ofícios específicos, dentre os quais a arquitetura. O rápido declínio 
da mineração, na segunda metade do século XVIII, promoveu um afluxo de escravos 
das regiões mineradoras para as atividades agrárias nos campos da Paulistânia – vindo 
a ter um papel fundamental na sustentação da “grande lavoura” açucareira e cafeeira 
no século XIX (BASTIDE & FERNANDES, 1959, p.20) –, assim como na transformação 
cultural e material da cidade de São Paulo. Todas as questões relacionadas à presença, 
às contribuições, aos conflitos, preconceitos, violências e processos de marginalização 
de negros africanos e seus descendentes em São Paulo interagem com os imaginários 
urbanos até aqui delineados. 

Nos imaginários das passagens e das metamorfoses situados em São Paulo há uma 
vertente diurna vertical de rápida ascensão (social, inclusive), ansiosa, almejante, que se 
lança apaixonada em direção a um apelo do amanhã, a um aceno de um lá adiante, de um 
ademais, de um depois, de um além, distintos da concretude sensível de um presente. Tal 
mobilidade incita uma evasão, um afastar-se daqui para aproximar-se desta alteridade 
transcendente desejada. A tal vertente se contrapõe outra, noturna, ensimesmada, 
dedicada a fincar raízes, a permanecer, a reelaborar vínculos, concentrada em uma 
mobilidade rotacional que é a própria tessitura do habitar, enlaçando, adensando, 
construindo lentamente a espessura da permanência na reiteração das fricções com os 
lugares. Deriva de tais polaridades uma terceira vertente errática, inquieta, oscilante e 
indecisa entre o ir e o vir, titubeando entre o afastar-se e o retornar, entre o pretender 
e o abandonar, entre o planejar, o arriscar e o desistir, uma mobilidade intranquila que 
vagueia, que divaga, que pulsa entre a dilatação e a concentração, que alterna anseios 
centrífugos e centrípetos. A partir destas e entre elas, inúmeras outras vertentes híbridas, 
mescladas, combinadas são possíveis e podem ser delineadas na interação interna e 
externa aos imaginários urbanos de São Paulo neste período. 

Tais imaginários urbanos de São Paulo interrelacionam-se com imaginários de outros 
núcleos urbanos e estas aberturas, passagens e metamorfoses materializam-se, em 
diversos elementos e situações arquitetônicas, tais como: nos umbrais, nas portadas, 
nas arcadas, loggias e portões; nas aberturas de janelas, gelosias, balcões, mirantes, 
belvederes; nos encerramentos de celas, senzalas, alcovas e porões; na presença da 
pedra em cunhais, beirais, limites e bordas; nos portos fluviais, nos pousos e ranchos, 
nas praças de comércio, nos largos, como o de Pinheiros, depois nomeado “da Batata”; 
nos chafarizes e sistemas hidráulicos, que trazem as águas fluviais encanadas como água 
limpa e potável para dentro das cidades; nas instalações de esgoto e de águas pluviais 
que conduzem as águas servidas e as águas das chuvas por subterrâneos e calhas abertas, 
de dentro para fora da cidade; no saneamento de várzeas e no “atravessamento” de 
vales;  na pavimentação urbana, com pedras e guias coletoras; na conexão difusa, como 
extensão do(s) núcleo(s) urbano(s), entre ruas, estradas, picadas e outros caminhos; nas 
bordas permeáveis do(s) núcleo(s) urbano(s) que passam a ser cidade ou deixam de ser 
o que ainda não era cidade. 

OS IMAGINÁRIOS DA DIVERSIDADE

Os imaginários da diversidade foram germinados lentamente ao longo dos dois 
primeiros ciclos mencionados, mas afloraram e ganharam protagonismo no final do 
século XIX – especialmente a partir de 1870 –, virada para o século XX. Tal afloramento 
se deu como decorrência da pujança econômica da produção cafeeira e do afluxo 
de imigrantes europeus e asiáticos; da expansão do núcleo histórico original e da 
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urbanização de vales e morros nos arredores do triângulo, primeiramente do outro 
lado do vale do Anhangabaú e, gradualmente, agregando freguesias (como o Brás em 
mapa de 1855) e, ao longo do século XX, antigas vilas (dos Pinheiros, por exemplo 
em mapa de 1897), núcleos indígenas (como a Mooca) e aldeamentos jesuítas nos 
arredores (GOUVÊA, 2010); da intensificação das interações com experiências urbanas e 
arquitetônicas estrangeiras; e do debate contínuo acerca de uma identidade paulistana 
(e brasileira) que aliena, problematiza, (des)contextualiza e atualiza a presença/ausência 
das inúmeras contribuições indígenas e negras, africanas, em São Paulo.

“Em 18742, a cidade de São Paulo tinha uma população de apenas 23.253 habitantes; 
em 1886, esse número ascenderia a 44.033. O censo de 1900 acusou uma população 
cinco vezes superior, de 239.820 habitantes; número que dobraria vinte anos depois 
para 579.033.” (SEGAWA, 2000, p.15)

A cidade de São Paulo da virada do século XIX para o XX, na Planta Geral da Capital de 
Gomes Cardim (1897), tem como limite sul os bairros do Ypiranga e Vila Clementino, ao 
Norte Sant’Anna e a Freguesia do Ó, à leste a Penha de França e à Oeste a Água Branca 
e a Vila dos Pinheiros. Esta cidade que se estende de forma centrífuga na horizontal 
incorpora a singularidade de lugares distintos – que serão seus bairros, vilas, jardins – e 
diversifica suas atividades produtivas, seus sistemas construtivos, suas arquiteturas e 
sua conformação urbana. À taipa virão se somar o tijolo, o concreto armado, o vidro e os 
sistemas construtivos metálicos. À estética colonial se somarão as referências europeias 
neoclássicas e ecléticas, assim como os prenúncios do movimento moderno. Ao tecido 
urbano colonial serão acrescidos os elementos modernizadores das estações de trem, 
das escolas, das fábricas, dos teatros, dos primeiros edifícios em altura, das obras de 
infraestrutura urbana para a circulação de veículos, como bondes, ônibus e automóveis. 

A diversidade manifesta-se como heterogeneidade decorrente de um dilatado 
processo de diversificação – de atividades, de estéticas, de materiais, de sistemas 
construtivos, de ideologias, de modos de vida, por exemplo – e, em seu avesso, 
manifesta-se como resistência às mudanças e contraposição ortodoxa e tradicionalista. 
Entre a hospitalidade, a simpatia, o racismo, o positivismo e a xenofobia forjava-se uma 
suposta identidade paulista e paulistana:

 
“De local recente, São Paulo virava tradicional, portador de tradições próprias e 
maior do que si próprio: não caberia em suas fronteiras [...] Dessa maneira, se o 
futuro paulista era a civilização, nesse museu se condenava o passado e tudo o que 
lembrasse a barbárie [...] Nessa chave, lembrava-se de um passado bandeirante (que 
virava motivo de generalização) e esquecia-se dos antepassados indígenas, como se 
fossem parênteses em meia a uma oração [...] Que se esqueçam as matanças, os 
aprisionamentos de índios e outras feições dessa personagem [...] virávamos cada 
vez mais bandeirantes e menos Caingangues, como se fosse possível cristalizar uma 
identidade e torna-la elemento ontológico.” (SCHWARCZ, 2005).

Nos últimos anos, o termo diversidade tem sido adesivado à cidade e, por extensão, 
ao estado de São Paulo. Tal estratégia de marketing urbano pretende trazer à luz apenas 
a faceta que se entende como positiva no escopo da diversidade, especialmente a 

2. Como referência, as primeiras fotografias de Militão Augusto de Azevedo em São Paulo datam de 1862.
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tolerância e a inclusão. Entretanto, o caleidoscópio dos imaginários da diversidade em São 
Paulo é circular e transita, potencialmente, entre as formas simbólicas da desigualdade, 
da diferença, da dessemelhança, da discrepância, da disparidade, da heterogeneidade, 
da discordância, da divergência, da contradição, da multiplicidade, da abundância, 
do sortimento, da reunião, assim como aquelas da segregação, da desagregação, da 
homogeneidade, da monotonia, da uniformidade, da homogenia, da conformidade, da 
isonomia, da paridade, da consonância, da equabilidade, da similitude, etc. Os inúmeros 
tensionamentos entre tais variantes simbólicas recombinam-se e presentificam-se 
continuamente no cotidiano da metrópole paulistana do século XXI, mesclando-se e 
entremeando-se aos imaginários dos encontros e aos imaginários das passagens e das 
metamorfoses.

Cabe, então, perguntar quais espaços arquitetônicos, quais trechos de cidade, quais 
recortes de paisagem e quais objetos poderiam ser excluídos de tal quadro? Não seriam 
estes imaginários suficientemente abrangentes para tudo incluir em sua extensão 
hermenêutica?

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo das poéticas das imagens que fomentam os imaginários urbanos, no caso 
específico de São Paulo considera, em uma perspectiva histórica, o reconhecimento 
de um acúmulo, de uma sucessão e de uma interação complementar entre meios 
técnicos.

A palavra predominou como representação nos primeiros séculos de ocupação, 
especialmente a oralidade de uma palavra mutante entre o português, o tupi, dialetos 
e línguas gerais, tecendo um dos aspectos centrais dos imaginários dos encontros. 
É possível reconhecer aí as lacunas de vozes arcaicas perdidas e a sobrevivência de 
sonoridades de outrora nas gírias e no canto do rap negro e indígena em São Paulo.

O desenhar, por sua vez, aflora como palavra escrita, assim como no traçado de 
mapas, rotas, esquemas gráficos de orientação, localização e mapeamento característico 
dos imaginários das passagens e metamorfoses vindo a se desenvolver como pintura e 
iconografia latu sensu ao longo do século XVIII e XIX, sobrevivendo em inúmeras formas 
contemporâneas dentre as quais o grafitti. 

A diversidade e a diversificação de tais representações ocorre com a difusão da 
fotografia, em um primeiro momento, em meados do século XIX, e com o filme, o 
cinema, o audiovisual na virada para o século XX. A estes meios somam-se, ao longo do 
século XX, o rádio, a televisão e a convergência digital da Internet.

Neste campo experimental de múltiplas representações hegemônicas e contra-
hegemônicas é que se colocam os desafios de prosseguimento desta pesquisa. 
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RESUMO

Com uma aproximação entre a tendência cinematográfica nomeada como Slow 
Cinemas e o conceito de Deriva delimitado pela Internacional Situacionistas, objetiva-
se estabelecer interseções entre o processo de apreensão de filmes urbanos dessa 
tendência e o ato de derivar como uma prática espacial atenta ao urbano real. A hipótese 
é que os filmes do cinema da lentidão se apropriam de questões técnicas e estéticas 
semelhantes a prática de deriva situacionista, de modo que na relação entre obra e 
espectador, propõem restaurar um senso de tempo subjetivo e de uma experiência 
sensível em um meio urbano cada vez mais mercantilizado. Deduz-se que, tal qual a 
apropriação do espaço cotidiano pensado por situacionistas, tais obras sugerem uma 
apreensão de experiências guiadas por imprevisibilidades, em que o registro do viver 
urbano evoca uma carga afetiva, não linearmente concreta e que, por excelência, 
demonstra ser derivante. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Slow cinema; deriva; cinema; imaginário urbano; lentidão

ABSTRACT

With an approximation between the cinematographic tendency named as Slow 
Cinemas and the concept of Drift delimited by the Situationist International, the 
objective is to establish intersections between the process of apprehending urban 
films of this trend and the act of drifting as a spatial practice attentive to the real 
urban. The hypothesis is that the films of the cinema of slowness appropriate technical 
and aesthetic issues similar to the practice of situationist drift, so in the relationship 
between film and spectator, it proposes to restore a subjective sense of time and a 
sensitive experience in an urban environment increasingly commodified. It is deduced 
that, as the appropriation of everyday space by the situationists thought, such works 
suggest an apprehension of experiences guided by unpredictability, in which the 
record of urban living evokes an affective charge, not linearly concrete and which, par 
excellence, demonstrates to be drifting.
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Adentrando no debate dos imaginários urbanos criado pela linguagem cinematográfica, 
busca-se discutir a relação entre filmes urbanos da tendência nomeada como Slow 
Cinema (ou cinema da lentidão) e o discurso de experiência de cidade que se constrói 
pelo conceito de Deriva, mais especificamente da Deriva Situacionista1. A hipótese é que 
existe uma similitude entre o processo de apreensão de filmes urbanos dessa tendência 
e o ato de derivar como uma prática espacial atenta ao urbano real. O debate estruturado 
nesse artigo parte do entendimento de que tal qual é a deriva dos situacionistas, a 
imagem da cidade que os diretores estão apresentando é, senão outra, o urbano que 
cria situações e convida a percorrê-las sem uma finalidade concreta e objetiva. Apenas 
pela provocação de se fazer emergir dali ressonâncias e sentimento relativos ao viver 
registrado em tela.

Para tal aproximação, opta-se por uma breve análise do filme Xiao Wu (1997) do 
diretor chinês Jia Zhangke. Essa obra se integra a um conjunto de longas-metragens que 
são frequentemente nomeados como representativos dos cinemas da lentidão, como 
observado por diferentes autores na coletânea Slow Cinema, organizada por Tiago 
de Luca e Nuno Barradas Jorge (2015). Nota-se, observando o filme escolhido como 
exemplo, que a mirada desses cinemas ao registro do viver urbano evoca uma experiência 
afetiva, não linearmente concreta, que por excelência, demonstra ser derivante. Isto é, a 
estrutura narrativa que se nota nos filmes urbanos dos Slow Cinemas não se revela como 
um simples percurso com início, meio e fim, que visa concluir alguma jornada ou evento 
transformador na vida dos protagonistas. Pelo contrário, o enredo caminha mais para 
uma incursão que convida o expectador a ser afetado pelas situações urbanas que ali 
são mostradas, não tendo uma necessidade objetiva de encerrar um percurso narrativo, 
com se espera de uma obra cinematográfica mais alinhada a perfis mercantilizados. A 
princípio, o que se pauta é a construção de um campo visual constituído por experiências 
urbanas corpóreas, afetos e subjetividades. 

Dito isso, antes de apontar os aspectos da aproximação proposta, faz-se necessário 
introduzir brevemente os entendimentos dos conceitos de Slow Cinemas e Deriva que 
residem no olhar teórico desse trabalho. Atentando, nesse percurso, que o que se 
releva de toda literatura possível desses temas, são os princípios que se pode notar nas 
possíveis interseções desses dois campos de debate.

OS CINEMAS DA LENTIDÃO

Slow cinema é um conceito que começa a ganhar espaço no campo de debate 
teórico-crítico cinematográfico com o texto “The State of Cinema”, publicado em 2003 
pelo crítico francês Michel Ciment. O texto cita como tendência a expressão “cinema 
of slowness” (cinema da lentidão), trazendo como exemplo os cineastas Béla Tarr 
(Hungria), Tsai Ming-liang (Taiwan) e Abbas Kiarostami (Iran). Ciment (2008) observou 

1. O debate proposto nesse texto é um recorte da pesquisa desenvolvida pelos autores e se inclui nas linhas de 
investigação do Núcleo de Apoio à Pesquisa em Estudos de Linguagem em Arquitetura e Cidade (N.ELAC), do Instituto 
de Arquitetura e Urbanismo (IAU.USP).
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que havia uma crescente presença de produções contemporâneas2 que optavam por 
incorporar em suas narrativas um estado de contemplação. Se colocando, assim, 
em oposição ao reconhecido estilo de cinema hollywoodiano, que segundo o autor, 
bombardeava os expectadores com som e imagem em uma lógica de consumo 
totalmente mercantilizada. 

A partir do texto de Ciment, em 2008, Matthew Flanagan é o nome que 
consistentemente estabeleceu um aporte teórico para tal tendência no debate 
cinematográfico contemporâneo. No seu ensaio “Towards an Aesthetic of Slow in 
Contemporary Cinema”, Flanagan (2008) apontou a consolidação notada por Ciment, 
de modo a identificar um grupo de cineastas que compartilham uma mesma postura 
frente as suas produções: “o emprego de tomadas (muitas vezes extremamente) longas, 
modos descentrados e discretos de narrativa e uma ênfase pronunciada na quietude 
e no cotidiano” (FLANAGAN, 2008, online, tradução nossa). Ainda neste ensaio, o 
autor, menciona que as obras de tais cineastas traziam uma narrativa lenta que não era 
totalmente abstrata, mas que consolidava efetivamente um projeto formal e estrutural 
único, uma verdadeira “estética da lentidão” (aesthetic of slow). Os trabalhos advindos 
desse recorte estético obrigavam os espectadores a ter uma postura atenta ao que 
estava sendo visionado, de modo que a experiência proporcionada por esse cinema se 
afastava de uma cultura de velocidade e consumo. No ritmo narrativo induzido pela 
obra, a apreensão do espaço fílmico cedia lugar cada vez mais a um olhar atento e não 
totalmente guiado3. 

Como exemplo do cinema da lentidão pode-se citar o diretor húngaro Béla Tarr, 
um nome que é constantemente evocado para se falar da consolidação estética dessa 
tendência, sendo citado, inclusive, por Ciment e Flanagan. Suas obras incorporam com 
grande potência as características de um cinema pautado pela experiência contemplativa 
da realidade física e de um registro da quietude cotidiana. Sendo “Sátántangó”sua obra 
mais notória nessa tendência. Um longa-metragem lançado em 1994, preto e branco, 
que com seus notáveis 432 minutos, narra o cotidiano de uma fazenda na Húngria no 
inverno de 1990. Outros dois nomes que marcam essa tendência são os diretores Tsai 
Ming-liang e Jia Zhangke. Ambos também ganhando espaço nos debates sobre o cinema 
da lentidão pela adoção de uma visão contemplativa da realidade física, mas que em 
um percurso diferente de Béla Tarr, têm obras mais voltadas pra o registro de um viver 
urbano, contemporâneo e presentificado.

 Nesse ponto, vale apontar serem essas obras, de diretores pautados em filmes 
urbanos, o foco do discurso que se pretende construir nesse texto. As obras dos Slow 
Cinemas, como se nota, não são exclusivamente urbanas. As escalas do viver incorporadas 
por essa estética perpassam espacialidades plurais. Apesar disso, principalmente devido 
à aproximação que se propõe com os dizeres da deriva situacionista, o interesse são tais 
filmes de diretores que, pela estética da lentidão, incorporam a realidade contemporânea 
e física das cidades.

2. Para esse artigo assume-se o termo “produções contemporâneas” do mesmo entendimento que Michel Ciment 
(2008) e outros teóricos do cinema para as obras que foram produzidas majoritariamente desde o início dos anos 
1990 até os dias atuais. 

3. “Libertados da abundância de imagens abruptas e significantes visuais que compõem uma quantidade considerável 
do cinema de massa, somos livres para nos entregarmos a uma forma relaxada de percepção panorâmica; nas longas 
tomadas somos convidados a deixar o olhar vagar dentro dos parâmetros do enquadramento, observando detalhes 
que permaneceriam velados ou apenas implicados por uma forma mais rápida de narração”. (FLANAGAN, 2008, 
online, tradução nossa).
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Posto isso, nota-se, como aponta Luca e Jorge (2015), que o termo Slow Cinema 
ocupou diferentes níveis de discussão nas últimas décadas, de modo o que distinguiria 
de fato um cinema da lentidão de outros categorias de cinema, não são totalmente 
consensuais. Há no debate contemporâneo distintas linhas de pensamento que olham 
e caracterizam essas produções, observando inclusive o fato de alguns cineastas 
argumentarem que produzem “apenas cinema” e não um “cinema da lentidão”. Apesar 
disso, é notável que o termo vem sendo debatido em diferentes abordagens4, de modo 
que existe discussões atualizadas sobre tais obras que investem no registo prolongado 
da duração e transcrevem em tela a experiência de uma lentidão que exige um olhar 
atento ao que está sendo representado (LUCA; JORGE, 2015, pp. 1–4). Sendo esse o 
motivo do termo no plural “Slow Cinemas” no título desse texto. Tal como no capítulo 
“From Slow Cinema to Slow Cinemas” de Luca e Jorge (2015), a intenção é pautar como 
o debate não tem a intenção de ser estritamente categórico, mas de trazer todas as 
perspectivas dos cinemas que carregam a noção de slowness nas representações das 
práticas humanas no mundo vivido.

Com isso, apesar de tais disparidades, há algumas questões transversais nesse o 
debate. Primeiramente, os Slow Cinemas possuem uma relação intrínseca com volta 
de princípios técnicos e estéticos vinculados a correntes de realismos cinematográficos. 
O cinema da lentidão incorpora uma linguagem que responde a representação direta, 
real e afetiva do tempo e do espaço. Atentando que tal reabilitação faz parte de um 
movimento histórico conciso, nomeado por autores como Nagib (2020), Mello (2015) 
e Luca (2015), como o “Retorno ao Real”. Identificado nas produções dos anos 1990, 
observa-se que tal retorno atualizou a relação entre o cinema e a experiência do real, se 
consolidando como resposta aos enfraquecimentos que o realismo no cinema sofreu a 
partir dos anos 19605. Entendendo que esse movimento não é apenas sobre a retomada 
de teorias realistas, mas um verdadeiro processo de ressignificação, de modo que há, 
no contexto histórico contemporâneo, a atualização de questões da integridade espaço-
temporal fílmica que referencia tanto a dita Imagem-Tempo de Deleuze6 quanto ao papel 
ontológico de Bazin7. 

4. Luca e Jorge (2015) cita as seguintes produções que norteiam os debates contemporâneos sobre o tema: a tese PhD 
de Matthew Flanagan “Slow Cinema: Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film” (2012; PhD 
thesis); e os livros publicados em 2014 “Slow Movies: Countering the Cinema of Action” de Ira Jaffe, “Tsai Ming-liang and 
a Cinema of Slowness”de Song Hwee Lim e “On Slowness: Toward an Aesthetic of the Contemporary” de Lutz Koepnick. 

5. Nagib e Mello (2009, p. xiv–xx) dispõem que, a partir do final dos anos 1960, os cinemas com abordagens 
psicanalíticas, semióticas e estruturalistas, ganham espaço com argumentos de uma teoria “anti-realista”. Os autores 
que teorizavam sobre o realismo do pós-guerra, foram sistematicamente associadas as “encerramento narrativo”, à 
“ideologia burguesa” e aos modelos clássicos da produção cinematográfica de Hollywood. 

6. Deleuze explica o cinema partindo da divisão de duas noções que levam o título de seus livros: Cinema 1 imagem-
movimento de 1983, e Cinema 2 imagem-tempo de 1985. Ele faz essa divisão por acreditar que existe um momento de 
virada, que ele aponta ser por volta Segunda Guerra Mundial, que contém uma visível mudança nas lógicas de produção 
cinematográfica. Para a Cinema 1, Deleuze diz que a espacialidade filme é constituída pela predominância de um tempo 
mecânico e artificial voltado para relações puramente sensório-motora. Já no Cinema 2, absorve as condições do mundo pós-
guerra, cuja construção do pensamento fílmico é de um sujeito reflexivo que não necessariamente está vinculado à ação do 
homem sobre o mundo. Sendo privilegiado a presença da duração, sensível e subjetiva. (DELEUZE, 2005, pp. 19–85)

7. André Bazin teorizar propriamente a relação entre o cinema e a experiência do real, sendo reconhecidamente um dos 
principais nomes no debate sobre o realismo cinematográfico. Nos seus escritos ele elabora discursos sobre a afinidade 
inerente do realismo com a identidade do cinema enquanto arte e linguagem. Seguindo a discussão sobre o registro do 
movente, num pensamento que migra entre a tempo mecânico e artificial a um tempo intuitivo e sensível, Bazin (1991) traça 
um desenvolvimento histórico da linguagem do cinema, incluindo comentários sobre o papel da montagem, da inclusão do som 
no universo cinematográfico, entre outras questões que segundo sua tese contribuíram de algum modo para o compromisso 
ontológico que o cinema realista perfaz com a duração do real. (BAZIN, 1991; DUDLEY, 2002; XAVIER, 2005)
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Desse contexto, vale citar de maneira sucinta, alguns dos aspectos estéticos 
retomados, que inclusive são observados também nos Slow Cinemas enquanto 
tendência realista: o roteiro que não se pauta por uma narrativa de causa-consequência 
resolutiva e nem se quer tem a intenção de se resolver; a impossibilidade da ação 
das personagens frente às suas angústias; os espaços banalizados e marginais 
que ganham protagonismos; e por fim, uma narrativa investida pelos sentidos e 
sensações. (LUCA, 2015; MELLO, 2015; NAGIB, 2020) Como resultado, tal atualização 
crítica das teorias realistas evocou novas tendências no cinema contemporâneo 
que promovem “uma experiência de visualização contemplativa ancorada na 
materialidade e na duração” (LUCA, 2015, p. 61). Notando, com isso, a constituição 
de movimentos que tangenciam o papel de uma experiência do real enquanto 
matéria-prima do cinema, tal como o Dogma 958, ou ainda as novas formas do 
realismo, como, por exemplo, o Cinema de Fluxo9, o Realismo dos Sentidos10 ou 
ainda dos próprios Slow Cinemas.

Dito isso, outra questão é justamente o caracteriza o cinema da lentidão e o que 
o diferencia de outros realismos contemporâneos. Luca e Jorge (2015) mencionam 
que para os Slow Cinemas não basta dizer que a narrativa é lenta, visto que a ideia 
de uma lentidão que quebra uma suposta rapidez generalizada não se restringe a 
uma tendência localizada. Os modelos técnicos e narrativos evocados pela estética 
slow são advindos de linhas teóricas e de escolas artísticas muito anteriores à 
década de 1990 (LUCA; JORGE, 2015, p. 7). Tanto Bazin (1991) quanto Deleuze 
(2005) já mencionam nos seus escritos sobre o cinema do pós-guerra a presença 
de estéticas que pelo silêncio, alongamento de tomadas e cenas contemplativas 
quebravam ritmos clássicos cinematográficos. Como é o caso de algumas produções 
do chamado neorrealismo italiano, ou ainda, do diretor Yasujirō Ozu nos anos 1950 
já traziam a identidade de uma lentidão que se opunha a um tipo de montagem 
rápida, própria do cinema hollywoodiano. Além disso, apesar dos Slow Cinemas só se 
consolidar a partir dos anos 1990 com uma tendência, existem diretores que já nas 
décadas anteriores (1970/80), evocavam princípios dessa estética contemporânea 
da lentidão. É o caso da diretora belga, Chantal Akerman, com seus notórios filmes 
Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles (1975) e News from Home 
(1976). Ela, junto a outros diretores como Abbas Kiarostami, Andrei Tarkovsky, 
entre outros, produziram filmes que já incorporavam as características do cinema 
realista e contemplativo de uma “onda” estética e técnica que viria a se consolidar 
nas próximas décadas. 

8. Dogma 95 é um movimento cinematográfico internacional lançado a partir de um manifesto publicado em 13 de 
março de 1995 em Copenhague, na Dinamarca. O Manifesto foi escrito para a criação de um cinema mais realista e 
menos comercial, tratando de um ato de resgate do cinema como feito em oposição ao cinema industrial Hollywood. 
O manifesto tem um cunho técnico (apresenta uma série de restrições quanto ao uso de técnicas e tecnologias nos 
filmes) e ético (com regras quanto ao conteúdo dos filmes e seus diretores). (DAM, 2015, online)

9. “O cinema de fluxo resulta do advento de um novo regime de historicidade, o chamado “presentismo”, experiência 
contemporânea do tempo caracterizada pelo rápido alargamento do presente e sua progressiva aceleração. É o 
presente enquanto único horizonte possível. Além da sua vinculação a esse novo regime, os filmes de fluxo também 
podem ser relacionados a novas abordagens das ciências humanas, mais preocupadas com a vida cotidiana e o 
mundo da experiência ordinária”. (LIMA; FILHO, 2020, p. 130)

10. No realismo dos sentidos há um apelo aos sentidos e sensações em detrimento do espaço narrativo. Essa es-
tética é “apoiada na inspeção prolongada da realidade física” (LUCA, 2014, p. 6, tradução nossa), num cinema que 
“realça a realidade como fenômeno perceptual, sensível e experiencial, criando uma irredutibilidade fenomenoló-
gica que é percebida e transmitida através da experiência sensória” (LUCA, 2014, p. 73, tradução nossa)
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Sendo assim, o que faz dos Slow Cinemas uma tendência alinhas aos aspectos 
da vida contemporânea? Sobre isso, Nagib (2015, p. 25–46) conclui que a lentidão 
consolidada nas produções contemporâneas dos Slow Cinemas se distancia de outras 
escalas históricas devido ao seu caráter político alinhado a debates atuais sobre o viver 
real. Não basta que a imagem demore, ou que simplesmente proponha uma ruptura 
de uma suposta aceleração, mas que também se coloque em uma lógica de lentidão 
como uma experiência que se opõe as lógicas contemporâneas frenéticas do consumo, 
como foi já inicialmente observada por Flanagan (2008). Deste modo, então, a questão 
central que caracteriza a noção de um cinema da lentidão, bem como o que faz dele 
um fenômeno contemporâneo, está verdadeiramente ligada a dimensão política. A 
duração lenta pode ser moldada de acordo com determinados objetivos para refletir 
questões próprias da época que está inserida. Entretanto, no caso dos Slow Cinemas, o 
princípio é se apropriar de tais estratégias como meio de refletir sobre as significâncias 
do viver em um mundo, cuja velocidade é o paradigma ideológico sustentado pelo 
sistema econômico. Considerando, nisso, as configurações temporárias cada vez mais 
fragmentadas e agenciadas por lógicas não humanas. Portanto, dentre as diferentes 
abordagens possíveis para um cinema da lentidão, há uma característica elementar que 
faz dos Slow Cinemas uma tendência singular e contemporânea, a de possibilitar “olhar, 
reavaliar e questionar estes sistemas, valores e regimes a partir de um novo prisma 
sensorial-perceptual” (LUCA; JORGE, 2015, p. 15).

DERIVAR

Para compreender as particularidades que norteiam os entendimentos da Deriva 
Situacionista, se faz necessário, a princípio, entender as questões que envolvem a fundação 
e consolidação do próprio movimento que a inclui. A Internacional Situacionista (IS) foi 
funda por Guy-Ernest Debord (1931-1994), junto a alguns amigos, e se consolidou no 
debate teórico com discussões sobre os padrões da arte moderna, cultura e vida urbana. O 
movimento, que foi inicialmente conhecido como Internacional Letrista, teve influências 
Dadaísta e Surrealismo, ganhando destaque mundial. Isso se deu principalmente 
entre 1958 e 1969, que já adotando o nome de Internacional Situacionista, possuíram 
uma revista que levará o nome do movimento, em que era publicado textos sínteses 
de seus debates. Ao todo a IS contou com 12 números da revista, tratando de temas 
principalmente relacionados as possibilidades da arte moderna, mais especificamente 
na ligação dela com à vida, pensando em uma arte integral e participativa. (LIMA, 2012, 
pp. 95–164)

Nota-se, como bem observado por Paola Jacques(2003) que essas questões 
incorporadas pelo movimento foi se deslocaram gradualmente para as esferas de 
debate político, e sobretudo revolucionárias, culminando na determinante perspectiva 
de uma participação ativa dos cidadãos frente a uma sociedade cada vez mais entregue 
à mercantilização e espetacularização das cidades. De maneira geral, pode-se sintetizar 
que o modelo de pensamento situacionista:

“[...] lutava contra o espetáculo, a cultura espetacular e a espetacularização em 
geral, ou seja, contra a não-participação, a alienação e passividade da sociedade. 
O principal antídoto contrário espetáculo seria o seu oposto: a participação ativa 
dos indivíduos em todos os campos da vida social, principalmente no da cultura” 
(PAOLA JAQUES, p.13)



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

353

É importante frisar que além de estarem inteiramente ligados ao debate 
sobre padrões vigentes da arte moderna, o pensamento da IS se estabelece 
essencialmente no âmbito de uma experiência urbana. A dimensão de uma 
participação ativa frente a cultura espetacular incorporava inevitavelmente a 
apropriação do espaço da cidade. Como observado por Debord «A arte integral, 
de que tanto se falou, só se poderá realizar no âmbito do urbanismo» (DEBORD, 
2003, p. 55). Atentando que o resultado desse pensamento ligado a vida urbana, 
não resultaria em um ato projetual. À medida que os situacionistas perpetuavam 
suas experiências e debates, eles solidificavam uma crítica fundante contra o 
próprio urbanismo, enquanto disciplina moderna de um planejamento geral da 
cidade. O modelo de pensamento que a IS defendia se colocava a favor de uma 
construção livre e coletiva do espaço urbano, de modo que sua forma dependia “da 
vontade de cada um e de todos, e esta não poderia ser ditada por um planejador” 
(JACQUES, 2003, p. 19).

Complementar a isso, outro princípio fundante para os situacionistas, era de que a 
revolução do urbano não se daria do projeto, mas sim no cotidiano. Isto é, “enquanto 
os modernos acreditaram, num determinado momento, que arquitetura e o urbanismo 
poderiam mudar a sociedade, os situacionistas estavam convictos de que a própria 
sociedade deveria mudar a arquitetura e o urbanismo” (JACQUES, 2003, p. 19). Eles 
ponderavam que arquitetura e o ambiente urbano teriam a potência de induzir a uma 
participação ativa e atenta ao viver, de modo que a vida cotidiana seria o local de 
resistência contra a alienação e a passividade de uma sociedade espetacularizada. Nessa 
linha, é importante ratificar que para a IS o cotidiano:

“[...] seria a fronteira onde nasce a alienação mas onde também pode crescer a 
participação; assim como o lazer seria o tempo libre para o prazer e não para a 
alienação, o prazer poderia torna-se ativo e criativo através da participação 
popular” (JACQUES, 2003, p. 20)

Disso, a ação resposta situacionista para a alienação da vida estaria no que eles 
nomeiam como “construção de situações”. Que por definição seria um “momento da 
vida, concreta e deliberadamente construída pela organização coletiva de uma ambiência 
unitária e de um jogo de acontecimentos” (INTERNACIONAL SITUACIONISTA, 1958, 
online, tradução nossa). Isto é, a postura política da IS, frente ao urbano, se baseia em 
situações que poderiam ser vividas no cotidiano, na experiência concreta de ambiências 
momentâneas da vida. Sendo que para a construção de tais situações, a IS estabeleceu 
dois conceitos inteiramente ligados. Um método, nomeada por eles como psicografia, 
e uma prática, a deriva, a questão central na aproximação feita nesse texto. Segundo os 
escritos situacionistas a psicografia é um “estudo dos efeitos exatos do meio geográfico, 
coincidentemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o comportamento 
afetivo dos indivíduos”. Já a deriva, por definição, é entendida como um “ modo de 
comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica de 
passagem rápida por ambiências variadas”. (INTERNACIONAL SITUACIONISTA, 1958, 
online, tradução nossa)

Assim, compreende-se que a deriva, junto a psicografia, perfaz um tipo de geografia 
afetiva e subjetiva, que visava tatear o espaço urbano por andanças variadas. Sendo que 
na relação desses dois conceitos, fica claro que 
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[...] a deriva era um exercício prático de psicografia [...] seria uma apropriação do 
espaço urbano pelo pedestre através da ação de andar sem rumo. A psicografia 
estudava o ambiente urbano, sobretudo os espaços públicos, através das derivas e 
tentava mapear os diversos comportamentos afetivos diante dessa ação básica de 
caminhada pela cidade. (JACQUES, 2003, p. 22)

Dito isso, é oportuno pautar um certo esclarecimento sobre a parte da definição de 
deriva que menciona uma “passagem rápida por ambiências variadas”. Seria lógico, em 
um primeiro momento, que a aproximação de uma prática de passagem rápida, com 
os princípios de um cinema que se pauta pela lentidão, seja conflituosa. Entretanto, é 
importante pontuar que a ideia de rapidez colocada pelos situacionistas nessa definição 
é de natureza distinta de um movimento veloz. Não à toa, diferentes teóricos, como por 
exemplo, Paola Jacques, em seu livro “Elogio aos Errantes”, evoca a Deriva Situacionista 
como uma prática de errantes urbanos – sujeitos que se negam a entrar totalmente nos 
ritmos mais acelerados da mercantilização vida e que adentram em práticas que ecoam 
os princípios de uma lentidão política (JACQUES, 2012, p. 286)

Esse entendimento traz novamente a questão já apresentada no tópico anterior 
sobre Slow Cinema, de que para um ato de lentidão nesse contexto, não basta que se 
demore ou que seja oposto de uma suposta velocidade. Há inerente, a esse princípio, 
uma questão que é sobretudo política e de resistência a um regime de aceleração 
imposta pelo meio urbano. Entretanto, não implica, com isso, necessariamente o 
estabelecimento de duas categorias antagônicas. Como aponta Deleuze e Guattari, a 
lentidão não é sobre ser rápido ou devagar, nem tampouco um grau de aceleração ou 
desaceleração o movimento. Afinal, 

“[...] Quando se opõe a velocidade e a lentidão, o rápido e o grave, Celeritas 
e Gravitas, não é preciso ver aí uma oposição quantitativa. [...] Lento e rápido 
não são graus quantitativos do movimento, mas dois tipos de movimento 
qualificados, seja qual for a velocidade do primeiro, e o atraso do segundo”. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 38)

Nesse sentido, a ideia de uma passagem rápida por ambiências variadas, não 
implica necessariamente em uma experiência de velocidade acelerada, até porque 
“os movimentos do errante urbano são do tipo lento, por mais rápidos que sejam, e a 
errância, nesse sentido, pode se dar por meios rápidos de circulação, mas continuaria 
sendo lenta” (JACQUES, 2012, p. 287). Disso, tem-se que uma passagem rápido por 
uma errância, e isso inclui o ato de derivar, implica em um breve recorte de tempo 
na vida cotidiana, ou ainda de uma experiência localizada por um período de tempo 
determinado, mais do que algum tipo inclusão de uma aceleração. Entendendo para 
além disso, que existe uma intencionalidade de viver esse deslocamento temporal na 
prática de experienciar o espaço da cidade, de modo que “a lentidão do errante refere 
a uma temporalidade que não é absoluta e objetiva, mas sim relativa e subjetiva, que 
significa outras formas de apreensão do espaço urbano” (JACQUES, 2012, p. 287).

Por fim, vale mencionar que mesmo com o grande reconhecimento e sua atuação 
no debate no campo da arte e do urbanismo, depois de 1969 a IS entra em crise. Em 
parte, devido ao seu crescimento e entrada de novos membros que fez sua organização 
passar a ser cada vez mais complexa. Por outro lado, a cisão entre os membros oficiais 
Deboard e Constant, que se opunham no que diz respeito a aplicabilidade prática e 
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projetual do pensamento situacionista no seu encontro com o urbanismo. Constant 
acreditava na possibilidade de concretizar um projeto urbano que daria conta de 
reproduzir as experiências defendidas pela IS, chegando até a esboçar um modelo, 
conhecido como Nova Babilônia. Debord, entretanto, defendia que por princípio 
básico, a ideia de materializar o debate em projeto seria por essência contraditório. 
Para ele a IS debatia um modelo de cidade que deveria ser resultado do aleatório da 
participação dos cidadãos, de uma construção livre e coletiva; sendo impossível, desta 
forma, de ser planejado (JACQUES, 2003, pp. 19–26). Assim, em 1972, a IS chegara 
ao fim. Todavia, seus princípios e debates seguiram presentes no campo dos estudos 
urbanos, principalmente pelos desdobramentos dos escritos presentes do notório 
livro “A Sociedade do Espetáculo” (1967) do fundador da Internacional Situacionista, 
Guy-Ernest Debord. 

Assim, o pensamento situacionista sobre os modos do viver urbano, bem 
como a crítica ao urbanismo enquanto disciplina que propunha impor soluções 
e projetos sobre o vivido, pode ser compreendido, até os dias atuais, como um 
convite a reflexão. Não é por acaso que desde os anos 1990, coincidentemente tal 
como ocorreu com os Slow Cinemas, observa-se o surgimento de um conjunto de 
teorizações que visam investir em análises sensíveis de possíveis práticas lentas 
que se colocam como oposição ou resistência de tais lógicas de uma vida social 
mercantilizada. Incluindo com isso, o retorno do debate situacionista no campo 
teórico e prático dos estudos urbanos. Vale notar por exemplo, ao nível nacional, em 
1993, a primeira seleção e tradução de textos situacionistas no Brasil realizada por 
Carlos Roberto Monteiro de Andrade para a revista Oculum; em 2003 a coletânea 
organizada por Paola Berenstein Jacques “Apologia da deriva: escritos situacionistas 
sobre a cidade”; em 2012 a publicação do Livro “Elogio aos Errantes” também de 
Paola Berenstein Jacques. Além disso, têm-se as publicações de Francesco Careri 
em 2002 do livro “Walkscapes - O Caminhar Como Prática Estética” e em 2018 o 
livro “Caminhar e parar”, que também incorporam alguns debates da IS, bem como 
outras práticas de andanças urbanas que perfazem questões emergentes sobre 
a dimensão estética do caminhar e da lentidão como apreensão de um tempo-
espaço sensível do urbano. Portando, o apelo feito pelos situacionistas contra 
a espetacularização das cidades e o manifesto pela participação efetiva, ativa e 
corpórea dos sujeitos urbanos, se consolida no campo de debate contemporâneo 
e se demonstra potente e presente. 

UM CONVITE A DERIVA

Nesse ponto, já é possível notar as interseções advindas da aproximação proposta 
entre a tendência dos Slow Cinemas e a prática de Deriva dos situacionistas. Ambos 
agenciam pautas ligadas a uma lentidão, que tomando aspectos estéticos, técnicos 
e sobretudo político, assume um papel de resistência e reflexão contra um meio 
urbano ditado pela mercantilização da vida. Nesse sentido, é de se questionar como 
essa interseção é transcrita na narrativa e quais são os aspectos que se consolidam 
na experiência de visualização do filme por parte dos espectadores. Assim, para esse 
questionamento, como dito anteriormente, traz-se como exemplo o longa-metragem 
Xiao Wu (1997) do diretor chinês Jia Zhangke. Um filme urbano que certamente condensa 
questões essenciais pertencentes à tendência Slow Cinemas e ilustra perfeitamente a 
aproximação teórica proposta nesse texto.
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Lançado em 1997, o filme leva o nome do protagonista Xiau Wu, um batedor de carteiras 
que está de volta à uma pequena cidade em Hong Kong, que anos antes, era onde ele e seus 
amigos comandavam um grupo de pequenos furtos. Chegando na cidade, Xiau Wu descobre 
que um ex-amigo próximo, que também fazia parte de seu antigo grupo de batedores 
de carteira, vai se casar e decidiu não o convidar. Angustiado, ele vagueia pela cidade, 
descontente com a própria vida, mas sem muito esforço para mudar a situação. Ao longo da 
narrativa, acompanha-se suas deambulações entre eventos taciturnos. Se enamora por uma 
prostituta que, apesar de aparentar gostar dele, o abandona por outro. Visita sua família, 
mas acaba provocando um grande desentendimento com o pai. Descobre que o motivo de 
seu ex-amigo não o convidar ao casamento era por Xiao Wu ainda representar um passado 
que ele queria deixar de lado. Ao final, depois desses e outros eventos, o protagonista é 
preso sob suspeita de um furto, sendo desta forma que a narrativa se conclui. Sem nenhuma 
resolução aparente para qualquer angústia do protagonista, as cenas finais, mostram ele 
deixado algemado no meio da rua, enquanto uma multidão o observando.

Nesse sentido, Xiao Wu apresenta uma linha narrativa que é praticamente uma 
incursão por situações urbanas vivenciadas pelo personagem. Um sujeito que se vê 
novamente na sua terra natal, se mantém em constantes deslocamentos entre lugares 
por ele minimamente afetivos sem nenhuma objetividade explicita. É oportuno, com 
isso, apontar que a narrativa se construindo pelo registro de um corpo que se move 
de maneira errática por situações afetivas no espaço cidade, já tem em si a potência 
de uma experiência derivante aos modelos situacionistas. Mesmo que sejam eventos 
corriqueiros de um cotidiano, o tipo de mobilidade que o protagonista assume é a mesma 
daqueles que vivenciam o espaço urbano um tempo deslocado. Xiao Wu se move sem 
destino, sem uma motivação clara e com pouca vontade de transformação. Ele apenas 
transita entre eventos imprevisíveis. Sendo que a estrutura do roteiro e a territorialidade 
fílmica são estabelecidos unicamente por tais andanças feitas pelo protagonista. 

Figura 1: Frames do filme Xiao Wu (1997) de Jia Zhangke.
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Por parte do espectador, pela ausência de objetividade no enredo e pela mobilidade 
derivante do personagem, nota-se que há um estímulo de uma apreensão lenta da 
própria narrativa. A imprevisibilidade dos eventos acaba por forçar o espectador a 
recuar de qualquer expectativa que se possa construir do enredo e construir uma 
experiência que acaba sendo contrária a qualquer tipo de consumo rápido dessa mídia. 
Não é uma narrativa para ser percebida e entendida rapidamente, mas sim por uma 
apreensão gradativa. Conforme Xiao Wu deambula pelo espaço da cidade, o espectador 
o acompanha numa apreensão desacelerada, construindo uma imagem de cidade que é 
totalmente pautada pelo tempo e ritmo dessas andanças. 

Apesar de essa ser uma característica marcante nesse filme, os princípios de uma 
mobilidade arrastada e derivante, perpassam muitas produções dos Slow Cinemas. 
Mesmo que nem sempre resulte diretamente em uma deambulação física pelo 
urbano, as narrativas certamente se apoiam em uma estrutura de situações pensadas e 
construídas pelos diretores, para que a experiência de visionamento se dê pela vivência 
e pelo trânsito entre tais situações. Filmes como Journey to the West (2014) e Vive 
L’Amour (1994) de Tsai Ming-Liang, Bin-jip (2004) de Kim Ki-duk, A casa de Alice (2007) 
de Chico Teixeira e Distant (2002) de Nuri Bilge Ceylan. São produções que dialogam com 
o viver urbano em diferentes percepções e técnicas, mas que estruturam suas narrativas 
em sujeitos deambulatórios e eventos localizados. Isto é, tais filmes dos Slow Cinemas 
tendem a criar um jogo de situações urbanas, em que o percurso entre elas, bem como 
as ressonâncias subjetivas advindas do seu visionamento, importa mais que qualquer 
ação resolutiva do roteiro. Quase como uma psicografia, um registro afetivo de espaços 
e situações vivenciados pelos personagens, feito para ser assimilado pelo espectador. 

Notando que essa perspectiva adentra na concepção de que o cinema não é uma 
experiência visual passiva de quem o visiona. Como bem aponta Giuliana Bruno (2018) 
a apreensão do cinema se consolida, sobretudo, como uma prática espaço-temporal, 
mesmo que virtual. Filmes constituem uma experiência ativa do corpo no espaço, sendo 
“uma errância virtualizada”, “uma forma imaginária de flânerie”, em que o espectador é 
um voyageuse, “um viajante que atravessa um terreno tátil e emotivo” (BRUNO, 2018, p. 
32)11. Nessa linha de pensamento, é possível compreender a hipótese de como os Slow 
Cinemas, na lógica de uma prática espaço-corporal, incorporam uma espacialidade plural 
e oferecem ao espectador uma experiência urbana da mesma ordem que uma prática de 
deriva. Num convite a vivenciar territórios afetivos, em uma pequena fração de tempo, 
o espectador é transportado virtualmente e transita entre ambiências. Sendo, assim, 
instigado a presenciar aquele espaço junto dos personagens em uma apreensão atenta 
a urbanidade vinda da cidade real. Ou ainda, os filmes possibilitam que o observador 
chegue a uma imagem de cidade, de um cotidiano urbano, afetado inteiramente por sua 
percepção. Diante de roteiros que não tem tanto a intenção de resolver – pelo menos 
não tanto quanto de estruturar situações e experiências afetivas – há a possibilidade que 
o espectador, a partir do seu universo sensível, tire disso as suas próprias inferências. 
Num processo inventivo de ressonâncias e sentimentos vindos daquele viver registrado.

Assim, voltando ao debate que Jacques (2007) aponta sobre os situacionistas, 
a deriva como um exercício urbano, que visa ser contrário às práticas de consumo 
mercantilizado, tem por princípio, tal como existe nos Slow Cinemas, de uma postura 

11. Notando que se diz atualização crítica, pois a noção de entender o cinema como prática espacial não é nova. Já 
em 1938, Sergei Eisenstein no ensaio “Montagem e Arquitetura” dispõe uma aproximação entre a experiência da 
arquitetura e experiência do cinema.  Eisenstein (1989) estabelece que o cinema, tal como a arquitetura é uma prática 
espacial, pois ambos parte de um percurso através de espaços visualizados por um espectador. 
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que visa ser resistente à espetacularização da vida. Tanto a deriva situacionista, 
quanto o cinema da lentidão, se relevam pelos sentidos e sentimento originários 
de uma cotidianidade deambulatória. Mesmo que os filmes apresentem um rigor 
formal, com enquadramentos, sons e enredo muitas vezes milimetricamente 
controlados pelo diretor, o resultado no contato com o espectador é de uma 
tangibilidade subjetiva e aberta. De modo que o diretor desempenha um papel de 
construir ambiências e de direcionar o percurso, porém o olhar sobre elas acaba por 
ser plural. Isso, principalmente considerando o uso categórico de grandes planos e 
tomadas contemplativas que permitem que o olhar vague e se direcione de maneira 
aberta. Dessa forma, do mesmo que as apreensões da cidade através da prática 
de deriva buscam suscitar hipóteses antes de resolve-las, a apreensão do espaço 
fílmico dos Slow Cinemas, como se nota por Xiau Wu e outros filmes da tendência, 
tende a se pautar mais pelas experiências e sentidos subjetivos do que por ações 
resolutivas ou narrativas objetivas. Notando, por fim, que com isso, os Slow Cinemas 
se alinham a um viés do pensamento cinematográfico que se alinha com os campos 
da arte e da teoria-crítica. Isso, pois, é uma categoria de cinema que evoca reflexão, 
resistência e força política. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que se destaca da discussão proposta nesse texto é a possível ressonância entre os 
princípios da prática situacionista de deriva e a estética cinematográfica presente nos 
filmes urbanos dos Slow Cinemas. Observa-se que os dois, por aspectos de uma lentidão 
política, propõe restaurar um senso de tempo subjetivo e de uma experiência sensível 
em um mundo mercantilizado com escassez de ambos. Essa aproximação, obviamente, 
é complexa e possui seus limites, não se esgotando nas questões expostas nesse texto, 
sendo que o foco foi pensar como esse possível diálogo entre linguagens, evoca junto 
ao espectador, no seu envolvimento com imagens e sons, uma lentidão derivante como 
veículo de introspecção, reflexão e pensamento. 

O princípio foi compreender que as interseções entre uma experiência tátil na cidade 
com a representação de ambiências afetivas variadas no espaço fílmico, evidenciam 
a formação de um olhar crítico sobre a realidade física do viver urbano que os Slow 
Cinemas incorporam em suas visualidades. Deduz-se que, tal qual a apropriação do 
espaço cotidiano pensado por situacionistas, tais obras sugerem uma apreensão de 
experiências guiadas por imprevisibilidades. Estando, desta forma, na mesma ordem de 
uma prática de deriva no espaço da cidade. Portanto, os filmes urbanos do Slow Cinemas 
possibilitam que o observador chegue em uma imagem de cidade que é próprio de sua 
percepção. A cidade que se tem ali é tocada pelo espectador, que adentrando no seu 
universo subjetivo a partir daquela narrativa visual, se deixou derivar.
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RESUMO

Pode-se dizer que a relação entre os espaços dedicados aos mortos e jardins não 
é recente e perpassa diferentes povos. No contexto ocidental – em uma perspectiva 
ampla considerando o Brasil – observa-se que diversos espaços cemiteriais são 
permeados por jardins, de modo que alguns incluem-se como exemplares relevantes 
na história do paisagismo. No caso da metrópole brasileira de São Paulo, o 
crematório e a maioria dos cemitérios públicos populares, apesar de não possuírem 
projetos paisagísticos consistentes, possuem extensas áreas ajardinadas, sendo 
que os cemitérios podem ser denominados do tipo parque/jardim. Nestes últimos, 
por exemplo, há a possibilidade de enlutados constituírem jardins sobre o túmulo 
de seus entes queridos e no crematório, a despeito de proibição existente, jardins 
individuais são feitos confeccionados. 

Observando-se a conformação destes jardins, a disposição de seus elementos e 
cuidados empreendidos, pode-se dizer que seriam passíveis de revelar o vínculo entre 
o morto e seus entes queridos, tornando-se mediadores da relação enlutado - falecido. 
Deste modo, estabelecendo-se como recorte São Paulo, o presente trabalho se propõe 
a apresentar uma reflexão sobre os jardins presentes em espaços cemiteriais urbanos 
contemporâneos, de modo a estabelecer um debate preliminar de como estes jardins 
movimentariam o imaginário dos enlutados, e suas relações com a natureza, a morte e 
seus mortos. Para tanto, realizaram-se incursões etnográficas em cemitérios paulistanos, 
além de levantamento de material bibliográfico e notícias divulgadas em veículos de 
comunicação.

PALAVRAS-CHAVE: 

Jardim; natureza; morte; cemitério.
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ABSTRACT

It might be said that the relationship between spaces dedicated to the dead and gardens 
is not recent and crosses different cultures. In the Western context – in a broad perspective 
considering Brazil – it is observed that several cemeterial spaces are permeated by gardens, 
and some are included as relevant examples in the history of landscaping. In the case of the 
São Paulo metropolis, Brazil, the crematorium and most popular public cemeteries, despite 
not having consistent landscape designs, have extensive garden areas, and the cemeteries 
can be designated as park/garden type. In these cemeteries, there is the possibility for 
bereaved to build gardens over their loved one’s graves, and in the crematorium, despite 
an existing prohibition, individual gardens are made. 

Observing these gardens, the arrangement of its elements and its care, it can be said 
that the gardens could reveal the bond between the deceased and their loved ones, 
becoming mediators of the bereaved-deceased relationship. In this way, establishing 
São Paulo as a cutout, this paper aims to present reflections about the gardens within 
contemporary urban cemeteries, setting a debate on how these gardens would move 
the bereaved’s imaginary and would manifest their relationship with nature, death, 
and the dead. For this purpose, ethnographic incursions were carried out in São Paulo 
cemeteries, as well as a literature review.

KEY-WORDS: 

Garden; nature; death; cemetery.

La fleur a donné les racines immenses 
La volonté d’aimer malgré la mort 

Luc Decaunes (apud BACHELARD, 1948)

INTRODUÇÃO

Morte e jardim são temas amplos que possibilitam diferentes abordagens. No tocante 
aos espaços dedicados aos mortos, sua ligação com o jardim não é um fato recente, 
encontrando-se presente em diferentes imaginários, conformando mitos. Simon 
Schama, por exemplo, afirma que um dos maiores anseios do humano é encontrar 
na natureza um consolo para sua mortalidade, de modo que, por este motivo “vemos 
os bosques, com sua promessa anual de renovação na primavera, como um cenário 
adequado para receber nossos restos terrenos” (1996, p.25). Já Michael Laurie (1983), 
aponta que diversas religiões têm ou o princípio ou o fim dos tempos localizados em 
locais ajardinados, o que pode ser visto no paraíso do Alcorão permeado por bosques ou 
o jardim do Éden apresentado pelo cristianismo. 

Dado que a disposição dos mortos em muitas culturas configura-se pela inumação 
no solo, encontra-se aí também uma conexão com os jardins, de modo que 
principalmente os elementos telúrico e vegetal se fazem presentes em diferentes 
conformações. Estabelecendo-se um recorte Ocidental – no amplo sentido do 
termo, incluindo também o Brasil –, pode-se observar a presença frequente de 
jardins concebidos em espaços cemiteriais, em diferentes proporções, compondo 
paisagisticamente estes locais. Père Lachaise (Paris/França, 1804), Mount Auburn 
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(Boston/EUA, 1831), Forest Lawn (Glendale/EUA, 1917), Skogskyrkogården 
(Estocolo/Suécia, 1917-20) são exemplos que, apesar de suas diferenças, mostram 
como os jardins podem conformar cemitérios, nos quais principalmente a escolha da 
vegetação e o arranjo espacial não raro evidenciam uma dimensão estética, podendo 
remeter também ao simbólico (WORPOLE, 2003). 

Na metrópole de São Paulo, por exemplo, os cemitérios públicos denominados como 
parque/jardim, permitem que as pessoas responsáveis pelos túmulos possam personalizá-
los criando arranjos vegetais e minerais, dispondo objetos. Deste modo, observa-se 
dentro da paisagem cemiterial uma profusão de diferentes jardins tumulares, cujos 
materiais constituintes podem revelar crenças, modos de ser e vínculos do falecido com 
os seus entes queridos. Em alguns casos, estes arranjos são construídos por jardineiros 
autônomos que oferecem seus serviços particulares nas necrópoles, mas em outros 
são confeccionados pelos próprios enlutados. Tal costume da constituição de jardins 
acabou por se consolidar também de maneira inusitada e espontânea no crematório 
municipal paulistano – Crematório Dr. Jayme Augusto Lopes –, cujas complexidades das 
apropriações espaciais foram apresentadas em dissertação publicada em meados da 
década de 2010 (SANTOS, 2015). 

Observando-se os arranjos destes jardins e a relação dos entes queridos com os 
mesmos, pode-se dizer que a visita e o cuidado a estes espaços teriam um papel no 
processo de luto destas pessoas, sendo também um elemento de vínculo com a pessoa 
falecida. Ali, os enlutados podem se comunicar a seu modo com os seus mortos e com 
os outros que estão dispostos naquele espaço. 

Assim, a partir do exposto e tomando a cidade de São Paulo como campo, 
pretende-se apresentar uma reflexão sobre os jardins presentes em espaços 
cemiteriais urbanos, como movimentariam o imaginário dos enlutados-jardineiros, 
propondo um diálogo que versa sobre os vínculos do humano com o outro, com a 
natureza e a lida com a finitude. Para tanto, foram realizadas incursões etnográficas 
a dois cemitérios: Vila Formosa, maior cemitério da América Latina; e São Pedro, que 
se localiza vizinho ao crematório municipal, que também foi estudado. Além disto, 
foram utilizadas imagens e notícias difundidas em veículos de comunicação destes 
espaços cemiteriais. 

UMA BREVE DEFINIÇÃO DE JARDIM

Se, no senso comum, tanto os espaços verdejados do palácio de Versalhes como 
um arranjo doméstico na área externa de uma residência em um lote urbano seriam 
considerados jardins, tal palavra pode remeter a diferentes escalas e imagens que 
movimentam o imaginário humano. Assim, faz-se relevante delinear o que aqui se 
considera jardim, destacando-se pontos que poderiam caracterizá-lo. 

A filósofa Adriana Serrão (2013) aponta dentre as características do jardim a de 
ser uma “ação humana exercida sobre uma base natural” (p. 71). Entre o natural o 
artificial, seria uma categoria compósita, que transitaria entre estes domínios: “não 
sendo natureza na livre manifestação das suas formações originárias, também não é 
inteiramente inventada, representando um misto, e uma especial zona intermediária, 
entre espontaneidade e artefactualidade” (2013, p. 72). 

Fruto de uma intenção humana, se impregna de seu espírito. De modo que o filósofo 
Rosário Assunto afirmaria que o jardim é 
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“com efeito, a Natureza, enquanto tal, segundo o homem a modelou para expressar 
nela seu espírito; utilizando diversas técnicas da agricultura, da arquitetura, da 
hidráulica, ou da manualidade escultórica, com a finalidade de fazer do ambiente 
natural um lugar em que viver e contemplar se convertam em uma mesma coisa” 
(ASSUNTO, 1988, p. 39, tradução das autoras). 

Reveladora de uma relação do humano com a natureza, associa-se também com o 
fator cultural, podendo conter intenções e papéis distintos de acordo com o contexto 
em que se insere, sejam espaços de demonstração de poder, produção de alimentos ou 
rituais religiosos, entre outros. Assim, é pertinente dizer que há diferentes possibilidades 
de o jardim ser expressado. Acrescenta-se ainda que a própria noção de natureza não 
é unívoca: no Ocidente, por exemplo, teve distintas acepções, desde as relativas ao 
mistério divino à mais mecanicista (LENOBLE, 2002; HADOT 2006). 

Lugar onde Natureza e Cultura se encontram, aproxima-se ainda da paisagem, sendo 
que Rosário Assunto define o jardim como uma “paisagem em pequeno” (apud SERRÃO, 
2013 p. 79). Entretanto, apesar dos pontos de encontro, não se pode confundi-los como 
iguais. Ao passo que a paisagem se abre, como “finitude aberta”, o jardim, por outro lado, 
“fecha-se sobre si ganhando identidade como obra cuja dimensão estética encontra nela 
mesma sua finalidade” (SERRÃO, 2013 p. 80). Independente da conjuntura, o jardim 
prevê sempre circunscrição, qualquer que seja a forma como se apresenta (CLÉMENT, 
2012). Perceptíveis ou não, contém limites, criando um recinto onde um ideal será 
colocado em prática: “o invólucro protege, dentro do recinto está o ‘melhor’: o que é 
considerado o mais precioso, o mais belo, o mais útil e o mais equilibrado” (CLÉMENT, 
2012, online, tradução das autoras).

Essa característica da circunscrição de um recinto está contida na própria 
etimologia da palavra, que seria uma junção dos vocábulos hebraicos, gan 
(defender, proteger) e eden ou oden (prazer, deleite). De modo que a união de tais 
termos denotaria um “recinto de terra para prazer e deleite” (LAURIE, 1983, p. 
29), a qual pode ser vista não só no português, mas no espanhol, francês, inglês, 
entre outras línguas: jardín, jardin, garden, respectivamente. Além disto, “Éden”, 
tem como sinonímia Paraíso, cuja origem remonta ao termo persa pairidaëza, que 
se referia a jardins murados e parques de caça da Antiguidade deste povo. Aurora 
Carapinha (1995), por sua vez, aponta que o uso do termo “jardim” foi generalizado 
tardiamente na língua portuguesa e que no medievo português utilizava-se então 
o termo “horto”, cuja raiz etimológica indo-europeia também remeteria a um 
sentido de “vedação” e “espaço fechado” (p.32).

Arranjo dos elementos da natureza, inscrito em um espaço determinado, 
contenedor de uma dimensão estética, dado à contemplação, o jardim pode 
compreender também um aspecto artístico. Ao passo que Immanuel Kant, ainda 
no século XVIII, enquadraria o jardim no campo das belas-artes. Este, no entanto, 
não seria atributo de todo e qualquer jardim, mas daquele marcado pela separação 
do utilitarismo, onde residiria o “belo arranjo dos produtos da natureza” (apud 
RANCIÈRE, 2020, p.18, tradução das autoras), o qual se constituiria “matéria para 
a liberdade da imaginação, isto é, para a pura contemplabilidade da reflexão e do 
prazer”, na explicação de Serrão (2013 p.78). 

Diferente de uma obra que se apresenta acabada, o jardim está em constante 
transformação. Mutável apesar de seus desígnios, tem seu próprio ritmo e tempo 
que segue também o tempo da natureza. Segundo Carapinha, “materialidade e 
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a temporalidade definem-lhe a essência e a teleologia” (2007, p. 11). E, o tempo 
do jardim, quando proposto à contemplação, é um tempo lento. O filósofo Byung-
Chul Han (2020) quando fala da experiência de cuidar de seu jardim aponta 
como a percepção do tempo é distinta ali. Segundo o autor, ele “transcorre mais 
lentamente”, “se dilata” (p. 25, tradução das autoras). É onde o jardineiro observa e 
aguarda ansiosamente o desenvolvimento de um broto, dá o cuidado particular que 
cada vegetal necessita no seu tempo específico. Na atualidade, em uma conjuntura 
onde o humano se encontra tão “atemporal, pobre de tempo”, o jardim traz uma 
possibilidade de “intensa experiência temporal” (HAN, 2020, p. 26, tradução das 
autoras). Neste sentido, Clément aponta que 

“(no) jardim o sistema de tempo ganho ou perdido está desmoronando por 
conta própria, simplesmente não tem razão de existir. A terapia natural da 
jardinagem vem do tempo suspenso, tempo que não controlamos mas que, de 
certa forma, nos mantém de pé. Quando colocamos uma semente na terra, um 
futuro é anunciado, o passado se apaga, a nostalgia no jardim não tem lugar. 
O jardim é um lugar privilegiado do futuro, um território mental de esperança.” 
(CLÉMENT, 2012, online, tradução das autoras) 

Em sua condição temporal, quando se dá à fruição, o jardim é feito de pausas e 
demoras. E isto contrapõe o tempo próprio da conjuntura pós-moderna, em que o ser 
humano deve produzir e consumir ao máximo, cenário que se aproxima cada vez mais 
a um regime de 24 horas por sete dias da semana (24/7), onde os aspectos da vida 
social e pessoal são invadidos por possibilidades incessantes de consumo, trabalho e 
compartilhamento de acontecimentos (CRARY, 2016). Como afirma Jonathan Crary 
(2016), “hoje são raros os momentos significativos na existência humana (com a exceção 
do sono) que não tenham sido permeados ou apropriados pelo tempo do trabalho, pelo 
consumo ou pelo marketing” (p.24). 

Pode-se dizer ainda que o jardim afeta os sentidos e provoca a imaginação, seus 
elementos são capazes de despertar e movimentar imagens pertencente àquele que o 
desfruta. Seus cheiros, cores, texturas, sons, podem levar a diferentes estados de espírito, 
até mesmo trazer à tona memórias. Assim, pelo seu tempo e estados que suscita, o 
jardim seria um local onde por excelência “os sonhos são permitidos” (CLÉMENT, 2012, 
online, tradução das autoras).

A MORTE E O JARDIM

Apresentados alguns pontos introdutórios considerados relevantes para o 
debate proposto, seguem-se agora algumas considerações sobre como os jardins 
poderiam se relacionar com os espaços de morte.  Tendo em vista a conexão que 
têm com o humano, não é estranho que jardins estejam situados próximos a locais 
que este habita tanto em vida quanto após a morte. Muito povos, por exemplo, 
têm como costume dispor cadáveres no solo, sob ou sobre ele, estabelecendo 
uma relação forte com o elemento mineral e vegetal, criando arranjos sobre estes 
locais, sinalizando-os. Além disto, como exposto anteriormente, a etimologia da 
palavra jardim está associada a um sentido de paraíso, remetendo também a um 
local de acolhimento da alma humana após a morte segundo mitos de algumas 
religiões. 
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A própria história dos primeiros grandes cemitérios modernos ocidentais se cruza com 
a história do paisagismo. Os chamados rural cemeteries, surgidos no século XIX nos EUA, 
por exemplo, foram precursores dos primeiros parques segundo o pesquisador David 
Schuyler (apud SANTOS, 2015), e o paisagista John Claudius Loudon inclui recomendações 
para projetos de cemitérios nos seus escritos sobre paisagismo na mesma época, 
indicando até mesmo espécies vegetais (WORPOLE, 2003). Skogskyrkogården, cemitério 
extensamente vegetado, inaugurado em 1916 em Estocolmo, possui projeto com 
tamanha relevância que foi tombado como Patrimônio Mundial da Unesco. Ademais, 
diversos espaços cemiteriais em grandes centros urbanos se mantêm como verdadeiros 
redutos de fauna e flora como o cemitério Père Lachaise em Paris, por exemplo.

Figura 1: Vista de parte do cemitério Père Lachaise (Paris) a partir de uma de suas áreas de 
mirante. Autoria: Aline Santos, 2021.

Mesmo na cremação, onde os corpos são reduzidos a cinzas dispensando locais para 
inumação, os jardins são presentes: seja compondo paisagisticamente os espaços livres 
onde se situam os edifícios crematórios ou em jardins específicos para a disposição 
das cinzas, como os “remembrance gardens” e “jardins du souvenir” (SANTOS, 2015). 
Além disso, é muito disseminada a prática de esparzimento de cinzas em meio a locais 
naturalizados como florestas, mares, montanhas. 
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Figura 2: Jardin du souvenir no cemitério Père Lachaise (Paris). Autoria: Aline Santos, 2021.

Seguindo a tradição cristã católica apostólica romana, no Brasil os mortos 
são dispostos predominantemente em cemitérios que, ao longo dos tempos, 
apresentaram diferentes conformações. Na cidade de São Paulo, a maior e mais 
populosa do país, a maioria dos cemitérios voltados às camadas populares podem 
ser considerados da tipologia jardim/parque1, que de acordo com o artigo 2º da 
Resolução 335/2003 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), seria 
“aquele predominante recoberto por jardins, isento de construções tumulares, e no 
qual as sepulturas são identificadas por uma lápide, ao nível do chão, e de pequenas 
dimensões” (BRASIL, 2003). Além disto, o único crematório da cidade, de caráter 
público, se localiza também em meio a uma extensa área ajardinada.

Entretanto, apesar de muitos destes cemitérios jardim públicos serem densamente 
vegetados, não possuem um projeto paisagístico específico e os enlutados podem, 
na delimitação dos túmulos dos seus entes queridos, livremente plantar o que lhes 
aprouver, criar suas próprias devoções. Caso não haja iniciativa dos entes queridos, 
a área dos túmulos pode ficar apenas coberta pelo solo nu, sem gramado ou outro 
tipo de vegetação. 

1. No Brasil, de modo geral, cemitério parque e cemitério jardim indicam a mesma tipologia cemiterial.
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Figura 3: Vista região do cemitério Vila Formosa (São Paulo, SP). Quando os enterros são 
recentes ou não há condição de cuidado com os túmulos, o local fica coberto apenas pelo 
solo nu e resquícios de gramado. Autoria: Aline Santos, 2021.

Figura 4: Vista de área de quadra geral (enterramento direto no solo) do cemitério São Pedro 
(São Paulo, SP) com alguns túmulos cuidados e vegetação consolidada. 
Autoria: Aline Santos, 2021.
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Outra característica dos cemitérios jardim públicos paulista nos é a efemeridade 
dos túmulos: para garantir a rotatividade, os situados em “quadra geral” – sem 
construção, com enterros diretamente no solo – são concedidos por um prazo de 
3 anos, sendo que depois deste período o corpo deve ser exumado e os restos 
mortais destinados a ossários ou à cremação. O cemitério Vila Formosa é um 
exemplo deste tipo. 

Em relação ao crematório, também não há um projeto paisagístico definido e não 
há localização definida para cinzas, sendo permitido esparzi-las nos bosques ou demais 
áreas ajardinadas, as quais se modificam conforme enlutados e até mesmo jardineiros 
plantam diferentes mudas ao longo dos anos. Sendo que tal plantio muitas vezes é 
utilizado como estratégia para identificar localização de esparzimento de cinzas (SANTOS, 
2015). Além disto, mesmo sendo oficialmente proibidas, pessoas delimitam pequenas 
áreas, criando jardins para os restos mortais de seus entes queridos, mostrando o desejo 
de visitá-los posteriormente. 

Figura 5: Jardim construído no bosque do 
crematório municipal de São Paulo para 
disposição de cinzas de entes queridos. 
Autoria: Aline Santos, 2022.

Figura 6: Placa indicando proibição de 
construção e identificação de jardins para 
cinzas no bosque do crematório municipal de 
São Paulo. Autoria: Aline Santos, 2022.

A partir do apresentado, observa-se que tanto o crematório como os cemitérios 
apontados possuem dentro de seus extensos espaços ajardinados jardins menores que 
podem ser constituídos pelos visitantes enlutados, seja sobre a área de um túmulo ou 
em meio ao bosque. Em comum, estes jardins se caracterizam por serem criados por 
mãos não especializadas. Mesmo quando são mantidos com o auxílio de jardineiros 
contratados – profissionais autônomos cadastrados no Serviço Funerário do Município 
de São Paulo –, são arranjos que não possuem um projeto definido. Assim, diante destas 
características, propõe-se tratá-los como “jardins vernaculares”. 
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UMA PERSPECTIVA VERNACULAR   

Denominação proposta por John Hunt e Joachim Wolschke-Bulmahn (1990) a partir de 
uma extrapolação do termo “arquitetura vernacular”, o “jardim vernacular” refere-se a um 
jardim não enquadrado nos modelos canônicos da história do paisagismo, aproximando-
se de uma criação popular, regional, localizada. Muitas vezes em pequena escala, não 
monumental, também pode aludir a exemplares produzidos em massa, fruto de tecnologias 
desenvolvidas para este fim (HUNT; WOLSCHKE-BULMAHN, 1990). Nesse sentido, o 
pesquisador Todd Longstaffe-Gowan aponta que, “todas as criações vernaculares, sejam 
jardins ou construções, são constituintes, e assim, produtos do nosso cotidiano e mundo”, 
um produto da “prática e não da teoria” (apud KIMBER, 2004 p.264, tradução das autoras). 

Em tais termos, depreende-se que um jardim vernacular poderia se apresentar de 
modos distintos, para além de um modelo definido. E, diante disto, Michel Conan (1999) 
aponta a problemática desta pluralidade: visto que não há uma tradição de “estudos de 
jardins vernaculares”, este termo abrigaria uma ampla variedade de estudos de “jardins 
extremamente diferentes”. Entretanto, apesar de não haver uma unidade formal, de 
conteúdo ou uso que perpassaria todos os jardins vernaculares, o autor indica que um 
ponto em comum estaria talvez na relação jardineiro-jardim, seja na forma de um indivíduo 
ou grupo, revelando uma correlação com fatores econômicos, ambientais e culturais em 
que os jardineiros estejam inseridos (CONAN, 1999). Assim, seria um jardim que possui 
uma relação direta com quem o constrói, o qual muitas vezes também é seu proprietário. 
Neste sentido, Clarissa Kimber (2004) sugere que um dos grandes prazeres daquele que 
possui um jardim vernacular é justamente trabalhar e empreender modificações no local. 

Na perspectiva de um jardim vernacular construído e cuidado pelo proprietário, 
delineado pelo cuidado cotidiano, que se configura próximo a uma escala doméstica e 
reduzida, tem-se o jardin ordinaire, tratado por Anne Cauquelin (2003). Em um ensaio 
que mescla considerações teóricas com experiências pessoais e concretas em seu 
jardim, a autora apresenta o jardin ordinaire como aquele no qual o proprietário se faz 
jardineiro, constrói aos poucos dentro das suas possibilidades, acompanhando o ritmo 
da vegetação e das condições ambientais de onde está situado. 

Deste modo, o jardin ordinaire seria aquele que está sujeito às variações do dia-a-dia 
e não é “determinado antecipadamente por regras estritas”, admitindo o acaso. Ali, o 
humano não teria a “última palavra” e suas condições seriam de tal modo complexas e 
variadas que ele só poderia confiar na “sabedoria comum, em outras palavras, no uso 
comum” (CAUQUELIN, 2003, p.148, tradução das autoras). 

Assim, este jardim comum se torna um espaço delimitado onde o jardineiro organiza 
os elementos naturais e os artefatos de acordo com sua própria narrativa, em que 
as intenções se mesclam com o imprevisível da natureza. Entretanto, apesar desta 
circunscrição, Cauquelin tem cautela em aceitar tal espaço como pequeno cosmos: nem 
um todo em si, mas também não somente um fragmento de uma paisagem, ele estaria 
entre estes dois âmbitos. Segundo a autora, “(a)s duas faces de um mesmo duplo lógico 
trabalham simultaneamente: o jardim é fragmento e total ao mesmo tempo; mosaico e 
harmonia; todo e detalhe” (CAUQUELIN, 2003 p. 99).

Diante do exposto, nota-se que o jardim tumular pode se aproximar do jardin 
ordinaire delineado por Cauquelin, pois também possui este caráter do comum, 
sendo construído e acompanhado de perto por aquele que o frui. Sem um plano 
ou desenho prévio, ele se conforma no fazer, no ato de dispor as plantas, minerais, 
ornamentos. E, se não for cuidado, se extingue. 
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PARA ALÉM DO CANTEIRO: O JARDIM TUMULAR

Se o jardim é em sua origem um local de fruição, poderia um arranjo tumular ser 
considerado um jardim? Por que não o definir como simplesmente um canteiro? Neste 
ponto, pode-se destacar então características do jardim que, em menor escala, estariam 
presentes em tal composição cemiterial. Como exemplos, serão apresentados casos 
do cemitério São Pedro e Vila Formosa, onde foram realizadas incursões etnográficas 
durante os dias de Finados dos anos de 2019, 2020 e 2021. 

Apesar de pequeno em comparação a um jardim no qual se pode percorrer, o jardim 
tumular encerra um todo em si: mais do que um canteiro, sua delimitação compreende 
um arranjo que possui uma narrativa própria, estabelecida por aqueles enlutados que 
os constituem. Bem demarcado, define-se pela extensão do próprio corpo do falecido, 
o qual se faz presente na narrativa do jardim construído. Ao modo dos “moradores-
paisagistas” franceses apresentados por Bernard Lassus (1977) que criavam jardins que 
contavam histórias e revelavam imagens presentes no imaginário, nos espaços cemiteriais 
públicos paulistanos pode-se dizer que há “enlutados-paisagistas”, ou melhor, “enlutados-
jardineiros”. Estes, auxiliados ou não pelos jardineiros profissionais autônomos que 
oferecem seus serviços pelas necrópoles, ajustam a seu próprio gosto a morada dos seus 
falecidos, compondo-as de diferentes maneiras, criando e/ou contando suas histórias.

Por mais desordenado que possa parecer, observando-se de maneira aproximada, 
nota-se que cada jardim tumular pode possuir sua organização, realizada a partir de 
elementos em sua maior parte naturais, mas também suas simulações – na forma de 
flores artificiais, por exemplo. Objetos decorativos que podem demonstrar relação 
com o morto ou crenças também são comuns, encontrando-se itens como brinquedos, 
estatuetas de santos, bandeiras de time de futebol. 

Figura 7: Jardim tumular no cemitério São 
Pedro (São Paulo). Dedicado a uma criança, 
observam-se diversos elementos do universo 
infantil. Autoria: Aline Santos, 2020

Figura 8: Jardim tumular no cemitério 
São Pedro (São Paulo) com cruz e rosários 
em meio à vegetação. 
Autoria: Aline Santos, 2020.
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A partir de uma reflexão sobre sua experiência pessoal em seu próprio jardim, 
Han (2020) conclui que lá era onde ia aprendendo lentamente o que significa assistir, 
preocupar-se com um outro, dadas as necessidades e fragilidades que o caracterizavam. 
Assim, teria se convertido em “um lugar de amor” (p. 25). Nesta perspectiva, os jardins 
tumulares, cujo cuidado com sua materialidade se cruza com um sentido de cuidado 
com o falecido, também teriam este caráter: o amor ao jardim mescla-se com o amor 
ao falecido, tornando-se um local onde se concretiza a continuidade de um vínculo 
modificado pela morte. Sendo o jardim depositário da vontade humana sobre a terra, 
num desejo de zelar, cultivar e ver algo vivo se desenvolver, cria-se uma relação que 
partilha sentimentos com a terra / mundo / natureza e o morto. 

Dada esta relação da pessoa com o jardim tumular de seu ente querido, pode-se 
dizer que tal jardim teria a possibilidade de impactar a lida com o falecimento deste. 
Entendendo-se luto como uma reação natural à perda de uma figura com a qual há um 
vínculo, principalmente por morte, o jardim poderia ser, por conseguinte, um meio de 
ligação do enlutado com aquele que faleceu2. 

Considerado como um processo, o luto seria um movimento de construção de 
significado a partir do rompimento de um vínculo, não sendo de modo algum estático 
(FRANCO, 2021). Neste sentido, um luto saudável demanda a oscilação entre a orientação 
para a perda e para a restauração (STROEBE; SCHUT, 2001). Ou seja, o enlutado não deve 
apenas focar em sua perda, nem tampouco obliterá-la, mas transitar entre estes polos. 
A partir desta oscilação é que será construído um novo significado. Isto porque, diante 
da morte de um ente querido, há uma quebra de mundo presumido, e o enlutado tem 
que se adaptar a uma nova realidade. Para isto, pode ser necessário que reavalie sua 
narrativa de vida diante da morte do ser amado, revendo crenças, identidade. Neste 
sentido, a ida ao cemitério, em uma pausa do cotidiano do enlutado, pode favorecer 
uma movimentação para que pense em sua perda, mas também auxiliar no processo de 
reavaliação de narrativa de vida, encaminhando-se para um cenário restaurativo. 

Quando há o rompimento de um vínculo com o acontecimento da morte, o laço 
existente não é extinguido, mas se transforma. Dentro da nova realidade com que o 
enlutado se depara, é estabelecido um novo tipo de vínculo com o morto que continuará 
a fazer parte de sua vida, mas ocupando um lugar diferente. (KLASS, SILVERMAN, 
NICKMAN, 1996).

Assim como o jardim possui o seu tempo próprio, o luto, como um processo, também 
o tem. Tempo este que não é cronológico, mas psicológico, subjetivo. Isto porque, 
apesar das regularidades deste fenômeno em um mesmo seio cultural, cada pessoa o 
vive de maneira particular. De modo que, no jardim tumular, cruza-se então uma sorte 
de diferentes tempos: o da memória, o da natureza, o do luto, o do devir, de lidar com 
aquela nova situação após a perda de um ente amado.

Se, como diz Clément (2012), o jardineiro “não enfrenta o tempo”, mas “o acompanha”, 
o enlutado-jardineiro também acompanha os tempos de sua perda, visitando e se 
dedicando àquele jardim. É o tempo da folhagem que vai ou não permanecer depois de 
plantada, ou aquela flor que irá desabrochar na primavera, mostrando o ciclo das estações, 
que também revelam o tempo que se passou após o falecimento. O tempo do jardim e o 
tempo do luto fogem ao controle. Não se pode apressar facilmente os processos biológicos 
da natureza assim como não se pode apressar o tempo do processo do luto.

2. Esta hipótese constitui a tese de doutoramento em andamento da autora Aline Santos sob orientação da autora 
Catharina Lima. 
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Durante as incursões etnográficas realizadas nos dias de Finados, foi possível observar 
também trabalhos conjuntos: famílias que se deslocavam com equipamentos de jardinagem 
– ou ferramentas adaptadas – para a construção de um jardim familiar. Nestes casos, há 
até mesmo certa divisão do trabalho, onde há os que capinam o terreno, os que cavam, 
os que indicam o que fazer, os que plantam. Findo o trabalho, seja individual ou coletivo, é 
frequente o ato de fotografar o túmulo para guardar o registro daquele trabalho. A partir de 
buscas em redes sociais digitais como o Instagram, é possível encontrar diversas postagens 
de fotos de jardins tumulares, realizadas por enlutados que os cuidam e constroem. 

Figura 9: Fotografia de jardim tumular no cemitério de Vila Nova Cachoeirinha (São Paulo) 
publicada no ano de 2021 em perfil público na rede social digital Instagram. As identificações 
tumulares e do perfil foram retiradas pelas autoras. Disponível em: https://www.instagram.
com/p/CJodHPxnz97. Acesso em: 25 mar. 2022.

Entretanto, apesar da possibilidade de compartilhamento virtual das imagens do 
jardim, sua maior fruição se dá na materialidade. No fazer do jardim, em seu cuidado, o 
ser humano se coloca ali como corporalidade. Corporalidade que, segundo Han (2020) 
está se perdendo cada vez mais em um mundo “digital bem temperado”, um mundo 
digital que “não conhece temperatura, dor, nem corpo”. O jardim, como contraponto, 
seria um local repleto de materialidade e sensibilidade, contendo “muito mais mundo 
que a tela do computador” (p.24, tradução das autoras).    

Ressalta-se ainda que parte do contexto em que se desenvolveram os trabalhos de 
campo compreendeu a pandemia3 da COVID-19, na qual os cemitérios se tornaram palco 

3. Os desdobramentos desta conjuntura no espaço cemiterial brasileiro não serão objeto de estudo do presente texto, mas 
fazem parte da pesquisa de doutorado, anteriormente referenciada.
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de interdições de rituais de despedida devido à ameaça do vírus e da pressa devido ao 
grande volume de enterros. E, mesmo nesta conjuntura, foram observadas pessoas que 
cuidavam e constituíam jardins tumulares. 

Figura 10: Fotografia divulgada no jornal El País de pessoa cuidando de jardim de ente querido 
em Finados de 2020 no cemitério Vila Formosa (São Paulo). Autoria: Lela Beltrão, 2020. Fonte: 
Jornal El País.

Na sua condição frágil, dependente do zelo de seu responsável, o jardim tumular 
demanda uma dedicação daquele que se propõe a jardiná-lo: há um constante 
enfrentamento da entropia da natureza por parte do cuidador para que não decaia. E, 
como mediador do vínculo com o falecido, também pode se dizer que este jardim é local 
de trabalho de luto. Deste modo, convergem ali dois trabalhos – do luto e do cuidado – 
que são cumpridos pelo enlutado-jardineiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao se caminhar por entre os jardins tanto do cemitério como do crematório, pode-se 
refletir sobre o movimento destas imagens e como ele se apresenta tanto nos enlutados 
como nos demais visitantes do local.   

Segundo Bergson (1999), “não há percepção que não esteja impregnada de 
lembranças”. Ou seja, aos dados que imediatamente se apresentam aos sentidos, 
juntam-se milhares de detalhes de experiências passadas (BERGSON, 1999, p. 30). Deste 
modo, estes jardins confeccionados pelos enlutados tornam-se locais relevantes para 
lidar com a perda de seus entes queridos, trazendo à tona um passado não na forma de 
um quadro estável, mas constituindo uma imaginação ativa. 
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Mais do que procurar significação para cada elemento que compõe os jardins nos 
espaços cemiteriais, entender a movimento da imaginação que suscitam poderia ser 
mais enriquecedor para a discussão em curso. O que a imagem de um arbusto, uma flor, 
um bibelô ou cata-vento colocado pode não significar em si, mas sim, o que esta imagem 
gera de novo, na imaginação dos enlutados, de diferentes formas. Trazem a lembrança 
dos que já se foram, fazem pensar na própria finitude do ser humano, mas também no 
ciclo vital, na renovação presente na natureza. 

Outro aspecto que pode ser levantado é o do esforço no empreendimento da 
transformação da terra na construção do jardim. Bachelard (2013) diz que, diferente 
do que ocorre com os outros elementos, a resistência da matéria terrestre é “imediata 
e constante”, sendo que “é de imediato o parceiro objetivo e franco de nossa vontade”. 
O autor ainda continua afirmando que “nada mais claro, para classificar as vontades, 
do que as matérias trabalhadas pela mão do homem”. (p. 8) Assim, estes jardins seriam 
depositários da vontade humana, um pequeno mundo criado pelo enlutado onde a 
percepção evoca as lembranças do ente falecido. 

Seja conformado por uma área vasta ou um pequeno recorte espacial, a terra é um 
elemento constante no jardim. É lá onde irão se fixar ou dispor seus componentes. No 
solo crescerão as espécies vegetais, despontarão rochas, serão colocados elementos de 
ornamentação, constituídos morrotes ou sulcos para criação de delimitações. Assim, a 
mesma terra que acolhe e faz parte do jardim, acolhe e constitui a morada do corpo do 
falecido no espaço cemiterial. É local de fim e começo, onde morte e vida se encontram. 
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JUAZEIRO DO NORTE EM RIMA, MÉTRICA E ORAÇÃO, A CIDADE 

NARRADA NA LITERATURA DE CORDEL
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RESUMO

Este trabalho articula-se com as temáticas da arte, da literatura e do imaginário, 
apresentando como “problema de pesquisa” a seguinte questão: até que ponto a 
literatura de cordel pode contribuir para o entendimento do imaginário da cidade? 
Compreendemos por imaginário, de acordo com Bachelard (2003), o conjunto de 
imagens criadas pela imaginação, que é, neste caso, e mais especificamente falando, o 
momento a partir do qual essas imagens “encontram” a cidade; sobretudo, através da 
literatura. Isso se dá pelo fato de que, enquanto um determinado espaço “estampa-se” 
na consciência, o outro se projeta sobre a paisagem. Quando se trata da literatura de 
cordel, ainda, tal paisagem ganha traços, cores, texturas e sons festivos próprios, cuja 
“pregnância”, naquilo que é do cotidiano “vivido” (mais do que pensado), transforma-a 
numa verdadeira cultura do cordel. Desse modo, o objetivo deste trabalho consiste em 
compreender a construção do imaginário da cidade de Juazeiro do Norte-CE por meio 
das narrativas e imagens da literatura de cordel. Neste sentido, buscaremos estudar as 
relações que se inserem entre o cordel e o espaço e a interpretação dela decorrente. 
A metodologia decorrerá da análise de estrofes e versos de cordel em sua interface 
“imaginária” com a paisagem da cidade. Espera-se, com esta pesquisa, identificar 
a narrativa sobre a cidade e as contribuições dos sujeitos que vivem, produzem e a 
expressam através do cordel.

Palavras-chave: 

Literatura de cordel; Juazeiro do Norte; Imaginário da cidade; Memória; 
Cotidiano vivo.

1. Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Geografia do IESA- Instituto de Estudos Socioambientais da 
Universidade Federal do Goiás-UFG. Professor substituto, no setor de Ensino de Geografia do Departamento de 
Geociências da Universidade Regional do Cariri-URCA, pesquisador vinculado ao Laboratório de Ensino em Geografia-
LEG/URCA, com pesquisas que abordam as metodologias e linguagens didáticas, ensino de geografia e estágio 
supervisionado. E-mail: amgs.gomes@gmail.com 

2. Prof.a Dra. da Universidade Federal de Goiás-UFG, vinculada ao Instituto de Estudos Socioambientais-IESA e ao 
Lagicriarte – Laboratório de Imaginário Criatividade e Arte - Coordenadora do grupo de Estudos de Imaginário, 
Paisagem e Transculturalidade – GEIPaT, onde pesquisa os temas: imaginário da cidade, geografia e literatura, cultura, 
sensibilidades e ontologia do espaço. E-mail: vpcsilva@hotmail.com  



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

380

ABSTRACT

This work articulates with the themes of art, literature and the imaginary, presenting 
as a “research problem” the following question: to what extent can cordel literature 
contribute to the understanding of the imaginary of the city? We understand by imaginary, 
according to Bachelard (2003), a group of images created by the imagination, which 
is, in this case, and more specifically speaking, the moment from which these images 
“encounter” the city; especially through literature. This is due to the fact that, while a 
certain space is “stamped” on consciousness, the other is projected onto the scenery. 
When it comes to cordel literature, still, such a scenery gains traits, colors, textures and 
festive sounds, whose “pregnancy” in what is “vivid” (more than thought) transforms it 
into a true cordel culture. Thus, the objective of this work is to understand the construction 
of the imaginary of the city of Juazeiro do Norte-CE through the narratives and images of 
cordel literature. In this sense, we will seek to study the relationships that are inserted 
between cordel and space and the resulting interpretation. The methodology will result 
from the analysis of strophes and cordel verses in their “imaginary” interface with the 
city’s scenery. It is hoped, with this research, to identify the narrative about the city and 
the contributions of the subjects who live, produce and express it through cordel.

KEY WORDS: 

Cordel literature; Juazeiro do Norte; Imaginary of the city; Memory; Lived quotidian

INTRODUÇÃO

Na “Coleção Centenário: cordéis clássicos” e na “Coleção Centenário: cordéis 
contemporâneos” é possível trazer as espacialidades e feições que podem ser desveladas 
sobre rima, métrica e oração e que apresentam a expansão dos folhetos de cordéis e 
sua expressividade em Juazeiro do Norte, a partir do início do século XX associada às 
ilustrações das capas destes folhetos à xilogravura. Assim, os cordéis e as ilustrações 
das capas denotam espacialidades que remetem à memória e ao imaginário da cidade, 
revelando sua paisagem, imprimindo, literalmente, similitude entre estes. A cultura do 
cordel está no imaginário da cidade e a xilogravura, arte que lhe é associada, configuram 
o espaço, como salientou Silva (2020). Notadamente, o par cordel e xilogravura possibilita 
interpretações socioespaciais do imaginário e permite-nos perceber em alto relevo as 
entrelinhas nas rimas perfeitas, da métrica e oração que dão sentido vivo ao que fora 
experimentado. Silva e Carreto (2020) em estudo recente sobre Gaston Bachelard e 
Walter Benjamin, encontraram elo entre os dois pensadores, na interpretação da cidade 
de Paris, na França pela literatura. O olhar sobre o vivido de Gaston Bachelard, sobre a 
paisagem da cidade “[...] trabalha o imaginário a partir do espaço vivido, o qual contém 
a imaginação, as lembranças e, ainda, a percepção.” (SILVA e CARRETO, 2020, p.03). A 
memória cultural religiosa de Juazeiro do Norte foi descrita pelos cordéis editados na 
Tipografia São Francisco, outro que reforça a cultura do cordel e sua salvaguarda em que 
a iconografia dos folhetos dá à memória e imaginação dos leitores versões impressas da 
cidade. Essa compreensão é relevante porque justifica a definição do recorte espacial e a 
escolha da literatura de cordel como referências de análise dessa pesquisa. Ao investigar 
as relações que se inserem no espaço e a interpretação decorrente destas, tem-se 
na literatura de cordel possibilidades de análises geográficas. Assim, nas xilogravuras 
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e nos cordéis há paisagens reveladoras de espaços que necessitam ser desvelados. 
Corroborando, ainda, com as ideias de Silva (2020) da análise das paisagens literárias de 
Bachelard e Benjamin e, considerando tais espacialidades à luz do cordel, necessitamos 
de “Uma geografia do imaginário que, por correspondência, chamaria também de uma 
geografia da arte, quando se considera que há uma espacialidade em toda obra.” (SILVA 
e CARRETO, 2020, p.05). A transposição oral de saberes são, de algum modo, a tentativa 
desde tempos idos da possibilidade de preservar na memória, por meio da lembrança, 
as espacialidades, no plural mesmo, porque as espacialidades são múltiplas, neste 
sentido, cabe destacar, ainda, que há espacialidades anotadas nos versos dos cordéis e 
são o registro daquilo que não se pode apagar, porque está escrito e, também, porque 
é durável e constituem-se como construção da história. As impressões sobre a cidade 
de Juazeiro do Norte, na arte literária do gênero textual do cordel, revelam aspectos 
pungentes da historiografia recente que congrega misticismo, catolicismo popular, 
peregrinação ou turismo religioso, processos intensos que podem ser revelados entre o 
mito e a imagem da cidade.    

O IMAGINÁRIO DA CIDADE NA LITERATURA DE CORDEL

Juazeiro do Norte é uma cidade expressa em cordel, ou seja, uma cidade imaginada 
através do cordel e que, portanto, contém este imaginário. A literatura de cordel nutre-
se, apropria-se e absorve o vivido no ponto de articulação entre a imaginação e o real. 
No Brasil trata-se de um gênero literário característico da região Nordeste a ponto de 
tornar-se não apenas um traço regional, mas uma paisagem. A Literatura de cordel é 
parte da paisagem nordestina ao mesmo tempo em que a contém como um lugar de 
sentido. Tal fato faz com que reconheçamos, como hipótese neste trabalho, a região 
Nordeste do Brasil como uma verdadeira cultura do cordel. Uma cultura que consiste 
num conjunto de artes narrativas que se associam a esta forma literária, tal como a arte 
de contar histórias que envolvem a memória coletiva e o vivido e também as histórias 
maravilhosas de que todos gostam e apresentam astúcias, os heroísmos e as lendas. De 
certo modo, o cordel pode fundir em suas rimas histórias do lugar e histórias maravilhosas 
dando outras tonalidades ao pacto ficcional. Por exemplo, a figura lendária e histórica do 
Padre Cícero reúne fatos, fé e invenção na narrativa poética dos cordéis. Desse modo, o 
vivido transforma-se em versos plenos de imagens que são ao mesmo tempo alvéolos da 
imaginação e da lembrança, que são espaços imaginários, conforme Bachelard (1993).

Arte de contar histórias em forma poética, mas que contém de certo modo uma 
“narrativa própria” tal cultura do cordel tanto permite, como concentra nesses versos, não 
raramente, humor e moralidade, heroísmo, peleja, desafio em histórias que são também 
suporte da memória e do imaginário social como repertórios de sonhos, de dores, de fé, 
de exemplos e modelos de conduta. Estes cordéis, portanto, incorporam espacialidades, 
temporalidades e emocionalidades. São feitos também de fatos e eventos incontáveis 
dos dias, ou seja, versos em rima, métrica e oração onde se refugiam em forma de arte 
o vivido. As dores, os infortúnios, as vitórias, as astúcias, os sentimentos, os sentidos em 
musicalidade poética e narrativa.

Neste contexto a cidade de Juazeiro do Norte é protagonista nos versos aqui analisados 
e o que a torna uma cidade imaginária por excelência a partir da literatura de cordel 
sãos os feitos dos poetas cordelistas que a cantam e também o modo como a cidade os 
celebra nos espaços de memória. Desse modo, é como se Juazeiro do Norte tornasse-se, 
ela própria um cordel.
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A cidade é um cordel como uma biblioteca de cordel imaginária que traz um vivido 
prenhe de iconização e, ao mesmo tempo, dependente das imagens que se formam na 
nossa consciência. Desse modo, as múltiplas formas de inscrição do mundo interior dos 
seres põem-se em visibilidade literária e icônica. 

O mundo cotidiano que se guarda na memória vem à tona e consiste numa poesia 
popular, do povo e para o povo em seu meio como expressão geográfica regional e 
local, com sua marca identitária para a qual os acontecimentos ou os acontecidos 
tornam-se memórias que também cumprem a função de informar, ensinar e divertir os 
leitores, detendo assim funções educativas, jornalísticas e de entretenimento, mas são, 
sobretudo, uma fonte do imaginário.

A cidade imaginária é sobretudo uma cidade literária, tema que podemos explorar 
em Bachelard (1993), como em Walter Benjamin (1995) como também em Ítalo Calvino 
(1990). A partir dessas abordagens inextrincáveis perguntamo-nos como olhar a cidade. 
A obra de Calvino, por exemplo, convida-nos, por sua vez, sempre a perguntar que cidade 
de Calvino é nossa? De acordo com Coelho as Cidades Invisíveis “[...] é um livro feito, não 
sobre cidades, mas a partir da memória delas, se por memória entendemos essa zona 
obscura que roda em torno de nós entre o passado e o futuro” (COELHO, 1991, p. 241).

Desse modo, que cidade invisível de Ítalo Calvino é Juazeiro do Norte? E como 
percebe-la entre o passado e o futuro tendo a cultura do cordel como foco?

Nós sempre encontramos uma característica das nossas cidades na obra As Cidades 
Invisíveis e reconhecemos tais semelhanças na cidade que habitamos. Assim, a 
imaginação calviniana é um entrelace fictício que aciona, com muita sensibilidade, o 
espaço da cidade vivida por nós no espelho da memória. Assim, podermos dizer que 
Zirma é Juazeiro do Norte, ou seja, Juazeiro do Norte é Zirma.

A cidade de Zirma traz nuances, relevos, paisagens e sons que remontam a cidade 
dos romeiros, ao movimento dos transeuntes no centro de Juazeiro do Norte e sua 
cosmopolicidade. Ao descrever Zirma, Ítalo Calvino fala dos viajantes que retornam 
com memórias bastante diferentes das visões pretéritas de quando estiveram. E 
exatamente neste momento é possível evocar o pensamento de Benjamin justamente 
quando ele explora os sentidos da cidade italiana de Nápoles “[...] fantásticos relatos de 
viajantes aquarelaram a cidade. Na verdade, ela é cinzenta: um vermelho ou um ocre 
cinzento na direção do céu e do mar” (BEJNAMIN, 1995, p.147). O olhar do viajante, 
do peregrino e os sentidos das narrativas perduram, colorem e fundem-se ao próprio 
espaço. Não é isto também que é chamado de imaginário? Assim, os arranhas céus em 
Juazeiro, vistos de muito longe direcionam o olhar à arquitetura; os aleijados, cegos e 
incontáveis pedintes em tempos ou não de romaria, nas igrejas e capelas, na estátua 
do Padre Cícero, acionam uma cidade mais humanizada, no sentido da percepção da 
dinâmica da vida, pois: “A cidade é redundante: repete-se para fixar alguma imagem 
na mente”. (CALVINO, 1990, p. 23).

Como vemos a cidade? Como nós a encontramos e enxergamos? Quais são as lentes 
que a enxergam, veem e percebem? Como se fosse um diário dei-me por anotar, em 
linhas, com lápis de labra preta, as impressões sobre a cidade que habitamos

A cidade de Juazeiro tem um fluxo constante. São 04 (quatro) vias principais que 
lhe dão acesso. Ao sul está a Avenida Leão Sampaio por onde se chega a cidade de 
Barbalha; no oeste há a Avenida Padre Cícero para onde se vai a cidade Crato; a 
norte, Rodovia Padre Cícero pela qual vislumbra-se a Serra de São Pedro e se chega 
na cidade de Caririaçu e a leste a CE 292 passando pelo Aeroporto e vai para a cidade 
de Missão Velha. 
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Com o propósito de entregar todo o ser à cidade, de observá-la, no sentido de 
encontrar a arte que a circunda, que a cruza, que a conduz, a arte aparente que a revele 
em seus signos, símbolos e ícones. Tomando a avenida Leão Sampaio no sentido centro. 
O trajeto se dá numa ciclovia que fica na parte central, entre duas faixas de rolamento. 
Olhar é também ouvir? Ouvia-se buzinas. Via-se caminhões carregados de cerveja. Carros 
de uma empresa de energia elétrica. Carros particulares. Via motos, ao familiarizar-se 
com elas, o barulho estridente anunciava aos ouvidos uma Yamaha RD 135, a fumaça 
esbranquecida saia do escapamento. São duas pistas na mão esquerda e na direita.

No canteiro central da via, uma ciclovia e nela transeuntes. Mulheres e homens se 
exercitam: correm, caminham, pedalam. As roupas usadas revelam a relação das pessoas 
neste espaço, leves, apertadas, frouxas, coloridas, tênis. Na perspectiva de um ciclista, de 
capacete, máscara, calça, sapatilhas a cidade é vista a partir do delinear da arquitetura: 
prédios mornos, frios, não têm vida nas paredes, dependendo do horário em que se 
observa a dinâmica os encobre. São prédios destinados às academias, lanchonetes, 
instituições de ensino, igrejas, shoppings, clínicas, lotes de engorda, supermercados, 
bares, restaurantes, farmácias, construtoras, hospitais.

Ao perceber estas espacialidades o olhar prende-se a paisagem arquitetônica, 
as formas, os designers, as placas são a própria arte. Na ciclovia obstáculos físicos: 
árvores, postes. Mas onde estão as esculturas? Essa arte que na cidade de Juazeiro 
do Norte facilmente encontra-se com a literatura. Onde estão as esculturas de cordel? 
Uma angústia paira entre o visto e o lembrado. Onde está tal arte? Acompanhamos 
os movimentos no espaço, as esculturas ausentes causam desespero. O que falam as 
esculturas? Para quem falam?

Os postes e os muros contêm cartazes e dão certa impressão da cidade. Os postes e os 
muros recebem cartazes, adesivos, grafites, pichações, propagandas: arte? No trajeto os 
postes que “alumiam” recebem cartazes de uma cartomante “Mariana, cartas e tarôs”. 
O poste agora tem outro sentido, um espaço de inscrição, que recebe informações, o 
cartaz em preto. O guarde reio, que também recebe esse cartaz, guia a tentativa de ver 
através da lente de um especialista, o resultado de nossas ações. A cidade é fé que se 
fixa, no poste, o desejo de trazer em três dias o amor que se foi.

A rua é um espaço de poder e disputa, é um território vivo, de passagem, de consumo, 
de estratégia. A rua revela a cidade, nos cartazes, nos muros. Há comunicação que 
combinam cores. A ciclovia é um espaço físico que à luz do conceito de sistemas de 
objetos e ações recebe a comunicação em forma de cartaz, uma arte escrita.

Tentar educar o olhar às artes, no cotidiano, é um exercício doloroso, porém 
encantador. Seria na rodovia a memória legada aos defuntos, por meio do símbolo da 
cruz, um tipo de arte? Essa pergunta surge em virtude de percebermos que as cruzes 
em meio à transformação da via permaneceram e demarcam um território, o do luto, 
saudade, justiça, sinaliza, ainda, a conexão com a rua, com a via. Ali, na cruz contém 
o nome, a data do infortúnio e revelam as mudanças, na via, um teor de insegurança 
pelo símbolo da cruz que registra o fato da morte de trânsito e, ao lado desta, a faixa de 
pedestre que indica uma mudança naquela porção do espaço.

A arte sacra que ocupa a rua é território da memória representando fé e a relação com 
a cidade, com o urbano, por um símbolo causado pelo trânsito e luta pelo espaço. A cruz 
está na margem da ciclovia. O cartaz está no poste, no centro da ciclovia. Quem trafega 
neste espaço congratula-se com uma realidade espacial citadina que está intimamente 
próxima da memória daquele ente que partiu e a utopia da saúde plena pelos exercícios 
físicos por parte de quem está vivo.   
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Se a cidade tem uma ou várias marcas, a arte pode se dar pela sua impressão e 
expressão. Carlo Argan (2005), estudou a arte no tempo e no espaço, com críticas 
contundentes de como a história da arte se funde com a história da cidade, assim, 
a cidade pode tanto ser lida como também escrita. Resguardadas as proporções, a 
cidade de Roma investigada por Argan e a cidade de Juazeiro têm exemplos de artes 
que denotam o sentido do espaço. Neste direcionamento é significativo pontuar 
também que Juazeiro é Zirma suas procissões de peregrinos e viajantes deixam marcas, 
pegadas e gestos no espaço e essas impressões tornam-se no tempo também páginas 
impressas da cidade de cordel estampada em branco e preto, com o seu pitoresco, seu 
cotidiano e suas lendas. Como a cidade de Zirma é redundante, Juazeiro é redundante 
e tem um som de Z a zunir dos luzeiros e não se sabe onde terminam as calçadas e 
onde começam as páginas.

Levantamos a tese de que a cultura do cordel é um mundo vivido, campo fértil à 
imaginação, um meio de comunicação e exprime o espaço ontológico estudado por 
Bachelard (1993) e apresentado em sua obra. Neste sentido, esta espacialidade é 
também ontológica porque envolve a imaginação. A consciência do poeta cordelista 
e a dimensão do ser é referência espacial, revelando as intensas relações entre a 
cidade e a literatura  no espaço e no tempo. Logo o “[...] fim da linearidade, o fim 
da unicidade. O plural, múltiplo o informe predomina no contemporâneo. As artes 
correspondem a uma parte fundamental do imaginário ontológico do mundo que 
nos cerca.” (SILVA, 2018, p.95)

Decorre da preocupação da problemática deste trabalho e do esforço em perfazer 
um percurso metodológico sobre o imaginário da cidade associado ao entendimento 
de que: 

Estar na cidade é estar mergulhado em uma grande quantidade de signos e não 
há um código único para decifrá-los, os significados não são dados de antemão, 
precisam ser produzidos. A cidade é completamente povoada por uma dimensão 
gráfica-comunicacional. A mistura entre comunicação oficial, comunicação 
corporativa, comunicação popular, e outras intervenções transformam a cidade em 
um lugar riquíssimo para a experiência visual.  (CAMPBELL, 2015, p. 161).

A Geografia e a arte, o imaginário, o real, constam em nossos dias, depende de nosso 
ponto de vista e a vista de um ponto. No entanto, parece que não se consegue ver o 
espaço de maneira integrada, na tentativa de admirar o mundo, fragmentamos o olhar, 
por conseguinte fragmentamos e compartimentamos a vida. É este entendimento que 
nos traz (SILVA, 2018, p. 95) “A convergência entre vida, experiência e sensibilidade 
amadurece sob o nome de arte.” Notadamente, as discussões preocupam-se em explicar 
onde começa e termina a Geografia na arte, ou se, a arte condensa a Geografia.

Há espaço para a pluralidade na Geografia? Como a literatura de cordel pode 
direcionar o entendimento do espaço urbano que comporta a cidade de Juazeiro 
do Norte?
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ALMEIDA (2012)

O cordel de Almeida (2012) que tem por título Padim Ciço abençoa o Juazeiro nos 100 
anos de vida gloriosa é, por conseguinte, a expressão da cidade de Juazeiro e cunha os 
versos no seu chão e a partir dele. Articula-se da essência da religiosidade, de personagens 
lendárias e memoráveis para fabricar a narrativa da própria cidade centenária que é 
celebrada. A paisagem e o lugar estão plasmados na literatura de cordel em forma do 
elogio da sua trajetória e os seus acontecimentos transmutados também na palavra 
“progresso”. A referência às tradições e o afeto do literato também comparecem 
transmitindo um feixe de sentidos que se liga à identidade. O poeta, não raramente, 
é filho da terra, detentor e guardião dos saberes e das histórias do lugar de onde tira 
também sua inspiração e realiza o seu ato criativo. A ontologia dos textos do cordel e 
toda a tradição que este gênero e fazer literário carregam está nesta vivência, nesta 
origem, neste vivido. O que pode parecer numa análise apressada uma simples temática 

A cidade é a grande referência
No cordel, na xilo, no artesão;
Cultura popular de tradição
Cada trabalho reflete a consciência
Da arte pura de fragrante essência
Temática santa e religiosa
Até no exterior, tu és famosa
Recebeste a coroa do laureiro
Padim Ciço abençoa o Juazeiro 
Nos 100 anos de vida gloriosa!

Cidade centenário eu te abraço
És patrimônio do brasil
Na expressão do teu povo varonil
Teu reisado, teus folguedos a cada passo
Estão no ritmo, dentro do compasso
Na tradição das bandas cabaçais 
A difusão dos centros culturais
Reforça a educação, visão maior
Investe na saúde, o bem melhor
O ontem, o hoje e o futuro imortais!

Tantas coisas se passam no teu chão
Gravados nos anais de tua história
Feitos que ficaram na memória
O milagre da hóstia, a sedição
Faziam parte da grande missão 
A liberdade sonhada tão ditosa
Sob as bençãos da virgem poderosa
Que mostrou o caminho mais certeiro 
Padim Ciço abençoa o Juazeiro 
Nos 100 anos de vida gloriosa! 

Almas gêmeas, unas, inseparáveis
Pétalas lindas duma mesma flor
Dois corações ligados pelo amor 
Desígneos de fatos insofismáveis 
Padim ciço e o juá inigualáveis
Dessa terra peregrina e garbosa
Seguindo a rima devolvo a glosa
Que no mote vai cumprindo o roteiro
Padim Ciço abençoa o Juazeiro 
Nos 100 anos de vida gloriosa!

És mesmo a metrópole do Nordeste
A cidade maior do cariri
Não é à toa que quem vem aqui
O teu progresso não há quem conteste
A prova desse êxito é inconteste
Teu comércio com a indústria se entrosa
Escolas para a moçada estudiosa 
Lazer e diversão para o festeiro
Padim Ciço abençoa o Juazeiro 
Nos 100 anos de vida gloriosa!
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ufanista impressa nos versos cai por terra quando se examina mais detidamente essa 
relação do poeta, seu espaço e o vivido que ele celebra ao sublinhar a importância da sua 
cidade e o que ela contém. Os cem anos não é um tempo, mas uma temporalidade cujo 
continente é próprio lugar. Numa síntese o poeta enfeixa tal temporalidade re-citando 
os feitos, as gentes, os acontecimentos, a topofilia, a peregrinação, o sagrado numa 
síntese em estado de rima. Quando o poeta menciona o próprio cordel, a xilogravura e o 
artesão tratam-se necessariamente de uma metalinguagem, o cordel falando do cordel 
e a cultura que ele envolve e, notadamente, nesse conjunto de estrofes (da segunda 
coluna) a cidade é a grande referência. A cidade de Juazerio de onde brota o cordel 
de maneira ôntica e deságua também em suas páginas literárias. Juazeiro a cidade de 
cordel, a cidade no cordel e seu patrimônio literário, seu patrimônio imaginário entre a 
realidade e a ficção em infinitas ruas, casas e praças em folhetos, em infinitos cordéis 
pendurados em suas praças e ruas, em cem anos o fio da história no fio deste gênero 
literário. Tradições, festas e folguedos tudo está no cordel que figura ainda, ao mesmo 
tempo, como retrato e acervo imaginário tanto do patrimônio material como imaterial. 
Esse fazer é laureado pela consciência do poeta posta em relevo para refletir a fragrante 
essência. Esse par dialético: consciência e essência, que declara o poeta, deixa a porta 
aberta para a esteira fenomenológica desta leitura.

Figura 1 Xilogravura e cordel. Acervo do autor. Fonte: Silva, 2022.
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Os cordéis como mencionamos é uma metalinguagem. Navegamos nas rimas, mas antes o 
olhar contempla a xilogravura. O cordel de Sebastiana Almeida3 (2012) “Padim Ciço abençoa 
o Juazeiro nos 100 anos de vida gloriosa” é ilustrado numa xilo de autoria de Nilo. Predomina 
a representação do Padre Cícero de braços abertos sobre duas capelas e árvores, na parte 
superior, nos ombros do santo padre, a frase 100 anos. Há uma simbiose entre o poeta e 
xilógrafo e o leitor, porque tem uma visão de imagem, a partir da interpretação do texto que 
surge a imagem e admirador da rima. O cordel é imagem, texto e conteúdo. A faca corta 
madeira, a goiva talha a madeira. Sulcos profundos são feitos com canivetes. Perfurações 
que dão uma vida nova a madeira. Arte, cortes leves e suaves, contornos que formam rostos, 
igrejas, contornos que narram, descrevem e por muitas vezes constroem paisagens. Pintadas 
à tinta óleo, geralmente no tom preto as gravuras e cortes na madeira dão a memória, além 
da estética, noções espaciais, e sentido de pertencimento: xilogravuras. 

Nesse tipo iconográfico de arte, pelo corte, estilo, estética remete-se a imaginação, 
memória e especialidade do Nordeste brasileiro. A xilogravura aciona na memória outras 
artes, como o cinema do filme O Auto da Compadecida, também ligado ao gênero literário 
de cordel. A xilogravura mescla-se a outras Artes e essa junção remonta conectividade 
e justaposição e valorização no campo artístico. A xilogravura está nas ruas de Juazeiro 
do Norte, na Rua do Horto, na Avenida Leão Sampaio. São murais pintadas a preto com 
fundo branco. A xilo está no espaço urbano, na cidade, está no cordel, nos reality shows, 
nas propagandas, dando uma dimensão de circuito comunicativo, econômico criativo, 
sinalizando assim uma complexo trama xilogravura, cordel, comunicação, capitaneados 
pela cultura do cordel. A criatividade de José Bernardo da Silva é original quando este 
insere a xilogravura para ilustrar os cordéis,  

“Um fato significativo: Mestre Noza – Inocência da Costa Nick (1897-1984) 
faz a primeira representação em madeira do Padre Cícero. Com a instalação 
da Folheteria São Francisco, José Bernardo da Silva passa a imprimir folhetos, 
anuários populares e orações, distribuindo-os em todo o Nordeste. Como tinha 
dificuldade de clichês para as capas, pede a Noza que as faça em madeira. No 
rastro de Noza, seguem Walderedo, Damásio Paula e outros que iniciaram a escola 
de xilogravura de Juazeiro do Norte, hoje representada pela Lira Nordestina e seus 
artistas.” (DANTAS, 2017, p.161)

A interlocução que se procura em associar o cordel à cidade é uma tentativa, porque o 
cordel o é sendo, muito embora tenha uma glosa neste especificamente. Esta obra é, pois:

“[...] obras de arte não representam outras coisas, elas remetem a si mesmas. 
Não ocupam lugares, criam lugares. Portanto, toda reflexão sobre a arte deve 
respeitar, em sua interpretação, a dimensão autônoma ao invés de se fundar 
em referências que se situam fora dela. As obras de arte como representação 
tornar-se-iam apenas meios para a evocação de coisas ausentes, simbolizações 
ou ilustrações.” (GOMES, 2020, p.24)

3. “Sebastiana Gomes de Almeida Job, filha de Maria Pereira Almeida e Miguel Gomes de Almeida, é cordelista 
nascida em 20 de janeiro 1945, em Santo Amaro município de Assaré no estado do Ceará. [...] No misto entre a carreira 
acadêmica e a literária, a poeta constrói seu reconhecimento galgando uma Cadeira na Academia dos Cordelistas do 
Crato desde a sua primeira reunião (1991), onde ocupa a cadeira número 4 que tem como patrono Cego Aderaldo.” 
Fonte: https://memoriasdapoesiapopular.com.br/2020/04/07/poetisa-sebastiana-gomes-de-almeida-job-sintese-
biografica/ consultado em 24 de fevereiro de 2022.
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Por ser esse espaço um lugar que editou e imprimiu cordéis tem uma contribuição 
expressiva na constituição do imaginário cultural da cidade de Juazeiro do Norte:

Várias gerações ouviram histórias do Padre Cícero, de Lampião, das beatas e dos 
penitentes a quem tiveram o privilégio de conhecer pessoalmente. Outras gerações 
tiveram acesso às histórias pela literatura de cordel e pela xilogravura. Carvalho 
(1998) mostra poeticamente o papel dessas artes e técnicas para a construção 
da história do Juazeiro e da figura mitológica do Padre Cícero. Mas quantos desta 
atual geração têm acesso a essas fontes? Como está o acesso a esse verdadeiro 
tesouro da sabedoria popular para essa juventude ávida por conhecimentos que 
deem suporte à sua fé? Sabemos que já não há a prática da leitura coletiva que se 
fazia nas fazendas e feiras pelo Nordeste adentro. A escola dificilmente estimula a 
leitura de cordéis; quando o faz, é em momentos pontuais, dentro de projetos sem 
continuidade e apoio. (OLINDA, NASCIMENTO e FONTENELE, 2016, P.127)

Neste sentido, os aspectos particulares, notadamente aos fatos religiosos de 
Juazeiro do Norte que impulsionou a imigração dos estados circunvizinhos, favoreceu 
à cidade em formação para aglutinar trabalhadores diversos, poetas, santeiros, ourives, 
advogados, professores, boticários etc. Havia naquele povo de outrora, o desejo de 
suprir as necessidades físicas, pelo viés da metafísica e crença nos milagres, a partir 
das frases atribuídas ao Padre Cícero: “Juazeiro do Norte: Terra de oração e trabalho” 
ou “Em cada casa um altar e em cada quintal uma oficina”, essa pedagogia que alia fé 
e trabalho configura o espaço da cidade. Assim, a cidade espraiada na imaginação tem 
na xilogravura a iconização do cordel. Significa pontuar que “[...] a aproximação entre 
Geografia e literatura pode contribuir para que os geógrafos pensem a geografia como 
dizer-se – e interroguem o dizer da geografia.” (CHAVEIRO, 2015, P. 40).

Das problemáticas levantadas por Olinda, Nascimento e Fontenele (2016) há de 
se considerar a história e memória para se compreender o espaço, pois associando o 
par cordel e xilogravura tratadas em outrora como artes subalternas, Sobreira (2007) 
aludiu: “A despeito de sua inegável importância como um dos mais significativos modos 
de expressão da cultura subalterna, até hoje a xilogravura que costuma ilustrar capas 
de folhetos da literatura popular em verso do Nordeste não mereceu estudo sério e 
específico.” (SOBREIRA, 2007, P. 14). O cordel é imaginado pelo símbolo da xilogravura 
lançado à mente de quem os ler. Ler um cordel é ler também a comunicação dada na 
xilogravura, suas espacialidades, pela indissociabilidade do signo e do símbolo à palavra 
cordel. Cordel passa a ser ícone, sinônimo pela xilogravura.

CORDEL UMA LITERATURA VISUAL ENTRE OUTRAS ARTES E O ESPAÇO

Em Juazeiro do Norte a literatura de cordel conecta-se a um conjunto de outras 
artes narrativas em associação onde o cordel é o centro. O cordel consiste já a partir 
de suas raízes numa literatura que envolve várias artes inclusive musicais pois segundo 
Virgens et.al (2021) o surgimento da literatura de cordel remonta-se ao movimento 
literário medieval denominado de Trovadorismo. A poesia trovadoresca é originária da 
região Provençal do sul da França e se disseminou por toda a Europa ganhando força 
e expressão, sobretudo, em Portugal, na Península Ibérica. A poética trovadoresca 
manifestava-se por meio de cantigas somadas a outras práticas culturais como a poesia, 
a música, o canto, a dança e o uso de instrumentos musicais de corda, como o alaúde e a 
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harpa, cuja herança é também chamada canção de gesta4, ou seja, no trovadorismo. Se 
numa ponta do passado temos as Cantigas Trovadorescas ao som do alaúde, em outra 
ponta do tempo o futuro lhe reservou filiações como o repente e o RAP e no meio está 
a história do cordel. Mas não apenas a música, também outras artes se associam ao 
cordel tais como a xilografia apresentadas nas figuras 2 e 3 estampadas nas paredes, 
retratos urbanos e culturais de ícones, a princípio entalhados na madeira que consistem 
sensualismo narrativo e que se reúne perfeitamente à Literatura de Cordel, pois para 
o xilogravurista a essência desta arte é de expor na madeira o que a mente desenha e 
pensa. E, ao mesmo tempo, é sutileza e força pois o corte rasga para dar sentido. Desse 
modo, a xilogravura é também uma arte ritual que lembra o trabalho do escultor e a 
sensualidade de pôr no mármore ou no bronze a imagem que surge na consciência: 
escolhe a madeira, escolhe as lixas em suas várias espessuras. Serra, lixa e corta. Imagina 
para pôr em relevo a xilogravura pinta, imprime, emoldura para fazer sentido e faz da 
xilogravura uma arte do ser.

Figura 2 – A xilo compõe a cidade. Acervo do autor. Fonte: Silva, 2021.

A observação mostra-nos em Juazeiro que: o que está na xilogravura, está no 
cordel, o que está no cordel está cidade. O que está na cidade é cultura do cordel 
com seus Lampiões, seus chapéus de couro, seus folguedos, seus ritmos de Sanfona, 
seus passos de danças e contra-danças. Mandacarus e luar do sertão. Paisagens de 
seres em narrativa que se ligam a profunda tradição regional de contar histórias. 
Os traços da xilogravura são uma assinatura nordestina, como nos exemplos 
iconográficos acima (Figuras 1, 2 e 3), são uma assinatura da cultura do cordel que 
se liga a profunda tradição regional de contar histórias e de bem contá-las, por isso 
contar em rima, métrica oração, em verso e canção e prender de outro modo o 

4. As canções de gesta são poemas épicos do período medieval declamados. De origem francesa esses poemas 
remontam ao século XI e XIII com intuito de narrar grandes feitos atribuídos a Carlos Magno. Leandro Gomes de 
Barros, considerado o pai da literatura de cordel ressignificou no cordel uma das canções de gestas mais conhecidas: 
“A batalha de Olivérios com Ferrabrás.” 
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leitor/ouvinte, o público ascultante numa fraterna pedagogia da lembrança para a 
construção de histórias eternas. A arte de contar histórias de modo visual, podemos 
associá-la também aos bonecos de Vitalino que são bonecos narrativos, que contam 
histórias e em argila, pequenas esculturas narrativas que também se assemelham as 
estampas que vislumbramos nas figuras acima.

A arte de contar histórias vividas entremeadas às histórias inventadas está nas 
xilogravuras, nas estampas, nos bonecos de Vitalino, nas peças de Ariano Suassuna, 
no cordel que atravessa a cultura nordestina e suas paisagens e lugares. A arte de 
contar histórias está na cidade e faz de Juazeiro um cordel imaginário, uma cidade 
literária.

Figura 3 – Imaginário, cidade e xilogravura. Acervo do autor. Fonte: Silva, 2021.

Considerações Finais

Ao longo deste trabalho buscamos compreender a cidade de Juazeiro do Norte na 
literatura de cordel associando-a ao ícone da xilogravura. A imaginação emerge pela 
literatura e assim poderíamos indagar do que é feita a cultura do cordel? Ela é feita do 
encontro entre o céu azul do sertão e a verde criatividade do poeta no esturricar do solo 
da miséria. Do fértil azul e verde chão da literatura um universo humano e simbólico que 
é a própria literatura de cordel como vivido. O ontológico do cordel no vivido profundo. 
Tudo que dói, tudo que faz rir, tudo que surpreende pode estar no cordel. Qual é a 
essência do cordel? Será que é para rasgar o corpo e chegar na alma como a talhagem 
da xilogravura na madeira?

A cidade imaginada está estampada na arte xilográfica, entre tantas coisas com varal no 
vento, folhetos estão passando pela história, pelo tempo e pelo espaço, letras agrupadas 
aparecem é a própria vida que está nas páginas. Assim, transitar, andar, contemplar essas 
cenas que compõe a paisagem traduz-se em ver e enxergar a cidade nas múltiplas artes 
que se coadunam nas capas dos cordéis que são uma interpretação que o xilógrafo faz das 
narrativas ditas pela rima do cordelista que inscrevem assimilam o urbano.
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A fantasia sobre a cidade é composição espacial e, nesta composição estão 
centralizadas personagens imaginários, em alguns casos, reais. Os cordéis que floreiam 
Juazeiro do Norte estão repletos de personagens míticos, religiosos, homens e mulheres. 
E os poetas cordelistas contribuem expressivamente com este imaginário.
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RESUMO

Este trabalho busca fazer um percurso entre o morar no sertão e a religiosidade do 
seu povo. Uma vez que o sertão possui um grande arsenal imagético constituido pelo 
sertanejo envolta da vida no sertão, através das suas experiências relacionadas aos 
fatores climáticos, geográficos, sociais, culturais e religiosos. Sendo assim, o objetivo 
principal do trabalho é refletir como o imaginário religioso do sertanejo se manifesta na 
casa, enquanto elementos de fé, simbólicos e afetivos, e como isso influencia na  forma 
de morar. Para isso embarcamos na travessia que percorre o sertão de Guimarães Rosa, 
embasados nas teorias do imaginário de Durand, e nas noções subjetiva entorno da casa 
do sertão e seu cosmos sagrado. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Casa do sertão, imaginário, sagrado, espaço.

ABSTRACT

This work seeks to make a journey between living in the sertão and the religiosity 
of its people. Since the sertão has a large imagery arsenal constituted by the sertanejo 
surrounding life in the sertão, through their experiences related to climatic, geographic, 
social, cultural and religious factors. Therefore, the main objective of the work is to reflect 
on how the imagination of the sertanejo manifests itself in the house, as symbolic and 
affective elements of faith, as in the way of living. For this, we embarked on the journey 
that traveled through the hinterland of Guimarães Rosa, based on Durand’s theories of 
imagination and on the notions of the surroundings of the house of the hinterland and 
its sacred cosmos. 

KEY-WORDS: 

Sertão house, imaginary, sacred, space.
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INTRODUÇÃO

Partindo para uma breve compreensão do termo Sertão, ele “que é do tamanho do 
Mundo” como narrou Guimarães Rosa em sua obra sublime Grande Sertão: Veredas, é 
definido como o objeto de estudo proposto. Esta frase é mote inicial de uma inquietação 
que leva a uma conexão imediata com o sentido de ser-no-mundo, de Heidegger. Esta 
dimensão que Rosa dá ao Sertão é constituída por todos os imperativos sociais, culturais, 
geográficos ou religiosos que o circunda, e apesar da importância de todos eles para a 
construção do imaginário sertanejo, a casa e a forma de morar do sertanejo precisam 
ser analisados com mais ênfase, para extrair suas contribuições para a composição deste 
imaginário.  Este Sertão enquanto lócus que é investigado massivamente por vários 
campos disciplinares, como literatura, cinema e geografia, ainda não se consolidou 
inteiramente dentro das discussões da Arquitetura e do Urbanismo. Sendo assim, o 
presente ensaio busca sinalizar, através destas interlocuções, nós que aproximem o 
sertão narrado, que instituem e compõe o imaginário do lugar, com a casa típica do 
sertão, uma vez que é válido pensar sobre uma possível relação poética entre a casa e o 
sertanejo.

Este imaginário sertanejo tem uma forte influência das questões religiosas e das 
crendices populares que percorrem os sertões do nordeste brasileiro e instituem formas 
especificas de manifestar a fé e a crença em divindades, onde a chuva se pede pela fé, 
nas orações e preces pelo fim da estiagem e melhores dias, assim como a alegria das 
festas religiosas representam o agradecimento. E é através do viés do universo religioso 
sertanejo, como um dos principais constituintes do seu imaginário, que este trabalho se 
apoia. Uma vez que a ideia de que a religião ensinou o homem a edificar sua casa, na qual 
as famílias se reuniam ao redor de um altar para cultuar e fazer suas orações, de Fustel 
de Coulanges em A Cidade Antiga, contribui notadamente para embasar a compreensão 
proposta que relaciona a religião e o morar no sertão.  

Citando-a, então, a casa do sertão e o morar no sertão estão para além das 
compreensões do espaço físico na arquitetura. A casa do sertão e todo o cosmos que 
a envolve é definida por Rosa (1989) com “Coisa humana”. Esta expressão narra como 
é a relação indissolúvel entre a casa e o habitar no sertão, descreve como a casa é o 
receptáculo simbólico e, como “coisa humana” ela se manifesta como o elo entre o 
sagrado e o profano, e se expressa como um lugar tomado pelo “sertão-mundo”, o que 
reafirma então a ideia de casa enquanto espaço interno de abrigo, cultos e manifestações 
simbólicas, sagrada e singular.

Considerando este contexto apresentado, o presente trabalho busca fazer uma 
articulação entre conceitos que permeiam as teorias da arquitetura, a subjetividade 
e imaginário com as expressões religiosas do cotidiano sertanejo. Sendo assim, o 
objetivo principal do trabalho é refletir como o imaginário religioso do sertanejo 
se manifesta na casa, enquanto elementos de fé, imagéticos e afetivos, e como 
isso influencia na  forma de morar. Para isto, além do aporte teórico dos autores já 
citados, como Azevedo, Guimarães Rosa, Durand, e Leitão contribuirão para uma 
compreensão do imaginário e da concepção da ideia de casa para além da tectônica. 
E por fim, a consulta em outras referências artísticas e literárias e bibliográficas 
trarão para o trabalho a caracterização do imaginário tão presente e instaurado no 
viver, experienciar e habitar e no sertão. 
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UMA ANOTAÇÃO SOBRE A CASA DO SERTÃO 

Desde o surgimento dos primeiros povoamentos humanos a necessidade de abriga-
se para proteger-se do sol, da chuva e dos animais selvagens fez com que os seres 
humanos desenvolvessem técnicas de sobrevivência e, com o desenvolvimento da 
agricultura, os primeiros indícios de cabanas (teto e parede) para se abrigar. Porém, 
Lúcia Leitão vai além. Para a autora, a necessidade de se abrigar é uma demanda 
que ultrapassa os limites das necessidades físicas e biológicas. Uma vez que, a partir 
do momento que a linguagem emerge nos seres primitivos, tudo passa a receber 
significados e a impulsionar desejos. 

Entendendo a casa para além da sua materialidade, surge os questionamentos: qual é 
o sentido do habitar? De onde vem o desejo de habitar? Por que nunca nos desvinculamos 
da casa da infância? E nessa tentativa de estimular o pensamento a respeito disto Leitão 
(2020) propõe pensar que habitamos para suprir uma demanda de espirito, como 
resposta a uma pulsão que nos faz desejar retornar para um local primeiro, originário, 
“onde tudo nos bastava e éramos felizes”, como anota a autora referindo-se à ideia de 
lugares paradisíacos. Nessa perspectiva, a casa surge como um abrigo, para além da 
sua função física, onde vínculos e relações são reafirmadas, e que deixam marcas na 
memória afetiva e no inconsciente, moldando a subjetividade de cada indivíduo. 

Direcionar esta discussão para nosso objeto inicial, a casa do sertão, implica refletir 
sobre como estas marcas identitárias se fazem presentes na composição da memória do 
sertanejo. Como afirma Azevedo (2018), a casa não abriga apenas o homem do sertão, 
acolhe também o tempo. É um relicário que evoca a memória, pois tudo que nela existe 
se transforma em símbolos, quer seja dos hábitos domésticos quer das relações de 
vizinhança que se consolidam pela presença da casa em núcleos comuns. Ela convida 
a pensar em uma imagem de um “tempo do mundo”, citado por ROSA (1984), como 
afirmação do sertão absoluto. 

A casa do sertão e todo o cosmos que a envolve é definida por Rosa (1989) como 
“Coisa humana”. Esta expressão indica a natureza indissolúvel entre a casa e o habitar no 
sertão, e mostra como a casa é o receptáculo simbólico e, como “coisa humana” ela se 
manifesta como elo entre o sagrado e o profano, e se expressa como um lugar tomado 
pelo “sertão-mundo”, como enfatiza AZEVEDO (2018). 

Tomando a casa como este lugar sagrado, Leitão (2020) também apresenta um 
argumento para isso. A casa, segundo a autora, deriva de um lugar de culto. Uma vez 
que a possibilidade de se reunir em volta de um altar ensinou o homem a construir a 
casa, 1 o que reafirma a ideia de casa enquanto espaço interno de abrigo, mas também 
como algo simbólico no imaginário humano. 

Pensar a casa do sertão, ainda, como “coisa humana”, é considerá-la como produto 
dos anseios do sertanejo, mas, além disso, como reduto destes mesmos anseios e 
desejos, e lugar que abriga os elementos da paisagem que a envolve além do imaginário 
e das memórias indissociáveis da vida de quem mora nela. Por isso, Azevedo (2018) 
considera que o interior da casa é construído pelo corpo de quem o habita, fazendo com 
que a morada de certa forma se comprima contra seus limites materiais com o objetivo 
de formar este abrigo e, nesta dinâmica interna, a casa ajusta-se ao morador, tornando-
se um espelho, capaz de refletir o sertanejo e seu habitar. Diz Azevedo:

1. Coulanges F. A Cidade Antiga. 4ª Ed. São Paulo: Martins Fontes; 1998.
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“Como morada, a casa não é apenas um abrigo e é essa talvez, finalmente, a 
principal questão da sua construção, isto é, por um lado, a casa representa um 
“estar dentro”. É uma guarida, mas, por outro lado, é a mimese do mundo exterior. 
É uma casa-lugar por que o homem do sertão, antes, habita a paisagem, faz da 
extensão diametral entre terra e céu sua morada poética” (AZEVEDO, 2018, p. 123).

A casa traduz o acolhimento em meio à vastidão do sertão. Com isso, “estar dentro” 
é mais que um pousar em algum lugar, é sim a tentativa de recolher-se, em busca de um 
domínio próprio. Neste sentido, como dito por Azevedo (2018, p. 106) além de ser um 
abrigar-se e resguardar-se, é um lugar de captura da paisagem como “coisa construída”, 
fazendo a passagem do material para o simbólico. 

Após esta consideração acerca do entendimento da casa do sertão como objeto cultural, 
afetivo, subjetivo e poético, e sua possibilidade de abrigar o sertanejo e sua a paisagem, 
algumas questões precisar ser levantadas a fim de estruturar o próximo item deste trabalho. 
Sendo assim, a partir daqui atravessaremos um percurso que nos levará para um outro lado do 
caminho, no qual encontraremos a casa como objeto, mas o sertão como atmosfera sagrada 
que invade o espaço da casa e se relaciona intimamente com ela e com quem a habita.

UMA ANOTAÇÃO SOBRE O SERTÃO E SEU IMAGINÁRI RELIGIOSO 

Eu atravesso as coisas
- e no meio da travessia não vejo!

 - só estava era entretido na idéia dos lugares
de saída e de chegada.

Assaz o senhor sabe:
A gente quer passar um rio a nado, e passa;

mas vai dar na outra banda é num ponto muito mais embaixo,
bem diverso do que em primeiro se pensou.

Viver nem não é muito perigoso?
(ROSA, 1965, p.33)

O que faria parte desta travessia? Como o sertão se apresenta enquanto lugar de 
travessia? Quais as marcas que se leva dessa passagem? Pensar o sertão como este lugar 
de travessia é uma das formas mais simples de fazer uma analogia com as etapas da vida 
e da morte. Durante a vida, o sertanejo atravessa o tempo e o espaço com objetivos 
muito claros, “”da saída e da chegada”, como quem entende a dialética entre o bem e 
o mal através da leitura mais prática possível. Além disso, é atrelado ao viés religioso 
e sagrado, e embalado pela cultura popular, que a fé do sertanejo é estruturante da 
sua vivência no mundo. A ideia de fé, do sagrado, do divino e do religioso é como uma 
memória coletiva repassada entre as gerações e reafirmadas no cotidiano. Isso por que 
tudo que envolve o sertão e seu cosmo é simbólico, e, por conseguinte, imagético. Isso 
por que o sertão é um espaço que significa e é significado, e toda a sua construção 
simbólica é embasada num imaginário que não é fixo e imutável, mas que se consolida 
através das experiências que s sertanejos vivenciam, transformam e, até criam. 

Partindo inicialmente para uma análise da compreensão poética sertanejo, com o objetivo 
de se aprofundar nas discussões do imaginário e a relação com o sagrado, ao volver os 
olhares para as assimilações de Ariano Suassuna ao tratar do Imaginário que se desenvolveu 
no campo popular, também o torna responsável pela sua contribuição na constituição de um 
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imaginário sertanejo consolidado e difundido através das suas obras. Sendo assim, propõe-
se a pensa sobre o tema, ao ser indagado pela seguinte questão: “de onde vem tais intuições 
– inspirações -?” Menezes (2012) elucida que a resposta a qual Ariano encontrou para tal 
pergunta, nos faz questionarmos também se conseguimos através deste questionamento 
chegar, então, a pulsão originária da construção do imaginário sertanejo. 

Uma vez que Menezes (2012) afirma que a intuição imagética de Ariano: “é por 
excelência o fruto estético das marcas indeléveis guardadas de uma infância sertaneja 
na região do semiárido”, “por meio de sua inserção e iniciação no imenso patrimônio 
das tradições coletivas dessa área, como encruzilhada e adensamento de vários fluxos 
culturais, mas também mediante suas experiências pessoais”. Nesta passagem, constata-
se que as obras do autor-poeta sertanejo se configuram como esta memória cíclica, 
a qual sempre é acessada, em cada retorno, por um mergulho no mais íntimo da sua 
infância, do seu inconsciente, e, por conseguinte, das raízes da cultura do Sertão.

Seguindo deste entendimento do conceito de imaginário para a construção popular, que 
é o que faz ser considerado pelo senso comum como algo que é fruto de imaginações, que 
é inventado ou foge do que é real, o termo imaginário no campo técnico-cientifico começou 
a repercutir dentro das mais variadas áreas de estudo e logo foi colocado como tema par 
diversas teorias que o lançou para centro do debate cientifico. Com isso, durante todo o 
século XX inúmeros autores se propuseram a pesquisar e desmistificar a ideia de Imaginário, 
ente eles estão: Gaston Bachelard, Gilbert Durand e Armando Silva. Esses teóricos mostraram 
inúmeras dimensões que o imaginário possui, além de dignificações que vão se moldando e 
tomando partido distintos de acordo com o que cada autor propõe pensar.

A abordagem concebida por Durand (2002) parte da sua apreensão e discordância 
em relação a falta de valorização das imagens pelas teorias que ressaltam a consciência 
racional em detrimento da subjetividade, dos mitos, da imaginação ou do inconsciente, 
e todas as questões da realidade que são impossíveis de serem explicados e entendidos 
unicamente pelo viés da razão. Sendo assim, ele fez um extensivo estudo da produção 
cultural humana, especialmente das imagens que emergem das narrativas mitológicas, 
das religiões e das grandes obras literárias e artísticas, para aferir que:

“Inicialmente, o pensamento lógico e a imagem não estão separados - a imagem 
carrega um sentido diretamente ligado à significação imaginária, ou seja, um signo, 
um símbolo. E seria por isso que “[...] o imaginário não só se manifestou como 
atividade que transforma o mundo - imaginação criadora -, mas, sobretudo como 
transformação eufêmica do mundo, como intellectus sanctus, como ordenança do 
ser às ordens do melhor” (DURAND, 1997. p. 432). Ainda, para o teórico o imaginário 
é um motor repositório, uma espécie de “bacia semântica”, local onde as imagens 
podem se multiplicar. A noção de imaginário é, para ele, complexa”. (ANÁZ, 2014)

Com isso, é possível compreender as imagens simbólicas como partes integrantes 
do imaginário, assim como os símbolos, signos, mitos e arquétipos, o qual, é projetado 
como um repertório de imagens da humanidade, ou ainda como:  “o conjunto das 
imagens e relações de imagens que constitui o capital pensado do homo sapiens (…), 
o grande denominador fundamental onde se vêm encontrar todas as criações do 
pensamento humano” (DURAND, 1968). Além disso, esse conjunto imagético, além de 
simbólico, dever ser percebido para além de uma coletânea de imagens, e considera a 
subjetividade a oferecer espaço para o desencadeamento de uma coletividade, afim de 
“compor o complexo quadro das esperanças e temores de toda a humanidade, para que 
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cada um se conheça e reconheça nela”. (DURAND, 1968, p.134). Assim, Durand (2002) 
promove uma abordagem às imagens através da identificação de significados intrínsecos 
às próprias imagens, presentes em culturas de inúmeras temporalidades e localidades.

Entretanto, para que se chegasse as compreensões sobre os estudos do imaginário, Durand 
faz um extenso percurso sobre o estudo das imagens desde o início das civilizações, talvez, o que 
diria Hurssel, “um retorno as coisas”, para compreender como as possibilidades de simbolizar 
e conceber imagens, sobretudo no âmbito religioso, passaram de proibidas para elementos 
fundamentais para expressar a fé, a religiosidade e a crença no que é sagrado e divino. 

Essas compreensões partem de análise histórica feita por Durand da função da imagem na 
cultura do ocidente, que deu origem a um iconoclasmo endêmico, motivados pela proibição 
de criar imagens como substitutivo para o divino, baseado no monoteísmo e na logica binária 
como via de acesso a verdade. Essa possibilidade de a imagem ser “incerta e ambígua”, de 
descrição infinita e contemplação inesgotável, fez da imagem por um longo tempo desvalorizada 
e recriminada, embora, afirme Durand que: “É pela imagem (imago) que a alma humana 
representa com maior exatidão ainda as virtudes da santidade”. (DURAND, 2004 p.19)

Porém, dentro deste percurso histórico, as imagens produzidas a partir das ações 
franciscanas retomam, de certa maneira, o culto à natureza, inclusive nas pinturas. Assim, 
os imaginários oriundos das religiões pagãs apareciam nas pinturas de temas religiosos 
na forma do culto à natureza, exaltando o “homem natural e sua paisagem agreste, mas, 
também, o retorno ao paganismo e à teologia natural das forças antropomórficas que 
regem a natureza” (DURAND, 2004, p. 20). 

Partindo para o pensamento do imaginário sertanejo e sua constituição também através do viés 
do sagrado e do divino, como já citado no texto, Pontes (2014) afirma que uma das características 
notadas nas práticas religiosas do sertanejo é “a afinidade com o misticismo extravagante, onde 
também ocorre a crença em superstições”. Esse contato que associa mitos e crenças católicas 
como a do paraíso verde em contraposição com a seca, faz-se necessário a imagem de uma 
divindade que propicie o fim disto fazendo do sertão imaginado essa possível travessia para a vida 
plena, como ilustra a música Légua Tirana de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira: 

Oh, que estrada mais comprida
Oh, que légua tão tirana.

Ai, se eu tivesse asa
Inda hoje eu via a Ana.

Quando o sol tostou as fôia
e bebeu o riachão
fui inté o Juazeiro

pra fazer uma oração.
Tô vortando estrupiado
mas alegre o coração.

Padim Ciço ouviu minha prece
fez chovê no meu sertão.
Varei mais de vinte serra

de alpercata e pé no chão
mesmo assim inda farta

pra chegá no meu rincão.
Trago um terço pra Das Dores

pra Reimundo um violão
e pra ela, e pra ela

trago eu e o coração.
(Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, 1949)
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Esta perspectiva do sertão como travessia e da vida do sertanejo perante a necessidade 
de cumprir com sua promessa as divindades, para que alcance a graça desejada, como 
ilustrada na música de Luiz Gonzaga, rege a forma de viver deste povo, uma vez que 
reafirma esta condição cultural presente no imaginário e na memória coletiva de que a 
fidelidade aos beatos, padres e conselheiros desbravadores do sertão, garantem a estes 
romeiros e devotos a passagem para esta terra prometida após as provações da seca.

Se dirigirmo-nos agora para pensarmos o espaço na arquitetura como uma produção 
genuinamente humana, e essa necessidade de adentrar e proteger-se como uma pulsão 
fundante da condição humana. Poderíamos, então, categorizar o que tornaria um espaço 
sagrado? Uma vez que, considerando que os espaços podem ser produzidos, seria então 
por meio da experimentação que o espaço transformaria-se em um espaço sagrado, 
uma vez que esse processo simbólico refletiria as características emocionais associadas 
às características físicas do lugar (ROSENDAHL, 2018). 

Esse processo se daria ou pela manifestação reveladora de divindades em objetos, 
pessoas ou coisas, ou ainda, pela construção cultural, como cita Rosendahl: “As atividades 
religiosas imprimem no espaço transformações que estão fortemente relacionadas com 
os aspectos culturais da comunidade, de tal modo que o espaço pode ser percebido de 
acordo com os valores simbólicos ali representados” (ROSENDAHL, 1994).

Ao direcionar, então, a discussão para nosso objeto: a casa do sertão, implica refletir sobre 
como estas marcas identitárias se fazem presentes na composição da memória do sertanejo. 
Como afirma Azevedo (2018), a casa não abriga apenas o homem do sertão, acolhe também 
o tempo. É um relicário que evoca a memória, pois tudo que nela existe se transforma em 
símbolos, quer seja dos hábitos domésticos quer seja das relações de vizinhança que se 
consolidam pela presença da casa em núcleos comuns. Ela convida a pensar em uma imagem 
de um “tempo do mundo”, citado por ROSA (1984), como afirmação do Sertão absoluto. 

Figura 1: Orátório em alpendre de uma casa popular. 
Fonte: intagram autoria: Caio Germino, 2021.
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Sendo assim, a casa do Sertão e todo o cosmos que a envolve é definida por 
Rosa (1989) como “Coisa humana”. Esta expressão indica a natureza indissolúvel 
entre a casa e o habitar no Sertão, e mostra como a casa é o receptáculo 
simbólico e, como “coisa humana” ela se manifesta como elo entre o sagrado 
e o profano, e se expressa como um lugar tomado pelo “sertão-mundo”, como 
enfatiza AZEVEDO (2018). 

Figura 2: Novena de Santo Antônio no interior da casa. Fonte: Google. Autoria: Camila 
Machado, 2017.

Considerando as manifestações do imaginário embasados pela fé e religiosidade 
e esse encontro com a casa, Rosendahl (2018), na tentativa de ilustrar essa 
construção do espaço sagrado, cita a casas dos festeiros em festa populares 
católicas, como espaço sagrado no momento em que as bandeiras dos Santos 
adentram a casa. Isso reflete como a casa do sertão tem essa condição de relicário 
sagrado e condiciona tudo que adentra seus limites espaciais a uma passagem do 
real para o simbólico. 
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Figura 1: Oratório no interior de uma casa sertaneja. 
Fonte: Google. Autoria: desconhecido, s/d.

Esta possibilidade de transformação simbólica do espaço da casa, inicialmente vista 
como espaço de morar, e posteriormente em espaço de culto ao sagrado, traz uma 
conexão imediata aos estudos dos imaginários de Durand, uma vez que a necessidade 
de tornar imagética toda e qualquer expressão permite que o sertanejo crie dentro no 
seu núcleo uma extensão do espaço sagrado que ele deseja ter/estar/ser, condicionando 
então a forma de se relacionar com os ambientes em que as imagens sacras estão 
cuidadosamente dispostas de forma a produzir uma bolha energética de proteção e 
cuidado, das adversidades que se encontra da porta para fora. 

Esta compreensão demonstra a importância de pensar o espaço da casa como espaço 
interno, como definiu Zevi (1977). Uma vez que a arquitetura deixa de ser apenas uma 
construção objetiva para se mostrar como uma experiência marcadamente subjetiva. 
Sob essa perspectiva, muito mais do que proporcionar um espaço para o abrigo, a 
arquitetura também se oferece como espelho. Um espelho capaz de refletir o humano 
em sua unidade, agora não mais no sentido corporal, mas, sim, como uma realidade 
existencial. (LEITÃO, 2011)

Outra característica extremamente importante de mencionar, ao analisar as imagens, 
é como o espaço do oratório se torna uma Galeria de imagens. Nas esculturas os santos 
católicos que ilustram, em suas particularidades, a fé em coisas distantes, sempre atrelados 
aos elementos da natureza. Nos quadros, uma composição que coloca, lado a lado, as 
imagens de pessoas da família que já partiram para paraíso, dentro da compreensão 
cristã, e de divindades que possuem o poder de acolhe-los. O que permite, em uma 
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compreensão mais imediata, pensar no oratório como espaço de memória e conexão 
com a história, o assado e a vida, mas também, por outro lado, reforça esta necessidade 
inconsciente de tornar, no campo simbólico, aquelas pessoas em seres sagrados, que 
lhes protegem de onde estão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Fazendo uma breve análise de tudo que foi exposto, podemos considerar que a casa 
do sertão enquanto espaço que acolhe o tempo, a paisagem e transforma todos os seus 
elementos em símbolos e linguagem, também se apresenta como um espaço influenciado 
pela manifestação do sincretismo, da fé e do sagrado. Uma vez que a necessidade de 
amparar os anseios da vida em preces e milagres realizados por algumas divindades, 
faz com que a casa receba culturalmente um lugar dedicado ao culto e a possibilidade 
de tornar visual, e simbólico, a sua fé. Criando rituais e formas de ocupar o espaço no 
qual estes elementos que caracterizam a fé estão inseridos além de tornar este espaço 
sagrado lugar onde se pede e se agradece pela as preces atendidas e desejos realizados.

Sendo assim, o sertão assume culturalmente essa ideia de espaço que não se 
limita as suas delimitações geográficas e territoriais, e todo o emaranhado de cultural 
e sincretismo que envolve o morar no sertão merece ser estudado com mais ênfase 
para que possamos extrair destas breves compreensões elementos que contribuam 
para demonstrar como o imaginário sertanejo não é fixo e imutável, e que ele por ser 
significante e significado, é experienciado de formas distintas e subjetiva, de acordo com 
as vivências individuais ou coletivas, das imagens consolidadas e das memórias vividas, 
afinal, como diria Rosa (1986): o “Sertão é isto, o senhor sabe: tudo incerto, tudo certo.”
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DAS COISAS QUE SÃO VISTAS EM ISOLAMENTO

Ricardo Luis Silva, 
Centro Universitário Senac, ricardo.lsilva@sp.senac.br

RESUMO

O artigo apresentado aqui é um ensaio visual, uma outra forma de falar e pesquisar. 
Escrever por imagens, pesquisar por imagens, pensar por imagens. Fazer imagens. Num 
momento nunca antes presenciado pela nossa geração, estar em estado suspenso, 
isolados em uma quarentena aparentemente longa demais, sem contato com o “outro 
urbano”, distantes dos dissensos constitutivos da vida urbana, nossa sociedade se vê 
sem perspectivas. Sem perspectivas visuais, por estar confinado em um espaço diminuto 
e interior, e também sem perspectivas de futuro, do depois, dos planos e desejos do 
porvir. O ensaio “escrito” aqui é uma tentativa de sedimentar e manter revelado – talvez 
numa tentativa de fazer história – nosso cotidiano durante a pandemia do COVID-19 no 
Brasil.

PALAVRAS-CHAVE:

Alteridade Urbana; COVID-19; Intersubjetividade; Cotidiano.

ABSTRACT

The article presented here is a visual essay, another way of talking and searching. 
Write by images, research by images, think by images. Make images. At a time never 
before witnessed by our generation, being in a suspended state, isolated in a quarantine 
apparently too long, without contact with the “other”, far from the dissenting aspects 
of urban life, our society finds itself without perspectives. Without visual perspectives, 
for being confined in a small and interior space, and also without perspectives of the 
future, of the after, of the plans and desires of the tomorrow. The “written” essay here is 
an attempt to sediment and keep revealed - perhaps in an attempt to make history - our 
daily lives during the COVID-19 pandemic in Brazil.

KEY-WORDS: 

Urban Otherness; COVID-19; Intersubjectivity; Everyday life.
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COLETAR E REGISTRAR O COTIDIANO

Sou um colecionador. Sou um fazedor de listas. Coleções e listas de coisas. Coisas que 
eu olho, coisas que me olham, me interpelam, me constituem. Mas sou também um 
caminhante urbano... a Cidade como lugar de olhar no olho do outro, de constituir-se a 
partir do olhar do outro.

Um dia o escritor francês Georges Perec (1999) me falou: Faça listas. Catalogue o 
ordinário que está a sua volta. Dê razão existencial ao cotidiano que constitui nossas 
vidas. Anote o que não se percebe, o que não têm sentido perceber. Colecione.

Assumo a postura benjaminiana do Colecionador. Colecionar e catalogar o mundo das 
coisas cotidianas, ordinárias. Preciosas banalidades cotidianas sem a menor qualidade. 
Coisas que passam despercebidas pelos olhos que vêm ver o mundo, a Cidade.

“Num mundo que está bem adiantado em seu caminho para tornar-se um vasto 
garimpo a céu aberto, o colecionador se transforma em alguém engajado num 
consciencioso trabalho de salvamento”. (SONTAG, 2004, p. 91)

Como conceito, colecionar é parte integrante de formulações humanas como a Memória, 
a transformação das palavras em linguagem, o desenvolvimento e aproximação da criança 
com o mundo. Colecionar é ato de rememoração, produção do conhecimento histórico, 
descontextualização de objetos no espaço e no tempo. Colecionar é reivindicar para si a 
possibilidade de possuir o mundo, mesmo apenas uma parte insignificante dele, ou até me 
relacionar com o Outro, no caso de coleções de objetos antigos ou encontrados e recolhidos. 
Colecionar é catalogar, inventariar, organizar, descontextualizar, resignificar, recriar, reexistir. 
Colecionar é “desinvestir” o objeto de seu sentido utilitário, é dar-lhe outro lugar no mundo 
dos objetos. Colecionar é ativar gavetas, arcas, baús, caixas. Colecionar é caminhar, frustrar-se, 
insatisfazer-se, continuar. Colecionar é um gesto filosófico, um portar-se perante, um exercício 
de memória prenhe de porvir, um olhar para o passado e para o futuro simultaneamente.

Por isso coleciono coisas e faço listas.
Listas de coisas que encontro enquanto caminho/habito a Cidade.

SÃO PAULO, MARÇO DE 2020 

Mas subitamente nos deparamos com uma pandemia sanitária global! O COVID-19 
chega ao Brasil e escolhemos, como forma de tentar “achatar a curva”, a quarentena e o 
isolamento social, o #ficaemcasa.

Com isso, o necessário distanciamento social temporário (que parece se prolongar ainda 
por bastante tempo) nos coloca em suspensão. Perde-se momentaneamente a potência 
do olhar do outro. Estamos isolados fazendo nosso cotidiano citadino na esfera doméstica. 
Perdemos drasticamente o contato com a rua, com a imprevisibilidade do espaço público, 
com o encontro com o desconhecido. Somos apartados do necessário choque urbano das 
subjetividades, das exterioridades, do fora. De repente, tudo ficou “dentro”. E, felizmente, 
minha condição de professor universitário permitiu o tal do “home office”, levando também 
esse “fora” para “dentro”. Acentua-se ainda mais essa ruptura com a Cidade.

Descolado da Cidade, um corpo em isolamento.
E, em isolamento, olhando pela janela da sala do pequeno apartamento, avisto a cidade 

e, nela, não mais os outros, mas suas janelas. Troca-se o olhar no olho do outro (KEHL, 
2015) pelo olhar na janela do outro. O olho não seria a janela da alma? Pois bem... aparece 
aí, novamente, em suspensão, uma possibilidade. Uma possibilidade de retomar os afetos 
constituintes típicos do espaço da Cidade. Me debruço sobre essa nova possibilidade e me 
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reconheço no outro pela janela, dele e minha. Mas então seria afinal: janela ou espelho? 
Uma perspectiva do mundo que está ali fora, transformado em registro, documento? Ou 
um reflexo de mim mesmo, um reconhecimento, um autorretrato?

Miro, isolado, e registro esse novo cotidiano. Anoto o cotidiano do outro, que também 
é meu. Faço novamente uma lista, isolada, das coisas que são vistas em isolamento.

ENSAIO

Figura 1: das coisas que são vistas em isolamento {147}.Autoria: autor, 2020.

Figura 2: das coisas que são vistas em isolamento {087}. Autoria: autor, 2020.
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Figura 3: das coisas que são vistas em isolamento {065}. Autoria: autor, 2020.

Figura 4: das coisas que são vistas em isolamento {179}. Autoria: autor, 2020.
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Figura 5: das coisas que são vistas em isolamento {131}. Autoria: autor, 2020.

Figura 6: das coisas que são vistas em isolamento {092}. Autoria: autor, 2020.
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Figura 7: das coisas que são vistas em isolamento {083}. Autoria: autor, 2020.

Figura 8: das coisas que são vistas em isolamento {074}. Autoria: autor, 2020.
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Figura 9: das coisas que são vistas em isolamento {066}. Autoria: autor, 2020.

Figura 10: das coisas que são vistas em isolamento {016}. Autoria: autor, 2020.
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A MÃO E A MATÉRIA NA ESCOLA: 
PANORAMA PEDAGÓGICO DA ÊNFASE NO CORPO SENSÍVEL
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RESUMO

O cenário atual da educação no Brasil, a reflexo do estadunidense, testemunha a 
proliferação de discursos e práticas que privilegiam o contato direto com a matéria e a 
construção de projetos como exercícios de grande valor para uma aprendizagem focada 
nas habilidades e competências tomadas como necessárias para o futuro. Trata-se das 
metodologias ativas, em especial a abordagem maker. O presente trabalho pretende 
delinear uma perspectiva crítica sobre tal movimento, a partir da revisão de autores da 
pedagogia desde o século XVII, demonstrando a presença histórica de conceitos-chave que 
são frequentemente celebrados como inaugurais em tal discurso. Aponta-se, também, a 
possibilidade de convergência com conhecimentos e práticas consolidadas na pedagogia 
de arquitetura e design, articulada na teoria da representação e os estudos do imaginário.
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ABSTRACT

The current brazilian field of education, as reflected from the United States, witnesses 
the proliferation of discourse and practices that favor the direct contact with matter and 
project construction as exercises of great value for learning focused on skills regarded 
as necessary for the future. They are the active methodologies, especially the maker 
approach. This work intends to outline a critical perspective of such movement, starting 
with the revision of authors in pedagogy since the 17th century, establishing the historical 
presence of key concepts frequently celebrated as novel in such discourse. The possibility 
of a convergence with knowledge and practices well-established in Architecture and 
Design teaching is also indicated, as articulated with representation theory and studies 
of the imagerie.
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“A massa é, então, o esquema fundamental da materialidade. A própria noção de 
matéria, acreditamos, está estreitamente ligada à noção de massa. [...] Uma mão 
ociosa e acariciante que percorre linhas bem feitas, que inspeciona um trabalho 
concluído, pode ficar encantada com uma geometria fácil. Ela conduz a uma filosofia 
de um filósofo que vê o operário trabalhar. No reino da estética, essa visualização 
do trabalho concluído leva naturalmente à supremacia da imaginação formal. Ao 
contrário, a mão trabalhadora e imperiosa aprende a dinamogenia essencial do real 
ao trabalhar uma matéria que, ao mesmo tempo, resiste e cede como uma carne 
amante e rebelde. Acumula assim todas as ambivalências.” (Bachelard, 2018. p.14)

Atualmente, o debate amplo sobre a escola encontra-se permeado pelo delineamento 
de uma intensa contraposição. O senso de protagonismo histórico do homem moderno 
— indivíduo em concepção forte, dono de sua própria vontade, ignorante da terceira 
chaga narcísica1 — o faz enxergar-se sempre no ponto de virada de algo como uma 
profunda descoberta. Algo que tornará velho todo o conhecimento, que revelará a 
realidade dormente sob o véu da letargia intelectual da práxis. Nascida de tal fôrma, a 
contraposição citada se dá, quase sempre, nos termos da escola tradicional, obsoleta e 
inadequada, e a nova pedagogia que se quer defender na ocasião. Aqui, falaremos sobre 
uma das metodologias ativas, aquela que se convencionou chamar de educação maker.

Costurando pedaços de uma notada cultura maker2 e teses sobre a aprendizagem 
brandidas como novidade, e sobre o plano de fundo dos estudos sobre o desenvolvimento 
infantil, essa educação maker abunda e prospera. Imperativos da cultura empresarial a 
penetram em pelo menos duas frentes: mais superficialmente, por uma ideologia do gosto 
pelo futuro, mediada no maravilhamento tecnológico — uma erótica das máquinas; e, mais 
profundamente, ao reduzir a necessidade de formação do indivíduo à sua função produtiva, 
através da implantação de novas matrizes curriculares: no lugar de conhecimentos, entram 
as habilidades e competências como os objetivos desejáveis da aprendizagem. Constitui, 
portanto, em semelhança com as metodologias ativas, uma afirmação de um tipo específico 
de sujeito, indivíduo dono de si; como também a demarcação de um espaço possível de 
ação e obra, claramente limitado pelo universo do trabalho. Aqui, a cultura empresarial 
exerce peso, portanto, tanto sobre o ser quanto sobre o fazer do aluno.

1. “No transcorrer dos séculos, o ingênuo amor-próprio dos homens teve de submeter-se a dois grandes golpes desferidos 
pela ciência. O primeiro foi quando souberam que a nossa Terra não era o centro do universo, mas o diminuto fragmento 
de um sistema cósmico de uma vastidão que mal se pode imaginar. Isto estabelece conexão, em nossas mentes, com o 
nome de Copérnico, embora algo semelhante já tivesse sido afirmado pela ciência de Alexandria. O segundo golpe foi 
dado quando a investigação biológica destruiu o lugar supostamente privilegiado do homem na criação, e provou sua 
descendência do reino animal e sua inextirpável natureza animal. Esta nova avaliação foi realizada em nossos dias, por 
Darwin, Wallace e seus predecessores, embora não sem a mais violenta oposição contemporânea. Mas a megalomania 
humana terá sofrido seu terceiro golpe, o mais violento, a partir da pesquisa psicológica da época atual, que procura 
provar o ego que ele não é senhor nem mesmo em sua própria casa, devendo, porém, contentar-se com escassas 
informações acerca do que acontece inconscientemente em sua mente.” (Freud, 1996, p.34)

2. Entende-se por cultura maker um movimento (ou parcela dele) popularizado com a internet e que tem suas raízes 
na virada do século XXI. Relaciona-se com o D.I.Y. (do it yourself — faça você mesmo), o software livre, o hacktivismo e 
o copyleft. Alinhado inicialmente a uma denúncia do consumismo excessivo e da prática generalizada da obsolescência 
programada, o movimento delineou a utopia de uma nova forma da cultura possibilitada pela internet, uma que 
explora a cópia, o pastiche, o remix — e que enfatiza o impulso de tomar para si as possibilidades de produção de 
seus próprios objetos técnico-culturais. Mais tarde, ocorre o estabelecimento e a ampliação de uma rede de espaços 
equipados para tal produção em grupo. Adequados para uma presumida demanda de inovação para negócios, os fab-
labs promovem a aproximação com o discurso do empreendedorismo avançando sobre a escola contemporânea ao 
fim da segunda década do século — uma escola que, como sugere Charlot (2020), deixou de “pensar a humanidade 
do homem” para pretender garantir uma aprendizagem mais eficiente.
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Para entender o papel de tal proposta educativa no cenário contemporâneo, 
desatemos então certos nós. Algumas das proposições enunciadas como novidade estão 
presentes em longevas discussões entre os pedagogos. Esclarecer e situar tais debates 
em seus contextos se faz necessário para dissolver seu aspecto ilusório de novidade e 
recuperar-lhes sua historicidade própria. Por isso, propõe-se neste ensaio um breve (e 
incompleto) levantamento de temas específicos, centrais para a educação maker, como 
foram debatidos por alguns dos pensadores da educação desde o século XVII. São eles a 
dimensão do interesse (e suas aproximações com as ideias de vontade, gosto ou desejo); 
a centralidade da autonomia no processo de aprendizagem; e, principalmente, ênfases 
possíveis na importância da materialidade em interação com a dimensão do corpo — a 
vulgar, mas apropriada expressão “botar a mão na massa”. No percurso dos pedagogos, 
pretende-se alcançar a ancoragem teórica de um dos proponentes desta educação mão-
na-massa: Mitchel Resnick, a partir de Seymour Papert.

Adota-se uma periodização que pretende reconhecer o campo das discordâncias 
fundamentais sobre a ideia de escola como se desenrolou nos últimos séculos, em vez 
de homogeneizar o passado a um erro superado sob a denominação “escola tradicional”. 
A disputa se dá, mais adequadamente, entre a pedagogia clássica, inaugurada com 
os pioneiros da didática e resistindo até o entreguerras; e a pedagogia moderna, 
representada pelos escolanovistas do início do século XX, alguns de seus pares fora da 
Europa, e alguns de seus comentadores. A figuração de tal panorama se desenrola não 
como a evolução de uma ciência do aprender, mas como a disputa de visões sobre o 
sentido da escola, e mais profundamente do humano — o que culmina num momento 
contemporâneo de crise profunda e singular impasse.

Ao percorrer quase quatro séculos de pedagogia, o enquadramento dos assuntos 
relacionados à cultura maker possibilita, ao final, delinear uma hipótese transversal: 
a de que a interação física do corpo com a matéria, em especial na atividade plástica 
de conformar e re-propositar objetos da cultura, constitui não apenas uma ferramenta 
de acesso ao conhecimento racional e da possibilidade de transformação do mundo a 
partir do desígnio mental; mas também, como os arquitetos já reconhecem, uma base 
material de uma inteligência propositiva, própria do projetar.

DESPERTAR DA PEDAGOGIA HUMANISTA

Na Europa medieval havia, essencialmente, dois caminhos para aprender. Num deles, 
das corporações de ofício, formava-se o trabalhador-artesão, treinado numa prática da 
produção de bens de uso. A escola do assistente-aprendiz não separava-se do trabalho, 
dava-se no percurso das etapas mais fáceis ou desagradáveis dele. Seus professores eram 
o couro, o vidro, o metal, a madeira, o barro, a pedra — tanto quanto o mestre. O saber 
estava não só em sua mente, mas também na mão que decifra pelo tato as variações do 
material e executa com perfeição as formas consolidadas pela tradição. Em contraste, o 
caminho reconhecido como superior era o da escolástica, do conhecimento antigo, que 
formava aprendizes para as ocupações superiores da teologia e do direito, na tradição 
das artes liberais formadas pelo trivium e o quadrivium. 

Então, com os ventos da aproximação do século das luzes, o espaço de embate das 
ideias foi sendo penetrado pelo empirismo dos primeiros cientistas. A palavra método 
ganha proeminência a partir do século XVI, se estendendo da ciência para o ensino, 
trazendo consigo uma rejeição da retórica e da lógica indireta dos aristotélicos. Para 
aculturar uma “nova elite governante de uma comunidade civilizada” (Hamilton, 1993. 
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p.11), a burguesia, era necessário um conhecimento natural e humanista que se dá pela 
ciência, facilitado por regras simplificadas, curtas e memorizáveis. Neste contexto, Jan 
Amos Comênio é amplamente considerado o principal compilador da didática como a 
arte e a ciência de ensinar (ibid). Em sua Didática Magna, inventa o currículo — que 
supõe não apenas uma lista organizada de tópicos mas também uma sequência correta 
deles: do mais simples para o mais complicado, do mais fácil para o mais difícil.

“As noções de currículo e didática emergiram e sustentaram a criação de uma nova 
tecnologia de escolarização. E foi o suposto poder desta nova instrumentação que, 
sem nenhum traço de humildade, levou Comênio a expressar na “Didactica Magna” 
que “todas as coisas” (omnia) podem ser ensinadas a todos os homens (omnes).” 
(Hamilton, 1993, p. 9)

A obra é considerada a inauguração da pedagogia. Sua noção de método (didática) é 
o que vai permitir posteriormente o advento da escola de massas; não apenas quando 
toma por princípio a igualdade dos educandos, mas também quando estabelece uma 
forma escolar que coloca um único professor ensinando dezenas de crianças — é a 
formação humanista de muitos por poucos. Constitui um pilar disciplinar que só encontra 
relevante desafio teórico no início do século XX; no entanto, não é em seu ordenamento 
cartesiano que encontra tal desafio, ainda hoje. Comênio havia herdado de Ratke a 
orientação empirista de sua pedagogia (Boto, 2017, p. 166), como também de Descartes 
o “cogito, ergo sum”. A escola de Comênio era, portanto, uma escola para a formação 
do espírito humano livre e civilizado, como instância superior do indivíduo. Ela trata da 
vida mental do humano, governado pela razão — por isso um espaço de aprendizado 
relacionado, mesmo que por contraposição, à escolástica em vez da corporação de ofício.

A disciplina do corpo segue sendo inferior, num atravessamento que é também de 
classe. Aqueles que aprendem na prática, na lida material, são os trabalhadores artesãos 
— a eles que se reserva a dedicação a uma forma basal de compreensão e atuação no 
mundo, aproximada às mãos e aos sentidos. Isso não significa negar a dimensão dos 
sentidos na filosofia empirista, para a qual figuram como janelas imperfeitas para o 
mundo natural. Na pedagogia de Wolfgang Ratke, assim como na de Comênio, o uso 
de ilustrações e o exercício de leitura das formas tem grande importância, aparecendo 
como uma dimensão rasa de representação, como pontes para atingir o domínio da 
racionalidade:

“O preceptor explica, delicadamente, as letras aos meninos e como são construídas 
sua figura e forma. Por exemplo, veja a letra o: tem uma figura redonda e é como 
um círculo ou um prato. Assim se guarda melhor. O c é redondo, mas somente um 
semicírculo, como a foice. O x tem a forma da cruz. O m possui três traços verticais 
e o n só possui dois (...). Por meio de tal ensino, a criança é motivada a pensar mais 
facilmente as coisas, além de reconhecer e copiar as formas e as figuras das letras a 
partir de objetos materiais que ela vê em sua casa.” (Ratke, apud Boto, p.168)

Se, em tal didática, os sentidos constituem pouco mais que pontos de contato entre 
a realidade e o mundo superior da razão científica, muletas limitadas para alcançar o 
esclarecimento; e se o ensino deve ser do mais simples para o mais complexo, segue 
a compreensão de que as experiências de contato direto com a matéria têm potencial 
pedagógico especial para as crianças pequenas. Esta constatação levou Friedrich 
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Froebel, pouco depois, a fundar a ideia do Jardim de Infância (Kindergarten), espaço 
privilegiado para o estímulo dos sentidos e o treinamento da motricidade; mas que é 
gradualmente defasado pela sala de aula nos anos posteriores da jornada escolar — 
quando a orientação se dá na leitura e na manipulação dos conceitos, acompanhando o 
nível de alfabetização do aprendiz. 

Aqui, o sujar-se de matéria é atividade primitiva desempenhada pelas crianças 
pequenas, além dos trabalhadores: com o primeiro ciclo de industrialização, tal 
ordenamento justificou um crescente aprofundamento da desigualdade, oferecendo uma 
via moral pelo mérito individual e contribuindo para a consolidação da burguesia como 
classe dominante durante os primeiros ciclos de industrialização. Àqueles indivíduos que 
não obtinham sucesso escolar faltava o amadurecimento intelectual conquistado pela 
dedicação; e portanto seus destinos estavam em trabalhos braçais. Mesmo em Johann 
Herbart, filósofo alemão do início do século XIX e reformador da escola, tal regime de 
superioridade do intelecto ilustra uma ampliação da consciência e do progressivo refino 
intelectual no processo de aprendizagem.

“O ensino das matemáticas e das ciências naturais iniciava-se com exercícios de 
percepção. A estes se seguiam a geometria, a álgebra, a teoria dos logaritmos e, 
finalmente, o cálculo diferencial e integral. Nesses dois ramos foram enxertadas 
(acrescentadas) a religião, as narrativas históricas, a gramática e as ciências 
naturais.” (Hilgenheger, p.27)

Em sua doutrina, é central a ideia de instrução educativa, pensada como uma 
conciliação para a oposição, corrente em sua época, entre a ideia de educação como 
formação moral do humano e a de instrução como transmissão de conhecimento acerca 
de representações, em sentido restrito, do mundo. Aqui, a instrução deve ser um meio 
de atingir a virtude moral, fim último da educação. Ainda que normalmente criticadas 
como produtos de seu conservadorismo, outras três posições de Herbart em relação aos 
debates de sua época nos interessam aqui, justamente por ecoarem profundamente no 
cenário atual: a defesa dos clássicos, a questão do interesse, e a ideia do autogoverno do 
educando. Sobre a primeira, Dalbosco escreve:

“A objeção habitual da época contra o estudo dos clássicos é que ele (o estudo) 
tirava o educando do que lhe é mais próximo, de sua vida presente e de suas 
preocupações atuais, remetendo-o para um passado distante, que não lhe dizia 
mais respeito. Herbart põe em questão o significado do que é “aquilo que está 
próximo”, mostrando que o mesmo não pode ser simplesmente identificado com a 
“proximidade sensível”. (Dalbosco, p.10)

Aqui, o clássico aparece como um vetor da comunhão humanista a respeito dos 
temas mais profundos do espírito. É, portanto, necessário que o ensino dos clássicos se 
dê da maneira correta, evitando a análise filológica, que só resulta em afastar o aprendiz. 
Delegando à forma da literatura clássica um aspecto menor, servil a um objetivo 
intelectual, reproduz a separação fundamental cartesiana entre mente e corpo. Com 
isso, também defende a centralidade do papel do interesse do aluno na efetivação da 
aprendizagem. O trabalho com os antigos deve, a sua maneira, aproximar-se da vida 
interior do aluno, formando, inclusive, seu interesse — outro assunto importante para 
a escola atual.
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Herbart define como um dos objetivos da pedagogia a formação, no educando, do 
interesse múltiplo; o que significa dizer que o interesse não é endógeno, expressão 
particular do indivíduo. Pelo contrário, o esforço do pedagogo em tornar as aulas 
interessantes visa cultivar estes próprios interesses, como manifestações da mais 
profunda vontade do espírito, esta sim associada à formação moral do caráter.

“Certamente o mestre deve, segundo um preceito bem conhecido, procurar interessar 
os alunos no que lhes ensina. No entanto, este preceito é geralmente definido e 
percebido como se o estudo fosse o fim e o interesse o meio. Quanto a mim, eu 
inverto essa relação. Os estudos devem servir para fazer surgir o interesse para seu 
objeto. Os estudos só devem durar um certo tempo, enquanto que o interesse deve 
subsistir durante toda a vida.” (Herbart, apud Hilgenheger, p. 24.)

Numa leitura contemporânea do pedagogo, destaca-se também sua ideia de 
autogoverno como recusa de princípio contra o servilismo feudal. Esta, no entanto, 
não é propriamente uma ideia de autonomia pré-existente como condição para 
a aprendizagem, como interpretações contemporâneas sugerem. O autogoverno 
de Herbart tem a feição de uma virtude para a vida após a escola, que permite ao 
indivíduo preservar sua liberdade no interior das balizas do caráter, protegendo-o dos 
autoritarismos. Ainda assim,

“[...] contra as formas de autoritarismo pedagógico que colocavam o educando 
em uma condição meramente passiva, Herbart faz o pêndulo dobrar-se para o 
outro lado. Sua insistência na ideia do autogoverno tornou-se indispensável para 
ressaltar a dimensão ativa do educando no processo pedagógico; isso vem expresso 
na ideia de que o educando precisa dirigir-se a si mesmo. Consciente da importância 
pedagógica de se valorizar a experiência do educando, Herbart pode ser considerado, 
sob este aspecto, como defensor pioneiro da metodologia ativa.” (Dalbosco, p. 15)

Para além do risco de incorrer em anacronismo, tal afirmação demonstra a minúcia 
intelectual e a abrangência do pensamento pedagógico anterior ao século XX, sujeito a 
reducionismos generalizantes na contemporaneidade. O breve panorama apresentado 
aqui representa uma pequena amostra das ideias que influenciaram a forma da escola 
de massas, num processo complexo que é localizado historicamente e também tem seus 
contornos políticos.

O MOVIMENTO ESCOLA NOVA E A CONSTRUÇÃO DE UMA PEDAGOGIA CIENTÍFICA

A virada do século XX viu nascer na Europa o chamado movimento Escola Nova. 
Inspirados em Locke e Rousseau, e na esteira de profundas transformações sociais e 
políticas, Adolphe Ferrière reúne um grupo de pedagogos para estruturar críticas à escola 
de então e propor novas ideias. Atravessando as diferenças entre cada autor, perpassava 
o desejo de consolidar uma pedagogia propriamente científica, centralizada na criança, 
e não no conhecimento. Levantaremos considerações a respeito dos escolanovistas 
Édouard Claparède e Maria Montessori, mas antes discutiremos o conceito de interesse 
para John Dewey, estadunidense de grande influência doméstica que, apesar da 
proximidade crítica e documentada correspondência, não se considera propriamente 
parte do movimento.
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A doutrina do interesse, como pensada em Dewey, propõe uma inovação em relação 
à ideia clássica: o interesse passa a ter importância central em sua pedagogia, deixando 
de ser um lado menor da vontade, e trazendo consigo um delineamento pragmático.

“[...] pode-se dizer que o interesse está no âmago do conceito de aprendizagem 
moderno, porque o interesse coloca no centro das análises a capacidade 
de ação do indivíduo, a agência como aquilo que distingue e particulariza 
o indivíduo da sociedade liberal, ao cidadão cosmopolita do Iluminismo.” 
(Nogueira-Ramirez, 2011. p. 233)

Para Herbart, que via a “formação de interesses múltiplos” como o fim da atividade 
de instrução, estuda-se para gerar o interesse, este sim necessário para o educatio, mais 
amplo. Formava-se, com isso, um cidadão cosmopolita, o ideal de homem iluminista. 
E disso segue a possibilidade de se “tornar coisas interessantes”, como um desejável 
esforço do mestre capaz de atrair o aluno para a matéria. Dewey enxerga que tal esforço 
é uma enganação, ao acusar o interesse como proveniente de uma pulsão interna do 
educando enquanto indivíduo. Se é proveniente do aluno tal interesse (expresso muitas 
vezes como gosto, agência, preferência), os esforços em “tornar coisas interessantes” 
não passam de associar paralelamente à matéria da aprendizagem elementos externos 
que são, por si, interessantes aos alunos; por isso, enganação.

“Desde que temos de tornar as coisas interessantes, é porque o objeto ou ideia não 
são de si interessantes. Aliás, a própria frase — tornar interessante — é falsa. A coisa, 
o objeto, não se tornam mais interessantes do que são. Recorre-se simplesmente a 
alguma outra coisa de que a criança goste. Excitamo-la com essa coisa, na esperança 
de que, de um ou outro modo, durante essa excitação ela venha a assimilar a 
alimentação repulsiva que temos que ministrar-lhe.” (Dewey, 1985. p. 157)3

Para o pragmatismo de Dewey, tal enganação configura uma ação, sobretudo, 
antieconômica, pois é esforço despendido com pouco resultado de aprendizagem. 
Aqui o interesse é endógeno: tem origem na individualidade do educando. É objetivo e 
pessoal, “não é uma coisa que esteja quietamente esperando que a acordem e excitem 
de fora” (ibid. p. 160). Aqui atravessa um princípio que é transversal nas pedagogias 
progressistas: o de que as crianças são fundamentalmente diferentes. Para o americano, 
explora-se o interesse como recurso para atingir a aprendizagem, e não o oposto.

A contribuição de John Dewey para um pensar a educação enraizada no corpo 
é ainda mais ampla, compreendendo também que, para uma pedagogia baseada 
fundamentalmente na experiência educativa, o imperativo “learning by doing” (aprender 
fazendo) constitui quase um requisito metodológico. Um conceito pragmático de 
experiência — que reconcilia uma oposição racionalista entre experiência e natureza — é 
fundante para a pedagogia de Dewey. Uma experiência então, que configura fundamento 

3. Em uma TED Talk de 2011, o game designer estadunidense Sean Bouchard elabora a metáfora do “brócolis coberto 
de chocolate” no contexto da criação de jogos digitais educativos (Bouchard, 2011). A imagem alimentícia refere-
se a uma prática que se pretende evitar — jogos que são pensados como “camadas de diversão” em volta de um 
conteúdo educacional, como uma cobertura doce e prazerosa sobre o alimento nutritivo, mas insípido. Entende-se 
que tal prática configura uma armadilha para a criança — perfeitamente transparente para ela, que rapidamente 
rejeita o alimento repulsivo. A metáfora em ano recente reforça a influência duradoura de Dewey no pensamento 
norte-americano sobre a escola. Em justa hipótese, o pragmatista poderia anuir com algo como “e se prepararmos 
um brócolis genuinamente gostoso?”
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da realidade mesma, torna-se própria matéria da aprendizagem — e, portanto, pode ser 
de melhor ou pior qualidade educativa. 

“Podemos, já agora, definir, com Dewey, educação como o processo de reconstrução 
e reorganização da experiência, pelo qual lhe percebemos mais agudamente o 
sentido, e com isso nos habilitamos a melhor dirigir o curso de nossas experiências 
futuras.” (Teixeira, 2010. p. 37)4

De maior valor quando, ainda, acompanhada de dimensão reflexiva, a experiência 
só pode ser acessada se vivida; o que traz ao professor a tarefa de proporcionar tais 
experiências diretas — daí o lema, atribuído a Dewey, “learning by doing” (aprender 
fazendo). Por uma teoria geral da educação, estabelece uma orientação prática de sua 
pedagogia, que, no entanto, não pode ser entendida como uma ênfase anti-cartesiana 
no corpo e no sensível. O fazer, tradução direta do verbo inglês “to do”, é de muito 
maior amplitude semântica, admitindo como complementos (fazer) “um barco”, “uma 
fala”, “uma observação”, ou até “a revolução” — coisas às vezes do domínio manual, 
mas na maioria das vezes fora dele. Ainda, a expressão permanece corrente no discurso 
pedagógico contemporâneo, ainda que em vozes que não reconhecem sua autoria, 
demonstrando a magnitude da influência do filósofo pragmático.

Retornamos à discussão sobre interesse entre Dewey e Herbart. O deslocamento da 
visão sobre o interesse no pensamento destes dois pedagogos marca uma transformação 
do ideal de sujeito que se pretende formar, também. É uma passagem do cidadão 
humanista, em Herbart, para o indivíduo potente, dotado de agência e vontade — o 
protótipo de agente de mercado, racional e pragmático, de ordenamento econômico. 
Esta passagem realiza a marca do indivíduo liberal, e traz consigo uma nova forma de 
entender o governo do educando: o que, em Herbart vinha baseado na disciplina e 
materializado no controle do corpo (que Dewey considera antieconômico), agora figura 
como uma colonização dos os interesses do indivíduo para que, efetivamente, ele se 
auto-governe.

“Assim, a emergência do conceito de aprendizagem e das psicologias da infância e 
do desenvolvimento tiveram como consequência um “puerocentrismo”, uma ênfase 
na criança como eixo, centro, razão do processo educativo. Porém, antes de se tratar 
de um resgate da criança, trata-se da definição de uma estratégia de governamento 
muito mais fina, muito mais econômica e eficiente.” (Noguera-Ramirez, 2011. p. 241)

O psicólogo suíço Édouard Claparède conceitualiza interesse, em complementaridade, 
como um desdobramento de uma noção de necessidade. Em seu esforço de consolidar 
uma ciência experimental da aprendizagem, é influenciado pelo novo cenário da 
posição darwinista do homem como mais um dos animais. À época, torna-se o principal 
proponente de uma “escola sob medida”, que utilizaria ferramentas psicométricas na 

4. A citação aqui escolhida, redigida por Anísio Teixeira, também demonstra uma afiliação deste a Dewey, de quem 
foi aluno na Universidade de Columbia, e marca uma de duas marés de influência norte-americanas sobre a escola de 
massas brasileira. No âmbito de sua competência como secretário da educação no estado da Bahia, Anísio inaugura 
em 1950 o Centro Educacional Carneiro Ribeiro, projetado pelos arquitetos Diógenes Rebouças, Paulo Antunes Ribeiro 
e Hélio Duarte. A arquitetura do edifício, inspirada no modelo da escola platoon, incluía, entre outras características, 
um pátio coberto de uso flexível, frequentemente ocupado por bancadas de trabalho manual ou exposições de 
trabalhos de alunos. O ideal arquitetônico de se construir uma escola alegre e viva, mas, ao mesmo tempo, com alto 
grau de eficiência educativa, também se reflete em sua concepção de educação e atuação política. (Duarte, 2009)
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avaliação de cada estudante e possibilitaria um currículo flexível, na medida do possível, 
para atender cada individualidade e desenvolver os alunos na plenitude de suas 
potencialidades. A psicologia da aprendizagem, para Claparède, atende a uma biologia 
da manutenção do equilíbrio (homeostase):

“Agimos por necessidade, o motor da nossa conduta são as nossas necessidades e 
elas se devem, no fundamental, a estados de desequilíbrio; dessa forma a ação é 
uma reação a um estado de desequilíbrio, na perspectiva de atingir novamente um 
equilíbrio ou para proteger o equilíbrio, pois a complexidade dos mecanismos de 
conduta, tanto nos humanos quanto nos animais superiores, permite que mecanismos 
protetores ajam ainda antes que o equilíbrio seja quebrado, como quando fugimos 
de um possível perigo, quando, por exemplo, afastamos uma vespa antes de sermos 
picados por ela.” (Claparède, apud Nogueira-Ramirez, 2011. p. 240).

A intenção de consolidar uma ciência da aprendizagem aproxima de Claparède, 
na psicologia, o estadunidense Edward Thorndike e o russo Ivan Pavlov, pioneiros do 
comportamentalismo. Da linhagem americana se desenvolve a psicogenética de Piaget, 
figura central na concepção moderna do desenvolvimento infantil. Outro nome importante 
para o entendimento da pedagogia como uma ciência própria, a partir do entendimento 
da criança enquanto máquina biológica de aprendizado, é a italiana Maria Montessori. 
Sua pedagogia é enraizada na experiência sensorial do infante, trazendo grande ênfase 
nas condições materiais de sua permanência na escola. Problematizou a arquitetura 
dos espaços educativos pela primeira vez, não só por uma perspectiva do bem-estar 
nas aulas, mas também entendendo a contribuição dos sentidos para a compreensão e 
aprendizagem. Descreveu e especificou materiais didáticos e configurações de móveis 
que atendiam a sua prática. Sua pedagogia dos sentidos não constituía, no entanto, uma 
finalidade em si, mas, assim como em Froebel, uma etapa inicial de uma jornada que 
culminava no intelecto:

“Os sentidos são órgãos de “apreensão” das imagens do mundo exterior, necessárias 
ao entendimento, como a mão é o órgão de apreensão das coisas materiais 
necessárias ao corpo. Mas, sentidos e mãos podem afinar-se além das exigências 
normais de suas funções, tornando-se, cada vez mais, dignos servidores do grande 
princípio Interior de ação que os mantém a seu serviço. A educação destinada a 
elevar a inteligência, deverá elevar, sempre mais, esses dois meios de atividade, 
capazes de se aperfeiçoar indefinidamente.” (Montessori, apud. Rohrs, 2010. p. 79)

As ideias do escolanovismo foram profundamente influentes para os educadores 
do século XX, tanto na Europa quanto nas Américas; no entanto, não realizaram muito 
em modificar a própria forma escolar. Em geral, a escola ainda se constitui como um 
momento de formação para a vida posterior do aluno, sustentando-se como o espaço de 
aquisição de saberes relacionados à função produtiva. O desgaste do modelo no cenário 
contemporâneo, em que a acelerada atualização do conhecimento procedimental 
(próprio da dimensão produtiva) se renova múltiplas vezes no período da vida do 
indivíduo, gera um mal-estar que provoca as críticas que vemos à uma planificada “escola 
tradicional” — que, a depender do interlocutor, estima-se acumular de três a seis séculos 
de idade. Uma das alternativas que se desenha para este cenário, a abordagem maker, 
é o próximo assunto.
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DO CONSTRUTIVISMO DE JEAN PIAGET AO CONSTRUCIONISMO DE SEYMOUR 
PAPERT — E HERDEIROS

Recuperemos a linhagem de Thorndike, que seguiu com Jean Piaget os estudos 
do desenvolvimento infantil. A hipótese central da teoria de aprendizagem do suíço 
enuncia que o conhecimento não é propriamente transferido ao aluno, mas sim 
ativamente construído por ele, a partir de sua experiência com o mundo — a isso se dá 
o nome de construtivismo. Não segue, a partir desta nomenclatura, uma superação da 
premissa cartesiana da superioridade do intelecto sobre a realidade material do corpo, 
ao contrário: sua teoria dos estágios do desenvolvimento a reforça, ao entender que as 
faculdades que aparecem mais cedo no desenvolvimento infantil (no estágio primeiro, 
denominado sensório-motor) são, necessariamente, menos refinadas. Que servem 
apenas como ferramentas iniciais para um desenvolvimento do espírito, em vez de 
constituírem propriamente a condição de partida de qualquer cognição possível.

Ainda assim, falaremos de um discípulo que vislumbra tal possibilidade: Seymour 
Papert foi um filósofo e matemático sul-africano, pioneiro no estudo e desenvolvimento 
de inteligência artificial no Massachussets Institute of Technology (MIT). Fundou um 
grupo de pesquisa em epistemologia e aprendizagem, onde fundou o construcionismo, 
sobre o qual discorre provocativamente:

“[…] seria particularmente oximorônico transmitir a ideia do construcionismo 
através de uma definição já que, afinal, o construcionismo se resume a demandar 
que tudo seja entendido ao ser construído.” (Papert, 1992. Tradução do autor)

No espírito desta teoria da aprendizagem, e influenciado explicitamente por John 
Dewey, Paulo Freire e Jean Piaget (Papert, 1994, p.3), Papert desenvolveu em 1967 a 
linguagem de programação Logo, destinada a funcionar por meio de um “robô-tartaruga” 
operado por crianças, o que constitui um dos primeiros esforços de alfabetização 
digital ainda nos anos iniciais do ensino. Em 1980, Papert publica Mindstorms: 
Children, Computers, and Powerful Ideas, título que inspirou o nome da plataforma de 
desenvolvimento de robótica destinada a crianças da companhia Lego Group, o que 
levou à popularização de suas ideias entre professores e educadores, dentro do contexto 
da robótica educacional e do circuito de feiras de ciência norte-americanas. 

Recentemente, com a popularização de ferramentas de fabricação digital, os ideais 
do construcionismo de Papert ganharam novas significações e espaços mais amplos de 
circulação. Os fablabs — oficinas e laboratórios compartilhados com foco em construção 
de objetos — têm se constituído não só como alternativa de produção material a níveis 
individual e coletivo, mas também como espaços educacionais de grande valor. À 
articulação entre tais espaços e outros esforços mais difusos em sentido semelhante, se 
dá o nome de movimento maker. Apesar da natureza difusa de tal movimento, alguns 
focos principais têm gerado estudos reflexivos e propositivos inseridos neste contexto; 
entre eles o Transformative Learning Technologies Lab (Laboratório de Tecnologias de 
Aprendizagem Transformadoras) e o FabLearn Labs, ambos da Universidade de Stanford, 
dirigidos pelo professor Paulo Blikstein.

No Brasil, Papert é lido por José Armando Valente, que, em 1990 (gestão Erundina) 
coordena, no município de São Paulo, o “Projeto Gênese: A informática chega ao 
aluno da Escola Pública Municipal”, que previa o uso da linguagem de programação 
Logo (Dutra, 2010). Este projeto é pioneiro na implantação da chamada informática 
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educativa nos currículos brasileiros. Com grande influência também de Paulo Freire, 
Armando Valente conduz muito da discussão intelectual e políticas públicas ao redor 
da informática nas escolas.5

No MIT, o legado de Papert está sendo incrementado, principalmente, no laboratório 
Lifelong Kindergarten, coordenado por Mitchel Resnick, e localizado no MIT Media 
Lab, instituição criada a partir do grupo de pesquisa em epistemologia e aprendizagem 
de Papert. A proposta do Lifelong Kindergarten, traduzível como “jardim de infância 
vitalício”, além de reproduzir um discurso contemporâneo sobre a aprendizagem 
para toda a vida, demonstra com clareza uma visão do construcionismo apoiada em 
experiências exploratórias presentes atualmente em práticas do ensino infantil. 

“Estou convencido de que a aprendizagem no estilo do jardim de infância é 
exatamente o que precisamos para ajudar pessoas de todas as idades a desenvolver 
as capacidades criativas necessárias para prosperarem na sociedade atual, que 
muda rapidamente.” (Resnick, 2017. Tradução do autor)

Resnick, em sua defesa de estender para alunos mais velhos um estilo de aprendizagem 
baseado nas interações diretas com objetos físicos, reconta a invenção do  jardim de 
infância pelo pedagogo alemão Friedrich Fröebel. Para Resnick, os “dons de Fröebel” 
estimulavam atividades “com a intenção de dar às crianças uma apreciação das formas, 
padrões e simetrias do mundo natural”. (Resnick, 2017, p.8. Tradução do autor)

Resnick reconhece, no cenário estadunidense, a predominância de um movimento 
que propõe ao ensino infantil cada vez mais atividades predominantemente abstratas 
e mentais. Muitas escolas infantis “não têm mais caixas de areia, blocos de montagem, 
áreas de teatro e centros de artesanato” (Resnick, 2017, p.10. Tradução do autor). 
Como movimento contrário, sua proposta é de estender para os anos posteriores 
práticas pedagógicas identificadas com os percursos exploratórios da brincadeira e da 
criação, em contato direto com as complexidades e limitações do mundo físico. Tal 
movimento sugere o reconhecimento de uma descontinuidade presente nos primeiros 
anos do modelo atual de educação — uma descontinuidade que coincide com a 
alfabetização. O que se perde na transição marcada pela introdução às representações 
alfanuméricas, que seria necessário retomar? As primeiras experiências propostas no 
percurso da escola contemporânea, no contexto do jardim de infância, de contato direto 
com a materialidade. O mundo é apresentado livre de extensas mediações, oferecido 
diretamente aos sentidos, aos desígnios e às manipulações infantis; até o momento em 
que é introduzida a palavra escrita.

Em Kant se reconhece que a possibilidade do conhecimento das coisas só se realiza 
através dos conceitos, portanto, o trabalho intelectual não tem como matéria as 
“coisas em si”, mas sim as representações das coisas. “Para Kant, todo pensar, todo 
imaginar, e todo conhecer é, essencialmente, representar. Tudo o que é pensamento 
é representação, tudo o que é conhecimento é representação.” (Rozestraten, 2019, p. 
64). A palavra, em sua qualidade de representação, substitui a experiência tangível da 

5. Esta constitui a segunda maré de influência norte-americana sobre a escola brasileira, referida na nota anterior. 
Curiosamente, apesar de uma certa identidade programática entre a influência dos anos 50, de Anísio Teixeira, e a 
dos anos 90, de Armando Valente, não parecem ambas constituírem uma continuidade de um pensamento cultivado, 
paralelamente, no Brasil; mas sim reflexos de ideias entendidas como novidades cada uma em seu momento. Supõe-
se que a ferida social da ditadura civil-militar brasileira, que perseguiu Anísio Teixeira no fim de sua vida, dificultou a 
circulação de ideais progressistas sobre a escola que permitissem tal continuidade.
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coisa, que aos poucos passa a ser preterida na lida cotidiana da escola. Os anos escolares 
subsequentes são dedicados, gradualmente, a trabalhar cada vez mais com as palavras, 
modelos mentais e conceitos — próprias representações de objetos ausentes — 
afastando-se da experiência direta da matéria, num movimento interpretado como de 
incremento de complexidade e refinamento intelectual. Ao sugerir uma subordinação 
cartesiana da experiência sensorial pelo domínio do conceito, tal movimento reconhece 
os signos como os próprios objetos em si; acabando por reproduzir, dentro da sequência 
do ensino formal, uma “objetividade ingênua”:

“Constitui-se, desse modo, uma objetividade ingênua que não diferencia a ‘coisa’ de 
seus ‘signos’, por não reconhecer a artificialidade da construção poética e cultural 
que as articula: ‘O nome de uma coisa e a própria coisa fundem-se de maneira 
indissolúvel; a simples palavra ou imagem encerra uma força mágica através da 
qual se nos revela a essência da coisa.’ (Rozestraten, 2019, p. 67)

Ainda que um entendimento da superioridade do domínio abstrato-lógico siga 
predominante no cenário amplo da educação, algumas práticas específicas reconhecem como 
indispensável a experiência direta com seus objetos de estudo. É o caso, por exemplo, das 
disciplinas de educação física e de música. Tradicionalmente, não se admite como completa 
a formação de um atleta que não seja capaz de executar com algum nível de proficiência sua 
modalidade, ainda que a conheça profundamente; como também de um músico é esperado 
um mínimo de familiaridade com seus instrumentos, para além do domínio simbólico da 
teoria e das representações musicais. Esta visão também está presente nas escolas técnicas, 
que propõem uma formação centrada na execução de certas tarefas.

Recentemente, algumas interpretações no campo da psicologia da educação se ocupam 
em reconhecer uma ampliação do quadro cognitivo para além das manipulações de conceitos. 
É o caso do estadunidense Howard Gardner, em sua teoria das múltiplas inteligências:

“Na minha visão, para enquadrar adequadamente o domínio da cognição humana, 
é necessário incluir um conjunto de competências muito mais amplo e universal 
do que se considera normalmente. E é necessário se abrir para a possibilidade de 
que muitas — se não a maioria — dessas competências não se permitem mensurar 
por métodos verbais padrão, que dependem fortemente de uma combinação de 
habilidades lógicas e linguísticas.” (Gardner, 2011, p. xxviii. Tradução do autor.)

Tais interpretações encontram ressonância nas abordagens de Maturana (1989) e 
Varela (2016) a respeito de conceitualizações das ciências cognitivas: 

“Propomos, como nome, o termo [abordagem] enativa para enfatizar a crescente 
convicção de que a cognição não é a representação de um mundo predeterminado 
por uma mente pré-determinada mas, em vez disso, a enação de um mundo e uma 
mente baseada na história da variedade de ações que um ser desempenha no 
mundo.” (Varela, 2016, p. 9. Tradução do autor.) 

A ideia de “enação”, aqui, envolve considerar a cognição como intrinsecamente relacionada 
com a dimensão sensorial e motora do corpo. Como sugere o título, a mente corporificada 
(embodied mind), que não pode se considerar isolada de suas interdependências. Cárcamo 
(2017) investiga estas abordagens na medida em que se relacionam com a tradição do que 
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se entende por “pensamento arquitetônico”. Criticando metáforas como o “pensar com 
as mãos” e “linguagem arquitetônica”, aponta o termo “manuagem” — considerando a 
duplicidade e simultaneidade do órgão mão, em contraste à singularidade e linearidade da 
língua em “linguagem”— para refletir sobre o fazer do arquiteto:

“A hipótese que subjaz à investigação supõe que a ‘manuagem’, um homólogo da 
linguagem fundado no fazer in-tencionado das mãos, é a base material do chamado 
‘pensamento arquitetônico’, responsável por configurar o projeto e, através disso, a 
obra arquitetônica.” (Cárcamo, 2017. Tradução do autor.)

RETORNANDO À MÃO E À MATÉRIA — A CONTRIBUIÇÃO POSSÍVEL DA ARQUITETURA

O refinamento e a ampla articulação bibliográfica sugere a maturidade com que 
o campo da arquitetura discute questões da cognição e do ensino relacionadas a 
competências próprias da experiência sensível e do fazer. Tal maturidade se reflete não 
apenas no domínio teórico, mas em extensas e consagradas experiências pedagógicas.

A escola alemã Bauhaus é evocada como exemplo arquetípico, fundante na 
constituição do currículo moderno do design e da arquitetura. A generosa fecundidade 
da proposta de Johannes Itten, por exemplo, é descrita no livro A Pedagogia da Bauhaus 
(Wick, 1989). Sob a direção de Moholy-Nagy, Itten desenvolve, no Vorkurs (mais tarde 
denominado curso básico), uma prática pedagógica que prioriza o contato direto com a 
matéria como elemento fundador da aprendizagem:

“Na Bauhaus eu tinha longas fileiras cromáticas de materiais reais, dispostas 
para o julgamento tátil de diferentes texturas. Os alunos deveriam sentir essas 
texturas nas pontas dos dedos, de olhos fechados. Em pouco tempo o sentido do 
tato se desenvolvia admiravelmente. Então eu pedia para que os alunos fizessem 
composições de texturas de diferentes materiais. O efeito dessas criações fantásticas 
era novidade naquela época.” (Itten, apud. Wick, 1989)

Ainda que o objetivo específico era o de formar designers e arquitetos, estes passos 
iniciais traziam uma versatilidade que gerou também artistas, fotógrafos e coreógrafos 
de grande influência no século XX.

Ainda no campo do ensino superior, há esforços mais recentes no mesmo sentido. 
Descrita por Rozestraten et al.(2017), é notável a experiência com a disciplina de 
graduação MAP2001 – Matemática, Arquitetura e Design, realizada interunidades com 
a FAUUSP e o IME-USP, em cinco oportunidades (duas vezes em 2013, 2015, 2017 e 
2019). Esta propunha uma aproximação temática inusitada, embora riquíssima, mas 
fundamentada primordialmente no trabalho de laboratório para construção de objetos, 
com pouca ou nenhuma mediação do desenho de representação como etapa projetiva 
— o que só é possível num ambiente de laboratório-oficina como o LAME (Laboratório 
de Modelos e Ensaios da FAUUSP).

Dado o percurso apresentado, algumas questões são levantadas: é possível realizar 
aproximações entre contribuições de tais campos distintos para informar práticas de 
ensinagem mais aproximadas da materialidade? Que convergências podem ser operadas 
entre os campos da neurociência e os imaginários técnico-científicos da arquitetura a fim 
de cristalizar práticas pedagógicas que centralizam a imaginação material tanto como 
método quanto como assunto no contexto do ensino-aprendizagem?
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RESUMO

Com quase 18 mil km2, localizado na região geográfica intermediária de Corumbá 
e região geográfica imediata de Jardim, nos alagados da bacia do Alto Paraguai, o 
município de Porto Murtinho -MS, embora tenha situação privilegiada,  limitado pelos 
rios Paraguai a Oeste, Nabileque ao Norte e Apa ao Sul, configura-se historicamente como 
um local de passagem. Seja pela geografia transitória ditada pelas cheias e vazantes, 
seja pela aguerrida defesa de seu território por povos originários ou pela ausência de 
recursos de interesse dos primeiros colonizadores europeus, não foram estabelecidos 
núcleos urbanos para além das missões jesuíticas ainda no século XVI, que constituíram 
a Província de Itatins.

Essa região estratégica em seu entorno imediato é agora perspectivada dentro dos 
esforços de implementação do projeto para Rota de Integração latino-americana – RILA 
– no âmbito da COSIPLAN/IIRSA, que objetiva preencher a lacuna de infraestrutura 
necessária para ligar a costa atlântica brasileira à costa pacífica norte do Chile integrando, 
do ponto de vista brasileiro, a infraestrutura existente e a ser implantada entre Mato 
Grosso do Sul e São Paulo àquela a ser desenvolvida em territórios paraguaio, argentino 
e chileno. Contida no eixo Interoceânico Central (IOC), a área cortada pela RILA está 
assentada sobre o Aquífero Guarani e apresenta índices pluviométricos que superam os 
1000mm/ano, com exceção do Chaco.

Considerando a vocação agroexportadora do Mato Grosso do Sul, cujos principais 
produtos – soja, celulose e proteína animal – apresentam grande demanda de água e 
destinam-se em sua maior parte a mercados asiáticos e a crescente dissociação espacial 
entre produção e consumo de recursos naturais, há de se colocar a seguinte pergunta: 
No contexto integrador da rota bioceânica das cadeias de valor e mirada ao mercado 
oriental, onde está o real valor da mercadoria?

PALAVRAS-CHAVE: 

Água; RILA; Porto Murtinho; Infraestrutura; Agronegócio.
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ABSTRACT

With almost 18 thousand km2, located in the intermediate geographic region of Corumbá 
and the immediate geographic region of Jardim, in the flooded areas of the Alto Paraguai 
basin, the municipality of Porto Murtinho -MS, despite having a privileged situation, limited by 
the rivers Paraguai to the West, Nabileque to the Norte and Apa to the South, it is historically 
configured as a place of passage. Whether due to the transitory geography dictated by the 
floods and ebbs, or the fierce defense of their territory by native peoples or the absence of 
resources of interest to the first European colonizers, urban centers were not established 
beyond the Jesuit missions in the 16th century, which constituted the Itatin Province.

This strategic region in its immediate surroundings is now envisaged within the 
implementation efforts of the project for the Latin American Integration Route – RILA – 
within the scope of COSIPLAN/IIRSA, which aims to fill the infrastructure gap necessary 
to connect the Brazilian Atlantic coast to the pacific north of Chile integrating. From 
the Brazilian point of view, the existing infrastructure and to be implemented between 
Mato Grosso do Sul and São Paulo to that to be developed in Paraguayan, Argentine and 
Chilean territories. Contained in the Central Interoceanic Axis (IOC), the area cut by the 
RILA is located on the Guarani Aquifer and has rainfall levels that exceed 1000 mm/year, 
with the exception of the Chaco.

Considering the agro-export vocation of Mato Grosso do Sul, whose main products 
– soy, cellulose and animal protein – present a great demand for water and are mostly 
destined for Asian markets and the growing spatial dissociation between production 
and consumption of natural resources, The following question must be asked: In the 
integrative context of the bioceanic route of value chains and aimed at the eastern 
market, where is the real value of the commodity?

KEY-WORDS: 

Water; RILA; Porto Murtinho; Infrastructure; Agribusiness

I. Transposições 

Perto de muita água, tudo é feliz. 
[João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas.]

Com quase 18 mil km2, localizado na região geográfica intermediária de Corumbá 
e região geográfica imediata de Jardim, nos alagados da bacia do Alto Paraguai, o 
município de Porto Murtinho -MS, embora tenha situação privilegiada,  limitado pelos 
rios Paraguai a Oeste, Nabileque ao Norte e Apa ao Sul, configura-se historicamente como 
um local de passagem.  Seja pela geografia transitória ditada pelas cheias e vazantes, 
seja pela aguerrida defesa de seu território por povos originários ou pela ausência de 
recursos de interesse dos primeiros colonizadores europeus, não foram estabelecidos 
núcleos urbanos para além das missões jesuíticas ainda no século XVI, que constituíram 
a Província de Itatins.1 

1. Área originalmente pertencente à coroa espanhola, mas com pouca ocupação efetiva e na prática ocupada pelos 
portugueses ao longo dos séculos. 
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Trata-se de território notável em diversas camadas e com notório isolamento do 
ponto de vista da colonização europeia até a segunda metade do século XIX, quando 
o rio Paraguai é aberto às navegações regulares até imediações de Cuiabá. Até este 
momento a comunicação do Mato Grosso e região com a capital Rio de Janeiro e a costa 
atlântica se dera via Goiás. 

Caminho das primeiras territorializações europeias, mais marcadamente dos 
bandeirantes que fundaram Cuiabá, a navegação fluvial via rio Paraguai, passando pela 
antiga província do Itatins, é intermitente e pouco segura devido a um fato singular em todo 
o processo de colonização europeia no continente: a reconquista por povos originários de 
um território já conquistado por europeus. Expulsos da região do Chaco pelos espanhóis, 
tribos Mbayá mudam-se para a região do atual Pantanal Sul-Matogrossense, região até 
então ocupada por missões jesuíticas, provavelmente com índios guaranis. O contato 
com os espanhóis trouxe o domínio do cavalo como uma mudança significativa para esta 
etnia. Neste local, encontram os Payaguás ou canoeiros, subgrupo da mesma etnia, com 
quem formam aliança e, posteriormente, dominam a técnica de navegação em canoas. 
Estas novas técnicas restituem a condição de superioridade militar desfrutada por esta 
etnia, mantendo-a em sua condição de povo senhorial e no controle de seu  território 
por quase três séculos. De modo que até o final do século XIX eram freqüentes tantos 
os ataques dos indígenas às embarcações brasileiras, europeias ou paraguaias, como 
também expedições saindo de Cuiabá para aniquilá-los. 

Os esforços para um outro caminho até o Rio de Janeiro que não aquele por Goiás 
continuam século XIX adentro em duas frentes. Uma na bacia fluvial do Paraguai e a outra 
mais a leste, por terra, naquilo que veio a constituir o caminho do Pequiri e daí para o 
Rio Paranaíba. Na primeira podemos situar o estabelecimento de colônias militares em 
Nioaque (1855), Dourados (1856), Miranda (1870), mesmo a Guerra do Paraguai (1870) 
e a “pacificação” dos bororos e de outras etnias, cujos processos fazem da região do 
Mato Grosso do Sul o maior teatro de guerra em solo brasileiro desde então. A ocupação 
do Sul do estado só se intensifica no Pantanal e nas proximidades da Serra de Maracaju 
após a Guerra do Paraguai, com esta serra fazendo a transição entre as terras baixas e 
alagadas do Pantanal para o planalto brasileiro no sul do estado, porta de entrada das 
expedições Langsdorff, de Guido Boggiani e Claude Lévi-Strauss.

II. Fluxos

Da poética distendida na escala do território que impressiona, em 1936, Claude Levi-
Strauss, nos tempos atuais este isolamento, embora menor, pode ser entrevisto em sua 
vocação geográfica não realizada em aproximar terras brasileiras a Argentina , Paraguai, 
Chile e Bolívia. 

Essa região estratégica em seu entorno imediato é agora perspectivada dentro dos 
esforços de implementação do projeto para Rota de Integração latino-americana – RILA 
– no âmbito da COSIPLAN/IIRSA,2 que objetiva preencher a lacuna de infraestrutura 
necessária para ligar a costa atlântica brasileira à costa pacífica norte do Chile integrando, 
do ponto de vista brasileiro, a infraestrutura existente e a ser implantada entre Mato 
Grosso do Sul e São Paulo àquela a ser desenvolvida em territórios paraguaio, argentino 
e chileno. Este projeto visa encurtar em seis dias o trajeto até os mercados asiáticos e 

2. Em termos de alianças institucionais transnacionais, temos a UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), respon-
sável pela carteira de projetos da IIRSA (Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana) por 
meio do COSIPLAN (Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento).
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reduzir os custos relativos às operações portuárias, que são mais baratos no Chile do 
que nos portos brasileiros. Está colocado o evidente aumento de fluxo de mercadorias 
em Porto Murtinho com origem e destino nos mercados asiáticos. Entre 2019 e 2020 
a exportação de soja em seu porto dobrou e encontrou seu limite na ainda deficiente 
infraestrutura portuária. Espera-se que seja porto de saída e de chegada de fertilizantes, 
petroquímicos e automóveis.

No projeto transoceânico imaginado para o corredor que liga os portos de Santos e 
Paranaguá na costa Atlântica aos portos de Antofagasta, Mejillones, Iquique e Arica no 
Chile, Mato Grosso do Sul – o maior estado brasileiro assentado sobre o Aquífero Guarani  
– encontra-se praticamente eqüidistante das extremidades portuárias mencionadas.  

Trata-se do resultado da perenidade da convergência política dos países sul-americanos 
em torno de projetos que visem o escoamento da produção, mais notadamente da área 
fronteiriça situada no interior do continente. Do lado brasileiro, o estado de Mato Grosso 
do Sul é o território de seu traçado, cuja intersecção com o rio Paraguai determina 
como ponto nodal o município de Porto Murtinho e seu duplo, na outra margem, o 
município paraguaio de Carmelo Peralta, ambos historicamente ligados a uma hidrovia 
de potencial ainda a ser realizado plenamente.  Tal condição geográfica não deve ser 
entendida somente em sua relação com o Paraguai, mas com toda a Bacia do Prata, 
estendendo-se para o mercado chileno, boliviano e, haja vista sua eqüidistância a partir 
do nó de Porto Murtinho, em relação aos portos atlânticos e pacíficos. 

Inicialmente pensada como ligação rodoviária,3 a Rota Bioceânica cruza uma região 
de confluência de fluxos das bacias Platina e Amazônica e dos caminhos do Atlântico 
e do Pacífico para o interior do continente e, se articulada com os modais hidroviários 
e ferroviários, a RILA poderá realizar com eficiência a ligação dos setores produtivos 
e mercados consumidores do Sudeste e Centro-oeste brasileiros, com as respectivas 
demandas chinesas e de demais países do Pacífico e também aos recursos minerais do 
norte chileno e do centro-leste da Bolívia. Isto potencializará novos arranjos produtivos 
nacionais e transnacionais – os quais podem contemplar desde o beneficiamento da 
soja brasileira na Argentina, alocação de estoques reguladores no Chile (Figura 1), 
distribuição de petroquímicos para o Cone Sul, apenas para listar as iniciativas em vias 
de desenvolvimento. 

Assim, a geografia de isolamento de outrora, transmuta-se enquanto ponto irradiador  
tanto da distribuição de sua produção de exportação atual, como de bens de maior valor 
agregado. Essa mudança de perspectiva de nova organização territorial está implicada no 
constante processo iniciado ainda no começo do século XVI (Figura 2) de territorialização-
desterritorialização-reterritorialização, difundido na geografia pela sigla t-d-r, e originado 
no pensamento de F. Guattari e G. Deleuze, marcando as diversas camadas sobrepostas 
nesse processo: a global, a continental, a nacional, a estadual e a local,  que ampliam e 
dinamizam as relações e fluxos da região internamente e em escala mundial.

A RILA se insere na esteira de projetos de ocupação e integração do interior do 
continente sul-americano, capaz de reordenar este território, que vão desde as reduções 
jesuíticas, passando pela cartografia que procurava localizar e dar forma à mítica Lagoa 
de Xarayes (Laguna de los Xarayes) (Figura 3), aos projetos do engenheiro Paulo Mendes 
da Rocha e da CIBPU (Comissão Interestadual das Bacias do Paraná e do Uruguai) para 
a navegação interior do continente (Figura 4), passando  por Itaipu – expoente, ao lado 

3. Considerada somente a perspectiva rodoviária, restam a pavimentação de aproximadamente 240 km no trecho 
paraguaio e 20 Km do trecho argentino.
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de Brasília , de uma espécie de imaginário técnico-futurista  embalado por uma vocação 
moderna a se cumprir na vastidão dos espaços despovoados. 4

O território cortado, organizado e articulado pelo corredor bioceânico irá passar por 
esse processo, sem que de fato uma ligacão outra que não a rodoviária permita transpor 
as barreiras entre o pacífico e o atlântico, restando os Andes como obstáculo a ser 
vencido por rodovia, a constituir severo gargalo para um intento represado por séculos.  
A cordilheira dos Andes impõe severas limitações à realização do potencial de uma rota 
bioceânica, com altitudes que facilmente superam 4 mil metros, sendo que realizar sua 
transposição por rodovia sinuosa (Figura 5)  é reduzir o hercúleo esforço de cruzar o 
continente à mesma forma das tropas de muares e de escravos que os colonizadores 
empregaram (Figura 6). 

É necessária forma correlata às aspirações sulamericanas no século XXI (Figura 7). 
Embora haja estudos acerca de uma ferrovia cruzando os Andes a partir de Salta, na 
Argentina, e mesmo estudos para um túnel sob as montanhas, a perspectiva mais 
concreta anunciada ainda diz respeito à lógica rodoviarista. E é evidente que os meios 
técnico, científico e informacional incidentes sobre este território terão um rearranjo 
cuja realização insuficiente, correlata à forma que o desejo de transposição toma na 
realidade, trará implicações na estruturação da região, determinando a reterritorialização 
vindoura. A exemplo das cidades de carvão inglesas da Revolução Industrial (Figura 8), 
o que restará desta infraestrutura sobre o território, cuja imagem se condensa na ponte 
sobre o rio Paraguai a ser construída em Porto Murtinho?

III. Energia 

Do ponto de vista da IIRSA, a RILA integra uma série de projetos cujo objetivo é dotar 
a América do Sul de infraestrutura logística, energética e comunicacional, expressando 
claramente os fundamentos da sociedade contemporânea como definidos por Milton 
Santos como meio técnico-científico informacional. Estas iniciativas são distribuídas 
pelo continente e organizadas por Eixos de Integração e Desenvolvimento (EID), visando 
realizar os potenciais latentes em cada área. Assim, a Rota de Integração Latino-Americana 
está contida no eixo Interoceânico Central (IOC),5 cujos indíces pluviométricos superam 
os 1000mm/ano, com exceção do Chaco. Do lado brasileiro, mas não só, a região se 
mostra deveras atraente para três culturas específicas: soja, pinus e eucalipto, dadas as 
respectivas demandas por água. 

Podendo ser entendida como ponto, mas também como escala técnica, Porto 
Murtinho será objeto de diversas intervenções nesse sentido, entrando em uma fase 
de sincronização técnica, a se articular com outros dispositivos alhures, formando um 
sistema que opera fragmentado, porém de forma conexa. O que está colocado para o 
município é sua inserção em um subsistema de técnicas hegemônicas caracterizado pela 
dispersão das etapas de produção e a centralização de comando, onde cada um destes 

4. As dificuldades de acesso e o isolamento, conciliados com o estabelecimento da pecuária como principal atividade 
econômica ao longo do século XIX criaram vazios demográficos no Mato Grosso do ponto de vista do governo central 
(Império e República), de modo que, apesar do salto populacional de 60 mil habitantes em 1872 para 2,51 milhões 
em 1980, não foi desenvolvida uma densa malha de cidades, chegando a ter a década de 1980 densidade demográfica 
próxima à amazônica (2,04 hab/km2).

5.  Importante ressaltar que a mesma região é abarcada por outros eixos, a saber EID Hidrovia Paraguai-Paraná e EID 
Capricórnio, com este último circundando a região de Porto Murtinho a sul, leste e oeste.
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elementos guarda uma interdependência funcional descrita por Milton Santos com as 
palavras de J. Baudrillard em O Sistema dos Objetos em que “cada peça importante é de 
tal forma dependente das outras por trocas recíprocas de energia que ela somente pode 
ser o que ela é”.6  (Baudrillard, 1973:11). 

Aqui a palavra energia abre senda importante para a compreensão do horizonte que 
se estende diante de Porto Murtinho. Se para Luis Férnandez-Galiano a arquitetura 
pode ser considerada “uma organização energética que estabiliza e mantém formas 
materiais”,7 historicamente, a cidade e o território são materializações deste 
processo. Ponto de inflexão nesta relação são as redes de transmissão, responsáveis 
pela dissociação entre local de produção e local de consumo. Trata-se da apropriação 
da natureza cujos processos de desterritorialização-reterritorialização se dão na 
forma de represas, aque-oleo-gaso-dutos e estradas – objetos técnicos a resignifcar 
e planificar a paisagem, a criar a presença invisível de que fala Michael Jakob, através 
de “paisagens da energia, territórios cujas formas e elementos estão determinados 
energeticamente”.8 

Se lembrarmos das cidades de carvão da primeira revolução industrial e das vilas 
de Itaipu passamos à concretude dos efeitos dos programas a configurarem suas 
paisagens. Nas primeiras, não por acaso, foram também as pontes – junto com a 
fábrica e a estação de trem – responsáveis pela espacialização dos limites formais 
das novas técnicas construtivas. Já na imensidão do Urubupunguá, o continuum de 
represas desdobraria as conseqüências contidas nessa capacidade de separação 
espacial do programa energético cuja dinâmica pode relegar a um lugar distante 
seus efeitos negativos. 

Embora estudos não apontem nada próximo a um crescimento vertiginoso do 
município de Porto Murtinho, os incrementos no movimento portuário nos dois últimos 
anos – sem ferrovia e sequer a ponte rodoviária – indicam um aumento do fluxo de bens 
de tal monta que deixará marcas indeléveis em seu território.

No exercício de transposição deste raciocínio acerca da energia extrapolado para a 
água, para abranger a escala da sobreposição entre estes dois elementos não precisamos 
recorrer à fórmula de Einstein a equiparar matéria e energia, basta pensarmos no 
California State Water Project (SWP), conjunto de represas, hidrelétricas, aquedutos 
e canais que atende 23 milhões de pessoas, sendo uma das maiores infra-estruturas 
de fornecimento de água potável e energia do mundo. Produz 6500 GWh por ano e, 
no entanto, após bombear água a alturas de 878m sobre as montanhas Tehachapi e 
transportá-la a uma distância de 489 Km – trecho principal do Aqueduto da Califórnia – 
por uma rede de mais de 700km de extensão, acaba por consumir 5100GWh, sendo o 
maior consumidor de energia do estado.

No caso deste estudo atentaremos aos fluxos de commodities da maior porção 
territorial assentada sobre o Aqüífero Guaraní – o Estado do Mato Grosso do Sul. Para 
tanto, é necessário ter em vista o conceito de água virtual, como a água empregada 
em processos produtivos de qualquer cadeia de valor. A parte os lucros gerados pela 
exportação, a água virtual representa um valor não computado, excedendo a noção de 
balança comercial como o melhor meio de aferir os reais ganhos ou perdas do comércio 
globalizado. 

6. SANTOS, Milton. A natureza do espaço. São Paulo: Edusp, 2008, p.194.

7. FERNANDEZ-GALIANO, Luis. Fuego y memoria. Sobre arquitectura y energia. Madri: Alianza Editorial, 1991.

8. Michael Jakob. “Arquitectura y energía”. 2G, n.18 2001/II, p.9.
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A ameaça aos recursos naturais pela crescente pressão exercida pela globalização 
das cadeias produtivas acentua a dissociação entre locais de produção e de 
consumo dos recursos naturais. Este movimento pode ser visto com clareza na 
energia, quando as primeiras fábricas se instalavam próximas às minas de carvão, 
concentrando quase todos os impactos e desdobramentos socio-espaciais em um 
só lugar. Com o advento da energia elétrica e de outros combustíveis fósseis tem 
início a dissociação mencionada. No caso da água podemos localizar nos aquedutos 
romanos ou nos canais de irrigação da Mesopotâmia o início deste processo, restrito 
ao máximo a pouco mais de uma centena de quilômetros e permanecendo assim 
por séculos. A partir da segunda metade do século XX este processo se intensifica, 
com a cidade de Los Angeles buscando fontes de água a 800km de distância. É com 
esta lente e o filtro da água virtual que a produção de soja, celulose e proteína 
animal no Mato Grosso do Sul deve ser observada no contexto da RILA, como a 
transposição supra continental de recursos hídricos. Não trata-se de negar este 
processo, mas de pensá-lo de maneira que permita a utilização sustentável da 
água que abunda nesta parte do mundo.

Considerada a posição estratégica do Mato Grosso do Sul no Aquífero Guarani e na 
bacia do Rio Paraguai - e ainda com ligações com a bacia Amazônica - e considerada a 
grande dependência de recursos hídricos dos três principais produtos para exportação 
do estado, a saber, celulose, soja e carne bovina, em ordem de importância, a relação 
água e China é premente para a RILA. Como projeto de infraestrutura, esta deve ser 
pensada em um contexto maior, a considerar a BRI  (Belt and Road Iniative), articulação 
de diversos projetos de infraestrutura cujo objetivo inicial se assemelha à Rota da Seda 
histórica, estabelecer uma rede de infraestrutura que conecte os extremos da Eurásia 
– a saber, a China e a Europa. No entanto, a recente inclusão da Argentina na iniciativa 
evidencia como seu real sentido potencializar o afluxo de mercadorias, bens, recursos, 
informações e pessoas em função da China. 

A China é o destino de 41% das exportações de Mato Grosso do Sul. Os três produtos 
aqui ora listados – soja, celulose e carne bovina – correspondem à 67% do total das 
exportações sulmatogrossenses. Com soja e celulose disputando o primeiro lugar, vale 
notar que a primeira é exportada para a China quase sem beneficiamento e destinada 
quase totalmente para a produção de ração animal. Isto tem origemna política chinesa 
para com seus recursos naturais, na qual a água disponível deve ser empregada na 
indústria e para consumo humano direto.

Uma vez que as produções de pinus, eucalipto e soja são culturas dependentes 
de alta demanda por água, toda a região da RILA pode ser entendida por essa 
ótica, na medida em que Chile e Argentina vem expandindo suas participações 
na produção mundial de pinus, destinado para celulose de fibra longa, quase não 
produzida no Brasil. No Mato Grosso do Sul o município de Três Lagoas, o primeiro 
do estado no traçado da RILA, isoladamente seria o quarto produtor mundial de 
celulose de fibra curta. Para melhor apreensão, no caso da soja a planta e o grão 
apresentam respectivamente 90% e 50% de sua massa em água. No contexto 
integrador da rota bioceânica das cadeias de valor globais, há de se colocar as 
seguintes perguntas: que tipo de desdobramentos socio-espaciais,que cidades 
este processo engendrará? No contexto de dissociação espacial da produção, onde 
está o real valor da mercadoria?
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Figura 1: Galpões em construção próximos ao porto de Iquique, Chile. 
Fonte: Google Earth.

Figura 2: Redução de São João Batista, Rio Grande do Sul.
Fonte: Wikipedia.
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Figura 3: Mapa de Willem Blaeu, 1616, contendo a Lagoa dos Xarayes no interior do 
conti nente. Fonte: htt ps://www.wdl.org/pt/item/1101/view/1/1/ 

Figura 4: Corte da ligação entre as bacias Amazônica e do Paraguai, projeto da 
CIBPU, sob direção de Paulo Mendes da Rocha. Fonte: CIBPU, Departamento de 
Portos e Vias Navegáveis.
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Figura 5: Típico veículo de carga a circular por trecho da rota. Fonte: foto dos autores.

Figura 6: Cena de Aguirre, A Cólera dos Deuses, de Werner Herzog. Fonte: foto de tela.
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Figura 7: Explosão para a construção do túnel  ferroviário de São Gotardo, Suíça. Fonte: fotos 
de tela do documentário Die NEAT-Baustelle Die Sedruner und Gott hardtunnel, em:htt ps://
www.youtube.com/watch?v=fgjt6o4a4uY&list=PL5SbChx-BjRtIFTZpGB2KVZEti J78PWC-
&index=4&t=480s (31.05.2021).
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Figura 8: Resto da ponte de Broad Street de 1879, sobre o canal Birmingham em 
Wolverhampton.Fonte:https://www.bclm.co.uk/locations/canal-street-bridge/432.htm#.
YKxe7ulKh7g (31.05.2021).
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2007.

SAQUET, M. A.; SPOSITO, E. S. Território e territorialidades: teorias, processos e conflitos. 
São Paulo: Expressão Popular, 2009.

SERVIÇO DE HIDROGAFIA NAVAL Derrotero Hidrovia Paraguay – Paraná – (Puerto de 
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RESUMO

Aqui compreendemos a cartografia a partir do seu potencial criativo. Aliado às práticas 
artísticas e às considerações do mapeamento profundo, entendemos o mapeamento 
como instrumento que permite pensar a complexidade que envolve o espaço urbano. 
Com isso em mente, abordamos três exemplos de práticas de mapeamento: “Everything 
Sings: Maps for a Narrative Atlas” (2013), do professor Denis Wood; “Infinite Cities: A 
Trilogy of Atlases” (2019), da escritora Rebecca Solnit e, por fim, o “Guia comum do 
centro do Recife” (2015), da artista visual e pesquisadora Bruna Rafaella Ferrer. Mais do 
que representar ou descrever espaços, a cartografia é entendida na contemporaneidade 
como um processo que envolve um conjunto amplo de práticas. Sejam elas corporificadas, 
sociais ou técnicas – como desenhar, traduzir e comunicar. Nesse sentido, artistas 
exploraram o potencial dos mapeamentos, desafiando não só as linguagens cartográficas 
tradicionais, mas também provocaram modos de pensar os espaços e formas de perceber 
o mundo. O mapa, portanto, não é um objeto inerte. A potencialidade criativa está, 
justamente, nas possibilidades que constituem e atravessam a prática de mapeamento 
como um todo, e não somente numa representação cartográfica. Mapas e mapeamentos 
se inserem na complexidade dos espaços, permitem a articulação do pensamento e 
favorecem o surgimento de questionamentos e ideias sobre eles – e, por essas razões, 
podem ser explorados como instrumentos produtivos.

PALAVRAS-CHAVE: 

Cartografia, práticas artísticas, processos criativos, mapeamento profundo, espaço 
urbano.

ABSTRACT

Here we understand cartography from its creative potential. Allied to artistic 
practices and deep mapping considerations, we understand mapping as an instrument 
that allows us to think about the complexity that involves urban space. We cover 
three examples of mapping practices: “Everything Sings: Maps for a Narrative Atlas” 
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(2013), by Denis Wood; “Infinite Cities: A Trilogy of Atlases” (2019), by Rebecca Solnit 
and the “Guia comum do centro do Recife” (2015), by Bruna Rafaella Ferrer. More 
than representing or describing spaces, cartography is now understood as a process 
that involves a wide range of practices, such as drawing, translate and communicate. 
Artists explored the potential of mapping, challenging not only cartographic 
languages, but also provoking ways of thinking about spaces and ways of seeing 
world. The map, therefore, is not an inert object. The creative potential lies precisely 
in the possibilities that constitute and cross the practice of mapping as a whole, and 
not just in a cartographic representation. Maps and mappings allow the articulation 
of thought, leading to questions and ideas about spaces – and, therefore, they can 
be explored as productive instruments.

KEY-WORDS: 

Cartography, artistic practices, deep mapping, urban space.

ONDE ARTE E CARTOGRAFIA SE ENCONTRAM

A relação entre arte e cartografia há muito é conhecida. Basta que se observe 
os mapas medievais, ricamente ornamentados, ou até mesmo que se verifique a 
participação de artistas como Leonardo da Vinci na produção cartográfica durante o 
Renascimento. No entanto, essa relação se transformou radicalmente com a influência 
das vanguardas artísticas (WOODWARD, 1985). Práticas de mapeamento, assim como 
os temas e os debates relativos à cartografia, adquiriram características e formas 
únicas através de um impulso significativo do campo das artes.

Ao contrário do objetivismo científico que guiou a maior parte dos cartógrafos 
modernos, os artistas estiveram mais conscientes em relação ao status ficcional 
dos mapas e do poder que eles possuem em construir e reconstruir diferentes 
visões de mundo. Projeções do globo terrestre, como as de Mercator, consolidaram 
algumas das principais convenções cartográficas utilizadas ainda hoje. A regra 
que diz sobre o posicionamento do norte na parte superior dos mapas, por 
exemplo, foi responsável pela imposição de uma maneira específica de visualizar o 
mundo ao longo de muitos anos. Conscientes desse contexto, e com uma poética 
provocativa, artistas propuseram a visão conceitual do que veio a ser chamado de 
“mapa invertido”.

O artista uruguaio Joaquín Torres García (1874-1949) contribuiu com um dos 
exemplos mais conhecidos nesse sentido (Figura 1). Ao alterar a orientação 
convencional do mapa da América do Sul, aliado à letra “S” no topo do desenho e 
associado ao seu manifesto artístico, a “Escuela del Sur”, ele afirma que “nuestro 
norte es el Sur” (nosso Norte é o Sul), ou seja, o norte do sul é o próprio sul. 
Subvertendo tal convenção, além de pontuar relações de poder implícitas no mapa, 
Torres García quis demonstrar a necessidade latino-americana de buscar seus 
próprios caminhos e reconhecer seu próprio potencial, especialmente no que diz 
respeito à valorização de sua arte e cultura.
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Figura 1: Obra “América invertida”. Fonte: Wikipedia. 
Autoria: Joaquín Torres García, 1943.

Através de representações como essa, artistas expõem tensões éticas, políticas e 
econômicas para evidenciar, por exemplo, como o planeta é estruturado por complexas 
relações de poder. Enquanto os mapas tradicionais normalmente dizem: “o mundo 
é assim”, como única realidade possível e aceitável, os artistas demonstram outras 
perspectivas e nos provocam dizendo: “essa é a minha visão e você pode também 
construir a sua” (HARMON, 2009). Eles criticam e desafiam maneiras de pensar os 
espaços e lugares e, até mesmo, os próprios mapas e os procedimentos internos da 
cartografia. Um convite para que percebamos o mundo de outra forma.

O interesse dos artistas pela cartografia teve um aumento exponencial a partir 
dos anos 1960 e, com a marcante influência do Dadaísmo e do Surrealismo, surgiram 
diferentes exercícios criativos e experimentais baseados em mapas (WOOD, 2006). 
Embora a relação entre arte e cartografia, tendo o mapa como imagem ou objeto, seja 
o paralelo mais óbvio, existem outras relações que ultrapassam essa compreensão. 
Tratando-se da arte contemporânea, em meio à diversidade das práticas, há pouco que 
os artistas não tenham feito com os mapas: eles rasgam, amassam, queimam, dobram, 
costuram, performam, enfim, todo tipo de prática imaginável (HARMON, 2009).

Nos anos 1960, num período de crítica em relação aos espaços tradicionalmente 
destinados à arte - como galerias e museus -, outros tipos de espaços começam a 
ser explorados através de ações efêmeras, onde artistas apoiaram-se nos mapas 
também como uma forma de “documentação” (TIBERGHIEN, 2013). Nesse contexto, 
os situacionistas emergem, nas décadas de 1950 e 1960, como um grupo de artistas e 
intelectuais que engajaram explicitamente a cartografia como uma prática, intensificando 
ainda mais a exploração do potencial subversivo e criativo dos mapeamentos.

Liderados por Guy-Ernest Debord (1931-1994), a atuação do grupo teve um forte teor 
político. Negavam os valores vigentes da arte moderna e defendiam a sua superação 
através de uma arte integrada à totalidade da vida cotidiana. Para eles um novo tipo de 
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arte teria relação direta com a cidade e o espaço urbano seria o principal campo de ação. 
Interessados pelas questões urbanas, criticavam igualmente os paradigmas que guiavam 
a arquitetura e o planejamento urbano moderno.

De fato, nesse momento, os cânones do urbanismo moderno pregavam a prática do 
zoneamento e da disposição impessoal dos espaços, pregavam assim um modelo de 
cidade que não valorizava a subjetividade dos cidadãos. A dimensão da experiência da 
vida cotidiana é ignorada e, como resultado, uma cidade monótona seria construída. 
O pressuposto da crítica urbana situacionista era o de que as cidades deveriam ser 
ambientes favoráveis à criatividade, à expressão da vida e da individualidade de seus 
habitantes (JACQUES, 2012). Ela deveria ser entendida e concebida a partir das diferenças 
e multiplicidades, e não a partir de modelos universais. O que os planejadores urbanos 
modernos ignoravam era justamente o que, para os situacionistas, deveria ser o ponto 
de partida na investigação urbana.

Tal investigação se daria através de modos de apropriação do meio urbano, explicados 
através do que os situacionistas chamaram de “Urbanismo Unitário1”. Estavam ligados a 
ele um procedimento, a psicogeografia, e um método prático, a deriva. A psicogeografia2 
se dedica a estudar as influências que a cidade – como espaço construído – exerce 
sobre o comportamento afetivo das pessoas. A deriva3 é o exercício técnico, prático 
e experimental desse estudo e tem como objetivo reconhecer os efeitos da natureza 
psicogeográfica. Em resumo, trata-se do ato de caminhar sem rumo, de maneira 
consciente e ativa – em oposição às noções de passeio ou viagem -, numa espécie de 
pesquisa subversiva do espaço urbano (JACQUES, 2012).

O ponto comum que envolve as noções de psicogeografia e deriva é que elas se 
constituem por meio de ações. Desse modo, os situacionistas propuseram exercícios 
práticos e se colocaram em diferentes experiências para vivenciar as cidades. Aqui 
a cartografia aparece como um instrumento crucial dos exercícios. Algumas das 
experiências foram ilustradas através dos “mapas psicogeográficos”: mapas subjetivos, 
ligados mais às percepções, sentimentos e desejos do que a uma visão panóptica e 
totalitária do tecido urbano. Eles eram propostos também como um desafio consciente 
ao tipo de mapa tradicional que se tornara o principal instrumento do planejamento 
urbano moderno (COSGROVE, 2005).

Entre os anos de 1955 e 1959, Guy Debord e Asger Jorn produziram uma série de 
colagens através da reunião de mapas, imagens e textos que captaram experiências nos 
espaços urbanos de Paris e Copenhague. Os mapas “The Naked City” (Figura 2) e “Guide 
Psychogeographique de Paris”, ou “Guia Psicogeográfico de Paris” (Figura 3), criado por 
Debord em 1957, são os exemplos mais conhecidos. Eles foram construídos a partir 
de recortes de mapas turísticos da cidade de Paris, como se fossem blocos ou placas, 
espalhados de maneira aparentemente aleatória em uma folha branca. Os fragmentos 
dos mapas estão conectados entre si por meio de setas vermelhas, que indicariam 
lugares significativos da experiência urbana e possibilidades de derivas.

1. “Unitário” por rejeitar a separação de funções no espaço urbano, como no zoneamento do urbanismo moderno. 
Definido como “teoria do emprego conjunto de artes e técnicas que concorrem para a construção integral de um 
ambiente em ligação dinâmica com experiências de comportamento” (JACQUES, 2012, p. 212).

2. Definida como o “estudo das leis precisas e dos efeitos exatos do meio geográfico, conscientemente organizado 
ou não, em função de sua influência direta sobre o comportamento afetivo dos indivíduos” (JACQUES, 2012, p. 214).

3. Definida como um “modo de comportamento experimental ligado às condições da sociedade urbana: técnica de 
passagem rápida por ambiências variadas” (JACQUES, 2012, p. 214).
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Figura 2: Mapa situacionista “The Naked City”. 
Fonte: https://www.are.na/block/11109568. Autoria: Guy Debord, 1957

“O Guia Psicogeográfico de Paris” foi concebido como um mapa dobrável para 
ser distribuído aos turistas. Eles serviam como guias para áreas do centro de Paris 
que estavam ameaçadas pelas reformas urbanas, indicando lugares de importância 
significativa na cidade, segundo os situacionistas (SADLER, 1999). 

Figura 3: Mapa situacionista “Guia Psicogeográfico de Paris”. Fonte: https://www.
macba.cat/en/art-artists/artists/debord-guy/guide-psychogeographique-paris-
discours-sur-passions-lamour-pentes. Autoria: Guy Debord, 1957.
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Subvertendo a lógica comum, os mapas psicogeográficos queriam mostrar 
que existem inúmeras cidades a serem mapeadas – e não somente aquela dos 
fatos positivistas (WOOD, 2010). Numa mesma cidade coexistem várias cidades, 
cidades escondidas, a dos sonhos, das percepções, das experiências. Esses mapas 
se colocavam como potencializadores das questões subjetivas imersas ao meio 
urbano para fornecer análises distintas sobre ele. Serviam também como fonte 
de contestação e desestabilização de qualquer imagem fixa e dominante sobre a 
cidade (CORNER, 2014).

É interessante notar, por exemplo, que embora o mapa psicogeográfico tenha 
um aspecto inusitado, ele não desafia completamente os preceitos da linguagem 
cartográfica tradicional. Assim como nos mapas convencionais, ele também é uma 
tradução gráfica mais ou menos “fiel” de uma topografia específica. A diferença é 
que, ao invés de retratar o que constitui a topografia urbana “real”, ele se propõe a 
registrar a topografia de como os espaços urbanos são percebidos pelos habitantes 
da cidade (LEONIDIO, 2015).

“Em vez de flutuar sobre a cidade como uma espécie de olho onipotente, instantâneo, 
desencarnado, que tudo possui, a cartografia situacionista admitiu que sua visão 
geral da cidade foi reconstruída na imaginação, reunindo uma experiência de 
espaço que era na verdade terrestre, fragmentada, subjetivo, temporal e cultural”.  
(SADLER, 1999, p. 82, tradução dos autores).

Os mapas psicogeográficos são exemplos que evidenciam a natureza exploratória 
e criativa das práticas de mapeamento. Além de explorar a linguagem cartográfica, 
outra característica importante é o seu aspecto performativo. Isto é, a forma pela 
qual “o mapeamento direciona e possibilita que um conjunto particular de eventos 
surjam a partir de um determinado espaço” (CORNER, 2014, p. 218, tradução dos 
autores), isto é, o mapa como agenciamento de ideias que apontam para diferentes 
orientações e sentidos. 

De maneira mais ampla, podemos colocar que o potencial criativo das práticas de 
mapeamento está nas possibilidades do que as constituem e do que as atravessam, 
e não apenas numa representação cartográfica em si mesma. Uma vez ancoradas 
nos espaços urbanos, os mapas e os mapeamentos podem ser considerados como 
ferramentas que auxiliam na articulação do pensamento que busca compreender a 
complexidade que os envolve.

O POTENCIAL CRIATIVO DOS MAPEAMENTOS 

Na História da Cartografia, uma definição diz que os mapas são “representações gráficas 
que facilitam a compreensão espacial de coisas, conceitos, condições, processos ou eventos 
no mundo humano” (HARLEY; WOODWARD, 1987, p.16, tradução dos autores). No entanto, 
na contemporaneidade a cartografia adquire um sentido amplo e interdisciplinar. Mais do 
que representar ou descrever, pela perspectiva pós-representacional ela é concebida como 
uma prática. Sendo assim, o mapeamento implica engajar-se em uma atividade, um exercício 
contínuo de observação e registro. O mapa emerge a partir dessa ação e também é o seu 
suporte, que, no entanto, também não se limita a um produto final - porque ele nunca está 
completamente finalizado, seu trabalho nunca está completo (KITCHIN; DODGE, 2007).
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A superfície do mapa, ou seja, o suporte que traz a representação de um 
determinado conteúdo, pode ser análoga às condições reais de um terreno. Ali 
estão registradas impressões diretas da superfície da Terra: sombras, caminhadas, 
vistas, fluxos e tantos outros elementos vistos através de uma grade geométrica. 
No entanto, essa mesma superfície que se pretende análoga a uma dada condição 
da realidade é, na verdade, uma abstração, porque ela resulta de um processo de 
construção. 

O conto “Do rigor da ciência”, escrito em 1946 pelo poeta argentino Jorge Luis 
Borges é frequentemente citado em artigos e trabalhos sobre mapeamentos - não 
por acaso, porque ele ilustra a essência da imaginação e da criação cartográfica que 
pontuamos aqui:

“...Naquele império, a arte da cartografia alcançou tal perfeição que o mapa de 
uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império, toda uma 
província. Com o tempo, esses mapas desmesurados não foram satisfatórios 
e os colégios de cartógrafos levantaram um mapa do império, que tinha 
o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos afeitas ao 
estudo da cartografia, as gerações seguintes entenderam que esse dilatado 
mapa era inútil e não sem impiedade o entregaram às inclemências do sol e 
dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, 
habitadas por animais e por mendigos; em todo o país não há outra relíquia 
das disciplinas geográficas.” (BORGES, 1999, p. 247).

No império onde se sonhava uma ciência cartográfica perfeita, cartógrafos 
criaram um mapa do tamanho idêntico ao território que descrevia. Com o passar do 
tempo o mapa se esfarrapou, desintegrando-se, restando apenas os seus vestígios. 
Ou seja, quanto mais detalhado e “real” o mapa pretende ser, mais redundante e 
desnecessário ele se torna. Enquanto pinturas podem atingir um elevado grau de 
semelhança com as coisas do mundo que representam, os mapas são, ao contrário, 
abstrações. É precisamente essa condição que faz do mapa mais uma criação do 
que uma mera descrição empírica (CORNER, 2014). 

O artista brasileiro Waltercio Caldas, em sua obra “Japão” (Figura 4), de 1972, 
explora um território estrangeiro cujo nome é familiar, mas que a realidade distante 
escapa à imaginação da maioria dos ocidentais. Ao invés de representa-lo por 
meio de técnicas cartográficas convencionais, o artista cria uma superfície “vazia” 
como mapa. Nessa superfície não há elementos que o aproximem de um mapa 
tradicional, apenas letras e alguns rabiscos espalhados. Nesse “vazio”, demarcado 
por uma moldura retangular, o artista nos apresenta uma geografia desconhecida e 
indescritível – que remonta àquela terra incógnita, que existia antes do planeta ser 
excessivamente mapeado (STORR, 1994).
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Figura 4: Obra “Japão”. Fonte: STORR, 1994, p. 26.  
Autoria: Waltercio Caldas, 1972.

A moldura tenta capturar e guardar “algo” em seus domínios, mas ao mesmo tempo 
o conteúdo permanece estranho, incerto e ambíguo. Através do contorno vazio é 
possível ter algumas noções sobre a natureza de algo ainda vagamente conhecido. É 
justamente dessa ansiedade que o espaço vazio provoca, numa dúvida ou “promessa” 
de emancipação do seu conteúdo, que também reside a potencialidade criativa dos 
mapeamentos. Em um mundo de coisas e lugares que foram excessivamente classificados 
e estruturados, o “mistério” pode ser devolvido a ele através de sugestões oferecidas em 
uma estrutura autônoma e abstrata (CORNER, 2014). Isto é, ideias e lugares podem ser 
“libertados” pelos mesmos mecanismos que os aprisionaram em primeiro lugar.

Entender os mapas como ferramentas inertes, meramente utilitárias, ou como 
descrições simples e objetivas significa subestimar sua capacidade criativa. Por esse 
ponto de vista, as atenções voltam-se, portanto, às diferentes formas de se praticar 
o mapeamento. Isso implica um conjunto amplo de práticas espaciais, que inclui 
mapeamentos artísticos, performativos, experimentais, participativos, colaborativos 
entre outras possibilidades. Significa dizer também que os aspectos sobre como os 
mapas são produzidos e utilizados - a partir de diferentes atividades, contextos e escalas, 
envolvendo ações e afetos -, são tão importantes quanto as dimensões que envolvem 
o mapa como imagem – em seus aspectos estéticos e formais. Ou seja, o potencial do 
mapeamento está tanto em sua prática, como também na sua construção.

Dados espaciais são pesquisados e analisados; formas gráficas são rascunhadas, 
revisadas, atualizadas; informações são selecionadas, generalizadas, simbolizadas. 
Mapas podem ser dobrados, enrolados ou convertidos em outros formatos; embalados, 
vendidos, colecionados, reciclados. Podem ser lidos de diferentes formas em diferentes 
contextos: para planejar viagens, para jogar um jogo, programar uma mudança, definir 
trajetos de uma caminhada. Em resumo, eles estão em constante transformação e 
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produzem diferentes significados e engajamentos com o mundo a partir do contexto no 
qual eles estão inseridos.

“Mapas são momentâneos, trazidos à existência por meio de práticas (corporificadas, 
sociais, técnicas), sempre refeitas todas as vezes que são engajadas; o mapeamento 
é um processo de reterritorialização constante. Como tal, os mapas são transitórios 
e passageiros, sendo contingentes e relacionais e dependentes do contexto. Mapas 
são práticas - são sempre mapeamentos; práticas espaciais acionadas para resolver 
problemas relacionais (por exemplo, a melhor forma de criar uma representação 
espacial, como entender uma distribuição espacial, como chegar entre A e B e assim 
por diante).” (KITCHIN; DODGE, 2007, p. 335, tradução dos autores).

O processo de construção do mapa envolve etapas de seleção, simplificação e 
hierarquização de informações. Além de escolhas e ajustes de escalas, combinações de 
elementos, posicionamentos e enquadramentos. Esse mecanismo de montagens, que 
faz parte do momento de criação, favorece o surgimento de novas ideias e articulações. 
Por esse aspecto os mapas são instrumentos estratégicos e produtivos para estudar 
os espaços urbanos. Por um lado, capturam e apreendem elementos do espaço e, ao 
mesmo tempo, permitem que esses elementos sejam expostos através de sistemas de 
representação que os posicionam dentro de uma variedade de estruturas relacionais. 
Isto é, a partir daquilo que evocam sobre um território, os mapas revelam e demonstram 
possibilidades, questionamentos, ideias, soluções.

Planejar uma cidade significa pensar as diversas camadas que compõem a sua 
realidade e, ao mesmo tempo, encontrar formas para articular e dar efetividade a esse 
pensamento (CERTEAU, 1998). Nesse sentido, por exemplo, para arquitetos e urbanistas 
os mapeamentos funcionam como uma mesa de operações sobre a qual é possível pensar 
a complexidade que envolve os espaços urbanos (CORNER, 2014). Diferentemente das 
representações dos mapas tradicionais – que trazem uma visão totalizadora e distante 
dos espaços que representam - as práticas de mapeamento favorecem um olhar mais 
próximo da cidade e das atividades cotidianas. Isto é, a partir do entendimento do espaço 
urbano como um lugar “entre”, de afetações, experiências, temporalidades múltiplas e 
realidade complexa.

  
MAPEAMENTO PROFUNDO NO CONTEXTO DO ESPAÇO URBANO

A cartografia ultrapassou os limites disciplinares da geografia e se tornou objeto 
de interesse em diferentes campos do conhecimento. Assim, a ideia de mapeamento 
profundo tem emergido como foco de pesquisa nas “Spatial Humanities”, onde 
pesquisadores estão cada vez mais atentos à relevância das informações geográficas 
na produção de conhecimento das ciências humanas. O mapeamento profundo é 
compreendido como uma “representação detalhada de um lugar, das pessoas, dos 
objetos e dos animais que existem nele e que são inseparáveis dos contornos e ritmos da 
vida cotidiana” (BODENHAMER; CORRIGAN; HARRIS, 2015, p. 35, tradução dos autores).

Dados convencionais como localização geográfica, clima, topologia e fronteiras 
permanecem importantes nas investigações. No entanto, a esses dados são acrescidos 
aspectos reflexivos que reconhecem as relações complexas que são estabelecidas entre 
pessoas e espaços ao longo do tempo. Como método, um mapeamento profundo reúne 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

452

testemunhos orais, documentos, cartas, fotografias, desenhos, mapas e tantos outros 
artefatos culturais (BODENHAMER, 2010). Isto é, envolve a reunião e justaposição 
de informações que compreendem tanto as dimensões materiais como também 
as dimensões históricas, discursivas e ideológicas com o objetivo de alcançar um 
entendimento mais profundo sobre um determinado lugar.

Uma distinção para o mapeamento profundo seria seu posicionamento num “espaço-
entre”, ou seja, localizado entre o interno e externo, amador e profissional, artístico e 
científico, oficial e não oficial, ficção e não ficção, nacional e local (BIGGS, 2011). Se apoia 
nas contribuições de diferentes disciplinas – como literatura, artes visuais, antropologia, 
sociologia, história, jornalismo, geografia etc. -, ao mesmo tempo que não se vincula 
completamente aos pressupostos de cada uma, pois mantém uma perspectiva crítica 
em relação a elas. Aberto tanto à imaginação criativa, por meio de visões e ideias que 
surgem a partir de uma dada realidade concreta, como também às bases para a re-
imaginação desses conteúdos por meio de categorias empíricas convencionais.

O mapeamento profundo também é considerado uma possibilidade criativa em que 
as tecnologias SIG (Sistemas de Informação Geográfica) podem ser exploradas pelas 
ciências humanas. Alguns autores acreditam que elas possibilitam a renovação da 
descrição do mundo através da manipulação e visualização de grandes quantidades de 
dados. Plataformas digitais na internet, inclusive, permitem que narrativas e memórias 
associadas a lugares sejam amplamente mapeadas (RIBEIRO, 2019). 

“Cada artefato – uma carta, memória, fotografia, pintura, relato oral, vídeo e assim 
por diante – constituiria um registro separado ancorado no tempo e no espaço, 
permitindo-nos mantê-los em relação, e cada camada conteria uma visão única 
sobre o tempo – uma memória dinâmica – de um indivíduo ou de uma sociedade 
específica. As camadas podem incorporar artefatos culturais ativos e passivos, 
como memórias geradas intencionalmente, bem como memórias deixadas por nós 
em alguma forma material” (BODENHAMER, 2010, p. 27, tradução dos autores).

As tecnologias permitiriam gerenciar, relacionar e consultar eventos ao longo do 
tempo, oferecendo novas perspectivas para estudar um lugar a partir de termos sociais 
e culturais. A questão, para os estudiosos do campo, seria justamente encontrar formas 
pelas quais os SIG possam representar o mundo como cultura, e não somente como 
localizações mapeadas (BODENHAMER, 2010).

Por ser uma vertente de estudos recente, ainda não há consenso sobre definições exatas 
e processos que envolvem a sua prática, bem como críticas e reflexões substanciais (BIGGS, 
2011). Autores defendem que, ao invés de buscar definições, seria mais produtivo antes 
observar as maneiras pelas quais o mapeamento profundo tem sido colocado em prática 
(ROBERTS, 2016). Nesse sentido, e como parte de pesquisa desenvolvida anteriormente4, 
apresentamos três exemplos do que poderia ser desenvolvido e ampliado como parte de 
uma prática de mapeamento profundo inserida em contextos urbanos. São eles os projetos 
“Everything Sings: Maps for a Narrative Atlas” (2013), do professor Denis Wood; a trilogia 
“Infinite Cities: A Trilogy of Atlases” (2019), da escritora Rebecca Solnit e, por fim, o “Guia 
comum do centro do Recife” (2015), da artista visual e pesquisadora Bruna Rafaella Ferrer.

4. VASCONCELOS, M. R. T. Operações e práticas: processos de mapeamento do espaço urbano em cartografias 
artísticas. 2020. 149 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) - Centro de Artes e Comunicação, 
Universidade Federal de Pernambuco, 2020. [acesso 25 março 2022]. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/
handle/123456789/39971>.
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Everything Sings: Maps for a Narrative Atlas (Denis Wood, 2013)

Denis Wood, professor e geógrafo da North Carolina State University, desenvolveu na 
década de 1980 um projeto que não havia sido pensado como mapeamento profundo, 
mas que, segundo ele, agora pode fornecer indícios sobre o que isso significa (WOOD, 
2015). Para esse projeto, ele deu aos alunos a tarefa de mapear o bairro Boylan Heights 
(Raleigh - Carolina do Norte, Estados Unidos). No entanto, durante a atividade eles 
deveriam desviar o foco dos elementos tradicionalmente mapeados – como ruas e 
edificações. O objetivo do mapeamento era registrar elementos que remetessem à 
experiência do lugar para construir uma cartografia poética e imaginativa do bairro.

O mapeamento dos postes de luz resultou, por exemplo, em um mapa que remete à 
sensação de caminhar nas ruas do bairro durante a noite (Figura 5). Nele não aparecem 
dados convencionais como norte, setas e legendas, mas apenas os pontos de luz.

Figura 5: Mapeamento dos postes de luz do bairro, remetendo à sensação de caminhar 
nas ruas à noite. Fonte: WOOD, 2010, p. 157. Autoria: Denis Wood, 2010.

Ao longo das experiências inúmeros mapas foram produzidos. Na figura 6, por 
exemplo, podemos observar os seguintes mapas, da esquerda para a direita, de cima 
para baixo: traçados dos prédios do bairro e arredores; a floresta central do bairro; linhas 
de esgoto, gás e água; a topografia do morro sobre o qual o bairro tomba; as idades 
das árvores; um mapa do fluxo de aluguel do bairro; as linhas de energia, telefone e 
cabo; cães latindo; menções no boletim do bairro em sua primeira década; um mapa de 
pichações; dos tamanhos das árvores; dos postes de luz. Há também mapas históricos 
que mostram, por exemplo, como o bairro foi construído no ano de 1907, ou como ele 
era quando os soldados voltaram da Segunda Guerra Mundial; enfim, cada um apresenta 
diferentes visões sobre o mesmo bairro. 
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Figura 6: Mapas produzidos pelos alunos. Fonte: WOOD, 2015, p. 310. 
Autoria: Denis Wood, 2013.

As ruas não aparecem nos mapeamentos - mesmo embora exista um mapa das ruas e 
também um mapeamento dos fluxos de tráfego -, mas elas influenciam a localização de 
outros elementos. De todo modo, ainda é possível identificá-las; por exemplo, no mapa 
das árvores transfiguradas (Figura 7), ou no mapa das cercas do bairro (Figura 8).

Figura 7: Árvores desfiguradas. Fonte: WOOD, 2015, p. 310. 
Autoria: Denis Wood, 2013.
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Figura 8: Mapa das cercas. Fonte: WOOD, 2015, p. 311. 
Autoria: Denis Wood, 2013.

Posteriormente, em 2013, os trabalhos foram reunidos em uma publicação intitulada 
“Everything Sings: Maps for a Narrative Atlas” (Figura 9), com alguns exemplos dentre as 
centenas de mapas que foram produzidos (Figura 10). Em 2015, numa segunda edição 
especial, foram incluídos novos mapas e um tipo de papel translúcido que permite a 
sobreposição e visualização deles. A partir disso o leitor pode manipular os mapas para 
iniciar suas investigações. Dependendo de quais mapas estarão sobrepostos, e de como 
essa sobreposição é feita, é possível atravessar as informações, para que dali possam 
emergir questionamentos, proposições e ideias sobre o bairro.

Figura 9: Capa da publicação. Fonte: WOOD, 2015, p. 308. 
Autoria: Denis Wood, 2013.
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Figura 10: Páginas internas do atlas. Fonte: makingmaps.net. 
Autoria: Desconhecido.

Ainda que muito do bairro mude com o passar do tempo, o projeto teve 
como propósito a construção de uma narrativa, e essa estrutura permanece 
independentemente do que aconteça (WOOD, 2015). A intenção era a de que, a 
partir das experiências registradas, a narrativa resultante explicasse o que constitui 
os bairros de modo geral e, depois disso, eles pudessem compreender o que 
constitui o bairro de Boylan Heights de modo específico. Talvez seja isso o que os 
pesquisadores pensam quando se referem ao mapeamento profundo: compreender 
a dinâmica entre coisas e eventos que produzem, resultam e constituem um lugar, 
nesse caso, um bairro (WOOD, 2015).

Infinite Cities: A Trilogy of Atlases (Rebecca Solnit, 2019)

Outro trabalho que pode servir de exemplo para o mapeamento profundo, trata-
se do projeto da escritora Rebecca Solnit (RIBEIRO, 2019). A partir da pergunta 
“O que faz um lugar?”, ela criou a trilogia “Infinite Cities: A Trilogy of Atlases” 
(2019) reunindo as seguintes publicações: “Infinite City: A San Francisco Atlas” 
(2010), “Unfathomable City: A New Orleans Atlas” (2013) e “Nonstop Metropolis: 
A New York City Atlas” (2016) (Figura 11), que consiste na criação de cartografias 
e narrativas sobre as cidades de São Francisco, Nova Orleans e Nova Iorque, nos 
Estados Unidos, respectivamente. 
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Figura 11: Conjunto da trilogia. Fonte: www.ucpress.edu. 
Autoria: Rebecca Solnit, 2019.

A ideia de “cidade infinita” que ela traz reflete a noção de que a cidade, como 
espaço infinito, requer infinitos mapeamentos. Para isso, a autora contou com a ajuda 
de diferentes colaboradores de cada cidade – escritores, jornalistas, historiadores, 
arquitetos, urbanistas, artistas – e combinou os tópicos e temas a partir dos diferentes 
pontos de vista. Como resultado, foi criado um conjunto inesgotável de perspectivas 
“infinitas” sobre a cidade. O atlas da cidade de São Francisco, por exemplo, contou com 
trinta colaboradores que relataram histórias sobre a cidade. São vinte e dois capítulos 
acompanhados por mapas – alguns com textos e fotografias -, baseados nos desejos e 
questionamentos daquele cartógrafo sobre a cidade.

O mapa intitulado “Phantom Coast” (Figura 12), por exemplo, mostra a antiga orla 
industrial da cidade, historicamente ocupada por manufaturas que incluíam desde o 
processamento de alimentos até a construção naval. A antiga orla contrasta com o que 
agora faz parte dessa região de São Francisco: movimentos culturais que valorizam a 
produção artesanal e alimentos gourmet. Nesse ponto, Solnit elabora uma pergunta: 
seria esse movimento algo transformador, que pode encontrar uma voz política, ou 
apenas um reflexo do tédio de alguns trabalhadores ricos? O mapa “Poison Palate” 
também mostra que, essa mesma região, é também o centro intelectual de corporações 
de alta tecnologia envolvidas na modificação genética de alimentos e, ao mesmo 
tempo, o berço dos movimentos que atuam na produção de alimentos orgânicos. A 
escritora não tem intenção de responder nenhuma pergunta, mas assim destacar e 
revelar ao leitor algumas contradições que fazem parte do que constitui a cidade de 
São Francisco.
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Figura 12: Mapa “Third Street Phantom Coast”. Fonte: theculturetrip.com. 
Autoria: Rebecca Solnit, 2010.

No mapa “Monarchs and Queens: Butterfly Habitats and Queer Public Spaces” 
(Figura 13), é representada a população de borboletas nativas e vários pontos de 
referência da cultura LGBT na cidade. São Francisco é uma cidade conhecida por ser 
amigável às comunidades LGBT e, ao mesmo tempo, tem uma ecologia que permitiu 
o desenvolvimento de diferentes espécies de borboletas. Nesse mapa, o autor criou, 
através das cores das borboletas nativas, uma referência à comunidade LGBT, além de 
uma associação que representa a diversidade de tribos que existem na cidade, seus 
pontos de encontro, nomes específicos, migrações impossíveis.

Figura 13: Mapa “Monarchs and Queens: Butterfly Habitants and Queer Public 
Spaces”. Fonte: theculturetrip.com. Autoria: Rebecca Solnit, 2010.
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 Guia comum do centro do Recife (Bruna Rafaella Ferrer, 2015)

Bruna Rafaella Ferrer é uma artista visual e pesquisadora pernambucana, seus 
trabalhos são desenvolvidos a partir de duas vertentes: uma relativa às questões do 
espaço urbano e outra às linguagens do desenho. Após o período de um ano de pesquisa 
(2014 a 2015) sobre o processo de modificação da paisagem do Recife, em 2015 foi 
lançado o “Guia comum do centro do Recife” (Figura 14). Trata-se de uma publicação 
artística colaborativa, em formato de livro, na qual a artista reuniu ilustradores, cinéfilos, 
fotógrafos, moradores, comerciantes e urbanistas para fazer um levantamento de 
quarenta lugares e situações de resistência no centro da cidade.

Figura 14: Capa do guia. Fonte: Imagem elaborada pelos autores, 2020. 
Autoria: Bruna Rafaella Ferrer, 2015.

O guia se posiciona como registro de lugares do centro da cidade que, segundo a 
artista, podem estar em vias de desaparecimento (MORAIS, 2019). A ideia de lugares de 
“resistência” se coloca justamente a partir dessa constatação, pois mesmo que estejam 
“desaparecendo” com o passar do tempo, esses lugares permanecem ainda vivos e 
resistindo na memória afetiva das pessoas que os vivenciam. Além de resgatar a memória 
e um pouco da história, o mapeamento se coloca como uma espécie de “cartão-postal” 
que convida o leitor a conhecer os lugares mapeados. Nesse convite existe uma proposta 
de reencantamento com alguns lugares da cidade, sejam eles físicos ou imateriais, a 
partir do encontro e da (re)ativação da memória afetiva.

Além do levantamento, os colaboradores do projeto criaram diferentes conteúdos 
para cada uma das seções: textos que contam histórias sobre um lugar, detalhes 
sobre algum acontecimento importante ou fato curioso, fotografias, ilustrações, 
e também informações adicionais, como endereço, telefone ou sites. O próprio 
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índice poético do trabalho estimula novas visões sobre a região central da cidade: 
a) lugares para levantar o olhar; b) lugares para baixar o olhar; c) lugares que são 
becos; d) lugares para comer pão em forma de bicho; e) lugares que resistem; f) 
lugares que não existem; g) lugares que se movem; h) lugares de uso; i) lugares 
invisíveis; j) lugar assombrado cujo acesso é pela água; k) lugares de silêncio; e por 
último, l) tipos de Recife. 

Nessas categorias aparecem vestígios de construções, fachadas de edifícios, 
atividades comerciais, espaços de uso e convivência que configuram, na totalidade do 
trabalho, um recorte geográfico e simbólico do centro da cidade do Recife. Na primeira 
seção por exemplo, “lugares para levantar o olhar” (Figura 15), a pessoa é instruída 
a parar embaixo de qualquer um dos lugares indicados, levantar o rosto e observar 
os detalhes da paisagem urbana que, quase sempre, escapam ao olhar distraído pelo 
excesso de informações da vida contemporânea (Figura 16).

Figura 15: Abertura da seção “Lugares para levantar o olhar”. Fonte: Imagem 
elaborada pelos autores, 2020. Autoria: Bruna Rafaella Ferrer, 2015.

Exemplos disso são as gárgulas que estão dispostas no telhado do Mercado São 
José, fundado no ano de 1875 e exemplar significativo da arquitetura de ferro. A 
partir desse elemento, a artista comenta a importância dos mercados públicos da 
cidade, sobre como eles representam uma parcela de identidade de cultura e dos 
costumes comerciais. O guia ressalta, então, uma temporalidade não linear, em 
que passado e presente coexistem no contemporâneo através de construções e 
hábitos de diferentes épocas.
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Figura 16: Detalhe do texto de abertura da seção “Lugares para levantar o olhar”. 
Fonte: Imagem elaborada pelos autores, 2020. 
Autoria: Bruna Rafaella Ferrer, 2015.

A seção “lugares que não existem”, destaca o fato de que Recife é uma das cidades 
brasileiras com um dos centros históricos que mais se descaracterizaram. Lugares 
simbólicos foram removidos para dar espaço a novas construções. Como, por exemplo, 
a Igreja dos Martírios, que foi substituída por viadutos e avenidas, ou cinemas de bairro 
que deram lugar à shopping centers. Essa seção, inclusive, é a única composta apenas 
por textos, espaços vazios substituem as fotografias que poderiam ilustrar os lugares que 
não mais podem ser visitados. Ou seja, além do tom artístico e poético do guia, existe 
também a provocação crítica sobre o processo de modificação da paisagem da cidade.

Aliados à publicação, e como uma maneira de provocar o encontro entre as pessoas, 
foram realizados alguns eventos nos lugares mapeados para a distribuição gratuita de 
exemplares do guia. Além da versão impressa, em 2017 foi lançado um aplicativo de 
geolocalização para smartphones, que também foi disponibilizado gratuitamente. O 
objetivo do aplicativo é ampliar o alcance do conteúdo do guia. Nele o usuário pode 
acessar virtualmente o índice do guia através de um mapa do centro. Além disso, o 
usuário pode participar do projeto colaborando com a ampliação do mapeamento, 
sugerindo novos lugares e enviando textos, imagens, sons entre outros conteúdos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através de práticas cartográficas nos espaços urbanos, artistas podem dizer – ao 
contrário do que ditam os mapas urbanos tradicionais -, que existem diferentes cidades 
a serem mapeadas numa mesma cidade. Além de ruas, calçadas, postes e fluxos de 
tráfego, as práticas artísticas cartográficas dizem que fatos históricos e curiosidades, 
caminhadas, chamadas de telefone, pontos de encontro e lugares que despertam os 
afetos também podem ser mapeados. E esses elementos fazem parte do que constitui 
uma leitura profunda sobre um determinado lugar.
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A cartografia recebeu um impulso significado do campo da arte. Artistas desafiaram a 
linguagem cartográfica, provocaram novos modos de pensar os espaços e outras formas 
de perceber o mundo. Assim, a cartografia ultrapassou os limites da Geografia. O potencial 
criativo dos mapeamentos foi evidenciado e explorado de diversas formas: mapas são 
dobrados, queimados, rasgados, desenhados, inseridos em práticas e performances. 
O mapa é, por sua vez, um instrumento produtivo. A potencialidade criativa está nas 
possibilidades que constituem e atravessam a prática de mapeamento como um todo, e 
não necessariamente numa representação cartográfica.

O mapa também é uma construção. Seu processo criativo envolve a coleta e 
acumulação de dados, montagens e conexões de elementos, sobreposição e cruzamento 
de informações, e tantos outros procedimentos que favorecem o surgimento de ideias. 
O mapeamento profundo se baseia nessas práticas para produzir conhecimentos 
relacionados a um determinado lugar. Dados convencionais como topologia, fronteiras, 
clima e localização são associados ao espaço que, nesse sentido, é compreendido como 
um meio pelo qual as pessoas se relacionam e onde cultura também se desenvolve. 
Ou seja, faz parte do mapeamento profundo uma dimensão reflexiva que reconhece as 
relações complexas que são estabelecidas entre pessoas e espaços ao longo do tempo. 

Os projetos de Denis Wood, Rebecca Solnit e Bruna Rafaella Ferrer demonstram uma 
ideia de mapeamento profundo em camadas, onde a acumulação e justaposição delas 
narram algo sobre um lugar: um bairro, uma rua, uma cidade. Os projetos se baseiam 
em diferentes pontos de vista de cada colaborador e, além disso, na combinação de 
variados elementos – fotografias, textos, rascunhos – que demonstram um processo de 
mapeamento criativo e imaginativo. Constituem assim parte de uma realidade concreta 
e podem se se apoiar em métodos de estudos científicos. 

Mapas e mapeamentos podem ser explorados em razão da habilidade que possuem 
em se inserir na complexidade do espaço e, ao mesmo tempo, possibilitar o surgimento 
de questionamentos e ideias. Com o estabelecimento de um outro contexto de estudo, 
possibilitado pelas tecnologias SIG, constatamos a abertura de um campo para que ideias 
criativas sejam ainda mais exploradas e investigadas em pesquisas futuras. Concluímos, 
portanto, que os mapeamentos são instrumentos produtivos, abertos à criatividade, 
para investigar como espaços urbanos são pensados, planejados e construídos.
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VIAGEM A PYONGYANG

Luiz Arthur Leitão Vieira, 
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RESUMO

No Natal de 2018 estive em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Esta curta visita 
foi uma etapa de uma viagem de cinco meses pela Ásia, onde estive pesquisado o 
fenômeno das grandes cidades, objeto principal de minha tese de doutorado. Embora 
inserida nesse percurso mais amplo, a visita a Pyongyang, por diversas características 
peculiares, adquiriu certa autonomia, como se fosse uma “viagem dentro da viagem”, e 
mereceu atenção especial.

Pyongyang, com suas contradições, com sua beleza e sua atmosfera opressora, é um 
extraordinário “estudo de caso” para pensarmos os limites das formas de representação 
urbana, o grau de controle possível sobre a narrativa imagética da cidade, o poder da 
propaganda política na construção da imagem de um país e a importância da imagem 
como ferramenta contemporânea na construção do imaginário. 

PALAVRAS-CHAVE: 

Cidade, arquitetura, representação.

ABSTRACT

At Christmas 2018 I visited Pyongyang, capital of North Korea. This short visit was one 
stage of a five-month trip to Asia, where I researched the phenomenon of large cities, 
the main object of my doctoral thesis. Although included in this broader route, the visit 
to Pyongyang, due to several peculiar characteristics, acquired a certain autonomy, as if 
it were a “trip within a trip”, and deserved special attention.

Pyongyang, with its contradictions, its beauty and its oppressive atmosphere, is 
an extraordinary “case study” for thinking about the limits urban representation, the 
degree of possible control over the city’s imagery narrative, the power of political 
propaganda in construction of the image of a country and the importance of the image 
as a contemporary tool in the construction of the imaginary.

KEY-WORDS: 

City, architecture, representation.
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VIAGEM A PYONGYANG

“Procurando por um lugar único para passar este Natal e ter uma história divertida 
para contar à família e aos amigos? Junte-se a nós em nossa terceira visita de Natal à 
República Popular Democrática da Coreia! Que melhor maneira de passar o Natal do que 
no coração de Pyongyang?”

Até agora não sei se deveria ter levado a sério o anúncio. Em todo caso, surtiu 
efeito, pois no dia 24 de dezembro de 2018 embarquei no “ultra budget tour” de Natal 
promovido pela Young Pioneer, uma das poucas operadoras de turismo autorizadas levar 
turistas à Coreia do Norte. 

Coisas que muita gente sabe, mas que é preciso repetir: a Coreia do Norte é o país mais 
fechado do mundo, visitado por apenas 4000 turistas estrangeiros por ano (com exceção 
dos visitantes chineses). Para entrar, é necessário embarcar numa dessas excursões 
autorizadas pelo regime. O roteiro é pré-estabelecido e você será acompanhado o tempo 
todo por três ou quatro guias, que também fazem o papel de intérpretes e vigilantes, 
cuidando para que você não saia da linha nem faça bobagens. Não é possível ir por conta 
própria. Por isso, visitei apenas as áreas centrais. Não pude conversar com os cidadãos 
comuns, não pude andar sozinho, não pude ir aos subúrbios. 

Por “ultra budget” entende-se duas noites por 525 euros, que incluem basicamente 
tudo: visto, hospedagem em quarto compartilhado, refeições, transporte interno, guias 
e a passagem de trem ida e volta desde a fronteira chinesa. 

Antes de embarcar você recebe um email com as instruções e recomendações 
da viagem. Entre elas, obedecer aos guias, não levar a Bíblia nem o Corão, não fazer 
perguntas embaraçosas, não deixar o hotel desacompanhado, não fotografar instalações 
militares, não usar teleobjetivas e sobretudo não desrespeitar as figuras dos líderes, 
o que é considerado aqui crime de lesa-majestade cuja punição correspondente não 
sabemos nem queremos saber qual é.

Mas, afinal, por que ir à Coreia no Norte? Uma viagem supercontrolada a uma ditadura 
fechada e distante, num Natal gelado, não parece nenhum ideal de férias. Talvez por 
ser um país pequeno, isolado e pobre, que desafia o mais poderoso de todos os países 
como numa história de Davi contra Golias? Talvez por ser um país intocado, uma cápsula 
do tempo livre do consumo desnecessário e do excesso de informação a que somos 
submetidos? Talvez para poder criticar com mais conhecimento de causa uma ditadura 
indefensável? 

Tanto para mim quanto para todo o grupo, o mais importante mesmo era a 
possibilidade de “ver com os próprios olhos” – até onde fosse possível – aquilo que nos 
chega apenas através de relatos com inevitável motivação ideológica, seja através da 
imprensa ou dos comunicados oficiais (devo dizer que também já estive em Cuba e na 
Venezuela conquistando, portanto, a “Tríplice Coroa” dos países que tanto fascinam a 
nova direita brasileira). 

Como fotógrafo, sou também atraído pelas imagens que me chegam, sejam as 
representações visuais do regime, seja a própria imagem geral da cidade de Pyongyang. 
Não que eu goste delas, mas percebo que há uma espécie de guerra visual em jogo , uma 
produção sofisticada de fotos e filmes que sabe utilizar do potencial sedutor da imagem 
para se comunicar. Como é um país muito fechado, praticamente tudo o que sabemos a 
respeito dele nos chega através dessas imagens.

Além disso, confesso que padeço de um mal infantil. Para mim, os impedimentos têm 
um efeito inverso. Quanto mais proibido e inacessível, mais o lugar se torna atraente, 
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despertando ainda mais curiosidade. Basta dizer que não se deve ir a um lugar que esse 
lugar se torna justamente aquele para onde quero ir.

Assim, fui movido por uma curiosidade e pelo desejo de tecer a própria narrativa 
acerca de um tema extremamente controverso. E deixo um alerta: se você já tem 
uma opinião formada e cristalizada sobre esse distante, isolado e misterioso e país, e 
espera um julgamento sumário e definitivo, sugiro parar por aqui. Você pode se irritar 
com esse relato.

Figura 1: Pyongyang visto da Torre Juche. Tuca Vieira, 2018.

A visão da imensa estátua em granito vermelho de Mao-Tsé-Tung na praça da estação 
de Dandong dispara um clima de estranhamento que só vai crescer a partir de agora. 
Dandong é a cidade chinesa fronteiriça onde se toma o trem 95 rumo a Pyongyang, 
numa lentíssima viagem de sete horas para cobrir apenas 225 quilômetros.

São 10 horas da manhã quando finalmente embarcamos. O trem 95 agora atravessa 
a ponte ferroviária sobre o rio Yalu, que marca a fronteira oficial entre os dois países. 
Lentamente, produzindo o cadenciado e hipnótico som característico de trens sobre 
pontes de ferro, ele deixa para trás um país estranho para entrar no mais estranho dos 
países. É como se um portal se abrisse para um mundo onde as coisas funcionam de 
forma diferente, um mundo (como no relato de Robert Smithson sobre Passaic) que não 
obedece às leis às quais estamos acostumados e onde o tempo e o espaço, da maneira 
que concebemos, sofrem um grande abalo.

Em Sinuiju, do outro lado da fronteira, após passar pela “zona de recreação para 
turistas chineses” (o que quer que isso seja) o trem para. Começam, então, os lentíssimos 
trâmites de entrada. É quando surge o primeiro norte-coreano que eu conscientemente 
vi em toda minha vida: o encarregado dos passaportes, um sujeito alto e magro, de olhos 
bem apertados, com uniforme militar. E no broche de sua lapela vejo pela primeira vez 
as duas imagens que serão parte constante de minha visita a esse país: os retratos de 
Kim Il-sung e de seu filho Kim Jong-il. 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

468

Não demora muito para começar, um entra-e-sai incessante de funcionários, militares 
e policiais, nenhum deles executando uma função muito clara. Mais de trinta homens 
e mulheres vestidos de verde oliva ou de azul muito escuro inspecionam com certa 
incompetência as cabines de forma aleatória, perguntando genericamente por celulares, 
laptops e pela Bíblia. Há uma inegável tensão no ar, uma sensação de estar fazendo algo 
errado o tempo todo.

Os militares usam quepes enormes e maravilhosos, com o topo redondo como se 
contivessem um prato inteiro de uns 50 cm de diâmetro. São muito legais e adoraria ter 
um para mim.

De repente todos somem levando os “passpó”, que são abertos na página da foto e 
colocados com a capa virada para cima, criando um objeto em v invertido que permite um 
empilhamento potencialmente infinito de passaportes. Calculo que mais de cem podem 
ser levados dessa forma, em pilhas de mais de um metro de altura. É extraordinário. 

Com isso, dá para relaxar um pouco, sair do trem, e caminhar pela plataforma. É uma 
cena bastante bonita. Há dois dias aconteceu o solstício de inverno no hemisfério norte, 
o dia mais curto do ano, que marca o fim do outono e a chegada da nova estação. Raios 
de sol dourados cortam o amplo espaço e iluminam as colunas, criando longas sombras 
sobre o piso. Turistas chineses jogam fumaça de cigarro no ambiente, criando um clima 
cinematográfico. Lindas moças maquiadas e de uniforme vendem amendoim, biscoitos, 
cigarros e cerveja em carrinhos. Militares muito jovens se colocam imóveis ao longo 
de toda a plataforma em intervalos milimetricamente regulares. Há um forte cheiro de 
diesel no ar e o termômetro marca doze graus abaixo de zero.

*  *  *

O trem 95, pintado em azul, branco e vermelho, com seus sete vagões aquecidos 
a carvão, é claramente velho e ultrapassado, mas também é legal. É do tipo infantil, 
que faz tchuc-tchuc e piuíííí conforme avança. Imagino que chegar de trem é bem mais 
interessante do que de avião. Ele permite a sensação de verdadeiramente penetrar no 
país, como se furasse um bloqueio invisível, além de propiciar a rara experiência de ver 
a zona rural da Coreia do Norte. 

Ao finalmente partir, por volta do meio-dia, os jovens militares fazem continência para 
a passagem do trem. Observá-los pela janela, um a um, conforme o trem vai deixando a 
estação, dá à cena um caráter oficial e solene, como se estivéssemos partindo para uma 
batalha decisiva numa guerra distante.

Agora estamos em silêncio obsequioso vendo a paisagem pela janela como se fosse um 
filme asiático antigo ou mesmo um sonho. Passamos por plantações de arroz, vilarejos 
rurais conectados por estradas cheias de bicicletas e pontes sobre rios congelados onde 
homens em seus banquinhos pescam através de buracos no gelo. Vemos carros-de-boi, 
sacas de arroz, gansos, estações sonolentas adornadas com retratos sorridentes dos 
Kims, túneis escuros, eventualmente um ônibus. As construções vão de uma arquitetura 
tradicional rural, nos vilarejos, a blocos residenciais nas cidades um pouco maiores. As 
cores variam em tons infinitos do amarelo ao marrom, com um pouco de azul do céu e 
de branco da neve. Tudo bastante lento.

Com o pretexto de pedir um copo de água quente para dissolver o Nescafé em sachê 
que comprei na estação de Dandong, resolvo ir ao vagão-restaurante, embora vagar 
sozinho pelo trem não seja visto com bons olhos. A moça que me serve é especialmente 
atraente. Vestida e maquiada como uma aeromoça dos anos 80, com o cabelo bem preso, 
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vejo que ela claramente se encontra numa situação desagradável. Ela se sente obrigada a 
me servir ao mesmo tempo em que precisa se livrar de mim o mais rapidamente possível, 
sob olhares de reprovação dos homens presentes jogando baralho. Ela se esforça para 
falar inglês e fico particularmente seduzido quando pergunto o preço da água e ela me 
responde delicadamente “one money” (querendo dizer um yuan). Tudo isso enquanto 
a tv ligada exibe uma espécie de slideshow com o atual líder Kim Jong-un rodeado de 
militares inspecionando coisas diversas e assistindo a supostos testes nucleares com 
seu binóculo. Evidentemente não tive tempo hábil para estabelecer uma conexão mais 
íntima com a moça do restaurante, mas confesso que a situação despertou alto grau 
de curiosidade e mesmo uma fantasia, digamos assim, insólita, como se ela estivesse 
telepaticamente pedindo para que eu a salvasse desse mundo brutal.

Figura 2: Pyongyang. Tuca Vieira, 2018.

Já é noite quando, através da janela, vejo uma gigantesca torre piramidal envidraçada. 
A iluminação em LED da fachada desenha uma igualmente gigantesca bandeira da Coreia 
do Norte estilizada e o edifício acaba servindo como uma apropriada, porém involuntária, 
árvore de Natal. Trata-se do sinistro, extraordinário e inacabado (ou inacabável) Hotel 
Ryugyong, que reconheço através de livros de arquitetura. Uma visão à altura dos piores 
filmes de ficção científica (no melhor sentido) que marca a chegada a Pyongyang.

A chegada de um trem à estação é sempre um momento bonito e aqui não é 
diferente. Encontros, despedidas, gente esperando, carros, famílias, beijos, abraços. 
Uma cena surpreendentemente animada para quem esperava uma cidade fantasma. 
Mas logo colocam a gente num ônibus e, depois de uma rápida introdução, nos levam 
para um passeio seguido de jantar na Avenida Ryomyong. É o que norte-coreanos 
consideram a parte “moderna” da cidade, com arranha-céus iluminados em estilo 
chinês que ficam bem na foto, mas não convencem muito. Imaginem uma mistura 
de Las Vegas com Moscou.



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

470

Fica claro desde o início que esta é uma viagem de propaganda do governo e eles vão 
mostrar apenas aquilo que querem mostrar, ou seja, monumentos, prédios públicos, ruas 
limpas, bons serviços. É uma espécie de propaganda para defender o regime e melhorar 
sua imagem no exterior. No entanto, para mim, o efeito vai se mostrar invertido o tempo 
todo. A cena na estação, que eles não querem mostrar, com gente, barulho e movimento 
é muito mais bonita e interessante do que aqueles prédios cafonas numa avenida larga. 
Essa situação vai se repetir outras vezes.

Fomos jantar num restaurante em forma de flor de lótus com uma decoração interna 
cuja descrição em detalhes arrisca tornar esse relato insuportável. Imaginem arranjos 
complexos e multicoloridos de frutas, flores e pombas brancas artificiais, música ambiente 
relaxante e pinturas de paisagens idílicas numa espécie de catedral sino-barroca retrô 
reinterpretada pela Coreia. Tudo muito rosa, branco e amarelo clarinho. Os restaurantes 
em que comemos são na verdade bufês que já estavam nos esperando com lugares 
reservados e comida pronta. Serviram carnes misteriosas, derivados de arroz e muito 
kimchi. A comida estava.... deixe para lá, você não vai à Coreia do Norte pela comida.

Divido o quarto 607 do Hotel Ryanggang com Greg, um curitibano que terminou a 
faculdade de direito, agora viaja pelo mundo e se autointitula “blogueiro”. Ele é do tipo 
que faz selfies clássicos, com o braço esticado, beicinho e V de vitória; e posta na sua 
página do Instagram. Gostei muito do Greg e é ótimo falar português num lugar onde 
todo o resto é puro estranhamento. O quarto é confortável, mas as janelas e o acesso à 
varanda estão selados com fita crepe (isso mesmo) criando uma primeira sensação nada 
agradável de estar numa espécie de cárcere privado voluntário e de fato rodeados por 
algum tipo de paranoia. 

Na TV, pelo que pude entender, há alguns canais chineses e três coreanos, sendo um 
educativo, um que passava um filme romântico e outro que mostrava propaganda do 
governo. Kim Jong-un aparece muitas vezes inspecionando coisas (isso ele faz muito), 
assistindo a desfiles militares e acenando para o além. O jornal é apresentado por uma 
moça de postura muito dura, num vestido rosa balão com lacinhos diante de um fundo 
azul com uma imagem do planeta Terra visto do espaço. Ela mantém as mãos firmemente 
sobre a bancada e fala com uma voz empostada como se estivesse anunciando uma 
vitória espetacular na mais terrível das guerras. É uma atmosfera irreal, etérea, que se 
dissipa quando aparecem as primeiras imagens do que parece ser uma homenagem a 
algum herói. Pessoas depositam flores num espaço monumental, alto, de onde pode se 
ver ao longe a cidade de Pyongyang. 

O Ryanggang é um hotel construído no final dos anos 80 em estilo soviético espacial 
como parte da infraestrutura para abrigar o 13º Festival Mundial da Juventude e dos 
Estudantes, espécie de Jogos Olímpicos para os jovens do bloco comunista. Fica junto a 
uma série de bonitos ginásios aparentemente subutilizados que compõem a chamada 
Cidade Esportiva. Possui restaurante, bar, karaokê, “tea house”, lojinhas, um telão com 
imagens de propaganda oficial e longos corredores acarpetados que se entrecruzam de 
forma surpreendente ao melhor estilo O Iluminado.

O hotel tem também um restaurante giratório que não estava girando. Foi lá que 
passamos a noite de Natal que, para os norte-coreanos, não significa absolutamente 
nada. Tomamos cerveja local Taedonggang e pude conhecer melhor o grupo. Somos 
dois brasileiros, um inglês, um dinamarquês, uma suíça, três jovens de Singapura, um 
casal sueco, um canadense bom de copo, um australiano, um taiwanês, um alemão que 
trabalha numa empresa que fabrica freios para trens de alta velocidade e um rapaz das 
Ilhas Maurício (que para sempre será chamado de Maurício). Uma parte do grupo está 
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estudando na Coreia do Sul e queria conhecer o outro lado, de que tanto ouvem falar. 
Percebo que ninguém aqui é mochileiro de primeira viagem e todos compartilham uma 
curiosidade legítima pelo país. O encontro foi ótimo apesar das irritantes musiquinhas 
de Natal que o canadense insistia em tocar no celular. 

Estamos aqui portanto nessa situação meio absurda de celebrar o nascimento de um 
carpinteiro palestino que há dois mil anos pregou a paz entre os povos, foi morto pelos 
romanos e mudou a história da humanidade. Isso num restaurante giratório emperrado 
de uma ditadura distante e gelada que brinca de armas atômicas e não dá a mínima bola 
para nada disso.

*  *  *

Agora são sete horas da manhã e o sol ainda não apareceu no horizonte. Acabei 
“acidentalmente” rompendo o lacre de fita crepe e não restou outra alternativa a não ser 
apreciar a belíssima vista do rio Taedong com a cidade ao fundo. A luz azulada, o reflexo 
do céu na superfície do rio, o ar gelado, as torres futuristas misturadas ao torpor de quem 
acaba de acordar de sonhos intranquilos, diluem a fronteira entre a realidade e a fantasia. 
Era como se eu tivesse tido esse sonho estranhíssimo que se passava em alguma cidade 
imaginária de um país improvável e, ao acordar, ainda estivesse dentro dele.

Dentro do ônibus somos apresentados aos nossos três guias. São duas moças e um 
rapaz em nada parecidos com a imagem policialesca que eu esperava. Logo promovem 
um quiz show de conhecimentos gerais sobre o país com perguntas do tipo: “quem 
é o presidente eterno da Coreia?”, “onde está localizado o maior arco do triunfo do 
mundo?”, “qual foi o resultado de Coreia contra Itália na Copa de 66?

Eles falam ótimo inglês, são divertidos e demonstram um conhecimento do mundo 
muito superior ao de muita gente que conheço. Mas, é claro, estão a serviço do governo 
e exercem várias funções ao mesmo tempo: mostrar de fato os lugares, explicar aspectos 
da cultura, dar a versão deles da história recente, enaltecer as conquistas do regime e 
vigiar os turistas. Essa vigilância serve tanto para proteger o governo de nós (impedindo 
que façamos fotos de lugares proibidos, por exemplo), quanto para nos proteger do 
governo (avisando sobre as regras de conduta do país que, violadas, podem trazer 
seríssimas consequências tanto para nós, turistas, quanto para eles, os guias). Em geral, 
justamente porque nos mostram apenas lugares autorizados, não há muito problema 
para fotografar, embora eles não gostem que você faça fotos de lugares considerados 
“feios”, como blocos de apartamento e zonas residenciais. Na dúvida, é melhor perguntar 
sabendo que aqui definitivamente “não é não”.

Estão acostumados com os estrangeiros e são especialistas em dar respostas 
excelentes para perguntas desconfortáveis, embora ninguém se arrisque em perguntas 
muito desconfortáveis. Referem-se sempre à Coreia, jamais falam de Coreia do Sul e 
Coreia do Norte. Para eles, este é um só país, a capital é Pyongyang e Seul é uma cidade 
ocupada por forças externas. Demonstram respeito total aos líderes e orgulho pelo país. 

Por mais que tentem evitar, são responsáveis por um clima de vigilância permanente 
que deixa todo mundo meio tenso. Algumas pessoas (suponho funcionários do governo) 
usam um pin com ao rosto dos líderes, e é impossível conversar com elas sem se sentir 
observado por eles. Isso tudo somado às estátuas e às imagens dos líderes, instaladas 
estrategicamente nos cruzamentos e no alto dos edifícios públicos a nos observar por 
toda parte, tem como resultado uma sensação bastante perturbadora. De noite, quando 
a cidade é muito escura e silenciosa, esses grandes retratos são o único elemento 
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realmente iluminado, criando uma densa atmosfera orwelliana. O “presidente eterno” 
Kim Il-sung e seu filho Kim Jong-il parecem nos observar por toda parte, como dois big 
brothers, contribuindo para a sensação visual de uma cidade distópica.

O ônibus nos deixa na praça em frente ao Grande Teatro para uma caminhada pela 
Avenida Sungri (que significa “vitória”, em referência ao fim da ocupação japonesa em 
1945), considerada a principal via da cidade, onde estão localizados diversos edifícios 
públicos (lembrando que aqui praticamente todos os edifícios são públicos). O centro da 
cidade é certamente bem menos movimentado do que se espera de uma capital de mais 
de três milhões de habitantes. Apesar de haver bastante gente na rua, há um silêncio 
desconfortável e uma lentidão nos movimentos, tanto das pessoas quanto dos poucos 
veículos, que por vezes penso estar num ambiente subaquático. Percebo que as pessoas 
na rua têm curiosidade a nosso respeito mas evitam contato visual, talvez por medo, 
talvez por timidez. Não parecem ter muita pressa e, estranhamente para os dias de hoje, 
ninguém está com os olhos no celular

No entanto, se não é uma metrópole vibrante, tampouco é a cidade pós-apocalíptica 
frequentada por zumbis errantes que muitas das imagens do país sugerem. Os ônibus 
estão lotados, há bicicletas e grupos de crianças em uniforme de escola e funcionários 
montando um palco para a festa de Ano-Novo. Vi restaurantes, cabeleireiros, bondes 
elétricos, muitos quiosques e uma grande loja de departamento. O transporte público 
parece bastante decente, mas há poucos carros. 

Visitamos uma livraria para estrangeiros com pôsters de propaganda, mapas, 
catálogos de arte e muitos livros sobre o regime, o país e a ideologia Juche – espécie 
de filosofia política baseada no ideal de autossuficiência – em vários idiomas. E muitos 
livros atribuídos aos líderes, como Aforismos (volumes I e II) de Kim Il-sung ou os Anais 
do sétimo congresso do partido dos trabalhadores da Coreia a respeito do trabalho do 
comitê central, do camarada Kim Jong-il.

Mais adiante entramos na Praça Kim Il-sung, o centro arquitetônico e simbólico de 
Pyongyang, onde acontecem os impressionantes desfiles militares que vemos na tv. A 
praça, ladeada de prédios públicos, é como um grande palco de um teatro especializado 
em espetáculos grandiosos. Não apenas no sentido figurado como também literal uma 
vez que lá acontecem também grandes demonstrações dos chamados “jogos de massa”, 
quando milhares de jovens se apresentam em movimentos sincronizados. 

É um espaço grandioso, mas não me impressionei. Mais uma vez, gostei muito mais 
de caminhar pelas ruas comuns, de ver os pontos de ônibus lotados, de ver gente de 
verdade fazendo coisas simples. Apesar de toda a opressão, há lugar para a normalidade. 
Muitas vezes a gente se esquece que um povo não se define pelo governo que o governa. 
Aqui, as pessoas também comem, trabalham, amam, choram, sentem frio, ciúmes, riem, 
transam, e podem estar mais satisfeitas do que nós em países “livres” e “democráticos”, 
sobretudo se a gente definir satisfação para além do acesso ao consumo. Talvez o 
departamento de turismo do país precise de uma consultoria – há uma série de aspectos 
potencialmente legais na cidade que eles não sabem explorar e que fariam muito bem 
para a imagem que têm no exterior.

Como fotógrafo de cidade e de arquitetura tenho que admitir uma enorme atração 
por tudo o que vejo. A cidade se apresenta sem propaganda excessiva, sem muita 
sinalização, sem nada que distraia o olhar para além da própria cidade. Ela está reduzida 
a seus elementos físicos básicos: edifícios, calçada, asfalto, mobiliário urbano essencial, 
tudo num espaço radicalmente limpo e ordenado. Não há muitos carros bloqueando a 
vista dos edifícios. É como se ela estivesse nua, desprovida de tudo o que é supérfluo, 
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iluminada pelo sol cortante de inverno. Claro que isso não é uma opção estética. Se, 
por um lado, a cidade é extremante fotogênica, por outro, todas essas ausências são 
também ausência de vida, de paixão e de urbanidade, que caracterizam as melhores 
cidades do mundo. Pyongyang é estranhamente bela e solitária, e me desperta profunda 
melancolia.

Logo percebo que grande parte do tempo dessa viagem consiste em ficar tentando 
separar o que é real do que é falso. E, sabendo que muito daquilo que nos mostram é 
apenas para nos impressionar, penso se não estou numa versão oriental do Show de 
Truman, onde tudo é encenado. Será que estou numa cidade cenográfica e as pessoas 
são apenas figurantes desse show? Será que o Grande Teatro é na verdade apenas uma 
fachada de isopor? Será que tudo isso existe apenas para mim e vai ser desmontado tão 
logo eu vá embora? 

Figura 3: Pyongyang. Tuca Vieira, 2018.

Pyongyang é uma cidade moderna e monumental. Faz parte de uma linhagem de 
capitais planejadas como São Petersburgo, Washington, Minsk, Nova Déli e Brasília, 
construídas por força dos governantes para afirmar um determinado discurso político. A 
cidade foi totalmente destruída no início dos anos 1950 durante a Guerra da Coreia e 
reconstruída nos anos seguintes. Os bombardeios norte-americanos deixaram uma tabula 
rasa que acabou servindo de oportunidade para o regime vitorioso construir uma capital 
idealizada, que pode ser lida como um verdadeiro discurso ideológico em forma de cidade. 

A capital dessa ditadura comunista é a materialização de um experimento social 
preservado até hoje como relíquia do século 20. Seja o “último bastião da Guerra Fria”, 
“gabinete de curiosidades arquitetônicas”, “museu da arquitetura socialista a céu aberto” 
ou “parque temático da dinastia Kim”, Pyongyang é sem dúvida única no mundo.

O plano principal foi comissionado por Kim Il-sung a uma equipe chefiada por Kim 
Jung-hee (1921-1975), que havia estudado no Instituto Arquitetônico de Moscou. Na 
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capital soviética, o arquiteto desenvolveu os fundamentos do que seria uma “cidade 
socialista” a partir dos princípios de planejamento urbano propostos por Le Corbusier 
na Carta de Atenas.

Uma vez que a cidade pôde ser desenhada sem impedimentos de propriedade 
privada e oposição política, o ideário arquitetônico socialista foi aplicado com rigor. Em 
consequência, apresenta um grau de perfeição urbana chocante. Largura das ruas e das 
calçadas, altura dos prédios, transporte público, proporções, perspectivas, zoneamento, 
fluxos —tudo parece saído diretamente de um manual de urbanismo. 

O desenho tem como base uma malha ortogonal irregular. No sentido norte-sul, o rio 
Taedong divide a cidade ao meio e, paralela a ele, na margem ocidental, a avenida Sungri 
define o centro da cidade, onde antes se situava a parte antiga. No sentido leste-oeste, 
além das pontes que passam sobre o rio e se prolongam em direção aos subúrbios, 
dois grandes eixos monumentais atravessam visualmente o Taedong, conectando 
simbolicamente os dois lados da capital.

A cidade é de fácil leitura e navegação. Como há muitos pontos de referência e grandes 
estruturas visíveis, você sempre sabe onde está. As perspectivas calculadas conduzem o 
olhar para certos pontos de fuga, criando um sistema visual hierárquico que vai do mais 
simples bloco residencial ao monumento mais vistoso. 

No ponto mais nobre há sempre um elemento icônico relacionado ao regime, seja 
a Torre Juche (o monumento ideológico, que celebra a doutrina de autossuficiência), 
o Monumento à Fundação do Partido (o monumento político), o Grande Palácio de 
Estudos do Povo (o monumento cívico), as gigantescas estátuas dos líderes no alto da 
colina Mansu (o monumento espiritual, principal local de culto à personalidade dos 
Kims), o Arco do Triunfo (o monumento militar) ou o hotel Ryugyong (o monumento ao 
progresso). 

O plano geral busca uma espécie de “sublime arquitetônico”, uma categoria de beleza 
muitas vezes alcançada em detrimento do conforto urbano na escala do indivíduo. Com 
isso, cria um efeito hierático cuja principal finalidade é a afirmação do poder do Estado. 
Num país pobre e atrasado, alvo de sanções econômicas, o governo se utiliza da própria 
cidade para oferecer beleza e um sentimento de orgulho histórico como compensações 
pelo isolamento geopolítico e pelas privações materiais da população.

Os imensos espaços são como palcos de um teatro para espetáculos grandiosos, 
impossíveis de ocupar totalmente no dia a dia. Daí o aspecto vazio que Pyongyang 
aparenta nas fotografias, sobretudo porque a maioria delas é feita justamente nesses 
lugares, seja pelos turistas ou pela divulgação oficial. Daí também o potencial avassalador 
desses espaços quando são ocupados totalmente, como nos desfiles militares. Apenas 
nesses momentos cumprem plenamente sua função, criando uma imagem poderosa e 
exaustivamente explorada pelo regime. No resto dos dias, afirmam a grandeza do Estado 
em contraste com a pequenez do ser humano.

A cidade tem baixa densidade, com muitas áreas verdes e generosas distâncias 
entre os edifícios (uma das explicações é que, após o trauma da destruição e ainda 
vivendo sob ameaça, isso minimizaria os efeitos destrutivos de novos bombardeios). 
Largas vias retas fazem a ligação entre as partes e isolam os bairros em “superquadras” 
autossuficientes. Ao mesmo tempo em que organiza a cidade, esse esquema intensifica a 
presença do Estado ao facilitar a vigilância e o deslocamento das tropas, desfavorecendo 
agrupamentos conspiratórios e diluindo os protestos na imensa escala dos espaços. O 
resultado agrega monumentalidade, funcionalidade e controle.

Instrumentalizada pelo regime, a arquitetura tem papel central na criação da “cidade 
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revolucionária”. Instituições como o Comitê dos Arquitetos e a Academia Paektusan de 
Arquitetura estão diretamente ligadas às altas esferas de poder. O próprio Kim Jong-il 
assinou um curioso tratado sobre o tema. Sobre arquitetura (1991) versa abertamente 
sobre a natureza do ofício, a importância dos aspectos simbólicos, a implantação dos 
monumentos e a integração com as outras artes, abrangendo noções de equilíbrio, 
simetria e harmonia. Sobretudo, define o papel do arquiteto, considerado uma “arma 
prática e teórica” a serviço do sistema. 

Segundo o manual, os líderes instruem os arquitetos, que devem construir a cidade 
a partir da demanda coletiva das massas. No entanto, os líderes atribuem a si a tarefa 
de interpretar essa demanda, criando um ciclo fechado que exclui a diversidade de 
opiniões da população. Uma vez que o cidadão comum tem sua experiência objetiva 
de cidade controlada pelo excesso de “design” e pela saturação ideológica, também 
sua capacidade de interpretação subjetiva é prejudicada. Dessa forma, ao controlar o 
desenho da cidade, o regime controla também seus próprios significados, condicionados 
aos valores de triunfo, progresso e resistência. 

No fundo, o indivíduo é apenas uma peça substituível do conjunto, uma condição 
ilustrada nos desfiles militares ou nos chamados “jogos de massa”, eventos levados 
à perfeição pelos norte-coreanos. Os jogos (que acontecem no Estádio Primeiro de 
Maio, o maior do mundo, com capacidade para 150 mil pessoas) são uma manifestação 
esportiva e artística em que milhares de jovens se apresentam em coreografias 
rigidamente sincronizadas ou apenas levantam uma placa colorida para compor um 
gigantesco mosaico, como um pixel numa fotografia digital. É uma demonstração 
exemplar do coletivismo comunista à moda coreana, um modelo que exige dedicação 
absoluta e coloca o indivíduo sob pressão pois, segundo Kim Jong-il, “um único deslize 
pode arruinar todo o conjunto”.

Chamam a atenção as fachadas coloridas dos blocos residenciais em tons pálidos de 
rosa, laranja, amarelo e verde. Segundo os guias, o governo determinou a pintura desses 
prédios como forma de “alegrar” o aspecto geral da cidade, até então cinzento e triste. 
Pode ser interessante, mas não deixa de ser apenas uma técnica de mascaramento das 
reais condições dos edifícios, muitos em estado precário. Um olhar mais atento também 
percebe que por trás desses blocos alinhados às grandes avenidas se esconde uma série 
de casinhas e construções simples. 

Isso tudo denota uma preocupação com a visualidade da cidade e uma consciência 
sofisticada do poder da imagem e da fotografia. Mas no fundo trata-se de usar a própria 
cidade como instrumento de propaganda e não é difícil supor que a criação artificial 
dessa imagem existe para esconder seus reais problemas. A ironia é que, apesar do atraso 
histórico, a cidade parece afinada com vários aspectos do mundo contemporâneo, com 
sua autopromoção, sua fotogenia “instagramável” e sua obsessão pela aparência.

*  *  *

Visita ao Grande Monumento da Colina Mansu, onde estão as estátuas gigantes de 
Kim Il-sung e Kim Jong-il. É o lugar mais importante para o culto aos líderes e se apresenta 
como um espaço sagrado. Não é incomum ver pessoas chorando, depositando flores e 
fazendo pedidos, como vi.

Aqui uma nova série de recomendações: falar baixo, demonstrar respeito, tirar o 
chapéu, não colocar as mãos nos bolsos, não fazer brincadeirinhas e selfies ridículos 
e não fotografar as estátuas pela metade. Além disso, num momento especialmente 
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constrangedor, você é induzido a se curvar diante das estátuas. Embora eles não te 
obriguem a isso, fica bastante claro que é isso o que esperam que você faça. E uma vez 
que a Coreia do Norte definitivamente não é o lugar onde você paga para ver o que 
acontece, é melhor não discutir e fazer (com ou sem convicção) a reverência.

Além das estátuas, as imagens dos líderes estão nas praças, nas estações, nas escolas, 
em toda parte. Os dois retratos oficiais parecem fotopinturas do nordeste brasileiro 
(sobretudo as mais modernas, retocadas por computador, como no trabalho de Mestre 
Julio). Os rostos aparecem em cores vibrantes e sorridentes. Nas pinturas mais elaboradas 
as figuras são rodeadas de flores e colocadas diante de paisagens idílicas. Kim Il-sung, 
retratado já na maturidade, é um homem seguro de si e até charmoso, caindo-lhe bem a 
imagem de “pai da nação”. Com o filho Kim Jong-il a natureza não foi tão generosa, apesar 
dos esforços dos artistas oficiais. Acrescente-se que o figurino também não ajuda. Já o 
neto Kim Jong-un, atualmente no poder, parece um vilão de filme do 007. Não consigo 
deixar de imaginá-lo numa poltrona felpuda acariciando gatinhos e engendrando planos 
mirabolantes para conquistar o mundo. Aliás, toda a Coreia do Norte daria um belíssimo 
set para um filme de espionagem.

Figura 4: Pyongyang. Tuca Vieira, 2018.

A torre Juche é o monumento que celebra a ideologia do regime e está estrategicamente 
situado no extremo de um dos eixos monumentais, alinhado à Praça Kim Il-sung, mas do 
outro lado do rio. É um enorme falo no meio da cidade em que se pode subir para apreciar 
uma vista espetacular em 360 graus. Na entrada, há muitas placas que supostamente foram 
enviadas por seguidores do kimilsunismo (a melhor palavra acrescentada a meu vocabulário 
recente) ao redor do mundo, inclusive pelo misterioso “Círculo de estudos da grande ideologia 
Juche do camarada Kim Il-sung dos estudantes panamenhos que estudam na Europa”.

Pyongyang vista do alto é belíssima. Daqui, vê-se o Taedong claramente dividindo a 
cidade ao meio, as pontes, o conjunto arquitetônico da praça, as ilhas fluviais, o Grande 
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Palácio de Estudos do Povo, o Estádio Primeiro de Maio, blocos multicoloridos, prédios 
cilíndricos, torres futuristas, instalações esportivas e quase todos os outros monumentos 
e edifícios importantes. 

Mas como tudo é muito limpo, organizado e silencioso, as ruas são vazias e os 
prédios são todos pintadinhos, a sensação é a de estar vendo um gigantesco modelo de 
Pyongyang em escala natural 1:1, ou seja, vendo uma representação da cidade e não 
a cidade propriamente. Logo me lembro da célebre parábola de Jorge Luis Borges que 
ilustra brilhantemente esse paradoxo. No curto texto, o mais perfeito dos mapas acaba 
coincidindo com o território que representa, perdendo sua razão de ser. Mas, se no texto 
do escritor argentino o mapa é descartado por sua própria inutilidade, em Pyongyang 
é a cidade que parece desaparecer por detrás de sua representação. É como se ela não 
precisasse mais existir, substituída por mapas, fotografias, imagens televisivas ou por 
essa belíssima maquete de si mesma. 

*  *  *

A maratona prosseguiu por mais uma série de lugares. Visitamos o Grande Palácio 
de Estudos do Povo, uma biblioteca e centro cultural, com sua “sala de dúvidas” 
sobre a ideologia Juche, onde uma senhora fica permanentemente numa espécie 
de confessionário explicando coisas sobre a filosofia do Estado em meio a alguns 
computadores exibindo aquela paisagem verde e azul do Windows XP.

Andamos de metrô pelas estações mais bacanas, construídas segundo o modelo 
stalinista de “palácios para o povo”, com candelabros, mármores e mosaicos típicos do 
realismo socialista. As estações são muito profundas, os vagões alemães comprados do 
metrô de Berlim são velhos e bonitos, e o preço da passagem é irrisório. O metrô também 
é o lugar onde se pode ler o jornal oficial do partido instalado em suportes próprios 
ao longo da plataforma. Se o conteúdo do jornal parece bastante comprometido, pelo 
menos a ideia de um jornal gratuito instalado em local público é sem dúvida louvável. 
Havia bastante gente e foi o local onde pude estar mais próximo da população local, 
inclusive brincando com um grupo divertido de crianças (momento Show de Truman) 
que tomou o vagão de assalto. Difícil mesmo foi aguentar a música ambiente em looping 
infinito, espécie de new age coreano, muito feliz e calminho, a ponto de fazer a Scalla FM 
parecer heavy metal. 

Fomos ao Monumento à Fundação do Partido, onde fiquei sabendo que, além da 
foice e do martelo, representando o agricultor e o trabalhador, os norte-coreanos 
também acrescentam um pincel de caligrafia para representar o intelectual. Fomos ao 
Arco do Triunfo, enfaticamente referido como o “maior do mundo”. E estivemos na loja 
de departamento Kwangbok, frequentada pela “elite” local onde tudo era absurdamente 
barato pois foi o único lugar onde pudemos usar o won, a moeda local.

Reparem que o relato vai se acelerando conforme o cansaço vai tomando conta do corpo 
e da mente. Nesse ponto meu cérebro já não é mais capaz de absorver tanta informação, 
e não consigo mais tomar notas. O golpe de misericórdia fica por conta da visita ao Museu 
Memorial de Guerra de Libertação da Pátria Vencedora cujo nome já anuncia a quantidade 
épica de informação que ainda será despejada sobre nossas cabeças.

Logo na entrada, no alto da escadaria de um espaço que parece um foyer de teatro 
eclético, há uma gigantesca estátua multicolorida do “presidente eterno”, sobre um 
fundo azul celestial. Somado à música de fundo e à decoração em geral, o ambiente 
parece um misto de museu, templo, cassino e buffet de festa de casamento. Legal mesmo 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

478

é o panorama em 360 graus que retrata a batalha de Taejon. Não só pela representação 
da batalha, mas porque é um dos raros panoramas em exibição no mundo com um 
edifício próprio para abrigá-lo.

Às vezes penso que o melhor jeito de entender uma guerra é somar as narrativas 
opostas e dividir por dois. Aqui, eles puxam a brasa à sua sardinha e não medem esforço 
para isso. A Guerra da Coreia é narrada como uma vitória acachapante sobre os Estados 
Unidos com direito a diorama representando soldados americanos sendo comidos por 
abutres. Kim Il-sung está em toda parte e, se apenas uma fração do que mostram a seu 
respeito for verdade, já faria dele o mais brilhante líder da história da humanidade. 
Apesar dos exageros do museu, é sempre bom ouvir o «outro lado», assim como 
também é de se admirar uma postura que não bate continência para a bandeira norte-
americana. 

Depois da visita ao museu já não pude reter mais nada e vai levar ainda algum tempo 
para eu processar tanta informação. Mas ainda houve tempo para um jantar onde eu 
só me lembro da banda de mulheres liderada por uma moça muito bonita que cantava, 
tocava baixo, fazia piadas e trocava de roupa várias vezes durante a noite, encerrando a 
apresentação sob uma chuva de bolhinhas de sabão. 

*  *  *

Viajar à Coreia do Norte é, de certa forma, julgar o país o tempo todo, aprovando ou 
desaprovando as coisas e, na verdade, é um pouco por isso que se vai lá. O problema, me 
parece, tanto em relação e este pequeno e distante país comunista quanto em relação 
ao mundo em geral, é a simplificação dessas situações como se houvesse apenas um 
lado bom e um lado ruim. Penso que grande parte dos nossos problemas vem do medo 
ou da ignorância diante das complexidades e nuances de situações como essa. É preciso 
apontar defeitos e reconhecer qualidades mesmo nos lugares que nos desagradam.

É claro que minha curta visita não permite nenhuma análise mais profunda. Volto 
sabendo muito pouco sobre o que realmente acontece lá e bastante confuso diante de 
um lugar onde carros-de-boi convivem com armas atômicas. O regime dos Kims é bom 
para o país? Não sei. O povo da Coreia da Norte está feliz com a situação? Não sei. A 
Coreia é uma ameaça para o mundo? Não sei. 

A cidade está a serviço do bem-estar do povo norte-coreano ou é apenas um mecanismo 
de opressão operado por uma ditadura brutal? Minha visita, curta e controlada, não 
me permite responder a essa pergunta. Percebo que o regime faz um grande esforço 
para aparentar uma normalidade que não existe e desconfio que grande parte dessa 
estratégia visual serve para esconder os reais problemas do país, que não são poucos. 

Mas, justamente porque me escondem muita coisa, tenho o direito de pensar as 
maiores barbaridades. Talvez haja mesmo prisioneiros políticos torturados, talvez 
estejam mesmo desenvolvendo armas nucleares para ameaçar o mundo (como já fazem 
os Estados Unidos e outros países). 

No entanto, há algo de prepotente em achar que sabemos o que é melhor para eles, 
sobretudo quando esta postura parte de um país como o Brasil, incapaz de lidar com 
seus próprios problemas. Não vi, por exemplo, miséria extrema nem pessoas dormindo 
nas ruas, e acredito que o número de pessoas nessa condição seja imensamente menor 
do que no Brasil, um país rico, abundante de recursos naturais e que não sofre sanções 
comerciais. Digo isso porque uma viagem como essa revela sobretudo aspectos de 
minha própria realidade. A Coreia do Norte tem mil defeitos, mas representa uma das 
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poucas possibilidades de nos afastarmos do ambiente imersivo em que vivemos para ver 
as coisas em reverso.

Antes de tomar o trem de volta passei algum tempo na praça da estação observando 
a moça que orienta o trânsito. Ela veste um uniforme azul meio militar e parece muito 
concentrada em seu trabalho. Aponta a direção com um bastão laranja e faz um 
uma sequência de gestos curiosos e robóticos, movendo primeiro o corpo e depois 
rapidamente a cabeça na mesma direção. Num determinado momento, ela me olhou 
com muita curiosidade, e fiquei imaginando o que se passava em sua cabeça. Pode ser 
que inveje nossa “liberdade”, nossa banda larga, o carnaval, Jimmy Hendrix e a Biblioteca 
Nacional da França. Mas não podemos excluir a possibilidade de ela achar que somos uns 
infelizes, lamentando nossa violência, nossa miséria, nossa corrupção. Pode ser que ache 
que vivemos numa ditadura do capital, que somos governados por um sistema complexo 
e perverso de corporações multinacionais aliadas a governos corruptos. Pode ser que 
ela ache que nossas eleições são uma farsa onde os governantes podem ser trocados 
caso não atendam os interesses de uma minoria poderosa. Pode ser que ache que 
somos uns fracos que aceitamos passivamente a injustiça social. Pode ser que lamente 
um mundo onde a riqueza material determina as relações humanas, onde precisamos 
comprar coisas inúteis para afirmar nossa existência. Pode ser que ache ridícula nossa 
veneração por cantores pop, atores de novela ou líderes religiosos. Pode ser que que 
ache muito triste todo um universo de relações regido pela hipocrisia, sorrisos falsos, 
imagens manipuladas, publicidade enganosa, cuja verdadeira intenção é apenas obter 
alguma vantagem sobre o outro. Pode ser que ache intolerável conviver com crianças 
desamparadas dormindo na rua ao lado de automóveis caríssimos. Pode ser até que 
prefira viver na mais pobre e brutal ditadura a aceitar o fracasso civilizatório de um país 
rico onde 60 mil pessoas são assassinadas por ano.





PLASTICIDADE E IMAGINAÇÃO NO ESPAÇO URBANO 
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RESUMO

Nesse texto assume-se a cidade não como uma composição rígida ou uma ordenação 
de elementos, mas como um espaço que está, perceptivelmente, em formação pelo 
corpo que a habita numa relação de elo e de plasticidade. A intenção é refletir sobre como 
potencializar narrativas da cidade a serem construídas pela imaginação do habitante a 
partir desse seu incessante encontro plástico com o espaço urbano, no qual produz as 
suas imagens. Tensionar a distração e o hábito, fomentar múltiplas relações, topologias 
e espacialidades aparecem como modos para potencializar a criação de imagens e 
narrativas. E para tal, a arte se mostra aqui como um terreno fértil. Reflete-se sobre as 
esculturas de Richard Serra que, com três condições – a situacionalidade, a estruturação 
de espaços dentro de espaços existentes na cidade e a percepção sinestésica –, fomentam 
a produção de imagens e criação de narrativas urbanas que exploram relações críticas e 
propositivas com a experiência sensível da cidade.

PALAVRAS-CHAVE: 

Corpo. Cidade. Plasticidade. Imaginação. Richard Serra.  

ABSTRACT

In this text, the city is assumed not as a rigid composition or an ordering of elements, 
but as a space that is perceptibly being formed by the body that inhabits it in a relationship 
of bond and plasticity. The intention is to reflect on how to potentiate city narratives 
to be built by the imagination of the inhabitant from this incessant plastic encounter 
with the urban space, in which he produces his images. Tensioning distraction and habit, 
fostering multiple relationships, topologies and spatialities appear as ways to enhance 
the creation of images and narratives. And for that, art is shown here as a fertile ground. 
It reflects on Richard Serra’s sculptures, which, with three conditions – situationality, 
the structuring of spaces within existing spaces in the city and synesthetic perception – 
foster the production of images and the creation of urban narratives that explore critical 
and propositional relationships. with the sensitive experience of the city.
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CORPO E CIDADE

Máxima brilhante que sintetiza o encontro entre o sujeito e seu corpo, Merleau-Ponty 
(2011, p. 208) disse bem: “não estou diante de meu corpo, estou em meu corpo, ou antes, 
sou meu corpo”. O corpo se exibe como a primeira realidade do homem, modo originário 
do existir, meio pelo qual se vive, ele realiza e simboliza a existência do ser humano. Não 
apenas como meio de viver, o corpo é o meio de ter um mundo e de se relacionar com 
ele. É pelo corpo que a experiência urbana é sentida e medida. E é nesse sentido que 
a cidade deve ser compreendida na circunstância que rodeia o sujeito, no horizonte da 
sua ação, porque o espaço urbano existe enquanto fundo para a experiência corpórea 
existir, é pressuposta pelo corpo. A cidade acontece no solo do percebido, o vivido por 
cada habitante, que se revela à consciência imediata e nasce da vivência corporal, sem 
distância e sem objetivação. Numa expressão: a cidade é da ordem do corpo. Assim, a 
discussão sobre habitante e cidade se dá aqui pelo viés subjetivo. Ressalta-se sua relação 
de elo e indissociabilidade que ocorre na camada sensível, no espaço da sensação, o 
vivido pela corporeidade e sensibilidade, organizado no plano perceptivo e não no plano 
do conhecimento, da técnica ou da razão. 

“A coisa nunca pode ser separada se alguém que a perceba, nunca pode ser 
efetivamente em si, porque suas articulações são as mesmas de nossa existência 
[...]. Nessa medida, toda percepção é uma comunicação ou uma comunhão, a 
retomada ou o acabamento, por nós, de uma intenção alheia ou, inversamente, a 
realização, no exterior, de nossas potencias perceptivas e como um acasalamento 
de nosso corpo com as coisas.” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 429)

Essa contextualização é essencial para demonstrar a paisagem teórica da 
fenomenologia em que se baseia esse texto: o percebido. A fenomenologia o trabalha 
como o mundo que aparece tal ao corpo, porque “tudo aquilo que sei do mundo, mesmo 
por ciência, eu o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do mundo sem 
a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é 
construído sobre o mundo vivido” (MERLEAU-PONTY, 2011, p. 3). Para Merleau-Ponty, 
o ato preceptivo é que faz surgir o mundo percebido, o mundo vivido, o mundo da 
experiência, o mundo concreto, a primeira realidade...  

“Não é preciso perguntar-se se nós percebemos verdadeiramente um mundo, 
é preciso dizer, ao contrário: o mundo é aquilo que nós percebemos. Mais 
geralmente, não é preciso se perguntar se nossas evidências são mesmo 
verdades, ou se, por um vício do nosso espírito, aquilo que é evidente para nós 
não seria ilusório com referência a alguma verdade em si: pois, se falamos 
de ilusão, é porque reconhecemos ilusões, e só podemos fazê-lo em nome de 
alguma percepção.” (MERLEAU- PONTY, 2011, p. 13-14) 

Portanto, almeja-se salientar a camada sensível do espaço urbano, sair a procura de 
uma cidade formada pelo corpo e pela sua imaginação; uma cidade sensível, construída 
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pela experiência, que se revela pela percepção do urbano e é responsável pela atribuição 
de seus sentidos e significados. Ou seja, uma cidade do corpo.

PLASTICIDADE  

À luz da fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty, na qual pela dimensão da 
profundidade o espaço não cessa de se formar e de se revelar ao corpo, a plasticidade 
se trata de uma condição que faz parte inerentemente da condição corpórea com o 
espaço: o corpo sentindo-o sensivelmente como algo em constante transformação. Essa 
profundidade, como o próprio mundo da fenomenologia exige, não se trata de uma 
habituada coordenada do espaço ou um parâmetro referente à extensão espacial, mas 
uma dimensão vivida pelo corpo. Se exibe como uma profundidade subjetiva, na qual 
o espaço se modela na instabilidade, desimpedido de suas circunscrições canônicas. Ou 
seja, a grandeza aparente, a convergência e as deformações apenas demonstram como 
o corpo transforma virtualmente a realidade espacial e como o espaço não consiste 
em ser algo estável, mas se encontra imerso numa operação sempre constituinte. A 
profundidade fundamenta a capacidade do corpo de en-formar, trans-formar e de-formar 
a sua realidade espacial, e dissolve a ideia de espaço como uma unidade “indeformável”. 
O corpo transforma a realidade espacial e o espaço se encontra imerso numa operação 
sempre constituinte. Em outros dizeres: o corpo forma o espaço e o espaço é formado 
pelo corpo. 

Por isso, Merleau-Ponty via nela antes o paradigma do espaço, sua dimensionalidade 
fundamental: 

“[É preciso] compreender que o espaço não tem três dimensões, nem mais nem 
menos, como um animal tem quatro ou duas patas, que as dimensões são antecipadas 
plenas diversas métricas sobre uma dimensionalidade, um ser polimorfo, que as 
justifica todas sem ser completamente expresso por nenhuma.” (MERLEAU-PONTY, 
2004, p. 28-29)

Assim, por meio dessa dimensão, o corpo transforma virtualmente a realidade espacial 
e o espaço se encontra imerso numa operação sempre constituinte, fazendo com que 
as fronteiras espaciais e corporais estejam constantemente se confundindo. Contudo, 
ressalta-se que essa relação plástica é uma relação recíproca, que requer uma atitude do 
corpo. A plasticidade ocorre quando o corpo se encontra dotado de intencionalidade nos 
seus interstícios, com desejo de em ir em direção a algo. A intencionalidade representa 
uma ação constitutiva do mundo e, segundo Merleau-Ponty (2011, p. 197), se trata da 
motricidade: “a esfera primeira em que o primeiro lugar se engendra o sentido de todas 
as significações”. A intencionalidade coloca a experiência motora de nosso corpo não 
como um caso particular de conhecimento; mas uma maneira de ter acesso ao mundo 
e ao objeto.  

Nesse sentido, a cidade percebida é colocada aqui não como uma composição rígida 
ou uma ordenação de elementos, mas como um espaço que, perceptivelmente, está em 
constante formação pelo corpo que a habita e está sempre em movimento, numa relação 
de elo e de plasticidade. Ao se mover e mudar o aspecto do lugar situado, uma sucessão 
de imagens se encadeiam entre corpo e cidade, resultando numa multiplicidade de 
perspectivas. Como um eterno vir-a-ser, a cidade é um eterno porvir “aberta”, a oferecer 
outras coisas para ver. 
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“Não posso conceber o mundo como uma soma de coisas, nem o tempo como 
uma soma de ‘agoras’ pontuais, já que cada coisa só pode oferecer-se com suas 
determinações plenas se as outras coisas recuam para o indefinido dos longínquos, 
que cada presente só pode oferecer-se em sua realidade excluindo a presença 
simultânea dos presentes anteriores e posteriores, e já que assim uma soma de 
coisas ou uma soma de presentes é um não senso.” (MERLEAU-PONTY, 2011, p .446)

Mas como potencializar a plasticidade que existe inerentemente entre corpo e 
espaço para que o corpo forme de diferentes modos o espaço urbano e resulte numa 
multiplicidade de imagens que, por meio da imaginação, possa construir diferentes 
narrativas? Para tal, o contato entre corpo e cidade deve ser potencializado de um modo 
a formar múltiplas relações, topologias e espacialidades e, nesse sentido engendrar 
múltiplas imagens do espaço urbano que, fomentado pela imaginação, consiga 
potencializar múltiplas narrativas urbanas. Se trata de propor espaços e perspectivas 
que ofereçam outros modos de olhá-la. Se faz necessário engajar o corpo na cidade para 
que o corpo forme o espaço urbano, para que tenha consciência da plasticidade que 
existe inerentemente entre ambos. Como bem colocou Walter Benjamin ao se referir à 
arquitetura, mas que engloba também o espaço urbano, em seu texto “A obra de arte 
na era da reprodutibilidade técnica” (1936), é preciso tencionar a distração e o hábito. 

“Construções são recebidas duplamente: pelo uso e pela percepção. Ou melhor: tátil 
e opticamente. É impossível compreender tal recepção representando-a sob a forma 
da concentração, como ocorre por exemplo com viajantes diante de uma construção 
famosa. Pois não há, do lado tátil, nenhum correlato para aquilo que do lado óptico 
é a contemplação. A recepção tátil ocorre mais por meio do hábito do que pela 
atenção. No caso da arquitetura, o hábito determina até mesmo a recepção óptica. 
Ela se dá, a princípio, muito menos em uma atenção fica do que em uma percepção 
incidental.” (BENJAMIN, 2013, p .95)

A modalidade tátil geralmente se dá pelo hábito, se tratando da experiência geral, 
comum e compartilhada coletivamente, vivida no tempo real e cotidiano de modo 
distraído quando se habita a cidade. No caso da óptica, essa gera mais atenção e 
contemplação, o que exige do habitante um momento de suspensão de seu percurso, 
percepcionado num momento de distração. Ou seja, a cidade, por um lado, é percebida 
distraidamente, por outro, é percebida a partir das determinações do hábito. Nesse 
sentido, engajar o corpo na cidade estaria justamente em equilibrar/ tencionar a 
distração e o hábito. O modo do uso da cidade condiciona o modo como o habitante 
a verá, mas o que o habitante vê também condiciona o uso. Algo deve despertar a sua 
atenção em seu visível, de tal modo que queira se mover para examiná-lo. Isso quer dizer 
que engajar o corpo na cidade significa fazer cada habitante se sentir mobilizado por 
aquilo que vê. Tem a ver com instituir um espaço relativo ao corpo sinestésico implicado 
em um tempo duradouro, para equilibrar distração e hábito. 

IMAGINAR, CRIARI MAGENS E NARRATIVAS...

A imaginação se trata de um modo de produzir, e em certo sentido de vivenciar, 
uma narrativa singular das imagens que surgem dessa relação plástica entre corpo e 
cidade.  A imaginação pode potencializar a relação entre ambos, alargar a percepção e 
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transformar a experiência urbana numa experiência estética. Mikel Dufrenne (2015, p. 
93) demonstra que a imaginação está na base da percepção e deve ser encarada como 
sua colaboradora, porque é o “que estimula a sensibilidade estética”. A imaginação 
possui o poder de unificar o sensível num sentido novo, fazendo jus à singularidade do 
objeto. Ampliando suas possibilidades de significação, abrindo-o para outros modos de 
ver e de ser. “Só a imaginação, para me grudar ao percebido, pode separar o objeto de 
seu contexto natural e ligá-lo a um horizonte interior, pode expandi-lo num mundo ao 
mobilizar, em mim, todas as profundezas onde ele possa ressoar e encontrar um eco” 
(DUFRENNE, 2015, p. 96).  Ampliando suas possibilidades de significação, abrindo-o para 
outros modos de ver e de ser, a imaginação dilata o percebido, o liga a um horizonte 
interior. Dufrenne acredita que a imaginação não reúne imagens que se fundiram numa 
imagem genérica, ela reúne as potências do eu para formar uma imagem singular.  A 
experiência estética está mediada por uma sensibilidade imaginativa que conduz o 
sujeito a adentrar mundos possíveis, que engaja o corpo numa forma de percepção 
sensível e criativa, e faz o sujeito estar implicado por meio da percepção em uma posição 
ativa perante o objeto estético.

“[...] a imaginação ao mesmo tempo que unifica, ilimita o objeto, dilata-o até as 
dimensões de um mundo: ela não ajunta algo do imaginário ao real, mas amplia 
o real até o imaginário que é, ainda, o real e que acaba por unificá-lo em lugar 
de dispersá-lo. Isso só é possível quando ela é solicitada e dirigida por um objeto 
imperioso ao qual a percepção se dedica inteiramente. E a imaginação só consagra 
a unidade do objeto ao unificar o sujeito, ao fazê-lo inteiramente presente no objeto, 
ao elevar a sensibilidade ao sentimento.” (DUFRENNE, 2015, p. 95) 

Do grego aesthesis, a estética trata dos diversos fenômenos vinculados a dimensão 
da sensibilidade. Como argumenta Stéphane Huchet (2012, p. 144), “a aisthesis é a 
modulação da totalidade que constitui a simbiose entre eu e mundo [...] [,] toque mútuo 
do corpo e do mundo”. Ou seja, a estética é uma relação sensível do corpo com as 
coisas, que significa comunicação. E ao designar uma relação de comunicação do sujeito 
ante um objeto, a experiência estética é, essencialmente, uma experiência perceptiva. 
Segundo Hans Robert Jauss, em seu texto “A Estética da recepção: colocações gerais” 
(1979a), a experiência estética pode ser compreendida como o momento em que as 
três categorias básicas da estética – a poiesis, aesthesis e a catharsis – acontecem em 
um lugar, no qual o corpo oscila entre produzir (poiesis), estar afetado (aiesthesis) e 
comunicar (katharsis). A poiesis, no sentido aristotélico da faculdade poética, é o prazer 
ante a obra que o corpo mesmo realiza. A aiesthesis legitima como o conhecimento 
sensível face à primazia do conhecimento conceitual como prazer estético da percepção. 
Por fim, katharsis se exibe como o prazer dos afetos provocados pelo objeto, capaz de 
conduzir o ouvinte e o expectador tanto à transformação de suas convicções, quanto à 
libertação de sua psique. 

No entanto, as categorias estéticas não devem ser entendidas hierarquicamente 
como uma articulação de planos, mas como uma relação de funções independentes. 
Embora não se possa retroagir umas às outras, podem estabelecer entre si uma relação 
causal e sequencial. Nas palavras de Jauss (1979a, p. 81): “as três categorias básicas 
da experiência estética, poiesis, a aesthesis e a katharsis, não devem ser vistas numa 
hierarquia de camadas, mas sim como uma relação de funções autônomas; não se 
subordinam umas às outras, mas podem estabelecerem relações de sequências”. 
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Segundo Dufrenne (2015, p. 91), a experiência estética “é a experiência da realidade de 
um objeto que exige que nele eu esteja presente para ser”. A especificidade da percepção 
estética, segundo o autor, está em que ela subentende uma participação ainda mais ativa 
por parte do espectador, de quem o objeto estético necessita para aparecer, uma vez que 
“esse objeto só existe por nós e para nós” (DUFRENNE, 2015, p. 82). Ou seja, o espectador 
num mesmo sentido consagra e executa o objeto fazendo com que o objeto estético só se 
complete e exista como tal a partir do corpo do espectador e da sua percepção. 

“O espectador não é somente a testemunha que consagra a obra, ele é, à sua maneira 
o executante que a realiza; o objeto estético tem necessidade do espectador para 
aparecer. Sem dúvida isso é verdade de todo objeto percebido; mas a percepção 
ordinária [...] interroga a aparência como signo que, por certo, oferece outras 
aparências e não a coisa em si. [...] A percepção estética, ao contrário, expande 
a aparência para tornar idênticos o aparecer e o ser: o ser do objeto estético é 
aparecer – graças ao espectador.” (DUFRENNE, 2015, p. 83) 

Num sentido de participação como ato de criação, a experiência estética ocorre 
quando a aisthesis pode se converter em poiesis. Como afirma Jauss (1979b, p. 82), 
“o observador pode considerar o objeto estético como incompleto, sair de sua atitude 
contemplativa e converter-se em co-criador da obra, à medida que conclui a concretização 
de sua forma e de seu significado”. Isso ocorre porque a experiência estética não se inicia 
pela compreensão e interpretação do significado de uma obra nem pela reconstrução 
da intenção de seu autor, mas “na compreensão fruidora e na fruição compreensiva” 
(JAUSS, 1979a, p. 46). Ou seja, a experiência estética é quando o habitante adota uma 
atitude ante o efeito estético da obra em si mesmo, quando é capaz de compreendê-la e 
julgá-la com prazer e desfrutá-la compreendendo-a e julgando-a. Aqui, sentir e produzir 
tornam-se atitudes intercambiáveis. É uma oscilação entre apreender e refletir, entre 
estar afetado por e raciocinar a respeito de algo. 

Potencializar a transformação da experiência urbana em experiência estética é 
trazer a condição do estético como participação, como ação perceptiva. Abrir para o 
habitante, por meio da percepção, uma posição ativa perante o espaço. Isso engendra 
uma recíproca comunicação, na qual o habitante coloca-se como estrutura sensível e o 
espaço urbano oferece um lugar e uma situação para que esse corpo possa percepcionar 
e criar o significado. A experiência estética na cidade pode abrir o habitante para o novo, 
o inédito, o único, e colocar o significado não no objeto nem nos confins do sujeito, mas 
instaura na relação entre. Numa experiência estética, o habitante se entrega totalmente 
à manifestação do objeto numa recíproca comunicação com a cidade, em termos 
perceptivos, de atenção, de movimento, de situação e de criação e significado.  

Consequentemente, a experiência estética também reivindica uma posição dos espaços 
urbanos para que sejam espaços que permitem ao habitante criar novos espaços, explorar 
novas relações, completar, imaginar e atribuir seus significados. Se o espaço constituirá a um 
só tempo resultado da percepção e das reinvenções da imaginação do habitante, compete 
aos arquitetos e urbanistas fazer com que diante do habitante exista um espaço que seja 
aberto e livre para significações, para que este possa intervir com absoluta liberdade tanto na 
produção, quanto na recepção da obra. Por isso, ressalta-se a função dos espaços urbanos em 
instigar o habitante a explorar seus sentidos, desvendando-os e, principalmente, tornando-
os essenciais para a criação dos seus múltiplos significados do espaço. Trata-se de propor 
questões para o habitante que o desafia a olhar por outros ângulos, mobilizando nele a sua 
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potência criativa, potencializando a sua experiência e o espaço que carrega consigo. Se trata 
de uma cidade com finalidade estética, em que se torna permanente e propositalmente 
incompleta, aberta às interferências, num eterno devir. 

Assim, potencializar a plasticidade entre corpo e cidade e a produção de suas 
imagens mediada por uma sensibilidade imaginativa, pode conduzir o sujeito a uma 
percepção sensível e criativa no espaço urbano, que o faz estar implicado numa posição 
ativa e produzir outras formas de apreensão urbana e outros modos de produzir suas 
imagens. Isso produzir caminhos alternativos, abrir frestas, desvios, clarear um pouco 
a obscuridade da vida imediatista, funcionalista e veloz dos fluxos urbanos das grandes 
cidades, desativar, mesmo que de modo fugaz, o automatismo perceptivo. 

UM OLHAR SOBRE A OBRA DE RICHARD SERRA

A arte inserida na cidade se mostra aqui como um terreno fértil, capaz de tencionar 
a distração e o hábito, fomentar a produção de imagens e criação de narrativas urbanas 
que exploram relações críticas e propositivas com a experiência sensível da cidade. A arte 
urbana é um objeto capaz de sublinhar as relações entre o objeto, entorno e espectador, 
e elaborar uma espécie de desconstrução dos fluxos urbanos, realizar táticas de pausa, 
ruptura, ruído e fissura na paisagem urbana. Possui capacidade para criar, alterar, 
modificar e transformar o espaço existente, tornando-se capaz de atuar especificamente 
sobre ele e gerar outros modos de relação entre o habitante e o espaço urbano. Ainda, 
fornecer contrapontos, intervalos e estranhamentos que podem deslocar e questionar 
o habitante. A intervenção artística urbana deve ser vista como uma prática pontual e 
situacional, que pode fazer da experiência do cotidiano uma experiência estética.  

A obra do artista americano contemporâneo Richard Serra é exemplar pelo trabalho 
escultural e plástico da arte no âmbito do espaço público. Como escultor, Serra partiu de 
uma reflexão sobre o peso, o apoio, a gravidade, o equilíbrio, a materialidade e o processo, 
e se afastou das técnicas e materiais tradicionais da escultura para se aproximar e explorar 
a ação na escultura, para se aproximar do espaço e da temporalidade da experiência do 
espectador. Quando Serra sai do âmbito institucional, quando deixa a galeria e o museu 
para ocupar o espaço urbano, no final da década de 1970, ele faz sua escultura se fundir 
com o espaço da cidade e buscar o embate literal entre espectador e obra. Além disso, 
se transformou num exercício político ao interferir na cidade, resgatando a importância 
da atuação e da convivência, entretanto, sem mascarar seus problemas reais. 

Em Serra há três condições que regem sua arte e que são fundamentais para compreender 
como o artista potencializa o encontro entre corpo e cidade e a produção de suas imagens 
e narrativas: a situacionalidade, a estruturação de espaços dentro de espaços existentes 
na cidade e a percepção sinestésica. As três condições potencializam a plasticidade entre 
corpo e cidade, reconfiguram a percepção do lugar, formam diferentes enquadramentos 
da cidade, as fazem atravessar espaços dentro dos definidos pela arquitetura e desafiam 
as pessoas a perceberem de um modo que não haviam percebido antes. 

A primeira, a situcionalidade relaciona-se com a ideia de site-specific. Para Serra uma 
obra deve ser substancial com relação a seu contexto, não para embelezar, decorar ou 
chamar a atenção para um prédio, mas para redefini-lo. Por meio de um estudo dos 
componentes ambientais específicos, como fronteiras, bordas, passagens, ruas, Serra, a 
partir de sua escultura, interfere no espaço urbano para modificá-lo. Essa é sua segunda 
condição: a estruturação de espaços dentro de espaços existentes na cidade. Serra não 
representa o espaço que trabalha, mas o redefine. Suas esculturas intervêm, transformam 
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e transgridem no espaço, criando uma relação de indissociabilidade e interferência. Suas 
esculturas não embelezam e decoram, criam seu lugar e espaços próprios. 

“Essa preocupação com os locais e os contextos tinha um paralelo no desenho, 
na medida em que meus desenhos começaram a ocupar um lugar no espaço na 
parede. Eu não queria aceitar que o espaço arquitetônico como um recipiente 
limitador. Queria que ele fosse entendido como um local em que espaços disjuntivos 
e contraditórios possam ser estabelecidos e estruturados.” (SERRA, 2014, p. 137) 

Por fim, Serra traz o espectador para dentro da escultura, intensificando a condição 
inerente do corpo formar o espaço e engajando-o por meio do olhar e do movimento, 
proporcionando envolvimento corporal numa percepção sinestésica. A escultura se 
desdobra em torno do espectador e sua qualidade narrativa exige que a escultura seja 
percorrida, não colocando para jogo apenas o olhar, mas todo o corpo. Serra (2014, 
p.25) justificou “Shift” (1970) (Figura 1), uma importante intervenção sua que ocorreu na 
natureza antes das urbanas, por meio de uma frase que constitui hoje, retrospectivamente, 
um lema incontornável para explicar as intenções de suas esculturas: a “dialética entre 
a percepção que se tem do lugar em sua totalidade e a relação que se estabelece com 
o campo ao percorrê-lo”. A obra é formada por seis secções estreitas de concreto que 
medem 1,5m de altura e 20cm de largura, assentadas na terra determinadas pelo 
intervalo de declive mais crítico. O espectador não a vê por inteiro, jamais há a dimensão 
do “todo”, a obra se dá a partir da situação do espectador, que a percebe como resultado 
de um processo do seu percurso. Serra assenta a experiência na duração e fomenta a 
ideia de processo que carrega consigo desde o início de sua trajetória. 

 

Figura 1: Escultura “Shift”, aço corten, seis seções retilíneas de 
cimento de 1,5m de altura e 20cm de largura. Instalação em King 
City, Canadá. Coleção Great Gulf Homes. 
Fonte: SERRA, 2014, p. 21. Autoria: Richard Serra, 1973.
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Em sua obra “Rotary Arc” (1980) (Figura 2) na cidade de Nova York, a escultura revelava 
o lugar e, ao mesmo tempo, denunciam a pouca eficácia do urbanismo racionalista ao 
ocupar vazios urbanos sem função. Serra percebeu o arco como uma forma dinâmica e 
viva, na qual sua colocação definia ao mesmo tempo uma concavidade e uma convexidade 
volumétricas, a formar dois volumes esculturais separados. Com finalidade perceptiva, sua 
escultura buscou desmontar o automatismo perceptivo do habitante e criar uma dinâmica 
espacial plástica singular, transformando a realidade urbana e seu entorno.  Ao se dirigir 
ou se movimentar em volta da rotatória, a convexidade e a concavidade de “Rotary Arc” 
eram reduzidas e depois comprimidas, sobrepostas e alongadas. O espectador ao se 
deslocar em torno da obra, a pé ou de carro, via que o espaço escultural se fechava e 
se abria. A sucessão abrupta e contínua de percepções se tornou altamente transitiva, 
o que resultou numa multiplicidade de sucessivas vistas em que o espectador precisava 
montá-las imaginariamente. Tanto para o espectador pedestre como para o espectador 
do automóvel, a escala de “Rotary Arc” mudava dependendo da distância, da posição 
e da localização do espectador. Apenas a duração do tempo de observação distinguia 
a experiência que o pedestre e o motorista tinham. Para o motorista a multiplicidade 
das vistas estava embutida num inseparável contínuo espacial e temporal, enquanto o 
pedestre podia dividir as imagens: intuir, preencher, completar, reconstituir, reordenar, 
refletir, referir-se, relacionar-se, interpretar, comparar, lembrar. Contudo, nenhum dos dois 
poderia atribuir a multiplicidade de vistas a uma leitura gestáltica do arco.

 

Figura 2: Escultura “John’s Rotary Arc”, aço corten, 3,6m (altura) × 54,9m (extensão da 
curva) × 6,35cm (espessura). Instalação na saída do Holland Tunnel, Nova York. Foto: 
Dirk Reinartz. Fonte: SERRA, ano, p. 62-63. Autoria: Richard Serra, 1980-1987.

Em “Tilted Arc” (1981) (Figura 3) também houve um questionamento da arquitetura 
banal da Federal Plaza de Nova York. A obra se relacionava com a praça e colocava algo na 
frente de um edifício com a qual as pessoas interagiam. A escultura conseguia criar um 
volume no espaço, entre a escultura e o espaço circundante, e dividia a praça em duas 
áreas, um volume interior à sua concavidade e, um outro volume, de uma velocidade 
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diferente com relação ao quarteirão da rua. Eram duas leituras, dois espaços diferentes 
que incluíam o entorno e formavam diferentes enquadramentos. 

 

Figura 3: Escultura “Tilted Arc”, aço corten, 3,7m (altura) × 36,3m (extensão) 
× 6,4cm (espessura). Instalação na Praça Federal Plaza, Nova York. Foto: Annie 
Chauvet. Fonte: SERRA, 2014, p. 153. Autoria: Richard Serra, 1981. 

A obra “Clara-Clara” (1983) (Figura 4) foi inicialmente projetada para uma mostra 
no Pompidou e posteriormente transportada por Domonique Bozo para a entrada do 
Jardins das Thulherias, instalada no alinhamento com a Champs Elysée, na frente da 
Praça da Concórdia e com o Arco do Triunfo do outro lado em Paris. Aqui, criou-se três 
espaços articulados com a cidade, dois nas partes côncavas e um espaço inclinado entre 
elas, como um corredor. Eram três leituras, três formas de formar o espaço da escultura 
e da cidade. 
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Figura 4: Escultura “Clara-clara”, aço corten, duas peças invertidas uma em relação à 
outra, cada 3,7m (altura) × 33,2m (extensão da curva) × 5,1cm (espessura) e 3,7m (altura) 
× 32,8m (extensão da curva) × 5,1cm (espessura). Instalação no Jardin des Tuileries, Paris. 
Foto: Dirk Reinartz. Fonte: SERRA, 2014, p. 99. Autoria: Richard Serra, 1981-1984.

Nas esculturas urbanas de Serra, a indeterminação dos horizontes e das elevações 
em deslocamento nunca se fundem numa imagem definida. Não há hierarquia de 
visões, nem centro, nem dentro, nem fora. Não há uma única localização privilegiada 
de onde se possa compreender melhor a obra. Não há um encadeamento narrativo 
com início, meio e fim. Não há um fechamento da experiência, essa se desenvolve na 
descontinuidade de sua continuidade, podendo ser interrompida e reiniciada a qualquer 
instante. Importante aqui, Serra faz com que, por meio da escultura, espaços se formem, 
se retorçam e se movam junto com o espectador de um modo sinestésico, envolvendo e 
questionando o contexto urbano e a arquitetura ao redor e produzindo, nesse sentido, 
diferentes imagens da cidade para a construção de suas narrativas.  

O que singulariza as esculturas de Serra na produção das suas dinâmicas é o modo 
como o artista consegue fazer o espectador tomar consciência da plasticidade entre 
CORPO-ESPAÇO. Serra consegue fazer, a partir do desenho da escultura, uma sucessão 
abrupta de diferentes espaços para o espectador, que consegue sentir e formar de 
diferentes modos os seus espaços, mantendo-o engajado numa relação plástica. É como 
se Serra, ao assentar a experiência na duração, cortasse incessantemente o fluxo do seu 
revelamento para produzir diferentes e abertas relações. Não por acaso, sua escultura é 
vinculada ao corte do cinema, um elemento que articula a experiência (KRAUSS, 1986). 

É importante ressaltar que essas três esculturas urbanas demonstradas se exibem 
como estruturas abertas, que interferem na cidade e mudam os seus enquadramentos. 
Mas Serra também cria estruturas fechadas no espaço urbano, como um refúgio dentro 
do espaço urbano, um espaço fechado. Esse tipo de estrutura, assim como as outras 
demonstradas, criam um espaço ao redor, mas ela interfere menos nos enquadramentos 
da cidade. A escultura “Terminal” (1977) (Figura 5), por exemplo, é um recinto fechado 
com quatro placas trapezoidais inclinadas sobre os seus eixos, no qual o espectador pode 
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entrar e olhar para fora ou para cima na qual há uma abertura. Mesmo que o volume da 
obra seja experimentado como uma característica física, com toda uma interferência da 
luz que entra por cima, ela se exibe como uma estrutura fechada, que cria um espaço e 
se isola da cidade. Aqui, é uma outra relação, um outro tipo de experiência...

 

Figura 5: Escultura “Terminal”, aço corten, quatro peças trapezoidais: cada 12,5m 
(altura) × 3,7m (largura) × 6,4cm (espessura). Instalação na Hauptbahnhof, 
Bochum. Foto: Alexander Von Berswordt-Wallrabe. Fonte: SERRA, 2014, p. 115. 
Autoria: Richard Serra, 1977.

A arte de Serra se mostra não apenas como um modo de potencializar a plasticidade e a 
imaginação entre corpo e cidade, mas também como uma paisagem crítica para a própria 
disciplina da Arquitetura e do Urbanismo para compreender como deve ser o traçado dos 
espaços públicos, o modo como as revitalizações urbanas deveriam ocorrer. Compreender 
a tridimensionalidade, a plasticidade da cidade e como ela se dá o corpo é necessário 
para potencializar a tomada de consciência do movimento corporal, assentar a experiência 
urbana na temporalidade. A cidade pode ser formada e imaginada de diferentes modos e 
pode fornecer múltiplas imagens, seja pelo traçado, pela arte, pelo uso. 

Tornar o arquiteto e urbanista sensível ao sensível é tarefa idealista, mas urgente. 
A aproximação com a arte é de contaminação crítica ao mostrar que a disciplina da 
Arquitetura e do Urbanismo, enquanto produção de espaço, pode ser pensada de 
maneira não tecnicista ou funcionalista. A arte possibilita a reflexão sobre a criação de 
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alternativas aos seus aspectos unilateralmente funcionais e ativa camadas da percepção 
e imaginação. É preciso discutir e rediscutir as condições de possibilidades de uma 
abordagem do corpo nas questões espaciais urbanas. 
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RESUMO

Habitar um espaço seria revolucionário? Essa reflexão, que investiga as relações 
entre a experiência sensível cotidiana, fundamento do habitar (Heidegger, 1975) e a 
produção de um imaginário crítico sobre o mundo, é a base do presente trabalho. A ideia 
do urbano como “festa”, estruturadora do direto à cidade, como pensado por Lefebvre 
(1991) é associada às formas de apropriação que permitem e ao mesmo tempo resultam 
das experiências sensíveis nos espaços urbanos do cotidiano, aqui denominadas de 
“experiência da paisagem habitada” (Wehmann, 2019; Wehmann & Lima, 2019). A 
partir de diálogos conduzidos com habitantes de favelas em Fortaleza, no nordeste do 
Brasil, ameaçadas por constantes remoções, e da análise dos processos de resistência 
por eles elaborados, estabelece-se uma relação entre a produção de novos imaginários 
que alimentam os movimentos, a partir da ressignificação da favela como espaço de 
vida e afetos, questionando sua representação oficial como simplesmente problemática 
urbana. É essa (re)construção poética de seu mundo, que caracteriza o habitar, que 
estabelece a base que inicia a ação política, ao se inserir como vozes atuantes na arena 
de um espaço em disputa.

PALAVRAS-CHAVE: 

Paisagem Habitada, Habitar, Direito a Paisagem

ABSTRACT

Would dwelling a space be revolutionary? The present work investigates the relationship 
between everyday aesthetic experience, seen as foundation of dwelling (Heidegger, 1975) 
and the production of a critical imaginary of the world, is the basis of the present work. The 
idea of   the urban as a “party”, structuring the right to the city, as thought by Lefebvre (1991) 
is associated with the forms of appropriation that emerge from, as well as allow sensitive 
experiences in everyday urban spaces, here called “experience of inhabited landscape” 
(Wehmann, 2019; Wehmann & Lima, 2019). Based on dialogues with inhabitants of two 
favelas in Fortaleza, northeast of Brazil, threatened by constant evictions, and on analyses 
of the processes of resistance developed by them, a relationship is established between 
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the movements and the production of new imaginaries, based on of the resignification 
of the favela as a space of life and affections, questioning its official representation as 
plain urban problem. It is this poetic (re)construction of their world, which characterizes 
dwelling, which establishes the basis that initiates political action, by inserting themselves 
as active voices in the arena of a space in dispute.

KEYWORDS: 

Inhabited Landscape, Right to Landscape, Right to the City

1. O Habitar como ato político: a experiência sensível cotidiana e a paisagem 
como elementos do direito à cidade 

Habitar um espaço seria revolucionário? O termo, que os dicionários indicam deve 
ser associado a mudanças, inovação, certamente pode caracterizar a acepção de habitar 
proposta neste artigo: aquele a que se refere Heidegger (1975) como modo privilegiado 
de conectar-se à existência, possível apenas através da (re)construção material e poética 
do espaço. Essa reconstrução, esse (re)fazer o mundo, construindo a realidade da vida, 
é um processo de mão dupla, transformando o mundo e o indivíduo que o habita. E 
são justamente essas transformações cotidianas, sutis, que oportunizam a criação 
inovadora, possivelmente revolucionária. Não é surpresa, portanto, que David Harvey, 
em seu livro “Espaços de Esperança”, ao falar das relações entre o indivíduo, utopias e 
a cidade, cita o antigo ditado grego que diz: As coisas que fazemos fazem-nos a nós, e 
prossegue justificando que “ao produzirmos coletivamente nossas cidades, produzimos 
coletivamente a nós mesmos” (HARVEY, 2004, p.210).

Por isso, apesar de qualquer espaço poder ser habitado, que a cidade se destaca enquanto 
berço da inovação. Como produção coletiva, a cidade se constrói e reconstrói múltiplas 
vezes, pelas ações superpostas, coordenadas ou conflituosas, da miríade de produtores-
habitantes que, microbianamente, no dizer de Certeau (1998), alteram as feições do que 
lhes é proposto. É o entrechoque entre os diferentes projetos pessoais, com seus objetivos 
específicos, ora em conflito, ora em concordância, que permite enxergar o espaço urbano 
como uma arena de disputas, debates e negociações, em parte inconscientemente travados. 
Sem que exista uma relação unívoca entre formas urbanas e relações sociais, os espaços 
da cidade operam nas condições de produção e reprodução da vida orgânica, psíquica e 
cultural de seus habitantes (SANTOS, 1985), opondo à lógica da dominação, exercida pela 
imposição violenta, a prática da apropriação, os processos inerentes à própria existência, que 
modificam e constroem os espaços de vida (LEFEBRVE, 1969, p. 135).

Compreender a cidade como espaço habitado adiciona novas dimensões ao pensamento 
da tradição urbanística, focado especialmente na produção de infraestruturas de apoio às 
chamadas funções urbanas (abastecimento, saneamento, transporte etc.). Esse tecnicismo 
pode ser alienante, reduzindo os habitantes da cidade a usuários, negando reconhecimento 
às suas ações criadoras, humanizadoras e humanizantes da vida urbana. Os movimentos 
de descoberta do humano-em-si no próprio cotidiano são oportunidades de resistência 
contra a abstração da racionalidade mercantil, em que pese a imposição de uma rotina 
alienante e alienada em um dia a dia sempre mais automatizado. 

Dar-se o direito a criar é extrapolar as rígidas fronteiras dos papeis sociais 
destinados aos subalternos numa sociedade sempre mais regulada, é oportunidade 
de crescimento humano – em geral, reservada apenas aos “escolhidos”. Conforme 
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Heller (2008), quanto maior o grau de decisão autônoma, de consciência, maiores 
as possibilidades de desalienação do homem. A criação cotidiana do espaço urbano 
como espaço habitado apresenta justamente essa profunda autonomia: nascida 
em momentos não-programados, reescreve a dura gramática criada em função 
do pragmático de forma imprevisível, quase inconsciente de táticas de resistência 
(CERTEAU, 1998), alçando o citadino a coproprietário de um espaço pensado por 
racionalidades da exploração e da mercadoria.

O reconhecimento dessa poiein cotidiana como elemento significativo da 
condição humana na cidade é base da proposição da experiência estética no espaço 
de vida cotidiana (aqui denominada “experiência da paisagem cotidiana”), como ato 
potencialmente político, fomentador da autonomia e liberdade dos citadinos. É nesse 
sentido que se propõe que a dimensão da paisagem seja vista na perspectiva de um 
direito, parte constituinte e essencial do direito à cidade, e reconhecida como ferramenta 
para a leitura crítica do mundo, fundamental para a autonomia e a democracia.

O direito à paisagem seria assim o direito dos habitantes a fruir e (re)criar 
cotidianamente seu espaço de vida, o direito à realização prático-sensível que 
permita uma vida digna. Ainda que utópico, quando a realidade urbana brasileira 
sequer garante os elementos necessários à sobrevivência material adequada, o 
que se depreende das entrevistas realizadas e que baseiam essa discussão é que 
o imaginário pode, sim, fecundar a realidade, atuando como um ideal que orienta 
as lutas políticas. Com certa frequência, observa-se que a dimensão da paisagem 
assume, na contemporaneidade, o papel de conceito cognitivo mobilizador para 
pensar as alterações no território (BARBOSA, 2020; SGARD, 2010), assim como uma 
régua que permite mensurar a desigualdade de direitos entre aqueles supostamente 
iguais, fomentando a ação política, conforme conceituada por Rancière (2010). 

Tanto é que a análise proposta surge a partir de diálogos conduzidos com habitantes 
de favelas em Fortaleza, no nordeste do Brasil, ameaçadas por constantes remoções, 
e dos processos de resistência por eles elaborados, no qual o espaço de vida, sua 
fruição, as percepções sensíveis que o habitar fomenta, destacam-se como produtor de 
imagens e que articulam os movimentos de resistência, ressignificando a favela como 
espaço de vida e afetos, questionando sua representação oficial como simplesmente 
problemática urbana. 

É essa (re)construção poética de seu mundo, que caracteriza o habitar, que 
estabelece a base que inicia a ação política, ao se inserir como vozes atuantes na 
arena de um espaço em disputa, oportunizando a concretização do direito à cidade 
tal como o descreve Lefebvre em sua obra homônima propõe que todos os citadinos 
têm necessidades sociais a serem atendidas na cidade, inclusive a de “uma atividade 
criadora, de obra (e não apenas de produtos e de bens materiais consumíveis), 
necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas”, um 
desejo fundamental que, através de “manifestações particulares e momentos (grifo do 
autor)” superam a divisão parcelar dos trabalhos. 

Para uma melhor compreensão da discussão, esse texto apresentará outras 
03 seções. A segunda e a terceira aprofundam essa discussão, apresentado as 
perspectivas do entendimento da paisagem como direito e como leitura crítica de 
mundo, respectivamente. E, por fim, apresenta os resultados da pesquisa qualitativa 
fenomenológica como ferramenta de diálogo que permite uma apreensão da paisagem, 
contribuindo para um pensar urbano mais democrático.
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2. A paisagem como direito 

Pensar a paisagem como experiência do espaço imediato, tal como propõem 
Arnold Berleant (1997), fornece uma ferramenta que permite inserir as lógicas 
plurais que efetivamente constroem a cidade em seu planejamento. Trata-se de 
garantir aos habitantes o direito de cocriar seu espaço de vida, desviando aos 
urbanistas a falácia ideológica do habitat urbano, o habitat abstrato para o usuário 
irreal, alvo das críticas de Lefebvre (2001). Habitat que jamais se concretiza, pois, 
uma vez implementado, é continuamente “alterado” pelas modificações imprevistas 
e por vezes contraditórias geradas pelas práticas de seus consumidores, tornando-
se pouco eficiente, seja por sua produção inadequada e posterior degradação-
(re)construção pelos que os habitam. Cumpre, porém, primeiro compreender a 
pertinência do uso do termo paisagem na acepção aqui proposta.

A paisagem tem assumido novos sentidos na contemporaneidade, um percurso 
que, conforme Sgard (2010), requere um debate a partir de uma perspectiva ética, à 
medida que renasce como um projeto político, haja vista a publicação de legislações 
e instrumentos normativos específicos para garantir sua proteção, com destaque para 
valores, práticas e preferências subjetivas e compartilhadas (BARBOSA, 2020), ao 
mesmo tempo em que dá margem ao desenvolvimento de discursos de contestação, 
autonomizantes. É esse processo que pode transformar a paisagem em cenário de 
exclusão e segregação, caso siga como categoria reconhecida e determinada apenas por 
especialistas da paisagem, tal como tem sido proclamado em algumas instâncias, velada 
ou diretamente (WEHMANN, 2019) (FIGURA 1). 

Figura 1: Isto é paisagem? A exclusão estética e sócio especial, e a negação do direito à 
cidade (Lefebvre)
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Observa-se que esse processo ocorre pari passu a uma padronização forçada de 
espaços, com vistas a sua exploração comercial, seja pela estruturação funcional, 
desconsiderando características específicas do lugar (denominada por Assunto (2001) 
de “insensata megalópole industrial”), seja pelo estabelecimento de pontos específicos, 
selecionados e valorizados como “bens raros”, acessíveis apenas a alguns, e que mesmo 
assim devem ser consumidos, mais que experienciados. Ainda que especificidade 
desses locais sejam a justificativa de sua valorização, observa-se que sofrem de certa 
“pasteurização”, que lhes permite o consumo num tempo considerado adequado ao 
padrão atual do turismo, seja de luxo seja de massa.

Essa “banalização da paisagem” (CORTINA, 2011) como produto pode ser 
compreendida como parte de um “capitalismo transestético” (LIPOVETZKY & SERROY, 
2015), que expande a lógica da mercadoria para elementos imateriais, como a experiência 
do lugar. Surge uma espécie de “consumo paisagístico”, que se apresenta como principal 
motivação de práticas de turismo e valorização imobiliária, como frequentemente 
observado em panfletos de viagens, vendas de imóveis e mesmo discursos de justificação 
de projetos urbanísticos (WEHMANN, 2019; BARBOSA, 2020).

Numa chave oposta, movimentos organizados se apropriam do vocabulário paisagístico 
como mote para suas reivindicações. A valorização da paisagem enquanto medida do 
valor do lugar desperta em seus habitantes consciência de seu papel na sua construção, 
e da importância da manutenção de laços com seu espaço de vida como condição de 
qualidade de vida e dignidade política. E é justamente pelos reiterados movimentos de 
negação da paisagem, a partir de sua transformação em produto, que mobilizações se 
iniciam, por questionar: “Por que não para mim?” Nesse sentido, enquanto ferramenta 
política que permite mensurar a desigualdade, a paisagem (e a experiência que prodigaliza 
sua percepção/construção), é importante ferramenta política da democracia urbana. 

A contribuição da noção de paisagem como experiência estética, da construção de um 
espaço esteticamente qualificado a partir da profunda relação entre uma comunidade e 
seu espaço de vida, em que a dimensão horizontal do espaço (da paisagem e da cidade), 
se relaciona com a dimensão vertical da temporalidade, como o tempo do finito na 
infinitude, em que o passado se prolonga no presente, e este, no futuro. A possibilidade 
de reconhecimento estético desta construção seria assim um momento “de valor infinito, 
porque ele é o representante de toda uma eternidade” (BESSE, 2006:58), permitindo a 
experiência estética completa, possibilidade de enriquecimento de uma cotidianidade 
sequestrada de possibilidades criadoras.

Daí o significado de entender o direito à paisagem como a inserção da escuta da criatividade 
cotidiana e o pensar a cidade como espaço permissivo à experiência estética no cotidiano. 
É o direito às decisões criativas de compreensão e significação dos espaços, que reforçam 
a consciência do humano de si mesmo como indivíduo autônomo. São oportunidades, no 
dizer de John Holloway (2013), de fissurar a espessa camada de inconsciência a que somos 
submetidas, na corrida sempre frenética do dia a dia. Se entendermos a paisagem como 
uma relação sujeito-sujeito, tal como dito anteriormente, de integração consciente entre 
um indivíduo e seu espaço de vida (BERLEANT, 1997), percebemos sua importância crucial 
na produção de uma cidade concreta, humanizadora e humanizada, ao invés da “insensata 
megalópole industrial”, desconexa e temporânea (ASSUNTO, 2011).

A experiência cotidiana é importantíssima na construção dos referenciais de valores 
estéticos de um lugar. Isso se explica porque não necessariamente todo o cotidiano 
é uma rotina repetitiva e a-criativa. A necessidade de autonomia e disponibilidade 
de alguma liberdade ofertada nesses espaços permite a experiência de expansão da 



ICHT2021 - 4ème édition du colloque international
Imaginaire: Construire et Habiter la Terre

500

individualidade, tal como relatado nas entrevistas, que permite ao indivíduo uma maior 
compreensão de si mesmo e do mundo, acessível também através da paisagem como 
leitura crítica de mundo.

3. A paisagem como leitura crítica do mundo

O termo “paisagem” tem sido usualmente trabalhado a partir das perspectivas 
da cultura e da arte, sutilmente reforçando um imaginário de exclusividade e, 
frequentemente, questionando o quanto seria acessível às pessoas comuns (ROGER, 
1997; WEHMANN, 2016). Esse sentido incorre no risco apontado por Sgar (2010), ao, 
sob o manto da especificidade do “senso paisagístico”, excluir o indivíduo comum de 
seu papel criador da paisagem, reduzido a consumir aquilo que lhe é indicado por 
especialistas.

Em contraposição a isso, propõe-se aqui a paisagem como resultado da própria 
relação do indivíduo com seu ambiente imediato, conforme a proposição de Arnold 
Berleant, denominada de experiência da paisagem. A partir desse conceito, a paisagem 
se democratiza, disponível a todos que a experienciem. Quando a experiência se dá 
no lugar de vida cotidiana, lugar do habitar, pode-se falar do fenômeno da experiência 
da paisagem habitada (WEHMANN, 2019), cuja única condição de existência é que 
ele permita o processo de readaptação de significados e validações do preexistente 
que caracteriza a experiência estética. Neste sentido, os espaços passíveis de 
serem experienciados como paisagem são, ou se transformarão, em lugares para o 
experienciador. É essa ancoragem que permite que determinados espaços propiciem 
a percepção da temporalidade, da linha de continuidade que vincula o indivíduo 
ao humano genérico – a experiência estética no espaço como autoconhecimento e 
memória da coletividade humana.

Abre-se assim, uma nova chave para a compreensão da importância da ideia de 
paisagem. Sendo a totalidade que se expressa, a partir do ponto em que é percebida, 
a paisagem “acontece’ em uma relação entre sujeito-sujeito; o mundo e o ser que 
mutuamente se afetam (LIMA et al, 2017). Dessa forma, a paisagem se oferece também 
na chave política de uma leitura crítica de mundo, e transcende à acepção do belo à qual 
se encontra fortemente atrelada, ainda que possa incorporar tal noção. Por outro lado, 
na chave da apreensão sensível do cotidiano urbano, a paisagem não é mais (apenas) o 
“que está lá”, até onde a vista alcança, mas, o “aqui e agora” na experiência dos afetos 
cotidianos; é o corpo percebendo e se deixando afetar (“para o bem e para o mal”) pelo 
espaço da cidade.  (Figura 02)

Pensar a favela, o espaço urbano precário, como paisagem é reconhecer os 
habitantes das favelas, tradicionalmente assinalados apenas como “problema 
urbanístico”, excluídos da cidade, como atores partilhando a arena política 
definidora de sentidos do urbano, democratizando o fazer urbano. A paisagem é um 
dos conceitos em que mais frequentemente ocorre a negação da sensibilidade das 
classes trabalhadoras, naquilo que Berque (2013), denomina “forclusão do trabalho” 
como processo para poder perceber a paisagem. Determinam-se o papel de cada um: 
os que produzem, e os que veem a paisagem, perpetuando a hierarquia social num 
regime que torna o gosto e a sensibilidade exclusivos de mentes sensíveis, especiais 
e especialistas. (Figura 3)
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Figura 3: A “forclusão” do trabalho na paisagem: Será que os pescadores não veem o mar? (Foto: 
Sara Rosa, 2015)

Num contexto de intensificação das práticas neoliberais e o consequente acirramento 
das desigualdades sociais, o crescimento do número, das dimensões e da quantidade 
de moradores obrigam a compreender a favela como a alternativa de moradia 
possível para grande parte da população num processo que se intensifica no Brasil, e 
no mundo (PEQUENO et. al, 2018). Fortaleza, nesse particular, é um caso tristemente 
exemplar: segundo dados de 2013, mais de 40% de sua população vive em cerca de 
843 assentamentos precários, comprimidos em pouco mais de 10% de seu território. 
Ademais, em Fortaleza ocorreram nos últimos 10 anos 340 denúncias de remoções, 
representando um total de 51 mil famílias ameaçadas, das quais, mais de 25 mil perderam 
suas casas (PEQUENO, 2020).

Dessa forma, a favela é também celeiro de movimentos de resistência, pressionados 
por lógicas que os invisibilizam. Os espaços comuns da favela são entendidos como 
“paisagens habitadas”, constituintes de identidades que se insurgem ao papel tradicional 
a eles destinados pela urbanização desigual. Compreende-se, portanto, que a percepção 
do espaço mobiliza os indivíduos a uma ação política vinculadas a mudanças estruturais 
na política e na economia da cidade (HARVEY, 2014). Na investigação que baseia este 
trabalho, destacam-se como os afetos estabelecidos a partir de e em relação ao espaço 
de vida produzem novos imaginários que que fomentam mobilizações políticas em 
defesa de direitos à cidadania e a participação democrática, a partir dos resultados de 
uma investigação das relações de afeto de moradores de favelas em Fortaleza, Ceará, 
Brasil, e seus espaços de vida.
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4. A pesquisa qualitativa fenomenológica e a escuta da paisagem habitada 

A pesquisa realizada ocorreu entre os anos de 2015 e 2018 em duas favelas 
situadas em Fortaleza-CE, nordeste do Brasil. O método utilizado, de imersão no 
espaço e entrevistas em profundidade, foi posteriormente sistematizado a partir de 
metodologia de inspiração fenomenológica, orientado pela proposta apresentada 
por Bicudo (2011). o roteiro elaborado se desenvolveu em torno da pergunta: “O 
que é isto, a paisagem?”, entendendo a paisagem como um fenômeno situado, ou 
seja, aquilo que se mostra na experiência vivida, referenciada por quem vê, pela 
intencionalidade do olhar, pelas características do solo histórico e cultural em que 
se efetua. É a partir das descrições dessas experiências que realiza um processo de 
busca de aspectos mais gerais que revelam núcleos de compreensões, que Bicudo 
denomina como eidos, num processo de reduções sucessivas (Op. Cit., p.54). A 
análise das descrições busca assim o sentido do dito a partir da totalidade do 
descrito, construindo os sentidos que guiaram a discussão teórica apresentada 
(WEHMANN, 2016, 2019).

Nas falas, percebe-se a importância da relação com o lugar no cotidiano e no 
questionamento de direitos. Os relatos de paisagem, escolhidos como resposta 
pelos interlocutores, representam momentos, experiências positivas, que vão 
construindo um vínculo com o lugar em que se realiza, e clarificando o entendimento 
do que é e como se constitui aquele lugar. A paisagem é uma forma de leitura pela 
conexão com o espaço de vida, à medida em que o indivíduo se insere no espaço 
que habita, reflete e compreende, reconstruindo-o a partir dessas experiências. A 
paisagem é um diálogo entre o interior e o exterior do indivíduo, entre os afetos 
percebidos pelo corpo e pela alma. As múltiplas facetas do fenômeno da paisagem 
relevadas indicam sua importância para os interlocutores. Oportunidade de 
entender de crescimento pessoal e vínculo com o espaço de vida, objeto de afeto, 
orgulho, esperança e de disputa, a paisagem é a experiência positiva do espaço, de 
natureza ou urbano, extraordinário ou cotidiano, que lhes permite se identificar 
como sujeito no mundo. 

Os espaços onde se identifica o fenômeno da paisagem são aqueles nos quais 
ocorrem as ações de cada interlocutor em sua relação com o mundo em que se 
insere, estabelecendo as diferenças e os limites entre os “seus” espaços, que o 
identificam, e os demais, construindo essas experiências como parte de si mesmo 
– parte de sua história que se entrelaça e o ancora no mundo através dos lugares, 
enquanto espaços significativos no mundo. Através dessas experiências, o espaço 
cotidiano se torna “a maior realidade que eu vivo” – é através dele que se mensura 
o mundo. Mas para isso, é preciso prestar atenção, “viver o bairro”, percebê-lo em 
suas nuanças, cores, texturas, torná-lo uma extensão de si. (FIGURA 4)
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Figura 4: Mirante autoconstruído, no molhe do Titanzinho. (Foto: Hulda Wehmann, 2018)

Uma tal conexão marca o indivíduo, de tal forma que se torna referência das escolhas 
de vida. A reconstrução do espaço para “fazer dele seu habitar” cria um sentido de 
comunidade com os que fazem escolhas parecidas, como no Serviluz, uma “tribo” de 
múltiplas ancestralidades ligada entre si porque “são do mar”. É a isto que se pode 
associar a noção de apreciação estética ambiental, de Arnold Berleant (1997), na qual a 
paisagem surge como um fenômeno que integra o homem e seu espaço de vida. 

Este, por sua vez, torna-se uma camada externa do indivíduo, camada esta que não é 
individual, mas em muitos níveis compartilhada. Para muitos, o mundo é um interlocutor, 
um amigo, que sofre como eles com a “maldade” dos homens – uma relação mística que 
entende o mundo para além da dicotomia entre o sujeito e mundo que caracteriza o 
pensar cartesiano. 

Essa conexão pela experiência da paisagem só ocorre em pontos e momentos 
específicos, nos quais o espaço é experienciado de forma positiva. Assim, esse espaço 
de vida somente se torna digno de atenção e afeto, de deter os olhares, caso atenda 
aos critérios de qualidade de cada interlocutor: é preciso que não tenha lixo, que tenha 
paz, que tenha “a atmosfera leve”. Mesmo espaços de natureza, como o canal que cruza 
uma das comunidades, são negados como paisagem, caso associados a problemas 
como a poluição e a violência. Morar na comunidade não significa necessariamente 
ter essa visão ‘de dentro’. Talvez seja necessário entender-se como um membro dela, e 
para isto é preciso considerá-la positivamente, enquanto experiências negativas geram 
distanciamento, evidenciado aquilo que Berleant (1997) denomina “dano estético”.
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Porém, os aspectos positivos da paisagem suscitam consciência e esperança de 
melhoria de vida, uma vez que partilhar desta experiência surge como uma oportunidade 
de “integração” com o “povo lá de fora”. Esperança que é refreada pela profunda 
desconfiança para com “os de fora”, os “bacanas”, que lhes disputam os melhores 
lugares, alicerçada por anos de exclusão e inúmera tentativas de remoção, que indicam a 
necessidade de “controle do acesso” aos tesouros da comunidade, pois podem despertar 
a cobiça e acabar a liberdade de que desfrutam. 

A experiência da paisagem não está somente associada aos aspectos físicos de um lugar, 
mas sim ao diálogo que suscitam à consciência dos experienciadores, e os significados 
extraídos a partir daí. Nesse sentido, o fenômeno da paisagem é experienciado de forma 
ativa, e o “viver” e o “cuidar” da paisagem não apagam, mas ao contrário, realçam os 
aspectos da aesthesis do lugar. Nas entrevistas, a “forclusão” do trabalho não se justifica, 
pois o espaço do trabalho é também espaço da experiência cotidiana, da vida. 

E a experiência cotidiana é importantíssima na construção dos referencias de valores 
estéticos de um lugar. Isso se explica porque não necessariamente todo o cotidiano 
é uma rotina repetitiva e a-criativa. A necessidade de autonomia e disponibilidade 
de alguma liberdade ofertada nesses espaços permite a experiência de expansão da 
individualidade, tal como relatado nas entrevistas, que permite ao indivíduo uma maior 
compreensão de si mesmo e do mundo, acessível também através da paisagem como 
experiência estética. 

A importância desses espaços é refletida na mobilização de que os moradores são 
capazes em sua “defesa”. Da limpeza de um brejo à coleta de resíduos na praia, da 
construção de pisos a desafiar os “mandados” dos representantes da prefeitura”, os 
lugares citados como “espaços de paisagem” da comunidade são objeto da ação política 
dos moradores, que se fazem ouvir por amor aos “seus espaços”. Através dessas lutas, 
se perguntam: Por que eu não tenho direito à essa paisagem? Por que a prefeitura 
não nos consulta? Por que eu não posso, mas o “bacana” pode? Mais que elementos 
embelezadores, ou de manutenção de saúde, as paisagens aqui relatadas são espaços 
de formação humana, ferramenta de conscientização e leitura crítica de mundo, base 
de luta e vida. Como as define um interlocutor, de apenas 13 anos: paisagens são 
‘lembrança, pensamento, esperança.” Possíveis sementes de utopia.
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