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APRESENTAÇÃO 

O trabalho objetivou a construção de novas cartografias urbanas baseadas em 

formas de registros que fossem capazes de captar as diferentes temporalidades, 

hecceidades [acontecimentos], movimentos e dinâmicas, extensivas e 

intensivas, do espaço urbano da cidade de São Paulo.  

Digamos que a instabilidade dada pelos modos de uso e apropriação do espaço 

urbano - e não a estabilidade da paisagem construída, edificada ou das leis e 

normas que a regem- com suas constantes, momentâneas, circunstanciais 

reconfigurações, foram a motivação de nossa pesquisa. 

Não que se tenha desconsiderado as permanências ou insistências da 

paisagem, mas nosso principal objetivo foi analisar a cidade como uma relação 

indissociável entre pré-figurações e configurações do espaço urbano e seus 

fluxos apropriativos momentâneos, constantes e/ou ocasionais.  

Do cotidiano ao mais eventual, o que foi possível ser pensado a partir dessa 

relação? Se, inicialmente, as grandes infra-estruturas de irradiação e atração de 

multidões na cidade seriam o leitmotiv de nossa pesquisa, percebemos que 

as instáveis ocupações do espaço público, espontâneas e induzidas, 

representavam uma instigante fonte reflexiva e de indagações sobre devires 

urbanos. 

Do previsível e domesticado ao inesperado e incidental, das ocupações e 

apropriações mais rotineiras e frequentes [como o comércio e as feiras de rua, o 

Elevado Costa e Silva em fins de semana], às mais esporádicas e imprevisíveis 

[como Virada Cultural e as comemorações do Dia do Trabalho, ou as 

manifestações e protestos de meados de 2013], o espaçamento urbano – as 

mudanças do espaço no tempo - a partir do movimento apropriativo coletivo fez 

advir uma dimensão relevante de ser pensada. Essa dimensão existencial da 

coisa “espaço público” nos deu algo. Em acordo com o filósofo Martin Heidegger, 

há coisas porque o ser - a existência da coisa no mundo [a ek-sistência, o ek-

stático, ou o alem do estático, alem do ente]  - as dá. 

Uma dimensão, talvez, quase ausente nos registros oficiais sobre o “ser” 

momentâneo e provisório do espaço público aberto das áreas centrais da cidade 

de São Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

 

Considerando-se o espaço aberto exterior, se o ethos da pintura é a 

composição, o tempo congelado e a consagração da visao panorâmica, sendo a 

paisagem idílica campestre o principal foco de registro até o século XIX, o ethos 

da fotografia é o da disposição, do tempo comprimido em instantes sem tempo - 

suspensão do tempo - e da focalização; podemos arriscar a dizer, inclusive, que 

a arquitetura da cidade, o “coração concreto” das cidades, foi seu principal “foco” 

de registro no século XX. 

Como então registrar a passagem do tempo e os diferentes rítmos e dinâmicas 

de um mesmo território ou de diferentes lugares na cidade? Como registrar as 

coexistências e simultaneidades, com suas instáveis e inconstantes expressões 

formais, do movimento dos corpos no espaço, sem isolá-las em quadros estáveis 

e aparentemente atemporais? 

Sem descartar a fotografia, o filme, uma técnica de registro baseada na relação 

imagem-movimento foi nossa principal forma de captação dessa dimensão 

quase imaterial e contingente da vida urbana na atualidade, de certa forma 

menosprezada ou ignorada nas formas mais tradicionais de catalogação e 

construções cartográficas, baseadas, sobretudo, na afirmação do mundo 

material e estático, uma visão de cidade prevalente até finais do século XX.   

Em uma chave conceitual deleuzeana [de Gilles Deleuze] e bergsoniana [de 

Henry Bergson], o recurso das filmagens trouxe-nos a possibilidade do exercício 

sensível no meio urbano caracterizado pela intensidade [processo de 

individuação dos fenômenos a partir de relações diferenciais dentro daquilo que 

parece ser o mesmo e as singularidades correspondentes a essas 

diferenciações] e simultaneidade dos fenômenos observados.  

Essa intensidade experenciada e discutida, com consequente atualização para 

nós, daquilo que parecem ser manifestações fugazes, momentâneas, etéreas e 

colaterais – permanecendo em uma espécie de realidade virtual, pois quase 

sempre imperceptíveis e irrelevantes para as formas de registros oficiais do 

espaço urbano - auxiliou-nos na construção de uma razão da dimensão sensível 

dessa fugidia realidade– uma razão “suficiente” desses fenômenos- por meio do 

trabalho conceitual advindo de autores que serão paulatinamente apresentados 
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e discutidos ao longo dos capítulos da pesquisa. 

Assim, a razão a priori e suas representações homogeneizantes acerca do ser 

da vida pública urbana e, especificamente, dos territórios estudados, deram lugar 

à uma outra razão, não idealizada, não aceita como algo já dado, mas 

fundamentada em singularidades intensivas [diferenciações da identidade], afins 

e contraditórias aos pressupostos e ao senso comum da dimensão 

ontoteleológica1 do espaço público urbano atual. 

Os diversos autores-intercessores discutidos, com suas diferentes conceituações 

acerca do mundo social e urbano contemporâneos foram fundamentais para que 

não incorrêssemos em exageradas subjetividades e opiniões precipitadas sobre 

os fenômenos que vieram a nós como algo a ser pensado, oriundos de 

diferentes manifestações – cotidianas, periódicas, esporádicas, circunstanciais – 

observadas ao longo de um ano. 

A fim de nos distanciarmos de arriscados e perigosos juízos assertórios ou 

apodíticos, constituídos a partir de uma relação categorical com o objeto de 

estudo, optamos pelo desenvolvimento de uma relação de desconfiança e, por 

vezes, disjuntiva, com o mundo sensível. Ou seja, não nos detivemos apenas 

nas impressões primeiras advindas da observação direta dos fenômenos [afinal, 

de mesma raíz, o phainomenon também é um phaneistai, um fantasma, uma 

presença ausente, um rastro ou um preconceito], perguntando-nos apenas sobre 

o que víamos, mas como e por que esses eventos ocorriam dessa ou daquela 

maneira. Tentamos, na medida do possível, trabalhar os fenômenos, as 

presenças ausentes, como rastros de lógicas em construção, indo além do mais 

aparente, da aparência. Mesmo assim, sempre estivemos conscientes de que 

nunca estaríamos completamente livres de “fantasmas” no ato interpretativo; 

optamos por pensar o acontecimento como rastro de si-mesmo e não como 

aparecimento auto-evidente. 

Ressalta-se que, inicialmente, a pesquisa tinha como objetivo cartografar os 

processos de apropriação e ocupação do espaço público a partir dos 

movimentos de convergencia e dispersão, precipitados por grandes pólos de 

                                                             
1
 Ontologia e Teleologia, ou seja, onta e telos, significado do ente e sua finalidade. Superficialmente, a 

ontologia é a ciência que estuda as características do ente e torna possível dizer o que ele é, ou, sua 

substância, essência e identidade. A teleologia é a ciência que estuda a finalidade do ente, como se cada 

um tivesse uma finalidade precisa, definida a priori pelo que ele é. 
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irradiação e concentração de pessoas na cidade de São Paulo, infra e supra 

estruturais; o que envolvia algumas estações de metrô, terminais urbanos de 

ônibus, estádios de futebol e o sambódromo. Com o desenvolvimento da 

pesquisa, percebemos que o significativo nesse processo residia menos no 

movimento das pessoas e mais nas pré-organizações das permanências e 

formas de ocupações advindas que algumas situações efêmeras e eventos 

engendrados pelo poder público, instituições privadas e pela própria população, 

com diferentes periodicidades [a saber, desde eventos anuais como a Virada 

Cultural e comemorações do Dia do Trabalho e Carnaval, como as inesperadas 

manifestações reivindicatórias de meados de 2013 e as rotineiras feiras de rua], 

proporcionavam como acontecimentos apropriativos do espaço urbano. Tais 

“conteúdos” tornaram-se relevantes de serem pensados e indagados como 

expressões de territorialidades momentâneas existentes e de possíveis lógicas 

de suporte dos devires do espaço urbano da metrópole paulistana. 

A observação desses fenômenos que compunham as diferentes dinâmicas, e o 

seu processo de interpretação inteligível foram construídos  a partir  de uma 

relação entre o que parecia ser o substancial [identidade a priori] daqueles 

lugares  e o acidental [acontecimentos],  mas não a partir de um viés de 

causalidade e dependência, causa e efeito direto entre os diversos atores  

[Estado, iniciativa privada, população]  implicados nas diferentes situações 

observadas  e sim como ações recíprocas entre aqueles que supostamente, em 

um primeiro momento, deveriam desempenhar os papéis de agentes [Estado] e 

beneficiários [População]. Seriam, esses acontecimentos, reflexo ou formas de 

enunciação de algo por vir?  

Novamente, restringirmo-nos somente à observação, percepção e análise dos 

acontecimentos per-se da realidade poderiam nos levar a um arriscado processo 

de análise conduzido sobremaneira por intuições e subjetividades. Ao contrario, 

tentar interpretar tais acontecimentos somente a partir de teorias e conceitos 

garantidos e validados por um pensamento metafísico transcendental apriorístico 

e generalizante também poderia significar o cegamento em relação as nuances e 

diferenças qualitativas e quantitavas importantes, associadas a esses 

acontecimentos.  

Um processo de trabalho delineou-se: levantamentos e observações in loco 

trouxeram-nos os primeiros insights em relação às lógicas e processos de 

construção e ocupação efêmeras do espaço público urbano de São Paulo. A 
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partir daí, como dito, questões conceituais relevantes trouxeram-nos pensadores 

de diferentes áreas que nos impulsionaram a pensar e refletir para além das 

visibilidades mais imediatas advindas do processo empírico, e que veremos ao 

longo do trabalho. 

Uma aproximação tanto fenomenológica como um aprofundamento e 

desestabilização histórico-conceituais da realidade, um exercício constante de 

enxergar o outro associado ao desprendimento de pontas indagativas naquilo 

que aparentava ser o mais evidente, encadeado e justificado, tornaram-se a 

razão de ser dessa pesquisa. 
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Capítulo 1 

 

A HOSPITALIDADE URBANA INSTITUÍDA POR LEI E A MULTIDÃO.  

Uma discussão sobre soberania, estados de exceção e inclusão do espaço 
público urbano a partir de considerações de Jacques Derrida e seu 
hipotético diálogo com Walter Benjamin 

 

O que acontece hoje com o democrático espaço público urbano? Como se dá a 

relação entre esse espaço e a noção de multidão que o constrói, da qual faz 

parte e o povoa das mais diversas maneiras, com as mais diversas expressões, 

previstas e imprevistas? 

 

Em que medida, esse “contrato” implícito e garantido por lei passa por uma 

violação do Estado dito democrático, expresso no papel e ação de ostensivos e 

extensivos policiamentos traduzidos como formas de controle, vigilância da 

população e excessivo ordenamento e hierarquização desse território? 

 

O que acontece com essa relação quando a presença da polícia no espaço 

público não se expressa mais apenas como força de lei, mas como presença 

presencial de [desejadas e justificadas] efetivas formas de controle, 

monitoramento e intimidação para uma suposta garantia e manutenção da 

ordem social? A manutenção da ordem social seria suficiente para justificar a 

“violência”, implícita e explícita, latente e manifesta, praticada pelo Estado em 

nome da não violência e do direito de ir e vir de todos?  

 

Mas, afinal, de que “violência” se trata?  Talvez haja uma diferença a ser 

pensada como substância de alteridade na suposta identidade generalizada 

quando se pronuncia o termo “espaço público democrático”, se considerarmos o 

sentido, ou o ser-aí [expressão usada por Martin Heidegger como forma de 

pontuar a diferença entre o ente, e sua identidade a priori, e a expressão ou 

acontecimento desse ente no mundo, ou seja, o ser-aí, o da-sein, desse ente], 

de uma “violência” cometida como resposta a algo ou ato violento a posteriori e 

uma “violência” praticada como profilaxia ou prevenção. 
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Recorrendo ao texto “Prenome Benjamin”, escrito por Jacques Derrida 

(publicado no livro “Força de lei”, de sua autoria), uma crítica sobre o texto 

intitulado Zur Kritik der Gewalt (“Por uma crítica da violência”), de Walter 

Benjamin, escrito em 1921 e que tinha como questão principal, nas palavras de 

Derrida uma discussão sobre a justa violência, que destrói o direito, à violência 

mítica, que instaura e conserva o direito”.  

 

Para Derrida, Zur Kritik der Gewalt não é apenas uma crítica da representação 

como perversão e queda da linguagem, mas da representação como sistema 

político da democracia formal e parlamentar. Desse ponto de vista, esse ensaio 

“revolucionário” (revolucionário num estilo ao mesmo tempo marxista e 

messiânico) pertence, em 1921, à grande vaga antiparlamentar e anti-Äufklarung 

“sobre o qual o nazismo veio à superfície e até mesmo “surfou”, nos anos 20 e 

no começo dos anos 30”. (pg.61)  

 

Neste ensaio de Benjamin, prossegue Derrida, o objetivo é uma “interpretação 

da linguagem- da origem e da experiência da linguagem – segundo a qual o mal, 

isto é, o poder letal, vem à linguagem pela via, precisamente, da representação, 

isto é, pela dimensão representativa, mediadora, portanto técnica, utilitária, 

semiótica, informativa, todas elas potências que e arrastam a linguagem e a 

arrastam na queda, fazem-na decair longe ou for a de sua destinação originária” 

(pg.63). Detemo-nos um tempo aqui. 

 

Nem Benjamin, nem Derrida – nessa sua crítica à radicalidade e motivações 

implícitas de Benjamin ao advogar uma violência originária radical em prol de 

atos “revolucionários” (para Benjamin, sempre defensáveis), acima, digamos, do 

Estado de Direito - discorreram, em seus textos, sobre o direito ao espaço 

público, mas, tentemos pensar as questões acima levantadas a partir desse 

interessante embate que nunca ocorreu de fato. 

 

Derrida diz que Benjamin se equivoca ao defender uma violência radical que, em 

certas circunstâncias, coloca-se contra poderes parlamentares legitimados por 

uma chamada “violência” natural inerente à criação e legitimação do Estado de 

Direito. Essa violência radical, defendida por Benjamim, nunca seria 

conservadora, mas, sim, por ser revolucionária, seria sempre algo progressista, 

ideologicamente boa e defensável, raciocínio que o Nazismo colocou em 

cheque, e “surfou” sobre ele, como o próprio Derrida diz.   
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Mas, para além desse questionamento que Derrida faz acerca do 

posicionamento crítico de Benjamin em relação ao tema, poderíamos indagar: 

pode o próprio Estado, instituído “legalmente”, praticar uma forma de violência 

conservadora capaz de garantir o estado de direito ao espaço público, ao 

mesmo tempo ameaçando o próprio direito incondicional ao espaço público? Em 

que medida o poder legalmente instituído e expresso no papel de um 

policiamento do espaço seria ao mesmo tempo um meio para se garantir o 

convívio no espaço público e um instrumento de cerceamento da liberdade 

inerente ao espaço do público, ao espaço público garantido por uma democracia 

do Estado de direito? 

 

Especificamente sobre essas situações que envolvem grandes contingentes de 

pessoas e formações de multidões no espaço público, seja em uma partida de 

futebol em estádio de futebol ou eventos culturais e sociais de rua, o que temos 

visto é a presença do Estado, expresso na polícia, que atua tanto na 

preventivamente, ordenando e hierarquizando o máximo possível o espaço a ser 

utilizado, como no monitoramento do individuo ou grupos de indivíduos 

presentes nessas áreas, a fim de se garantir a ordem, o convívio e evitar ações 

de bandidagem e “vandalismos”.  

 

Em certas situações e ocasiões na cidade, sobretudo aquelas que implicam e 

são potencializadoras de multidões e grandes aglomerações, o Estado parece 

interceder a fim de disciplinar o que deveria ser o lugar da soberania social. 

Acompanhando Derrida, em suas reflexões sobre o significado da Hospitalidade 

na contemporaneidade, a lógica do Estado – ao passar, diga-se de passagem, a 

organização de certos eventos na cidade às empresas privadas – parece ser a 

de se colocar como um hospedeiro ameaçado pela presença do hóspede, 

sobretudo do hóspede não convidado, do estrangeiro imprevisto e imprevisível 

quanto as suas possíveis ações. 

 

Paradoxalmente, o Estado parece agir, em nome da garantia da ordem social e 

da presença organizada de todos, como um hospedeiro preparado para receber 

o inimigo, o hóspede indesejável. A fim de minimizar os riscos de possíveis atos 

que representem, segundo o próprio Estado, uma ameaça às normas de 

conduta e comportamento próprias do espaço de todos, do espaço de deveria 

ser incondicionalmente hospitaleiro, o espaço do público por direito, adquire um 

caráter negativo ao se tornar um lugar da conduta controlada, da repressão 
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camuflada, um domicílio preparado para “hospitalizar” o visitante, interná-lo, ao 

“cuidar” dele.  

 

O Estado se coloca como o senhor da casa que deveria ser a casa do outro. O 

lugar da “casa-do-outro”, da casa de todos, transforma-se, por antecipação, na 

casa do Estado, que se utiliza da força da lei ou da violência do poder da lei para 

garantir a sua própria hospitalidade, porém, uma condicionada hospitalidade. 

Situação paradoxal e perversiva, o Homem público, transformado em hóspede 

do seu próprio espaço, torna-se refém de um hospedeiro que garante a 

hospedagem através do policiamento e vigilância do “hospedado”.   

 

Talvez, para não se tornar refém daquele que é hospedado, o Estado-

hospedeiro, através da polícia, do policiamento da polis, antecipa-se e torna 

refém aquele que hospeda, aquele que chega, o estrangeiro.  A presença do 

Estado, nessas situações onde há a perspectiva da formação de multidão, 

parece resumir-se ao policiamento e vigilância do cidadão, hóspede de um 

espaço que deveria ser o seu espaço. Por direito. Derrida denomina tais 

situações “Hostipilidade”, uma hospitalidade hostil, neste caso, uma 

hospitalidade onde o cidadão torna-se um hóspede quase indesejável em um 

lugar que deveria ser sua própria casa. 

 

Poderíamos considerar que o cidadão torna-se, nessas situações, o sujeito que 

ameaça a sua própria casa, que se torna uma ameaça à sua própria casa; a 

“casa” da hospitalidade incondicional torna-se um lugar “hostipitaleiro”, um lugar 

que, ao mesmo tempo recebe e disciplina, vigia, controla e pune em certas 

situações. 

 

Mas, argumentaríamos igualmente que o Estado apenas cuida do bem comum 

através da garantia e manutenção do “bom” uso do espaço de uso comum. 

Porém, talvez possamos nos interrogar sobre o grau de intensidade desse 

cuidado e das características que essa manutenção têm adquirido. 

 

Se, na história, a formação da multidão no espaço público representava um risco 

político ao próprio Estado e ao estado de direito vigente [ele próprio, instituído 

pela força ou pelo direito e pela lei] e, por isso, deveria ser vigiada, o que temos 

visto, através dessa pesquisa, é, não só a extensão dessa ação preventiva para 
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outros gêneros de manifestação e ação que impliquem na formação de multidão, 

como uma radicalização dessa vigilância e controle, talvez em uma forma mais 

perversa. 

 

Em algumas situações observadas, ligadas a atos comemorativos, de 

entretenimento, lazer e cultura, o estado parece, ao preparar, organizar e 

ordenar excessivamente o território, convidar e oferecer antecipadamente uma 

hospitalidade “camuflada” ao cidadão, tornando-o refém e suspeito em sua 

própria “casa”. Aquele que, originalmente, por direito, deveria não precisar de 

qualquer convite para usufruir e usar seu espaço, o espaço comum, o espaço de 

qualquer um, o espaço de todos, passa a ser convidado a entrar em um lugar 

onde não deveria haver dentro e fora, interior e exterior. 

 

Poderíamos indagar: a hospitalidade não se dá, ela se torna, como nos diz 

Derrida. Algo se torna hospitaleiro ao não exigir que aquele que chega tenha 

sido convidado a vir ou a adentrar. Algo se torna hospitaleiro pela indistinção 

entre aquele que supostamente convida - o hospedeiro - e aquele que é 

convidado- o hóspede. O cidadão não precisaria ser convidado a usar e usufruir 

da cidade, ao mesmo tempo em que a cidade o hospeda, ele também hospeda a 

cidade, pois, sem a cidade ele não seria um cidadão. 

 

 
Imediações da Estação Julio Prestes – um domingo à tarde – Foto: Igor Guatelli 
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Imediações da Estação Julio Prestes – Virada Cultural – Foto: Igor Guatelli 

 

Mas, o que temos visto é um enfraquecimento dessa reciprocidade em situações 

onde há a perspectiva da formação de multidão na cidade. O Estado, no papel 

da polícia, parece forjar uma hospitalidade que passa a considerar o cidadão um 

hóspede, mas um hóspede que se torna refém das normas e códigos de conduta 

instituídos, momentaneamente e ocasionalmente, pelo hospedeiro – o Estado - 

aprioristicamente. A força de leis circunstanciais de uso do espaço público se 

sobrepõe ao direito conquistado pela Lei suprema. O direito “natural” dado pela 

Lei maior que rege o “ser” do espaço público no mundo dá lugar à presença de 

lei que, em certos aspectos, acaba por subverter e transgredir a Lei absoluta. 

 

Presenciamos, em nossas idas a campo, em certas datas comemorativas e 

eventos culturais, um excessivo ordenamento dos logradouros públicos através 

de uma setorização, hierarquização, compartimentação e divisão do espaço por 

grades e pórticos provisórios, legitimados por leis circunstanciais de uso do 

espaço público instituídas pelo próprio poder público.  

 

Todas as grandes praças da cidade que abrigaram os palcos da virada cultural 

ou as comemorações do dia do trabalho, por exemplo, foram zoneadas e 

retalhadas por grades e estruturas aporticadas que instituíam um dentro e fora. 

Através de pórticos, havia a necessidade de passar do espaço público de fora 

para o mesmo espaço público tornado um dentro, um interior. Esses acessos 

controlados criavam interiores e exteriores, dentro e fora, divisões hierárquicas 
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no espaço público aberto, aproximando-o da lógica doméstica privada em sua 

conformação. 

 

Tem sido cada vez mais comum [de grandes eventos a jogos de futebol 

semanais] o uso de grades como forma de disciplinar a ocupação e o movimento 

das pessoas em situações onde há a perspectiva de formação de grandes 

aglomerações. Essa compartimentação acaba por criar sutis e significativas 

diferenças entre o absolutamente público, o espaço público absoluto e garantido 

por Lei, do hóspede absoluto [aquele que tem o direito a vir sem ter a 

necessidade do convite ou de que o lugar seja preparado para recebê-lo] e o 

outro do público, um espaço público que condiciona a ocupação de um hóspede 

público absoluto tornado um estrangeiro, um estranho em seu próprio lugar. 

  

A acolhida inquestionável e incondicional, pelo espaço público, do hóspede 

absoluto do homem público absoluto, torna-se um lugar preparado para receber 

esse absoluto tornado um hóspede convidado em sua própria “casa”, que passa 

a ter o direito de “adentrar” e frequentar sua própria casa. Talvez, possamos 

argumentar que o convite que é feito da parte do hospedeiro, paradoxalmente, 

representa uma fragilização da hospitalidade ao instituir um dentro e fora em 

lugares onde não há necessidade do convite para serem usados e usufruídos.  

 

Mesmo que implícita, há uma lógica da inclusão, engendrada por estratégias que 

instituem a necessidade de sair de um espaço público para se entrar em um 

espaço público, que acaba constituindo-se como uma lógica de exclusividades, 

uma lógica da hospitalidade condicionada por atípicos arranjos espaciais do 

espaço público, e que acaba por condicionar ocupações, usos e apropriações. 

Como nos diz Derrida, em sua obra “Da hospitalidade”, “digamos sim ao que 

chega, antes de toda determinação, antes de toda antecipação, antes de toda 

identificação, quer se trate ou não de um estrangeiro, de um imigrado, de um 

convidado ou de um visitante inesperado, quer o que chega seja ou não cidadão 

de outro país, um ser humano, animal ou divino, um vivo ou morto, masculino ou 

feminino. Dito de outra forma, haveria uma antinomia dialetizável entre, de um 

lado, a lei da hospitalidade, a lei incondicional da hospitalidade ilimitada 

(oferecer a quem chega todo o seu chez-soi e seu si, oferecer-lhe seu próprio, 

sem pedir a ele nem seu nome, nem contrapartida, nem preencher a mínima 

condição) e, de outro, as leis da hospitalidade, esses direitos e deveres sempre 

condicionados e condicionais…” (2003, pg.69). 
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Em situações onde há potencialmente, a possibilidade de formação de multidão, 

observa-se, de forma recorrente, que eventos programados na cidade de São 

Paulo criam expressões de hospitalidade muito próximas do colocado por 

Derrida, uma hospitalidade condicionada e condicional. O “visitante” que chega, 

é convidado de imediato a “adentrar” em um espaço público organizado como 

espaço privado, como interior, como um dentro com regras de uso diferentes do 

de fora.  

 

Porém, em oposição, observa-se que atos inesperados de ocupação do espaço 

público urbano conseguem, paradoxalmente, fazer emergir a hospitalidade em 

seu estado mais puro, justamente por trazer junto a não-hospitalidade - a 

hostilidade - em sua forma mais pura e contundente também. Ou a hospitalidade 

ou a hostilidade, nada de “hostipitalidade”; voltemos à discussão sobre o direito 

por Lei e a força de lei. 

 

De forma reveladora e inquietante, Derrida destaca que Benjamin já indicava em 

seus estudos “um princípio de análise da realidade policial nas democracias 

industriais, e seus complexos militares-industriais providos de alta tecnologia 

informatizada”. Na monarquia absoluta, por mais terrível que seja, a violência 

policial mostra-se tal e qual é e tal qual deve ser em seu espírito, enquanto a 

violência policial das democracias nega seu próprio princípio, legislando de 

modo sub-reptício, na clandestinidade. Detemo-nos, novamente, aqui. 

 

Pensando com Derrida, em um pensamento elíptico, parece termos uma 

degenerescência institucional do direito justamente por haver uma crise na 

representação da violência associada ao poder policial, ou seja, nas 

democracias parlamentares do mundo moderno, há uma dificuldade de se 

identificar, verificar e problematizar a violência policial justamente por lá ter 

deixado de ser exercida em sua forma mais explícita, ou “originária”, nas 

palavras de Benjamin; segundo Derrida, Benjamim faz uma crítica da 

“degenerescência” (Entartung) como crítica de um parlamentarismo impotente no 

combate à violência policial, que a ele se substitui, uma crítica fundada numa 

“filosofia da história”: colocação em perspectiva arqueo-teleológica, ou arque-

escatológica que decifra a história do direito como uma decadência (Verfall) 

desde a origem.  
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Assim, o que passamos a ter seria o recurso a uma violência dissimulada. 

Pensando com eles, o que temos hoje seria uma violência da autoridade 

justificada como uma forma de se evitar o pior, ou seja, a violência violenta da 

polícia. Pensando nos espaços público como espaço da manifestação política do 

cidadão, como lugar do sujeito livre, o que seria essa política hipócrita de 

“denegação” da violência aberta ou “pura” em sua manifestação e o recurso à 

violência dissimulada no processo de legislação da cidade? Deliberações e 

resoluções sobre o uso e formas e processos de ocupação do espaço público 

poderiam esconder ou camuflar formas de controle aparentemente não violentas, 

mas, talvez, igualmente cerceadoras? Como questão subjacente e hipotética, 

haveria uma correspondência entre uma suposta retirada e ausência do poder 

público no que tange a sua presença legisladora na esfera privada 

(característica do liberalismo econômico e a nova face do capital mercantil-

financeiro) e uma presença cada vez maior na vigilância jurídico-político-

institucional do homem público?  

 

A vigilância e controle generalizados do espaço público tornam-se um modo de 

violência mediada por uma legislação do direito público instituída de maneira 

autoritária por autoridades legitimadas por lei. Ausente na esfera privada, a força 

da lei parlamentar, do Estado parece realizar-se ao legislar, por meio da 

presença policial, sobre a utilização “adequada” do espaço público. Uma 

arbitragem garantidora da ordem e da ocupação disciplinada e convivência 

“cordial” na cidade torna-se a demonstração mais visível e identificável da 

“presença” do Estado na vida cotidiana do cidadão.  

 

Mas, que direito à cidade seria esse, garantido por antecipação ao definir regras 

de uso e comportamento da população, como pudemos ver na maioria dos 

eventos comemorativos e manifestações agendadas? Que direito à cidade seria 

esse em que uma emissora de televisão praticamente aluga o vale do 

Anhangabaú e o organiza e hierarquiza para transmitir a final de um campeonato 

de futebol, determinando lugares privilegiados e secundários para a população 

conforme convites distribuídos previamente? Que hospitalidade urbana seria 

essa onde o poder público marca presença por meio do policiamento, terceiriza e 

contrata empresas privadas para organização de eventos e datas 

comemorativas e o espaço público é desenhado e esquadrinhado segundo a 

lógica do bom funcionamento e da manutenção da ordem? 
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E se passássemos a considerar essa atuação do Estado em determinados 

momentos, como a concessão conservadora de um direito ao uso da cidade? 

Conservadora por afirmar, de forma inexorável, a ameaça da perturbação da 

ordem e, por isso, adotar uma lógica de repressão a priori do direito legítimo e 

irrestrito à cidade. Trabalhar com a lógica da antecipação da ameaça latente da 

perturbação da ordem e, por isso, em um ato violento, porque injustificado, 

ordenar e organizar o espaço público para melhor controlar e disciplinar as 

ações que ali se desenrolarão. Seria então a justificativa para se atingir outro fim, 

a saber, a “domesticação” da vida pública e eliminar, na medida do possível, os 

riscos de suas imprevisibilidades inerentes. 

 

Ordenar e organizar a ocupação do espaço público passa a ser um meio para se 

atingir um fim que talvez não seja apenas o de preservar a segurança da 

população. O que vemos, como subjacências [aquilo que permanece sob, 

escondido, não revelado] ao ordenamento desses territórios, é uma acentuação 

da lógica hierárquica, da criação de uma ideia que existe sempre a possibilidade 

de ganhar o direito de privilégios capazes de diferenciações sociais, mesmo 

entre iguais, ou seja, a sociedade. Cria-se a ilusão de que é preciso conquistar o 

direito de entrar em determinadas áreas diferenciadas, mesmo sendo parte do 

mesmo espaço público. 

 

Afirmação polemica e aparentemente paradoxal, talvez possamos dizer que, ao 

contrario do policiamento preventivo, parece haver maior autenticidade e 

“respeito” ao uso incondicional do espaço público justamente nos momentos 

onde a repressão vem como ação a posteriori e de contenção dos abusos e 

excessos cometidos no uso do espaço público, e não como ação prescritiva e 

disciplinadora. Dessa forma, a “violência” estatal tornar-se-ia apenas um meio 

em si mesmo, ou seja, combater a violência manifestada e que ameaça a 

soberania da sociedade em geral sobre um espaço público dominado, naquele 

momento, por alguns, e não um meio para se alcançar um fim arbitrário ou não 

explícito. 

 

A hospitalidade do espaço público, ameaçada pela hostilidade de alguns, seria, 

então garantida pela hostilidade daquele que deveria garantir essa hospitalidade 

incondicionalmente, o Estado. Estamos no domínio dos atos autênticos, e não 

das simulações ou da criação de simulacros urbanos, a saber, a construção de 

outra noção de público, lugares domésticos, seguros e ordenados em um 
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território que, por natureza, é o lugar das tensões, dos conflitos, das 

imprevisibilidades latentes, do direito garantido por Lei à cidade, ao uso não 

condicionado do espaço público. 

 

Mas como entender esse direito ao espaço público? Conforme Milton Santos, no 

livro “Encontros”, “a classe media [mas eu diria a maioria da população] não quer 

direitos, ela quer privilégios” (pg. 103).  A noção de privilégio está intimamente 

relacionada à lógica de diferenciação espacial, discutida acima e presente em 

muitas situações e eventos ligados ao espaço público. A desejada lógica urbana, 

reproduzida em diferentes escalas, de diferenciação e hierarquização territorial 

parece reproduzir-se também nas efêmeras e instáveis manifestações ligadas ao 

uso do espaço público e, o que parece mais preocupante, aceita e exaltada até 

mesmo por aqueles que, no cotidiano, não parecem ter direito à cidade. 

 

Boa parte da população, e não apenas a classe media, deseja tais privilégios 

como símbolo de status e diferenciação social. Mesmo aqueles pertencentes à 

massa de excluídos na cidade parecem desejar essa possibilidade de ter o 

direito e o “privilégio” de adentrar em lugares “diferenciados” dentro do próprio 

espaço público. 

 

Dessa forma, o sujeito político, da polis, parece tornar-se estranho a ele mesmo, 

passando do homem público a um cobiçado convidado urbano, um sujeito 

dependente do convite e da permissão ao uso. A hospitalidade ética discutida 

por Derrida, ou seja, a hospitalidade que deveria ser constituída e garantida na e 

pela presença do outro, torna-se uma hostipilidade, tanto do poder público em 

relação ao indivíduo como dos indivíduos entre si.  

 

A hospitalidade ética dá lugar a uma vontade de se sobrepor ao outro, de se 

diferenciar ao receber a permissão ou o convite para “entrar” em lugares 

públicos, tornados “especiais” justamente por isolarem-se do restante do espaço 

público.  Possivelmente, seguindo Derrida, a ordenação e hierarquização do 

espaço público em muitas situações não deixa de ser uma violenta ação “não-

violenta”, apaziguadora, talvez perniciosa por trabalhar com uma lógica do 

ingresso meritocrático nesses espaços isolados do restante.  

 

Ao invés de alimentar um estar-junto social, a condição urbana “hostipitaleira” 

[da hospitalidade hostil] constrói uma lógica de desejo baseada na exclusão e na 
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obtenção de exclusividade. O cidadão da polis como o outro absoluto, o 

estrangeiro, o desconhecido não convidado dá lugar a uma lógica de grupos 

identitários, reconhecidos por semelhança no direito ao ingresso de lugares 

diferenciados. Dar lugar ao lugar do outro se torna um desejar outro lugar em 

relação ao lugar do outro e ao reconhecimento do outro que não faz parte de 

“nosso” espaço como intruso potencial.  

 

 
Vale do Anhangabaú- Comemorações Dia do Trabalho 2013 Foto: Igor Guatelli 

 

Mas, mesmo sob os auspícios do poder público, outras possíveis veredas 

vinculadas ao território e hóspedes urbanos podem ser pensadas a partir do que, 

por nós, foi registrado. Assim nos pareceram os espaços de compartilhamento 

gastronômico instituídos, nas feiras de rua, contingentes, na Virada Cultural ou, 

em uma situação bastante incomum e inusitada, um tapume de uma obra, 

situado na Rua Fradique Coutinho, transformado em um mancebo de agasalhos 

deixados para doação durante os meses de inverno na cidade de São Paulo. 
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Tapume de obra à rua Fradique Coutinho – Foto: Mellize Paganotti 

 

Em todos, territorialidades momentâneas são criadas e consumadas apenas se 

transformadas em lugares fundamentalmente do outro, incondicionalmente 

concebido para o outro, que se efetiva apenas na presença do outro. Uma 

barraca de pastel em uma feira de rua, um degrau de um passeio público ou um 

tapume tornam-se lugares onde prevalece a lógica do comum, do estar-junto ou 

de um para-o-outro incondicionais.  

 

A intensidade de hospitalidade com a qual esse território do comum é concebido 

altera significativamente os atributos da substância "espaço público" como 

suporte do outro, da convivialidade irrestrita.  
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Feira Rua Oscar Freire – próximo da Estação Sumaré. Foto: Igor Guatelli 

 

A quantidade de hospitalidade embutida na formação dessas territorialidades, 

periódicas ou episódicas, altera a qualidade dessa mesma hospitalidade, que se 

forma apenas na presença incondicional do outro, sem pré-condições, 

concessões, privilégios ou lógicas subjacentes outras. Nem “hostipitalidade”, 

nem hostilidade, apenas um estar-junto incondicional e reconhecimento da 

presença do outro, do estrangeiro, do estranho, daquele que chega apenas para 

reforçar a razão de ser histórico do espaço público, o compartilhamento irrestrito. 

 

Tendências minoritárias, de fato, mas, o que nos interessa é justamente a 

confrontação entre as tendências que nos pareceram majoritárias; lógicas 

implícitas uniformizantes no que concerne ao uso do espaço público em 

situações onde se trabalha com a perspectiva da formação de multidões 

[compreendendo multidão como aglomerações dissonantes, múltiplas, em 

qualquer escala, porém compossíveis, juntas, capazes de compartilhar o mesmo 

lugar] e a possível identificação e caracterização de linhas de fuga, de pontas 

soltas dentro desse característico encadeamento das ações e conformações 

urbanas que têm dominado cenas públicas que envolvam o compartilhamento e 

o convívio comuns.   
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Viaduto do Chá – Comemorações do Dia do Trabalho. Foto: Igor Guatelli 

 

 
Viaduto do Chá e Vale do Anhangabaú – Comemorações do Dia do Trabalho. Foto: Igor 

Guatelli 
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Vale do Anhangabaú – Comemorações do Dia do Trabalho. Foto: Igor Guatelli 

 

 

 
Vale do Anhangabaú – Comemorações do Dia do Trabalho. Foto: Igor Guatelli 

 

A observação de diferentes manifestações urbanas - sejam elas na escala, na 

periodicidade, na motivação – aponta-nos a construção de um sistema de ações 

e objetos que tendem a aproximar a lógica pública da lógica privada. Contudo, 

manifestações pontuais internas aos próprios eventos registrados nos mostram a 

presença latente de ações desterritorializantes dentro de uma massiva lógica 
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territorializante, calcada na divisão, ordenamento, hierarquização e concessão 

de uso do espaço público.  

 

Os eventos públicos hoje, sob os auspícios do poder público, e, por vezes, sob a 

tutela do setor privado, tornaram-se o lugar da diferenciação social, de uma 

hospitalidade preparada segundo regras e termos de uso do espaço público, ao 

mesmo tempo em que representam o risco e a chance de movimentos 

desterritorializantes, nadificantes e do florescimento de situações paradoxais. 

 

Se as “manifestações reivindicatórias” de rua, ocorridas de forma concentada 

durante alguns meses do ano de 2013 [apesar de continuarem eclodindo], 

podem ser entendidas como reações, violentas ou não, ao poder ativo 

institucionalizado, do Estado ou outros, que subjulga, que pressupõe a 

obediência e o controle normalizante e normatizante tanto quanto possível do 

corpo social, essas situações episódicas, situacionais, mínimas de construção do 

comum, pontuadas acima, representam, talvez, não a reação [convocamos 

Deleuze para uma reflexão: a reação, talvez, dificilmente deixe de ser e existir à 

sombra da ação dominante, conformando-se, assim, sempre como uma ação 

consciente de reconhecimento da ação dominante justamente por representá-la 

como sua antagonista], mas uma ação potencialmente desterritorializante 

contida na própria ação territorializante.  
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Manifestação de Rua – Avenida Faria Lima. Foto: Thomas Takeuchi 

 

 
Manifestação de Rua- Avenida Berrini- Foto: Thomas Takeuchi 
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Manifestação de Rua- Avenida Paulista.  Foto: Caroline Corte Real Bastos 
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Manifestação de Rua- Ponte Estaiada- Foto: Thomas Takeuchi 
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Manifestação de Rua- Ponte Estaiada- Foto: Thomas Takeuchi 
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Em uma releitura nietzscheneana da “vontade de potência”, a ação 

desterritorializante pode ser tão ou mais potente que uma reação, justamente por 

ser uma ação com potencial nadificante, que, ao mesmo tempo faz parte, 

intrínseco, e escapa da lógica dominante, tornando-se uma força 

desestruturante, abrindo a perspectiva de um vir-a-ser-outro imprevisível. 

 

Ainda próximo de Deleuze, percebemos em micro ações territoriais como feiras 

de rua; em especial, algumas situadas em lugares simbolicamente dominados 

por representações sociais associadas ao requinte e “modus vivendi” das 

classes mais abastadas, como a feira que ocorre na Rua Lorena no bairro dos 

jardins.  

 

 
Alameda Lorena. Foto: Igor Guatelli 
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Feira de rua. Alameda Lorena. Foto: Igor Guatelli 

 

Micro-dinâmicas como essa, “moleculares” na linguagem deleuzeana, podem ser 

vistas como ocorrências urbanas - sim, concedidas pelo poder público - que 

adquirem características de acontecimentos afetivos desterritorializantes 

justamente por se tornarem ocasiões onde dinâmicas e corpos aparentemente 

próprios desses territórios são alterados, transfigurados, passando a serem 

receptáculos momentâneos de gestações de sociabilidades outras, 

aparentemente não condizentes com os territórios onde se situam. 
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Feira de rua. Alameda Lorena. Foto: Igor Guatelli 

 

Interessa-nos, assim, registrar o valor desse afeto proporcionado por alguns 

desses acontecimentos urbanos, periódicos ou não, que se tornam forças de 

alteridade ontológica, cognitiva, ética, ativadas pela própria lógica de produção 

urbana, mas com capacidade potencial tácita de desordem e, em virtude da 

persistência e da periodicidade, a promoção de interconectividades sociais 

outras [forças ativas, portanto, e não reativas] tornando-se locais muito próximos 

de manifestação de uma hospitalidade incondicional.  

 

Não nos parece mais possível, dessa forma, considerar como verdades 

inquestionáveis leituras interpretativas e entendimentos conclusivos do território 

urbano se não forem consideradas também dinâmicas temporais e situações 

contingentes que, potencialmente, tornam-se atributos capazes de alterar a 

própria “substância” [outro nome da essência] da qual fazem parte, alterando-a e 

enriquecendo-a em seus significados e sentidos possíveis.  

 

Como Heidegger propõe, imaginamos a dinâmica da cidade, do espaço público 

não mais como um ser submetido e atrelado ao “ente” espaço público, ao 

raciocínio onto-teleológico que afirma o que o espaço público é, com uma 
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finalidade apriorística e imutável, onde qualquer diferença na manifestação do 

ser do ente "espaço público" seria apenas e meramente um “desvio” em relação 

à substância, um desajuste do ente, este sim, primordial, essencial e imutável. O 

ser hospitaleiro do espaço público parece ameaçar o ente hospitalidade, o 

conceito essencial de hospitalidade do próprio espaço público.  

 

Passamos a entender a hospitalidade do espaço público como algo que advém, 

um acontecimento inesperado que só pode ser sendo, advindo, um advento do 

ente, que ameaça e corrompe a própria verdade do ente - o conceito de “espaço 

público” – e que, por isso, transforma o ente espaço público em um advento 

passível de interrogação, um objeto do pensamento cuja caracterização e 

problematização não mais podem estar garantidas por uma suposta causa prima 

imutável, mas submetido a um constante arrazoamento e des-encobrimento de 

seu instável ser. 

 

O vir-a-ser do espaço público, como lugar da hospitalidade “naturalmente” 

aceito, passa por uma discussão do advento do seu ser; sua substância, em 

constante movimento e deslocamento, só pode ser interpretada e analisada se 

compreendida não como uma unidade imutável garantida no ente a priori, mas 

uma multiplicidade de atributos que constantemente ameaçam o ente.   

 

Voltando ao início de nossa discussão, a partir de argumentação desenvolvida 

por Derrida, sobre a força da Lei e das leis, das leis fundamentais e das leis 

circunstanciais, caberia, inclusive, nos perguntarmos: o excesso de regras e 

prescrições de uso do espaço público poderia estar em consonância com uma 

necessidade atávica de boa parte da população de disciplina e ordem? Em um 

intrigante artigo, publicado em 27 de fevereiro de 2014, no caderno Ilustrada da 

Folha de São Paulo, o psicanalista Contardo Calligaris escreve: “… A paixão por 

regras e regulamentos [da população] tem também outra origem. Um exemplo. 

Alguns andam pelo mundo carregados de regras: não podem colocar o pé em 

cima de uma junta, nem subir um degrau com o pé esquerdo. Esses indivíduos 

sofrem de um excesso ou de uma falta de regras. Curiosamente, eles sofrem de 

uma falta: a paixão pela proliferação de prescrições desnecessárias é quase 

sempre um efeito da fraqueza das leis que importam. É como se a proliferação 

das regras inúteis quisesse compensar o fracasso das leis fundamentais.  Em 

regra, a Constituição de um país é uma súmula de princípios essenciais. Durante 

a Constituinte, muitos lamentavam que a carta brasileira fosse excessivamente 
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extensa e detalhada; eles observavam que, no caso do Brasil, talvez a extensão 

do texto fosse uma tentativa (vã) de ocultar a fraqueza endêmica dos princípios. 

[…]” 

 

Preocupante, inquietante e relevante observação de Calligaris. Infelizmente, 

talvez estejamos caminhando cada vez mais em direção à sobrevalorização de 

regras e leis prescritivas circunstanciais, banais, justamente por parecerem 

eficientes na ilusória garantia da liberdade de compartilhamento do espaço 

comum. O gradativo desaparecimento e ou ausência [anomia] das Leis 

fundamentais que deveriam garantir o funcionamento democrático do espaço 

público abrem a possibilidade de uma crescente heteronomia na regência desse 

mesmo espaço, tal e qual o ser de um espaço privado, doméstico, familiar.  

 

A visível ameaça do ser do espaço público por regras e leis prescritivas a miúde, 

circunstanciais, tem potencializado o vir-a-ser domesticado e domiciliar do 

homem público. Alguns espasmos contrários a essa tendência, cada vez mais 

evidente, na expressão e exercício do ser deste ente, seria suficiente para 

garantir sua sobrevivência como cidadão político?  

 

Até pouco tempo espaços símbolos da hospitalidade quase incondicional, a 

imensa escadaria do edifício da Gazeta na Avenida Paulista e a marquise do 

Parque Ibirapuera têm tido sua apropriação disciplinada. Recente, a escadaria 

têm sido isolada do público com grades principalmente durante horários de pico 

[como final de tarde]. A marquise do Ibirapuera recebeu adesivos em seus 

pilares. Imagens de pares de tênis, skate e bicicleta, espalhados pelos apoios, 

têm a pretensão de ordenar a ocupação sob o hospitaleiro teto. Uma antinomia, 

administradores tentam zonear, setorizar e disciplinar as ações e apropriações 

da multidão que sempre a habitou e a habilitou, sob o pretexto da necessária 

garantia de um estar-junto organizado [leia-se, imposição a priori de regras de 

convívio em situações de aglomeração] no lugar comum.   
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Marquise do Parque Ibirapuera. Foto: Igor Guatelli 
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Marquise do Parque Ibirapuera. Foto: Igor Guatelli 
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Avenida Paulista. Prédio da Gazeta ao fundo. 27/03/2014, 18:30. Foto: Igor Guatelli 

 



 38

 
Escadaria prédio da Gazeta. 27/03/2014, 18:30. Foto: Igor Guatelli 

 

 
Escadaria prédio da Gazeta. 27/03/2014, 18:30. Foto: Igor Guatelli 
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Situações potenciais de multidão históricas, como essa da marquise do parque 

do Ibirapuera, onde um espírito momentâneo do estar-junto e da coletividade, 

sem desconsiderar a possibilidade de tensões e conflitos, pareceram sempre 

estabelecer as próprias regras do convívio. Porém, momentos como esse estão 

cada vez mais sujeitos, como vimos, às lógicas disciplinares e regulamentares, 

onde mesmo pequenas multidões são tratadas a priori como bando [arruaceiros 

em potencial?] ameaçador da ordem e do bem-estar comuns.  Aliás, James 

Ensor, na pintura, com suas metafóricas “máscaras” já havia nos mostrado [de 

maneira sofisticada, talvez cínica] o quão angustiante e repugnante aos olhos de 

alguns poderia parecer um “bando” de gente reunida. 

 

A ameaçadora multidão é trabalhada como bando, talvez com a intenção de 

mantê-las como massa, um rebanho a ser conduzido. A experiência livre 

sensorial do homem no espaço parece desde sua ainda não manifestação 

submetida a um training de ordem complexa, surpreendentemente, ao que 

parece, desejado por muitos. O cuidado da população pelo poder soberano 

parece [intencionalmente] restrito à vida biológica [nua, do bem-estar e convívio 

saudável] do homem e não à vida política. 

 

Entretanto, como nos mostrou Walter Benjamin em seus estudos sobre a Paris 

do século XIX a partir do flâneur intelectual de Baudelaire, a crescente lógica de 

L’interieur [o homem interior] do rei Luis Filipe, dos planos de embelezamento da 

cidade de Paris colocados em prática pelo barão de Haussmann e das 

transformações urbanas que ocorreram ao longo do século XIX [visíveis e 

invisíveis], a construção de algo [no caso, o processo de massificação social e 

surgimento de outras lógicas produtivas por meio da exarcebação do processo 

de fetichização da mercadoria] pressupõe simultaneamente a destruição de algo 

[ o processo de arruinamento de valores e ideais da sociedade burguesa do 

século XIX] .  

 

A partir de uma razão heteronômica –baseada em uma multiplicidade de leis e 

regras - a construção de uma outra hospitalidade [ou “hostipitalidade”?] urbana 

tem instituído e institucionalizado a lógica das boas vindas ao homem biológico e 

não político. Mas, uma lógica de uma hospitalidade baseada no acolhimento 

daqueles que são esperados e convidados. Ao que parece, não deve haver 

espaço para aqueles que não são esperados, pois, nessa lógica, espera-se 

apenas aqueles que se comportem como convidados; no espaço público, em 
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boa parte das programações festivas e que envolvam aglomeração, espera-se 

os que são esperados. Mas, não deveria o espaço público ser o lugar do 

acolhimento [im]possível? Seguindo o filósofo Emmanuel Lévinas, o lugar do 

acolhimento alem da capacidade prevista de acolher. 

 

Porém, o que vemos é um homem público tornado, ao mesmo tempo, hóspede e 

inimigo da cidade e do social[do latim, hostis significa hóspede, mas também 

hostil, inimigo; ou seja, um hóspede potencialmente hostil]; um flâneur 

massificado, expropriado, mas também aprisionado e vigiado em sua própria 

casa. A lógica da interioridade contemporânea garante por algumas 

[questionáveis] vias a “integridade” [e arruinamento] do corpo social e do comum. 

 

Conhecer a natureza e atualizações do poder soberano, com suas diferentes 

formas, nuançadas ou radicalizadas, de garantir o estado de exceção, suas 

excepcionalidades, suas lógicas do dentro-fora, e da violência governamental 

que institui o direito de continuidade dessas exceções, das inclusões-exclusivas - 

lógicas enunciadas por Walter Benjamin - parecem ser condições necessárias 

para que se possa pensar, refletir, ponderar sobre as manifestações 

excepcionais [totalitárias, benevolentes] da democracia. As práticas políticas da 

modernidade parecem-nos demonstrar que as diferenças entre inclusão, 

exclusão, direito e exceção são quase meramente semânticas; o direito vale 

como lei, mas pouco vige como Lei. 

 

Pensando na vida política, no direito à pólis, seria necessário “dar” hospitalidade 

se o “ser” do espaço publico está associado, já de antemão, ao acolhimento 

incondicional do outro, seja ele quem for? A partir de Giorgio Agamben, que cita 

Massimo Cacciari, afinal, do que temos a reclamar se as portas estão sempre 

abertas, basta-nos entrar. Mas, a pergunta poderia ser outra: é preciso ter 

“portas”? Como diz Cacciari, “no aberto se está, as coisas se dão, não se entra”. 

(apud AGAMBEN, 2002, pg 57) 
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Capítulo 2 

 

A CONSTRUÇÃO DO COMUM 

Algumas reflexões a partir de “Multidão” de Michael Hardt e Antonio Negri 

 

“O comum não se refere a noções tradicionais da comunidade ou do público; 

baseia-se na comunicação entre singularidades e se manifesta através dos 

processos sociais colaborativos da produção”. (HARDT e NEGRI: 2005,p.266) 

 
Giorgio Agamben, em artigo de Janeiro de 2014 no Le Monde Diplomatique 

Brasil, discute a genealogia das políticas de segurança : ainda que debatidas a 

partir de outra ordem de grandeza (catástrofes, terrorismo etc.) algumas das 

condicionantes demonstradas ali, naquelas situações específicas, poderiam ser 

vistas como condutoras das estratégias de controle identificadas de modo 

corrente na atualidade da ação dos Estados. 

 

Dessa maneira, uma das questões que aponta é que de uma perspectiva de 

segurança como exceção (“necessidade premente não tem lei”) à segurança 

como “técnica de governo normal e permanente” (p.24), tem-se uma série de 

fatos históricos e um tempo que nos traz ao contemporâneo: “Os procedimentos 

de exceção visam uma ameaça imediata e real, que deve ser eliminada ao se 

suspender por um período limitado as garantias da lei”. Entretanto “as ‘razões de 

segurança’ de que falamos hoje constituem, ao contrário, uma técnica de 

governo normal e permanente” (idem, p.24). 

 

A vigilância, concebida inicialmente para as prisões, estendeu-se para as ruas 

da cidade. Não é mais possível a dimensão pública, da ágora política, se os 

mecanismos de controle (vídeos, catracas, scanner humano) constituem, agora, 

a regra e conformam nova “necessidade”. 

 

A ideia da “suspeita” se deflagra como relação “normal” entre o Estado e os 

cidadãos. A prática na gestão do espaço público, quando dos eventos, tem sido 

a de temer as transformações do social, menosprezando-as quando esse 

“social” é visto como massa ou enfrentando-as de maneira determinada talvez 

por identificá-lo à idéia de “multidão”. 
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“Enquanto a cidadania grega se definia pela oposição entre o privado e o 

público, a casa (sede da vida reprodutiva) e a cidade (lugar do político), a 

cidadania moderna parece evoluir numa zona de indiferenciação entre o público 

e o privado (...).” (HARDT e NEGRI: 2005,p.26) 

 

Se, ao longo da pesquisa, por meio dos eventos registrados e observados no 

decorrer deste ano, muito observamos de um Estado que ultrapassa o da 

garantia dos direitos e do convívio público, um Estado que regula, ordena e 

utiliza de seu poder de mediador para controlar e inibir ações consideradas 

inesperadas e - também por isso - indesejadas, o que restaria da dimensão da 

representatividade e da dimensão da experiência no domínio público? O que 

significa “público” agora entre nós? E quais seriam os espaços que 

correspondem , ou corresponderiam, a esse convívio de diferentes, diferenças e 

aceitação recíproca? 

 

Se, nas cidades em que essa dimensão representa uma construção histórica, o 

público – e o lócus do público – vêm sendo discutidos e experimentadas- 

também - possibilidades outras de uso, apropriação, convívio, o que dizer de um 

lugar em que o projeto moderno não se realizou como espacialidade e ainda 

menos como estruturação social? 

 

Discutir o comum por aqui parece significar “pular algumas etapas” (isso se 

considerarmos que a construção do processo civilizatório se faz de maneira 

linear) mas , na realidade, como as dinâmicas do mundo não se apresentam de 

forma linear significa, também, levantar possibilidades outras de se viver o 

comum, reconhecer essa construção do social como vigente, atribuindo-lhe valor 

e, por que não, uma espacialidade na cidade. Qual seria o lugar para o 

“comum”? 

 

O que nos pareceu intrigante de se pensar a partir da pesquisa é que aquilo que 

persiste, independente das estruturas de classe (muito reforçadas pela dimensão 

do trabalho) e que advém de singularidades, pode desencadear uma força de 

transformação. Essa idéia de transformação não estaria associada à conquista 

do estado de direito unicamente, mas também ao direito à diferença, à 

contestação. 
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Hardt e Negri, 2005, anunciam que, mais que se opor às condições tradicionais 

de arranjos sociais, hipóteses de sociedade e convívio, essas singularidades 

desencadeariam a construção do espaço da alternativa. Mais que afirmar, 

assertivamente, outras lógicas, práticas, comportamentos, elas estariam 

colocando em cheque, em dúvida, as tradicionalmente aceitas, reconhecidas 

como “corretas”. 

  

Contestá-las ou questioná-las traria outras possibilidades ao corpo social. 

Quais espaços corresponderiam a essa possibilidade?Quais espaços poderiam 

abrigar, hospedar outra experiência social? 

 

Estas eram questões postas desde o início da pesquisa e que nos levaram a 

identificar como se davam os eventos que envolvem grande quantidade de 

pessoas e que acontecem na cidade em situações específicas (virada cultural), 

repetidas vezes (jogos de futebol em estádio) ou no cotidiano (horas de pico em 

estações centrais de metrô). Atentamos a situações de massa que vão da 

cotidianidade das estações de metrô ao evento das passeatas de junho de 2013. 

 

Ainda que com variações, dadas as diferenças dos acontecimentos públicos 

elencados pela pesquisa, a relação das pessoas com estes espaços nessas 

ocasiões revelou-se, na maior parte das vezes, caracterizada pelo 

disciplinamento, dado pela forma de organização ou pela intimidação a usos 

considerados indevidos ou indesejadamente inesperados. 

 

Se confrontarmos a construção do sentido do comum de Hardt e Negri (2005, 

mas escrito em 2004), com o das massas de Baudrillard (1985, a primeira edição 

é de 1978), talvez possamos percorrer um caminho de extremos no sentido do 

que a pesquisa buscava, e encontrar no mínimo essa dualidade de possíveis 

“reflexos” do social e da maneira de enfrentá-los, dada pelo discurso da “ordem 

pública”. 

 

Se, na idéia da construção do comum está “a subversão da lógica da identidade 

em geral” (p.261), nas massas está a “neutralização de toda a eletricidade do 

social e do político” (p.5) que as circundam. “Tudo as atravessa, tudo as 

magnetiza, mas nelas se dilui sem deixar traços” (p.5). 
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Pensar alguns dos eventos observados ao longo da pesquisa, nos fez retomar o 

que Hardt e Negri identificaram como “multidão”, ou seja, um possível fato social 

(ou um corpo social?) que desponta em diversos continentes e em condições 

políticas diversas como um fenômeno novo, porque dotado de  causa. 

 

Com expressão própria, outra conformação e abrangência, esse “arranjo social” 

de novo tipo seria uma das possíveis manifestações que têm surgido no mundo 

contemporâneo, bastante diversa das tradicionalmente consolidadas no mundo 

moderno. Identificar essa outra constituição social representou, antes de mais 

nada, o reconhecimento do colapso da ordem social moderna. 

 

As estruturas sociais constituídas na modernidade - trabalho, família, igreja e 

pátria, povo, classe ou nação, organizações cívicas ou comunitárias – teriam 

sido fragilizadas pelas transformações históricas que conduziram o mundo a 

partir da experiência de hegemonia do liberalismo capitalista, do consumo da 

sociedade de massa e das alternativas de comunicação que se alastraram com 

as novas tecnologias, entre tantas outras alterações do mundo.  

 

Fragilizadas pelas transformações históricas, que conduziram o mundo dos 

homens e das coisas para estruturas diversas das que se davam quando da 

produção da vida material pautada na lógica dos processos industriais e que 

reconfiguraram a idéia de Estado-nação, as estruturas sociais reconhecidas e 

legitimadas anteriormente foram questionadas. 

 

O desconforto de não se identificar mais essa “ordem social moderna”, que 

estrutura, organiza e, de alguma forma, faz-nos vislumbrar um destino, colocou 

em cheque a dimensão do que seriam as conformações gregárias que 

representariam outras formas de sociabilização. 

 

Se os setores de serviços flexíveis, móveis e instáveis acabaram por substituir o 

trabalho industrial, fordista, ou seja, se a inconstância e transformação 

permanente das tarefas e das formas de realizá-las impuseram-se frente às 

formas tradicionais de estruturação do mundo do trabalho (e também do estado-

nação), como os arranjos e as expressões sociais poderiam ser os mesmos? Se 

não é mais possível a construção de “um corpo social unificado” (e seria 

desejável?), como podemos ver – e identificar - as novas possibilidades postas à 

experiência do comum? 
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Aqui, pareceu-nos pertinente à pesquisa, resgatar a construção dessa idéia do 

comum, ou seja, dessa “relação simbiótica em forma de espiral” (p.247) entre o 

que é singular e o que é significativo para muitos, como uma possibilidade que 

legitima movimentos sociais que avançam para além das barreiras do controle e 

da vigilância e para além da hegemonia asséptica das massas.  

 

Essa estrutura que caracterizaria esse outro arranjo social seria a que o coloca 

como próprio de seu tempo, dado pela interação e comunicação das 

singularidades e que produziria o comum. Ou, se é possível reconhecer “o 

colapso da ordem social moderna” e que as manifestações sociais atuais 

expressam outras questões, que não somente as consagradas historicamente 

pela luta de classes, poderíamos, conforme os autores, identificar outras 

expressões sociais importantes, relevantes e ligadas a seu tempo? 

 

Nesse sentido, os autores destacam a possibilidade daquilo que é singular 

persistir não como uma subjetividade individual, mas como aquilo que é 

legitimado pelo comum, na comunicação social. 

 

Não haveria mais, nesse sentido, um corpo social unificado e hegemônico, em 

que um interesse – ou uma identidade – impera sobre outros, mas uma 

construção que “congrega singularidade e partilha”. (p.258). A esse novo 

conteúdo das ações sociais e a essas novas formas de se manifestarem, Hardt e 

Negri darão o nome de multidão. 

 

A primeira coisa que essa possível expressão social tem causado, pode-se dizer, 

é temor , insegurança, porque geraria o caos, aquilo que não é reconhecido 

dentro de nenhuma estrutura formal de sociedade (multidões que não são 

povos, nem nações, nem comunidades) (p.251) 

 

As manifestações de Junho de 2013, elencadas pela pesquisa como um dos 

objetos de estudo, seriam uma dessas experiências de multidão, pelo que 

representaram como evento social e pelo que desencadearam no território da 

cidade: essa multidão, “informe e desordenada, é desesperadoramente fugidia e 

não pode ser enfeixada inteiramente pelos órgãos hierárquicos de um corpo 

político” (p.251) 
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O estopim das manifestações paulistanas foi o aumento da tarifa do transporte 

público e a ação contestatória da esquerda com o Movimento Passe Livre (MPL), 

cuja existência data de 2005 e é composto por militantes de partidos de 

esquerda. Em sua reivindicação específica, o movimento foi vitorioso sob dois 

aspectos. Conseguiu a redução da tarifa e definiu a questão do transporte 

público no plano dos direitos dos cidadãos, e portanto afirmou o núcleo da 

prática democrática, qual seja, a criação e defesa de direitos por intermédio da 

explicitação (e não do ocultamento) dos conflitos sociais e políticos. (CHAUÍ: 

2013, edição 113). 

 

O conteúdo dessas manifestações e a forma como se deram nas cidades 

revelaram uma maneira diversa de confrontar e explicitar bandeiras de luta. 

 

Se, conforme Chauí, 2013, nas décadas de 1970 a 1990 as organizações de 

classe e os movimentos sociais e populares é que participaram, pelo papel 

político que tiveram, da implantação da democracia no Brasil; os movimentos de 

2013 revelaram agentes e formas de organização que muito podem ser 

entendidas a partir da idéia de multidão. 

 

Talvez essa experiência, de um grande número de pessoas nas ruas a partir do 

tema central do passe livre, convocadas por meio das redes sociais, tenha 

colocado em questão as rígidas instâncias do privado e do público. 

 
“Precisamos começar a imaginar um arcabouço jurídico alternativo: uma 

concepção da privacidade que expresse a singularidade das subjetividades 

sociais (não a propriedade privada) e uma concepção do público baseada no 

comum (não o controle de Estado)” (HARDT e NEGRI: 2005, p.265) 

 

O “público” torna indistinta uma importante diferença entre o controle de Estado 

e aquilo que está submetido à posse e gestão comuns. No social, a tendência é 

de tornar tudo público e, portanto, suscetível de vigilância e controle por parte do 

governo; e no econômico, para tornar tudo privado e sujeito aos direitos de 

propriedade.  

 

Entretanto, talvez tenha ficado latente um outro papel, agora protagonista, do 

sujeito social quando das manifestações de rua (ou até nos eventos culturais da 
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virada) em que o uso dos espaços é determinado por esse sujeito, total ou 

parcialmente. 

 

Na comemoração do 1° de Maio (praça Campo de Bagatelle) o que talvez 

tenhamos presenciado seja ainda a expressão de como se davam as relações 

na “sociedade do trabalho”, naquela em que o trabalho regular ordenava o 

tempo da vida, do lazer, e construía uma certa estabilidade no presente com 

perspectivas a um futuro certo. 

 

Nesse sentido, o trabalhador era conduzido a uma lógica cotidiana e a uma 

perspectiva de vida vista como aparentemente linear. Por aí, talvez, a 

organização do espaço público, da grande festa dos trabalhadores ainda guarde 

o registro dessa “ordem de coisas”, em que a disciplina e a organização 

conduziam as formas de produzir e estruturavam a própria dimensão do 

indivíduo. 

 

Vista, entretanto, a partir das novas condições do mundo do trabalho, flexíveis, 

disformes, descontínuas e inesperadas, aquela excessiva disciplina e controle 

talvez se revele muito mais como uma falta de atualização quanto à própria 

dimensão humana frente àquilo que estruturava (de maneira perversa) sua 

existência no último século ou – de fato – resultado de uma interpretação de qual 

seria o papel do Estado como regulador do espaço público, de uma dimensão de 

público que não se compreende, não se deseja (como diversidade) e do qual se 

previne, porque visto como indeterminado e ameaçador. 

 

Nas manifestações, os percursos pela cidade causavam desconforto aos 

responsáveis pela ordem pública porque eram surpreendentes, aparentemente 

aleatórios às vezes e geravam um movimento humano irreconhecível pelas 

lógicas do controle do espaço urbano. 

 

Na virada, para além dos grandes palcos e intervenções de toda ordem (“ponte” 

sobre o Anhangabaú ou balanços pendurados no viaduto do chá), os percursos 

feitos pelas pessoas entre uma grande estrutura promovida e outra eram 

diversos, as conexões, os caminhos que se faziam poderiam ser vários e por 

eles não estava necessariamente acordado um determinado comportamento ou 

mesmo subordinado pela vigilância ou controle. 
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Ponte de luz sobre o Anhangabaú. Virada 2013 - Foto: Lizete Rubano                                                   
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Percursos entre pontos de eventos. Virada 2013 - Foto: Lizete Rubano 

 

Se, a massa “não tem ‘realidade’ sociológica” e se nela “desaparece a 

polaridade do um e do outro” como reconhecê-la como agente? 

Talvez os eventos coordenados e regulados pelo Estado tenham essa 

aproximação. Talvez essa seja a apreensão dos macro eventos na escala da 

metrópole. De que recebem a massa. 

Na perspectiva de Baudrillard,1985, a massa não é sujeito nem objeto. Não é 

representável. “Só as sondagens e as estatísticas podem dar conta dela” (p.19). 

Nesse sentido, supondo que essa ausência do social que a massa representa 

seja uma das interpretações possíveis da ação disciplinadora do Estado em 

muitos dos eventos objetos da pesquisa, o que significa essa perspectiva do 

controle – ou da “segurança” pública, como é chamada, muitas vezes, essa 

ação? 
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Talvez uma das questões apontadas por Hardt e Negri seja o diferencial 

necessário para estimar uma ação e uma territorialidade públicas que se 

colocariam para além da idéia de segurança/controle do Estado e para além da 

condição inerte das massas: como “o comum pode ser construído politicamente 

em nosso mundo contemporâneo para além dos termos jurídicos formais?” 

(p.266) 

Precisamos começar a imaginar um arcabouço jurídico alternativo: “uma 

concepção da privacidade que expresse a singularidade das subjetividades 

sociais (não a propriedade privada) e uma concepção do público baseada no 

comum (não no controle de Estado) ”. (p.265) 

Ainda que, para os autores em questão, o projeto político seja condição para que 

a multidão exista como uma construção social potente, ela não poderia ser 

“enfeixada inteiramente pelos órgãos hierárquicos de um corpo político” (p.251), 

pelo sentido que tem como articulação informe, aparentemente desorganizada. 

A subversão das lógicas de identidade, as outras formas de representação, que 

rompem as consolidadas e o projeto político, sempre por princípio transformador, 

ou seja, uma possibilidade que ainda se apresenta ao organismo social poderia 

representar um enfrentamento real à condição posta hoje aos espaços públicos 

e aos eventos dessa natureza na cidade? 

As condições registradas pela pesquisa não respondem ainda a essa questão. 

As manifestações de Junho de 2013 foram momentos de exceção às 

lógicas de controle, disciplina e subordinação instituídas pela ordem 

pública. 
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Manifestação junho de 2013- Foto: Thomas Takeuchi 

 

Nesse momento do século XXI, essa multidão, aventada por HARD e NEGRI 

talvez ainda seja, aos olhos deste Estado, “desesperadamente fugidia”, portanto 

indesejada e assustadora. 
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Capítulo 3 

DE OUTROS TEMPOS E LUGARES  

Notas sobre o conceito de heterotopia a partir de Michel Foucault  

 

“Não vivemos em um espaço neutro e branco; não vivemos, não morremos e 

não amamos no retângulo de uma folha de papel. Vivemos, morremos e 

amamos em um espaço esquadrado, recortado, multicor, com zonas claras e 

sombras, diferenças de níveis, degraus, cavidades, protuberâncias, regiões 

duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas. ” (Foucault, 2009, p.23-4)  

Espaços diferentes, espaços outros. Um mesmo espaço, constituído por um 

conjunto de elementos individualizados, que são percebidos e espaçados em 

sua materialidade e extensão, pode ser um outro dele mesmo em diferentes 

tempos, embora alguns desses elementos, seus atributos e relações 

permaneçam relativamente estáveis. A um mesmo tempo, em um mesmo 

instante, nele convergem e sobrepõe-se diferentes temporalidades e 

territorialidades, acoplando-se, fazendo com que em uma mesma localidade 

múltiplas espacialidades coexistam, e que inumeráveis interpretações possam 

ser construídas. 

Trata-se neste texto do conceito de heterotopia introduzido por Michel Foucault 

em 1966 no prefácio de As palavras e as coisas, retomado por ele em 

transmissão radiofônica do mesmo ano e em uma conferência proferida em 14 

de março de 1967, que está na origem do texto Des espaces autres, publicado 

em 1984 com a autorização do autor, pouco antes de sua morte (DEFERT, 

2009). Quase quatro décadas depois de sua primeira formulação e apesar de 

seu autor não tê-lo retomado posteriormente em sua extensa obra, o conceito 

continua a ser interpretado, discutido e atualizado por diferentes autores em 

áreas do conhecimento distintas como a geografia, a arquitetura, a antropologia, 

os estudos urbanos, os estudos literários e de mídia. A intenção aqui é ressaltar 

a atualidade das colocações de Foucault, e sugerir que os caminhos que 

apontou para o pensamento sobre o espaço, com o espaço, continuam abertos e 

fecundos. 

A primeira parte do texto apresenta o surgimento do conceito nas três ocasiões 

em que Foucault dele tratou. O que se encontra como definição ou delimitação 

do conceito nessas três ocasiões é o que se discute em seguida. Com base em 
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parte da literatura recente, desenvolve-se uma argumentação que procura 

atualizar o emprego do conceito de tal modo que contribua para uma 

compreensão do espaço, longe da pretensão de estabelecer uma leitura 

acabada do conceito e de suas aplicações. Mesmo porque o que se defende 

aqui é que a fecundidade do conceito reside justamente em seu deslocamento 

em relação a interpretações do espaço que procuram atribuir-lhe um sentido 

único ou essencial, ou uma espécie de natureza dada de uma vez por todas. 

As referências a eventos e ocorrências nos espaços e com os espaços, mais do 

que ilustrar a argumentação, procuram expressar as articulações entre o vivido e 

o percebido, de um lado, e de outro, os enunciados discursivos construídos a 

partir dessas vivências, percepções e registros. 

Ainda que de maneira inicial, as questões aqui colocadas estão compreendidas 

no interior dos objetivos mais amplos do projeto de pesquisa Territórios e 

temporalidades, de reconhecimento de realidades mais complexas do que 

aquelas usualmente admitidas e representadas no campo das práticas 

urbanísticas usuais de regulamentação e controle das atividades urbanas, dos 

usos do solo e do projeto de infraestruturas, equipamentos e conjuntos 

edificados, questões que se colocam predominantemente no campo das 

funções, da eficiência e eficácia dos dispositivos e dos instrumentos da 

arquitetura e do urbanismo. Trata-se, portanto, de questões que estão além ou 

aquém de tais práticas, mas que podem direta ou indiretamente modificá-las, é a 

essa ambição que este texto se associa. 

Três ocasiões 

Jorge Luis Borges no conto O idioma analítico de John Wilkins escreve sobre a 

construção de um idioma no qual em cada palavra as letras não são símbolos 

arbitrários, todas elas têm um significado específico. Desse modo, cada coisa no 

universo teria uma equivalência precisa e inequívoca em uma palavra. 

Discutindo as “ambiguidades, redundâncias e deficiências” ao proceder à 

classificação das coisas por meio de categorias e subcategorias, o autor do 

conto lembra que são análogas às identificadas pelo Dr. Franz Khun: “...em uma 

certa enciclopédia chinesa intitulada Empório celestial de conhecimentos 

benévolos. Em suas remotas páginas está escrito que os animais se dividem em 

a) pertencentes ao Imperador, b) embalsamados, c) amestrados, d) leitões, e) 

sereias, f) fabulosos, g) cachorros soltos, h) incluídos nesta classificação, i) que 
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se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel finíssimo 

de pelo de camelo, l) etecetera, m) que acabam de quebrar o jarrão, n) que de 

longe parecem moscas.” (BORGES, 2007 [1952], p. 124). 

Mais adiante, na mesma página, Borges afirma que tal classificação, assim como 

a de Wilkins, é arbitrária pois “sabidamente não há classificação do universo que 

não seja arbitrária e conjectural” (id. Ibid.).  

Michel Foucault, no prefácio de As palavras e as coisas, afirma que aquele livro 

“nasceu de um texto de Jorge Luis Borges”, e transcreve o mesmo trecho citado 

acima logo em seu primeiro parágrafo (FOUCAULT, 1968 [1966], p. 3). Ao que 

parece, é aí que Foucault emprega pela primeira vez o termo heterotopia, 

identificando-o como procedimento frequente em Borges. Sobre a classificação, 

indica que ali há “uma pura impossibilidade de pensar isto” (p.3), pois tratar-se 

de uma “desordem que faz cintilar os fragmentos de um grande número de 

ordens possíveis na dimensão, sem lei nem geometria, do heteróclito”, onde as 

coisas encontram-se dispostas de tal modo que não é possível estabelecer para 

elas um lugar comum, um espaço consolador tal e qual aqueles imaginados nas 

utopias. 

“As utopias consolam, porque, se não dispõem de um tempo real, 

disseminam-se, no entanto, num espaço maravilhoso e liso: abrem 

cidades de vastas avenidas, jardins bem cultivados, países fáceis, mesmo 

que o acesso a eles seja quimérico. As heterotopias inquietam, sem 

dúvida, porque minam secretamente a linguagem, porque impedem de 

nomear isto e aquilo, porque quebram os nomes comuns ou os 

emaranham, porque de antemão arruínam a ‘sintaxe’, e não apenas a que 

constrói frases mas também a que, embora menos manifesta , ‘faz manter 

em conjunto’ (ao lado e em frente umas das outras) as palavras e as 

coisas. É por isso que as utopias permitem as fábulas e os discursos: elas 

situam-se na própria linha da linguagem, na dimensão fundamental da 

fábula: as heterotopias (como as que se encontram tão frequentemente 

em Borges) dessecam o assunto, detêm as palavras sobre si mesmas, 

contestam, desde a sua raiz, toda a possibilidade de gramática; desfazem 

os mitos e tornam estéril o lirismo da frases” (FOUCAULT, 1968 [1966], p. 

5-6; ênfase no original). 
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A oposição entre heterotopias e utopias irá aparecer novamente em duas 

outras ocasiões: na transmissão radiofônica realizada em 7 de dezembro 

de 1966 e no texto que serviu como base para conferência no Círculo de 

estudos arquitetônicos em março de 1967, tendo Foucault autorizado sua 

publicação apenas em 1984, pouco antes de sua morte (DEFERT, 2009)2. 

Em ambas, as heterotopias são definidas como contra-espaços, utopias 

localizadas, em oposição às utopias, que são alocações3 “sem lugar real 

... essencial e fundamentalmente irreais” (FOUCAULT, 2001, p. 1574). 

Foram essas as três ocasiões em que Foucault empregou o termo. Mas 

de que se trata?  

Heterotopias 

A palavra heterotopia vem da junção de hetero (diferente, outro) e topos (lugar). 

O termo é progressivamente empregado no contexto da medicina e da biologia a 

partir dos anos de 1920, para referir-se à formação de tecidos orgânicos em 

lugares não usuais, que não interferem com o funcionamento e o desempenho 

dos órgãos nos quais se desenvolve. Designa fenômenos em que tecidos com 

as mesmas características dos tecidos de um determinado órgão formam-se em 

outro órgão, no qual não desempenham função alguma, não sendo essa 

formação normal e encontrando-se deslocada em relação à sua origem. Heidi 
                                                             
2
 A transcrição da intervenção radiofônica encontra-se em Le corps utopique, les hétérotopies 

(FOUCAULT, 2009). Há uma gravação dessa transmissão disponível na internet, em 

https://www.youtube.com/watch?v=lxOruDUO4p8 (acesso em 22/03/2014). O texto da conferência 

publicado em 1984 foi reproduzido com o título Des espaces autres na coletânea Dits et écrits 

(FOUCAULT, 2001, p. 1571-1581). 

3
 Utilizamos aqui o termo alocação como correspondente ao termo francês emplacement, pois sua 

tradução como lugar, localização, localidade ou posição não se mostra satisfatória. Embora a palavra 

alocação seja mais utilizada no sentido de distribuição localizada de recursos, assume também o sentido 

de colocação ou disposição de coisas em um conjunto, em uma série, sequência ou listagem de lugares, 

conforme o Dicionário Online de Português (http://www.dicio.com.br/). Peter Johnson (2006 e 2013) 

adotou o mesmo procedimento em seus escritos. Em texto que discute as concepções de tempo, espaço 

e história em Foucault, Carlos José Martins preferiu manter o termo em francês (MARTINS, 2002). 

Também o fizeram Michiel Dehane e Lieven De Cauter que, em nota explicativa de sua tradução para o 

inglês do texto Des espaces autres, observaram que o termo deve ser considerado como termo técnico 

para designar espaços e lugares em rede, que existem apenas como “ ‘espaço discreto’, instância de 

uma das possíveis posições que existem em um conjunto de posições”. Note-se que o termo alocação 

não é incompatível com esse sentido. Esses autores sugeriram ainda que o termo antecipa um dos 

conceitos chave que Foucault irá desenvolver posteriormente, o de dispositivo (DEHAENE & DE CAUTER, 

2009, p. 23-4, nota 6). 
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Sohn observa que o termo traz simultaneamente implícitos os sentidos de 

heterogeneidade e diferença, sugerindo um estado de anomalia que é ao 

mesmo tempo espacial e morfológica (SOHN, 2008). Com a utilização do termo 

no contexto da abordagem e da compreensão dos espaços, Foucault opera um 

deslocamento de seu significado médico e biológico original, ao qual não faz 

menção. No texto publicado em 19844, não coloca o termo imediatamente, como 

veremos. 

Foucault começa o texto dizendo que a grande obsessão do século XIX era o 

tempo, e que talvez a de nossa época seja o espaço, com a simultaneidade e a 

justaposição, o próximo e o distante, o contíguo e o disperso. Na experiência 

ocidental, o espaço tem uma história, e seria necessário reconhecer esse 

entrecruzamento de espaço e tempo. O espaço na Idade Média é constituído por 

um conjunto hierarquizado de lugares: sagrados e profanos, protegidos e 

abertos, urbanos e rurais; há lugares terrestres, celestes, supra-celestes. Tal 

entrecruzamento hierarquizado de espaços poderia ser chamado de espaço de 

localização.  

Com Galileu e a afirmação do espaço infinito e infinitamente aberto, o espaço 

medieval é dissolvido, o extenso substitui a localização. Hoje, a alocação 

(emplacement)5 substituiria o extenso “A alocação é definida pelas relações de 

vizinhança entre pontos ou elementos; formalmente podemos descrevê-las como 

séries, árvores, grelhas” (op. cit., p. 1572) e, pouco mais adiante, “estamos em 

uma época onde o espaço se apresenta sob a forma de relações de alocação”. 

Se no século XIX o tempo foi dessacralizado, o mesmo ainda não ocorreu com o 

espaço: uma surda sacralização anima todos os espaços. Fazendo referência à 

obra de Bachelard e dos fenomenólogos, afirma que a partir de suas análises 

percebemos que não vivemos em um espaço homogêneo e vazio, mas em 

espaços repletos de qualidades. Entretanto, as análises fenomenológicas 

referem-se ao espaço interior (l’espace de dedans), e Foucault propõe-se a falar 

do espaço do exterior (l’espace de dehors). Entre todas as alocações possíveis 

de serem descritas e terem suas características e relações analisadas, as que 

lhe interessam são aquelas que  

                                                             
4
 Como referência foi aqui utilizado o texto de Des espaces autres publicado em Dits et écrits 

(FOUCAULT, 2001) 

5
 Ver Nota 2 supra. 
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“Têm a curiosa propriedade de estar em relação com todas as outras 

alocações mas de um modo tal que suspendem, neutralizam ou invertem 

o conjunto das relações que se encontram por elas designadas, refletidas, 

pensadas6 “ (op. cit., p. 1574) 

Esses espaços são de dois tipos: as utopias, alocações essencialmente irreais, 

sem lugar real, que mantêm com a sociedade uma relação de analogia direta ou 

inversa. E há também lugares reais e localizáveis, embora fora de todos os 

lugares, espécie de “utopias efetivamente realizadas”, constituídas na própria 

instituição da sociedade, contra-alocações nas quais todas as outras alocações 

são representadas, contestadas e invertidas, e que provavelmente existiram em 

todas as sociedades.  

Por oposição às utopias, Foucault as chama de heterotopias. É apenas nesse 

momento do texto - ou da fala, ou da argumentação - que o termo é introduzido, 

depois de uma preparação que permite introduzir a percepção, nova, de um tipo 

de espaço que não coincide com os espaços de localização medievais, nem com 

os espaços da extensão infinita na geometria inaugurada por Galileu, e também 

não com os espaços usuais da vida cotidiana ou com os espaços fictícios das 

utopias e distopias. Nesse tipo, agrupam-se outros espaços, aos quais Foucault 

nomeia: heterotopias. Eis que surge o conceito. 

Entretanto, a experiência do espelho representaria uma experiência mista, 

conjugando utopia – o lugar sem lugar do reflexo daquilo que se coloca à sua 

frente – com heterotopia, que se constitui pela existência real do espelho e do 

espelhamento, incluindo, em um mesmo tempo, a realidade e a irrealidade da 

imagem refletida, que ocorrem independentemente do sujeito que as percebe, 

incluindo também a posição ou posições possíveis do sujeito em relação à 

mecânica desse espelhamento. 

A partir da instauração desses espaços outros, poderia ser estabelecida uma 

heterotopologia: a descrição sistemática que teria como objeto, em uma dada 

sociedade, o estudo, a análise, a descrição desses espaços. Foucault enuncia 

                                                             
6
 Foucault usa a expressão “reflétés e réfléchis”, nos dois sentidos do termo reflexão em português: a de 

uma imagem ou corpo e a de pensamento. Como se essas alocações refletissem todas as outras 

também como pensamento. 
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seis princípios para essa descrição sistemática, que segundo ele poderia ser 

chamada de ciência se essa palavra não estivesse tão comprometida.  

O primeiro princípio seria que não há cultura que não crie suas heterotopias. As 

heterotopias seriam uma constante em todos os grupos humanos, embora suas 

formas pudessem ser muito variadas, e dificilmente poderíamos encontrar uma 

forma de heterotopia absolutamente universal. Pode-se entretanto classificá-las 

em dois grandes tipos. Nas sociedades ditas primitivas, as heterotopias de crise, 

com lugares privilegiados ou sagrados reservados aos indivíduos que se 

encontram em uma situação de crise em relação à sociedade. Embora essas 

heterotopias tenham desaparecido, dela teriam restado alguns traços, como o 

serviço militar para os jovens e a viagem de núpcias.  

As heterotopias de desvio, que substituem hoje as heterotopias de crise, são 

aquelas onde são colocados os indivíduos com comportamento desviante em 

relação à média ou à norma exigida. As casas de repouso, as clínicas 

psiquiátricas, as prisões, os asilos para idosos. Estes últimos estão no limite 

entre as heterotopias de crise e as heterotopias de desvio, pois a velhice é ao 

mesmo tempo uma crise e um desvio em relação à norma. 

O segundo princípio é que uma sociedade, no curso de sua história, faz 

funcionar de modos muito diferentes uma mesma heterotopia que existe e que 

não cessou de existir. Foucault dá como exemplo o cemitério na cultura ocidental 

que, apesar de praticamente sempre ter existido, sofreu mutações importantes. 

O terceiro princípio é que as heterotopias têm o poder de justapor em um mesmo 

lugar real múltiplos espaços, múltiplas alocações que são incompatíveis entre si - 

exemplos são o teatro e o cinema. Mas, principalmente, o jardim que, com 

origem na antiguidade e no oriente, representa uma espécie de heterotopia 

universalizante, pois pode ser encontrado em diferentes épocas e lugares, sob 

diferentes formas. 

O quarto princípio: as heterotopias estão ligadas a recortes temporais que, por 

simetria, podem ser chamados de heterocronias – o tempo nas heterotopias 

encontra-se em ruptura com o tempo tradicional. O exemplo é mais uma vez o 

cemitério, que começa com a heterocronia que é, para o indivíduo, a perda da 

vida. Mas também há heterotopias de acumulação de tempo, representadas 

pelos museus e bibliotecas, onde o tempo não cessa de se acumular e empilhar. 

E ainda, há heterotopias nas quais o tempo se apresenta em seus aspectos mais 
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fúteis, passageiros e precários, no modo da festa. As feiras, os mercados nas 

bordas das cidades, mas também as cidades para as férias. 

      

 
Cemitério da Consolação, construído nos limites urbanos da cidade de São Paulo no 

séc. XIX. - Foto : LGR Castro 

 

Como quinto princípio coloca que as heterotopias possuem um sistema de 

abertura e de fechamento que ao mesmo tempo as isola e lhes permite a 

penetração. Não se pode nelas entrar sem um certo tipo de permissão e sem se 

submeter a certos procedimentos. Como exemplo, os lugares onde acontecem 

atividades de purificação, semi-religiosas como os banhos islâmicos, ou semi-

higiênicas como as saunas escandinavas. Há heterotopias que ao mesmo tempo 

incluem e excluem, como os cômodos destinados a visitantes em grandes 

fazendas brasileiras: localizados no limite externo das casas, ao mesmo tempo 

em que acolhiam o visitante, impediam seu acesso à vida familiar no interior da 

casa. 

O sexto princípio é que cumprem uma função em relação ao espaço restante, e 

essa função se estende entre pólos extremos. Ou bem cria um espaço de ilusão 

que evidencia todo o espaço real, todas as alocações onde a vida humana 

acontece, como espaços mais ilusórios ainda - exemplos seriam os antigos 
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bordéis (maison close). Ou, ao contrário, cria espaços reais meticulosamente 

organizados, perfeitos, que colocam em evidencia o restante dos espaços como 

mal organizados e desordenados – são as heterotopias de compensação. Como 

exemplos principais dessas últimas, as colônias puritanas fundadas na América 

do Norte e as colônias jesuítas na América do Sul, onde a vida cotidiana dos 

indivíduos não era regulada pelo apito da fábrica, mas pelo toque dos sinos. 

Foucault dedica o último parágrafo do texto ao navio, como a heterotopia por 

excelência:  

“um pedaço flutuante de espaço, um lugar sem lugar, que vive por ele 

mesmo, que é sobre si fechado e ao mesmo tempo entregue ao infinito do 

mar e que, de porto em porto, de costado em costado, de bordel em 

bordel, vai até as colônias buscar o que elas têm de mais precioso em 

seus jardins... “ (op. cit., p. 1581) 

O navio é colocado não apenas como o grande instrumento de desenvolvimento 

econômico, mas como uma grande reserva de imaginação. E Foucault assim 

conclui: “Nas civilizações sem barcos, os sonhos ressecam, a espionagem 

substitui a aventura, e a polícia, os corsários” (id. ibid.) 

Embora a estruturação do argumento e seu sentido geral permaneçam, a 

transmissão radiofônica que precedeu em poucos meses o texto da conferência 

apresenta nuances significativas em relação a este. Como observou Daniel 

Defert (op. cit.), a diferença mais atenção é a referência ao leito dos pais onde as 

crianças descobrem, por meio de brincadeiras, mares, florestas, a noite... Essa 

imagem é retomada na frase final da fala:  

“As civilizações sem barcos são como crianças cujos pais não dispõem de 

um grande leito onde possam brincar; seus sonhos ressecam, a 

espionagem substitui a aventura, e a hediondez da polícia a beleza 

ensolarada dos corsários.” (FOUCAULT, 2009, p. 36). 

Percursos de um conceito 

Muitos autores fizeram uso do conceito de heterotopia em diversas 

circunstâncias e contextos, com diferentes objetivos, a partir de perspectivas 

diferentes. Daniel Defert relata um percurso do conceito que inclui as 
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apropriações que dele fizeram autores como Massimo Cacciari, Franco Rella, 

Manfredo Tafuri e Georges Teyssot, e também Edward Soja (1996) 7 (DEFERT, 

2009). Peter Johnson, fazendo revisão crítica da literatura sobre o tema em 

artigo recente, constatou que o termo vem sendo empregado por autores de 

diferentes campos de pesquisa, e que uma impressionante variedade de 

espaços tem sido explorados como ilustrações de heterotopias (JOHNSON, 

2013). Dehaene e De Cauter em 2008 publicaram os resultados de um esforço 

coletivo que procurou “reposicionar heterotopia como um conceito crucial para a 

teoria urbana contemporânea e redirecionar o corrente debate sobre a 

privatização do espaço público”, reunindo 24 autores e 23 artigos que foram 

agrupados nos seguintes temas: heterotopologia, uma ciência em elaboração; 

heterotopia revisitada; o mall como ágora, a ágora como mall; alojamento em 

uma sociedade pós-civil; terrains vagues, transgressão e ativismo urbano; 

heterotopia na metrópole fragmentada; e heterotopia depois da polis (DEHAENE 

& DE CAUTER, 2008). 

Embora as questões espaciais estejam sempre presentes no desenvolvimento 

de suas análises sobre o poder-saber, o próprio Foucault não mais se utilizou 

das heterotopias, tendo se referido ao conceito apenas em duas outras 

ocasiões, conforme Defert (op. cit., p. 56-7). Foucault evoca a conferência de 

1967 dez anos depois, em uma entrevista sobre o panóptico de Bentham8, um 

dos temas principais de seu livro Vigiar e punir (FOUCAULT, 1987). Nessa 

entrevista, afirma o seguinte: 

“Seria preciso fazer uma ‘história dos espaços’ – que seria ao mesmo 

tempo uma ‘história dos poderes’ – que estudasse desde as grandes 

estratégias geopolíticas até as pequenas táticas do habitat, da arquitetura 

institucional, da sala de aula ou da organização hospitalar, passando 

pelas implantações econômico-políticas. (...) A fixação espacial é uma 

forma econômico-política que deve ser detalhadamente estudada. (...) 

Lembro-me de ter falado, há uns dez anos, destes problemas de uma 

política dos espaços e de me terem respondido que era bastante 

                                                             
7
 Trata-se de Il dispositivo Foucault (CACCIARI et al, 1977) e de Thirdspace, de Edward Soja (1996). 

8
 L’oeil du pouvoir, entrevista a J. P. Barou e M. Perrot, in Bentham, J., Le panoptique,  Paris, Belfond, 

1977, p. 9-31. Reproduzido em Dits et ècrits (FOUCAULT, 2001b,  p. 190-207) e traduzido para o 

português em Microfísica do poder (FOUCAULT, 1979, p. 209-227). 



 64

reacionário insistir tanto sobre o espaço e que o tempo, o projeto, era a 

vida e o progresso.” (FOUCAULT, 1979, p. 212-213) 

Em outra entrevista concedida a Paul Rabinow em 19829, que tratou 

extensamente de questões ligadas à arquitetura e ao urbanismo, Foucault 

considera que arquitetura e urbanismo não se constituem como campo isolável, 

e que “o espaço é fundamental em toda forma de vida comunitária; o espaço é 

fundamental em todo o exercício de poder” (FOUCAULT, 2001b, p. 1101). Nessa 

entrevista, faz referência às heterotopias no trecho que segue.  

“Seja dito entre parênteses, fui convidado por um grupo de arquitetos , em 

1966, a fazer um estudo do espaço; foi o que chamei, na época as 

heterotopias, esses espaços singulares que encontramos em certos 

espaços sociais em que as funções são diferentes daquelas em outros 

[espaços], de fato totalmente opostas. Os arquitetos trabalharam sobre 

esse projeto e, ao fim do estudo, alguém tomou a palavra – um psicólogo 

sartreano – que me bombardeou [dizendo que] o espaço é reacionário e 

capitalista, mas que a história e o devir são revolucionários. Na época, 

esse discurso absurdo não era de todo inabitual. Não importa se hoje nos 

torcemos de rir ao ouvi-lo, mas na época, não.” (id. ibid.). 

Na mesma entrevista, referindo-se à representação de forças de libertação ou de 

resistência em projetos arquitetônicos, afirmou: 

“Não creio... na existência de algo que seja funcionalmente – por sua 

natureza própria – radicalmente libertadora. A liberdade é uma prática. 

(...) não pertence jamais à estrutura das coisas garantir o exercício da 

liberdade. A garantia da liberdade é a liberdade. (...) Penso que a 

arquitetura pode produzir, e produz, efeitos positivos desde que as 

intenções libertadoras do arquiteto coincidam com a prática real das 

pessoas no exercício de sua liberdade.” (id. ibid., p. 1094-5) 

Referindo-se aos projetos utópicos, afirmou nessa mesma entrevista: 
                                                             
9
 “Space, Knowledge and Power”, entrevista publicada na revista de arquitetura Skyline, março de 1982, 

traduzida e reproduzida em Dits et écrits, com o título Espace, savoir e pouvoir (FOUCAULT, 2001b, p. 

1089-1104) – foi essa a fonte das citações a seguir, em tradução própria, pois não foi encontrada versão 

em português dessa entrevista. 
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 “Os homens sonharam com máquinas libertadoras. Mas não há, por 

definição, máquinas de liberdade. O que não quer dizer que o exercício 

da liberdade seja totalmente insensível à distribuição do espaço, mas isso 

não pode funcionar a não ser que haja certa convergência; quando há 

divergência ou distorsão, o efeito produzido será imediatamente contrário 

ao efeito procurado” (id. ibid., p. 1096).  

Como já mencionado, as considerações sobre o espaço - ou talvez fosse melhor 

dizer, sobre espaços – e as diferentes espacialidades e formas de 

espacialização são freqüentes nos processos que examina, seja nos estudos 

publicados sob a forma de livro, seja nos cursos que ministrou no Collège de 

France. Em seua obra sobre Foaucault, escrevendo sobre Vigia e punir, Gilles 

Deleuze situa essas questões dizendo que Foucault apresenta uma nova 

concepção de espaço social, onde não há lugar central para o exercício do 

poder, como por exemplo, concentrado nos aparelhos de Estado. Nas 

sociedades disciplinares, o exercício do poder se apresenta por toda parte. 

“... a disciplina não pode ser identificada com uma instituição nem com um 

aparelho, exatamente porque ela é um tipo de poder, uma tecnologia, que 

atravessa todas as espécies de aparelhos e instituições para reuni-los, 

prolongá-los, fazê-los convergir, fazer com que se apliquem de um novo 

modo.” (DELEUZE, 1986, p.35). 

Para Deleuze, aí residiria a originalidade do que denomina funcionalismo de 

Foucault. Não se trata mais de um lugar privilegiado como fonte de poder, 

passível de uma localização pontual. Trata-se de uma topologia que 

corresponde a “uma concepção de espaço social tão nova quanto as dos 

espaços físicos e matemáticos atuais”. Nota ainda que local para Foucault “tem 

dois sentidos bem diferentes: o poder é local porque nunca é global, mas ele não 

é local nem localizável porque é difuso” (id. ibid., p. 36).  

Assim, nas sociedades disciplinares analisadas por Foucault, tratar-se-ia de um 

espaço serial: o poder como relações entre pontos específicos, entre espaços 

confinados, o dentro com suas normas próprias: a casa, a fábrica, a escola, a 

caserna; o hospital, a prisão. Ao mesmo tempo, tais pontos constituem uma rede 

de relações dispostas no espaço como territorialidades constituídas pelas 

ligações, conexões e relações entre os pontos – o fora. O espaço aberto 
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corresponderia ao fora: sobretudo o viário, a circulação, o circular, o 

deslocamento e a velocidade do percurso entre um ponto e outro – mas também 

o perambular sem destino do flaneur ou o estar/ficar contemplativo. Nesse 

quadro, as heterotopias apareceriam como parte de um sistema de espaços 

onde funcionariam como espelhamento e contraponto de todos os demais 

espaços.  

 
Festa Julina no Minhocão, julho de 2012. - Foto: LGR Castro 

 

Podemos compreender as heterotopias dentro desse movimento que toma a 

espacialização e a espacialidade como uma das estratégias para desmontar as 

articulações estabelecidas entre saberes e poderes, com a finalidade de - como 

Foucault diria em outro lugar a respeito das pesquisas que realiza - devolver a 

complexidade dos problemas examinados articulando-os à vida das pessoas, 

introduzindo neles modificações que possibilitem, se não resolvê-los, mudar os 

dados do problema. “É todo um trabalho social, no interior mesmo do corpo da 

sociedade e sobre ela mesma, que gostaria de facilitar. Gostaria de poder 

participar desse trabalho, sem delegar responsabilidades a nenhum 

especialista...”, de modo a que os problemas sejam modificados e que os 

impasses se desbloqueiem, acabando com os porta-vozes, ou seja, com aqueles 

que falam pelos outros e em seu lugar (FOUCAULT, 2010 [1980], p.339). 
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Algumas questões 

Mais de uma vez Foucault afirmou que escrevia como experimentação, que não 

se considerava um teórico no sentido de elaboração de sistemas, seu 

pensamento se modificava no processo da escrita, colocava-se sempre em 

movimento, interpretando e reinterpretando o que havia escrito anteriormente. 

“Quando começo um livro, não somente não sei o que pensarei no final, mas não 

sei, claramente, que método irei empregar. Cada um de meus livros é uma 

maneira de recortar um objeto e de forjar um método de análise” (FOUCAULT, 

2010 [1980], p. 290). Embora tivesse forjado o conceito de heterotopia e a ideia 

de desenvolver uma heterotopologia, não voltou a usar o termo, nem o conceito, 

embora tivesse analisado em profundidade e extensão pelo menos uma das 

heterotopias de desvio que deu como exemplo, a prisão, em Vigiar e punir. Com 

base nas afirmações acima, talvez possamos compreender um pouco melhor o 

lugar que as heterotopias ocuparam no desenvolvimento de seu trabalho: como 

a abertura de um campo de investigação que no próprio processo de 

desenvolvimento de seu pensamento e da abordagem das questões que o 

interessavam foi deixado em outro plano. 

A retomada do conceito por diferentes autores nos mais diversos contextos é 

indicativa de sua atualidade. Conforme sugerido por Heidi Sohn, o conceito de 

heterotopia em sua formulação polissêmica desestabiliza o próprio discurso e a 

própria linguagem analítica sobre o espaço, “desafiando a clareza, a ordem e a 

lógica” e como tal não se presta a uma taxonomia rígida e fixa (SOHN, 2008, p. 

48-49). Conforme observaram Dehaene e De Cauter (op. cit.), atualmente as 

heterotopias parecem multiplicar-se e tendem a estar por toda parte, a própria 

cidade está a tornar-se heterotópica, mas nem tudo é heterotopia. 

Para Peter Johnson, a ideia de heterotopia encoraja que tais lugares sejam 

usados como ponto de partida para a pesquisa tanto enquanto objetos como 

enquanto conceituação, rompendo com ideias, práticas e subjetividades 

estabelecidas, resistindo às polarizações binárias usuais tais como público-

privado, fechado-aberto, excludente-inclusivo, dando suporte a formulações para 

novas relações e alianças (JOHNSON, 2013, p. 800). 
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Vale do Anhangabaú na abertura da Virada Cultural de 2013. - Foto: LGR Castro 

 

A disseminação de lógicas heterotópicas superpõe-se a diferentes espaços e 

dissolve a noção de um lugar ao qual se acopla uma identidade única e uma 

função exclusiva. Um mesmo espaço-lugar projetado e construído segundo 

lógicas funcionais estritas comporta múltiplos estratos superpostos ou 

sobrepostos e temporalidades cambiantes, redesenhando os limites, os recortes 

e as temporalidades usuais dos espaços urbanos.  

Assim ocorreu com os espaços e eventos examinados nesta pesquisa, por 

exemplo, a multidão percorrendo o espaço projetado exclusivamente para 

automóveis na ponte estaiada sobre o Rio Pinheiros, por ocasião das 

manifestações de junho de 2013; as manifestações e eventos da Virada Cultural 

tomando Vale do Anhangabaú e outros espaços da cidade. E também a 

produção e arranjos de espaços-tempos de exceção, controlados em maior ou 

menor grau: as ocupações e festas temporárias no Minhocão, as manisfestações 

em 1° de Maio, na Praça de Bagatelle e no Anhangabaú; as multidões dos 

shows e jogos de futebol; e também as feiras de rua como heterotopias e 

temporalidades que ecoam as remotas cidades de rotas e caravanas, e as 

praças de mercado medievais. 



 69

A partir da consideração das heterotopias e de processos heterotópicos, talvez 

possamos imaginar outros espaços e tempos, e outras arquiteturas, como 

crianças a brincar no leito dos pais. 

 

Rede de fronteira (border hammock) – instalação por Murat Gok, em Istambul, Turquia. - 

Fonte: http://www.streetartutopia.com/?p=12005, acessado em 13/09/2013 
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Capítulo 4 

 

TEMPO DA METRÓPOLE E TEMPO SOCIAL. ESPAÇO ECONÔMICO E 
ESPAÇO BANAL.  

Aportes de Milton Santos à pesquisa empírica. 

 

“A simultaneidade entre os lugares não é mais apenas a do tempo físico, tempo 

do relógio, mas do tempo social, dos momentos da vida social. Mas o tempo que 

está em todos os lugares é o tempo da metrópole, que transmite a todo território 

o tempo do Estado e o tempo das multinacionais e das grandes empresas” 

(SANTOS: 2008,p.101) 

 
1. A modernização do território e a economia como hegemonia 
 

O processo de constituição do território urbano no Brasil deu-se de maneira 

peculiar: de “(...)um grande arquipélago formado por subespaços que evoluíam 

segundo lógicas próprias, ditadas (...)por suas relações com o mundo exterior”, 

sem interdependência (Santos, 1993, p.29), passamos a uma articulação 

territorial (ainda que em parte desse amplo “continente”) a partir da segunda 

metade do século XIX, com o ciclo econômico do café.  

 

Nesse momento, inaugura-se uma idéia de “abrangência territorial pelos 

sistemas de engenharia e social” (Santos, 1993, p.30), mas que se deu em uma 

parcela da nossa dimensão de país, já que continuaram existindo áreas 

deslocadas desse processo capitalista de articulação. 

 

Ainda que pensadas como partes constituintes de um mesmo processo de 

estruturação territorial, as condicionantes da diferenciação estão possivelmente 

dadas pela modernização brasileira, que se conformou de maneira singular, 

tema caro aos mais significativos intelectuais brasileiros (Martins, Schwarz, 

Oliveira, Arantes, entre tantos outros). Singular e desigual, em que convivem – 

no mesmo tempo histórico -, estratégica e funcionalmente, lógicas 

aparentemente contraditórias, pertinentes ao “atraso” e ao ‘’moderno”. 
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Nesse sentido, o da conformação do território articulado, vamos identificar, 

acompanhando Milton Santos, o “espaço econômico” e o “espaço geográfico”. 

 

O primeiro tema tem a ver com a preponderância de uma determinada lógica 

sobre as outras, no sentido mesmo da subordinação. Subordinados a uma 

predominância dos atores que fazem da cidade o lugar do negócio e dos “fluxos 

dominantes”, os outros sujeitos, interesses e o espaço banal, acabam por 

submergir nessa sensação ampliada de caos, de que uma ordem de outro tipo, 

que não a da vida comum, impera sem que seja reconhecida e, muito menos, 

compreendida.  

 

Composto pelos instrumentos de trabalho e pelas forças produtivas (os “fixos”, 

SANTOS, 2012) e pelo movimento, da distribuição e do consumo (os “fluxos”, 

SANTOS, 2012), o espaço econômico se sobrepõe às lógicas de natureza 

solidária, organizativas de outra ordem, expressivas, transgressoras ou 

comemorativas.  

 

É nesse sentido que o território hoje é nervoso, instável (...).Isto é, a produção da 

ordem para as empresas e da desordem para todos os outros agentes, e para o 

próprio território incapaz de se ordenar porque ideologicamente decidimos que 

essas grandes empresas são indispensáveis. Assim, aceitamos a idéia de que o 

território tem que ser desorganizado. (...) A gestão do território, a regulação do 

território são cada vez menos possíveis pelas instâncias ditas políticas e passam 

a ser exercidas pelas instâncias econômicas. (SANTOS:1999, p.20 e 21).  

 

Essa ideia de que uma determinada “ordem” impera sobre as outras é 

perceptível no território (daí o sentimento de desordem), mas também é 

observável que essas “lógicas externas” e hierarquizadas precisam, para se 

viabilizarem, do lugar, das condicionantes específicas do espaço geográfico. 

Nesse sentido, a relação entre “verticalidades” e “horizontalidades” (SANTOS, 

2012), ou seja, entre as lógicas externas e hierárquicas, as lógicas de comando, 

e as articuladas de maneira cooperativa, complementar e na experiência do 

cotidiano, acaba por acontecer constantemente, com o domínio de uma e a 

resistência de outra. Ou seja, com a imposição de uma sobre a outra e a 

”revanche” do lugar onde se dá a ação política, ainda que esses papéis e ações 

não sejam o tempo todo claras ou dadas dessa maneira dual. Ainda assim, o 
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direito à cidade talvez transite entre esses dois vetores: o que determina 

verticalmente a submissão e o que constrói a experiência política. 

 

2. A pesquisa empírica 

 

A pesquisa estruturou-se a partir da aproximação empírica a situações de cidade 

que se apresentavam, num primeiro momento, como pólos de articulação, 

atração e dispersão de pessoas. 

 

Com o desenvolvimento do trabalho de campo, e com os eventos de rua que 

acabaram acontecendo de maneira contundente no período em que a pesquisa 

estava sendo feita (as manifestações conhecidas como de “junho de 2013”), o 

objeto de observação, análise e reflexão acabou por se estender a situações 

outras de uso do espaço público da cidade. Situações outras que apareciam 

como potenciais – e desejadas – para interpretação a partir das questões 

levantadas pela pesquisa. 

 

Nesse sentido, a experiência - a partir da participação nos eventos selecionados 

- e o registro fotográfico, foram aproximações e formas de documentação de 

interesse. 

 

Percorrendo os eventos com os olhos perspicazes e profundos de Milton Santos, 

poderíamos apontar algumas diferenças significativas observadas a partir dos 

diversos acontecimentos que envolvem espaços públicos, grandes 

equipamentos e enorme quantidade de pessoas. 

 

Dessa maneira, talvez uma das primeiras questões que poderia ser resgatada é 

a do “território usado” ou a da territorialidade como atributo de seus ocupantes 

(SANTOS, 1999, p.21): 

 

Essa idéia de território usado, a meu ver, pode ser mais adequada à noção de 

um território em mudança, de um território em processo. Se o tomarmos a partir 

de seu conteúdo, uma forma conteúdo, o território tem de ser visto como algo 

que está em processo. E ele é muito importante, ele é o quadro da vida de todos 

nós, na sua dimensão global, na sua dimensão nacional, nas suas dimensões 

intermediárias e na sua dimensão local. (...) O território  tem de ser visto –(...) – 

como um campo de forças, como o lugar do exercício, de dialéticas e 
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contradições entre o vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o 

uso econômico e o uso social dos recursos. (SANTOS: 1999, p.19 e20). 

 

Pensando em território como o espaço do processo, em constante 

transformação, os eventos, as áreas públicas e equipamentos que foram objetos 

da pesquisa poderiam ser interpretados a partir das maneiras de uso e a partir 

de como a utilização pública dos espaços tem sido possibilitada, conquistada ou 

inventada. 

 

Os eventos observados ao longo de um ano, e que atraíram grande quantidade 

de pessoas, desencadearam apropriações diversas do espaço e de enorme 

complexidade, quando vistas sob o enfoque da pesquisa 

 

Em algumas das situações observadas, foi registrado um disciplinamento 

excessivo da forma como o espaço público “deveria” ser usado.  

Os mecanismos de controle iam do aparato policial à utilização de detectores de 

metais em cada uma das pessoas que adentrava o espaço da multidão 

(proximidade aos palcos de shows, por exemplo), passando por uma 

organização espacial que definia, ainda que no espaço aberto, áreas de maior 

controle (“internas” ao evento) e áreas “livres”, quase como que residuais, onde 

possivelmente o agente Estado não se responsabilizaria pelo desarranjo ou 

indesejado descontrole. 

 

Os gradis móveis instituíram “zoneamentos” no espaço de tal forma que os 

fluxos passaram a ser conduzidos por eles, pela estrutura espacial que 

determinam. Em contrapartida, as vias de acesso à grande praça do evento, ou 

a capilaridade que ele desencadeava, foram preenchidas pelo uso do espaço 

público de maneira muitas vezes irreverente e indisciplinada. Essa foi condição 

observada a partir da festa de 1° de maio da praça Campo de Bagatelle, por 

exemplo. 

 

Longe de caracterizar uma experiência de apropriação-usina do espaço público, 

as comemorações do 1° de maio imprimiram no território da cidade um 

constrangimento à dimensão do sujeito: nem o político, nem o consentido.  

 

Talvez o desejado, porque submetido às regras da festa, à música oferecida, ao 

posicionamento “adequado” ao lugar demarcado. A “homenagem” ao mundo do 
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trabalho se deu pelo espaço de controle. 

 

Ainda que o que se apresenta como evento seja uma idéia próxima à da festa, o 

tempo é o da metrópole, ou seja, as experiências do tempo social deram-se de 

forma hierarquizada, determinadas, dessa maneira, pelas lógicas verticais. 

 

A “FESTA” OFICIAL: BAGATELLE, 1°MAIO 2013 

 
Bagatelle - o controle do espaço público - Foto: Luiz Guilherme 
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Bagatelle - o controle do espaço público - Foto: Luiz Guilherme Bagatelle      

 

   

 
Bagatelle – o controle do espaço público - Foto: Luiz Guilherme 
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 Bagatelle – a estrutura oficial da festa - Foto: Luiz Guilherme 

          

 

 
Bagatelle – a estrutura oficial da festa - Foto: Luiz Guilherme 
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               Bagatelle – a estrutura oficial da festa - Foto: Luiz Guilherme 

 

 

 
Bagatelle – a estrutura oficial da festa - Foto: Luiz Guilherme 
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               Bagatelle – a estrutura oficial da festa - Foto: Luiz Guilherme 

 

 

 

 
Bagatelle – a estrutura oficial da festa - Foto: Luiz Guilherme 



 81

 
Bagatelle – o misto entre informalidade e as regras. - Foto: Luiz Guilherme 

 

Nas ruas de acesso, entretanto, a dimensão privada misturava-se com a pública 

numa combinação de leitura dos códigos e de transgressão a eles. Ali, as 

pessoas inventavam usos, ofereciam serviços (no espaço entre a casa e a rua), 

usavam as calçadas para o comércio ou para simplesmente estar. 

 
Bagatelle – a ocupação das ruas com a chegada para o evento - Foto: Luiz Guilherme 
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Bagatelle-a informalidade nas áreas lindeiras - Foto: Luiz Guilherme 

   

 

 

Bagatelle-a informalidade nas áreas lindeiras - Foto: Luiz Guilherme 
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      Bagatelle - a informalidade nas áreas lindeiras - Foto: Luiz Guilherme 

 

     

  

Bagatelle - a informalidade nas áreas lindeiras - Foto: Luiz Guilherme 

 



 84

 
Bagatelle-a informalidade nas áreas lindeiras - Foto: Luiz Guilherme 

 

Ainda que eventual, diverso dos acontecimentos territoriais analisados por Milton 

Santos, o uso do espaço público na festa do trabalho parece compor o tempo da 

metrópole, o tempo rápido. Como “forma-conteúdo” expressa uma dinâmica 

social controlada, com lógicas que dispõem um disciplinamento sobre a 

apropriação do espaço livre.  

Fora das áreas controladas do evento, entretanto, uma outra experiência se 

configurava. Uma experiência pautada pela mescla das fronteiras público-

privado e pela edição de um uso dos espaços públicos diverso do habitual (as 

calçadas e as vias transformam-se em estares e palcos de novos pequenos 

espetáculos). 

A Virada Cultural e o evento dos jogos de futebol nos estádios talvez sejam 

experiências em que o tempo social apareça ainda hierarquizado pelo tempo da 

metrópole, rápido, aquele que é determinado pelas lógicas verticais. Na virada, 

pode ser observada uma experiência do sujeito, que constrói outras 

possibilidades para si e que conforma um vínculo entre o que está proposto 

como evento e o que inventa como apropriação.  

Ambos, virada e os jogos de futebol, associados ao tempo livre, são 

acontecimentos eventuais na escala da metrópole que acabam por representar, 

pareceu-nos, momentos de compensação das lógicas cotidianas. 
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Na virada cultural, ainda que sob a organização precisa do espaço (onde 

acontece determinada coisa e de qual maneira), deu-se a possibilidade a outras 

formas de se ver e usar o mesmo lugar, que surgiram como possíveis. 

O evento da virada apresentou outras perspectivas de uso do espaço público, 

porque eram possíveis os pequenos acontecimentos dentro do grande, ou, 

ainda, porque alguns dos espaços adquiriram novos significados jamais 

imaginados na experiência cotidiana: um viaduto, a cota criada por sobre o vale, 

transformou-se em suporte para balanços, e, sobre o rio que não mais se vê, 

apareceu a ponte de luz. 

Essa possibilidade que reúne linguagens virtuais de novo tipo (projeções nas 

empenas dos edifícios), infraestruturas como suporte a novos significados e 

usos, a oportunidade ao pequeno no grande evento e a incorporação de quem já 

está ali por quem vem de fora e dos de fora por quem já estava ali coloca, ao 

que parece, outras condições de interpretação do convite ao espaço público.  

Nos estádios, reportando-nos especialmente ao Pacaembu, o espaço externo da 

grande praça frontal e das vias lindeiras é que se alterou significativamente, 

ainda que por um curto período de tempo. E é o comércio informal que, na maior 

parte das vezes, sustenta outras apropriações, criando a atração e os usos 

inusitados da rua. 
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A VIRADA CULTURAL, 18 DE MAIO DE 2013  

 

Anhangabaú-a reinvenção do espaço do Viaduto do Chá. De cota criada à suporte dos 

enormes balanços.O espaço público-lúdico - Foto: Luiz Guilherme 

 

 

Anhangabaú-“urban trash art”. Foto: Luiz Guilherme 
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Anhangabaú-“urban trash art”. Foto: Luiz Guilherme 

 

 

Anhangabaú-os pequenos eventos dentro do evento maior - Foto: Luiz Guilherme 
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Anhangabaú-os pequenos eventos dentro do evento maior - Foto: Luiz Guilherme 

 

   

Anhangabaú - os pequenos eventos “circulares”. Determinando um espaço no grande 

espaço do vale, dentro do evento maior.- Foto: Luiz Guilherme 
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Anhangabaú - os pequenos eventos “circulares”. Determinando um espaço no grande 

espaço do vale, dentro do evento maior.- Foto: Luiz Guilherme 

 

Parque da Luz- roda de pais e crianças para ver os palhaços - Foto: Lizete Rubano 
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As ruas e os palcos. Momentos de concentração e dispersão. Foto: Frankiln Nola 

 

 
As ruas e os palcos. Momentos de concentração e dispersão. Foto: Frankiln Nola 

 

As grandes estações de transporte de massa, como as do metrô, foram 

observadas, nos seus horários de pico, como o acontecimento mais 

essencialmente funcional de todos os elencados pela pesquisa. Estamos 

falando, novamente, do tempo da metrópole. 
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Quase como uma engrenagem de uma máquina de eficiência, os espaços das 

grandes estações disciplinam, hierarquizam, controlam e comandam as massas 

humanas que os percorrem. 

Aqui, talvez, estejamos tratando da interface mais precisa entre os tempos 

diversos que precisam ser articulados não harmoniosamente, mas 

harmonicamente (SANTOS, 2002). Os corredores das estações têm mão de 

direção com anteparos para o direcionamento das massas humanas, a serem 

conduzidas devidamente. 

O comércio informal presente junto à estação da Luz, por exemplo, acaba por 

representar pontos de atrito entre os fluxos intensos e o atrativo que causam. 

Diferente das situações anteriores, que eram de exceção, as estações 

desencadeiam dinâmicas cotidianas e, talvez por isso, mais devidamente 

controladas. “A partir do momento em que eu crio objetos, os deposito num lugar 

e eles passam a se conformar a esse lugar, a dar, digamos assim, a cara do 

lugar, esses objetos impõem à sociedade ritmos, formas temporais do seu uso, 

das quais os homens não podem se furtar e que terminam, de alguma maneira, 

por dominá-los”. (SANTOS: 2002, s/pág). 

 

Já os eventos de Junho de 2013, ou sejam, as passeatas e manifestações que 

se desdobraram a partir da bandeira da mobilidade, colocaram a perspectiva da 

apropriação do espaço público.  

 

A apropriação era tão assustadora à ordem, quando das manifestações de rua, 

que acabou por desencadear a maior de todas as tentativas de controle, 

observadas em gradações diversas nos eventos a que nos reportamos 

anteriormente. 

 

As ruas, ocupadas por um número de pessoas não calculado anteriormente, 

onde os aparatos de controle espacial não tinham sido instalados e onde todo o 

tipo de expressão poderia se dar, representaram, ao longo do tempo da 

pesquisa, a maior de todas as experiências de apropriação do espaço público. 

Até a utilização das estações de metrô, filmadas no momento de algumas das 

manifestações de rua de Junho, era de transgressão, como se até os espaços, 

mais disciplinadores e controlados, tivessem, naquele momento, suas regras 

rompidas e instaladas outras, mais livres e anárquicas. 
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A rua era o convite (“vem prá rua , vem”) e foi utilizada de maneira a resgatar-se 

intensamente a dimensão pública, no que ela ainda tem de possível por aqui. “É 

o uso do território , e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de análise 

social. Carece de constante revisão histórica. (...). O território pode ser forma, 

mas o território usado, é objeto e ação, sinônimo de espaço humano, espaço 

habitado.(...)”(SANTOS: 1994, s/pág.) 

 

3. As questões: qual sujeito; qual direito à cidade; qual presença do Estado; qual 

hospitalidade; qual espaço público. 

 

Algumas questões percorreram o caminho da pesquisa, como decorrentes 

diretas do que observávamos e a partir do que tínhamos como referência teórica. 

A idéia do homem público, e, consequentemente, do que seria o convívio livre e 

indiscriminado no espaço urbano foi uma delas. 

 

Talvez, considerando as perspectivas postas por Milton Santos, a complexidade 

dada pelo espaço econômico e pelo espaço geográfico aponte uma possível 

condição ao homem público por aqui. 

 

Ainda que sob as condições hegemônicas que elegemos para reger o mundo, há 

a possibilidade do “saber da região” ou seja de um “saber local, que é nutrido 

pelo cotidiano e é a ponte para a produção de uma política” (SANTOS, 1999). 

As experiências de território usado que nos foram temas ao longo da 

investigação revelaram pouco dessa condição do tempo lento e das 

horizontalidades. A maior parte delas apresentaram-se como resultado de 

estruturas de controle, ainda que em espaços-suporte à dimensão da 

experiência pública. 

 

Nesse sentido, o direito à cidade aparece quase como uma contravenção, dado 

que a condição da totalidade, que Milton Santos aponta como sendo conformada 

por todos os agentes, atores e interesses e em constante processo de 

totalização, nunca é vista no planejamento do espaço (e aqui poderíamos 

associar ao uso do espaço na condição dos eventos a que nos aproximamos). 

A noção de “horizontalidade” pode novamente ser invocada pela dificuldade de 

reconhecer possibilidades de vivenciá-la  enquanto processo:  
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“As horizontalidades respaldam as outras formas possíveis que não as 

paisagens do poder. São “zonas de contigüidade que formam extensões 

contínuas. (...) um espaço banal em oposição ao espaço econômico. (...) Em tais 

circunstâncias pode-se dizer que, a partir do espaço geográfico, cria-se uma 

solidariedade orgânica” (Santos: 2000,p.108 e 109). 

 

Essa “solidariedade orgânica” pode ser tangenciada em algumas das 

experiências onde o uso do espaço público, ainda que em momentos pontuais 

ou excepcionais, adquire uma conformação receptiva à diversidade, à 

simultaneidade e às apropriações inventivas. Esse talvez seja o caso do uso do 

elevado nos fins de semana ou da Praça Roosevelt reformulada. Ou, ainda, da 

marquise do Ibirapuera, antes, entretanto, do disciplinamento a que foi 

submetida recentemente. 

 

O Estado é agente ativo nos eventos destacados pela pesquisa e como tal atua 

entre assegurar o estado de direito e disciplinar, controlar as ações inventivas, 

transgressoras, comemorativas ou criativas em território público. A regulação 

dos espaços teve, em quase todos os eventos observados, a presença forte do 

aparato oficial que acabou por se colocar muito mais como disciplinador do que 

como instância que viabiliza as condições para que o evento aconteça para 

todos. 

 

O papel do Estado acaba sendo o de reiterar as condições sociais construídas 

historicamente na relação com o espaço público no Brasil e de reforçar as 

situações de privilégio ou de diferenciação, tão presentes ao longo da história de 

nosso “homem cordial” (HOLANDA, 2005). 

 

A domesticação dos espaços – e de seus usuários – também parece ser 

expressão dessa sociedade em que o âmbito público constrói-se de forma 

anômala, contaminado por lógicas pessoais, da esfera da família e privadas: 

para além do controle, podia ser percebida uma condição histórica nossa (ainda 

que sob novas formas) de convívio entre a “norma impessoal e o impulso afetivo” 

ou “o tradicional personalismo, de que provêm a frouxidão das instituições e a 

falta de coesão social” (Antonio Candido in prefácio a “Raízes do Brasil”, 

dezembro de 1967). 
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Essa talvez seja uma das condições seminais que até hoje legitimam a reedição 

das ações públicas com perspectivas modernizantes convivendo com as de 

compensação da precariedade (MEYER, GROSTEIN E BIDERMAN, 2004). Se 

elas são sensíveis nas lógicas das decisões do Estado na escala das políticas, 

acabam por aparecer, como desdobramentos ou expressões possíveis, também 

quando dos eventos e na gestão dos espaços públicos. 

 

“Ora, o espaço é a matéria trabalhada por excelência: a mais representativa das 

objetivações da sociedade, pois acumula, no decurso do tempo, as marcas das 

práxis acumuladas.” (SANTOS: 2004, p.33) 

 

O desafio da hospitalidade é o grande desafio do espaço público. Se 

considerarmos que é o uso do território, e não o território em si mesmo, que faz 

dele objeto de análise social (carecendo de constante revisão histórica). E que, 

para além do território como forma, o usado é objeto e ação, sinônimo de espaço 

humano (SANTOS, 1994), as lógicas sociais são as que imprimem um valor ao 

espaço. 

 

Como campo de forças, como o lugar do exercício, de dialéticas e contradições 

entre o vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, entre o uso 

econômico e o uso social dos recursos (SANTOS, 1999), o território é o lugar da 

disputa e, ainda que circunstanciais ou eventuais, as situações apresentadas 

pela pesquisa tangenciam esse processo constante de embate das relações 

humanas no território. 

 

O embate entre os usos econômicos ou sociais dos mesmos recursos 

disponíveis é uma das questões que coloca a impossibilidade da hospitalidade, 

quando da predominância histórica dos primeiros. Ainda assim, para Milton 

Santos, como a cidade é o campo por excelência da ativação máxima desse 

conflito, também pode ser o lugar geográfico e político de possibilidade de 

soluções (SANTOS, 1999).  

 

“O território hoje pode ser formado de lugares contíguos (horizontalidades) e de 

lugares em rede (verticalidades): são todavia os mesmos lugares que formam 

redes e que formam o espaço banal. Mesmo nos lugares onde os vetores da 

mundialização são mais operantes e eficazes, o território habitado cria novas 
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sinergias e acaba por impor, ao mundo, uma revanche”. (...) (SANTOS: 1994, 

s/pág.) 

 

Às margens dos eventos oficiais (nas ruas lindeiras da Praça Bagatelle e nos 

pequenos momentos do grande acontecimento da virada), ou mesmo quando o 

próprio evento é concebido de outra maneira, construído como invenção ou 

como manifesto ou com ocupações inesperadas, talvez possamos experimentar 

essas “novas sinergias” (os blocos de carnaval, o uso do elevado aos domingos, 

aquilo que escapa do disciplinamento e do controle dos espaços). 

 

O espaço público a que nos referimos na pesquisa compõe essa idéia reiterada 

de território usado: “A ciência política ignora o território, (...), como se ele não 

tivesse um conteúdo social. Este aparece apenas como estatísticas, que são 

caixinhas que vamos abrindo à medida que necessitamos produzir o discurso. 

Mas está excluído o conteúdo – o dinamismo socioterritorial, socioespacial, 

essas formas-conteúdo que têm a ver com a existência”. (SANTOS: 1999, p.19). 

 

Expressão que é das dinâmicas sociais, muito do que observamos no que diz 

respeito ao controle, compensação, uso funcional ou apropriação do espaço, 

tem a ver com a constituição de uma sociedade que se estrutura e constrói as 

relações conforme essas lógicas. 

 

O espaço disciplinado ou apropriado de maneira indevida (a privatização e a 

domesticação do que é público) é marca dessa dificuldade com a diferença e 

com as condições modernas de sociedade. 

 

4. Considerações... 

 

Olhar para os eventos – cotidianos, periódicos, esporádicos, circunstanciais – 

colocou-nos o desafio de vê-los como processo, forma e como conteúdo dessa 

forma. 

 

Vê-los como processo levanta a hipótese de explorá-los pela matriz da 

formação, como possíveis expressões de singularidades sociais e suas linhas 

evolutivas. Ainda que diverso dos acontecimentos estruturais relacionados à 

produção da vida material e do território, os momentos de concentração e 

dispersão, o uso das praças e espaços públicos pelas massas, as manifestações 
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e o uso das ruas, as resignificações de lugares no tempo, acabam por também 

revelar porções dessa construção social que se faz no Brasil pelo componente 

não da “norma impessoal” e estado de direito, mas pelo personalismo , 

“frouxidão das instituições” e “impulso afetivo” (Antonio Candido no prefácio de 

Raízes do Brasil, 2005). 

 

Como forma, a condição do tempo e do espaço aparecem como determinantes: 

 

“Os momentos que , no mesmo tempo do relógio, são vividos por cada lugar, 

sofrem defasagens e submetem-se a hierarquias (em relação ao emissor e 

controlador dos fluxos diversos).Por haver defasagens, cada qual desses lugares 

é hierarquicamente subordinado. E porque as defasagens são diferentes para as 

diversas variáveis ou fatores é que os lugares são diversos”. (SANTOS: 2008, 

p.102) 

 

E são diversos pela forma como se contraem espaço econômico e espaço 

geográfico, ou seja, como se dão as articulações no território para o negócio e 

para a vida, sendo que ambos fazem parte, não de uma dualidade, mas de uma 

dinâmica e de um embate constantes. “O espaço é a matéria trabalhada por 

excelência: a mais representativa das objetivações da sociedade, pois acumula, 

no decurso do tempo, as marcas das práxis acumuladas”. (SANTOS: 2004, p.33) 

 

Como conteúdo dessa forma, desdobrar a idéia de “verticalidades” e 

“horizontalidades” para os eventos pareceu-nos possível já que também nos 

acontecimentos circunstanciais é perceptível que uma determinada lógica de 

“macroatores, de fora da área, determina as modalidades internas da ação, (...), 

de maneira vertical, dependente e alienadora (...)”(Santos, 2000, p.106 e 107).  

 

As verticalidades podem, então, ser vistas como conteúdos preenchidos por 

processos sociais, expressos, de alguma maneira, na existência da(s) forma(s). 

Entretanto as horizontalidades também podem se dar e aparecem como 

experiência. E esta, ainda que disciplinada, controlada ou ofuscada pelo 

dissimulado convite à festa, ainda é uma força que pode potencializar os 

fenômenos sociais na cidade. 
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Capítulo 5 

ENTRE MUNDOS URBANOS 

Pensando o espaço urbano com Bernard Tschumi 

 

“Mesmo que desejássemos fazê-lo, a nossa sociedade não seria capaz de sair 

de seu espaço. Ainda que o produza, uma sociedade é sempre sua prisioneira. 

Isso ocorre devido ao espaço ser a base comum para todas as atividades, 

muitas vezes usado politicamente, a fim de dar uma aparência de coerência 

através da ocultação de suas contradições sociais” (TSCHUMI, 1996: 22)10 

LIBERDADES E LIMITES 

Há tempos presenciamos no contexto urbano contemporâneo em que vivemos 

um paradoxo crítico entre as ideias de liberdade e limite. Um dualismo extremo 

onde ambas ideias se apresentam num estado de permanente colisão e 

interdependência. A liberdade, glorificada pela busca moderna da autonomia 

absoluta do ser, é-nos suposta como uma qualidade intrínseca de nossas vidas, 

ainda que consideravelmente superficial dentro dos inúmeros âmbitos de valores 

éticos, sociais e culturais que a constituem. O limite – ou segurança, como 

compreendem alguns – faz-se impor não como estrutura imprescindível para a 

estabilização da primeira ideia, mas como instrumento de sua determinação, a 

partir de uma condição de controle e opressão. 

Perguntemo-nos então: quais são as liberdades e os limites das cidades? 

Podemos encontrá-los numa metrópole como esta que habitamos? Ambas ideias 

são complexas, plurais e constituídas por diversas esferas: sociais, políticas, 

culturais, éticas e materiais. Parece distante a possibilidade de compreender 

uma cidade como São Paulo através dessa leitura, porém, ainda que suas 

estruturas se encontrem rarefeitas, refletir sobre alguns acontecimentos capazes 

de revelar que é possível a busca por uma linha tênue entre ambos conceitos, 

mostra-nos que a cidade, por si só, vem reverberando tais questões. 

                                                             
10

 Tradução livre do autor. Versão original: “Would we ever wish it to do so, our society could not get out of 
its space. Even though it produces space, society is always its prisoner. Because space is the common 
framework for all activities, it is often used politically in order to give an appearance of coherence through 
the concealment of its social contradictions.” 
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São estes acontecimentos que, a partir do objeto da pesquisa, aqui nos 

interessam e que apontam como as liberdades de ação e criação se fazem 

notáveis no cenário urbano dos últimos tempos. Ilusões ou instrumentos de 

poder, fazem a cidade viva em sua urbanidade, em suas conglomerações, 

comemorações, protestos, manifestações, reuniões ou qualquer outra espécie 

de evento – termo sobre o qual nos aprofundaremos mais adiante. São eles que 

nos colocam diante de novas possíveis interpretações sobre o que é o espaço e 

o que é o tempo, bem como de experiências que, pelo fato de seu 

acontecimento presente ou passado, podem ser tomadas como eventos 

elucidativos da singularidade que o mero reconhecimento da superposição 

destas duas dimensões pode criar. Ao falar de um suposto contexto destes 

acontecimentos urbanos, David Harvey aponta o termo ‘Heterotopia’ de Michel 

Foucault que “designa a coexistência, num espaço impossível’, de um ‘grade 

número de mundos possíveis ‘fragmentários, ou, ‘mais simplesmente espaços 

incomensuráveis que são justapostos ou superpostos uns aos outros” (HARVEY, 

1992: 52). 

 
Manifestações na Avenida Paulista, São Paulo, 2013.- (Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/ABr200613_MCA2268) 

 

Se falamos de espaço, falamos de arquitetura. Se falamos de impulsos sociais, 

falamos de cidade. Logo, revela-se de ampla pertinência pensarmos sobre as 
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dinâmicas destes ‘mundos heterotópicos’. Aliam-se a esta preocupação os 

recorrentes questionamentos contemporâneos sobre como a arquitetura pode ou 

deve se mostrar imprescindível na ascensão destes fenômenos, contribuindo e 

participando da construção de situações para as apropriações urbanas e sociais 

da paisagem que nos envolve. 

O arquiteto franco-suíço Bernard Tschumi, já no início da década de 1980, 

teorizava sobre conceitos semelhantes numa série de textos publicados sobre o 

título de ‘Arquitetura e Limites’. Num contexto Pós-Moderno de debate 

arquitetônico, o arquiteto passa a conduzir para outra direção seus interesses 

sobre as relações entre arquitetura e cidade, na tentativa de fazer com que 

aspectos estilísticos e linguísticos não prevalecessem sobre o real potencial da 

arquitetura: “O pensamento arquitetônico não é uma simples questão de opor o 

Zeitgeist ao Genius Loci, de opor questões conceituais a questões alegóricas ou 

alusões históricas a uma pesquisa purista.” (TSCHUMI apud NESBITT, 2006: 

175).  

A preocupação com o rumo da construção das cidades e de seus significados o 

faz refletir sobre uma nova consciência urbana, ou melhor, uma aceitação da 

fragmentação do espaço e do tempo na Pós-Modernidade. “As cidades 

tornaram-se desregulamentadas. Essa desregulamentação é reforçada pelo fato 

de que grande parte da cidade não pertence mais ao reino do visível. O que 

anteriormente era chamado de desenho urbano foi substituído por um conjunto 

de sistemas invisíveis. Por que os arquitetos falariam ainda sobre monumentos? 

Monumentos são invisíveis agora.” (TSCHUMI, 1996: 216)11 Como fica evidente 

na citação acima, sua visão aponta para uma superação da ideia clássica da 

arquitetura como objeto impenetrável e autorreferente. O reconhecimento de que 

a cidade se constitui também de uma natureza invisível – movimentos, fluxos, 

forças, presenças, ausências, campos – é determinante para novos modos de 

como compreender e aceitar nossa paisagem contemporânea em toda sua 

complexidade. 

Tschumi quer, sobretudo, refletir sobre uma arquitetura que se preste ao usuário 

não somente como programa funcional, mas principalmente como suporte que 

                                                             
11

 Tradução livre do autor. Versão original: “Cities have become deregulated. This deregulation is 
reinforced by the fact that much of the city does not belong to the realm of the visible anymore. What was 
once called urban design has been replaced by a composite of invisible systems. Why should architects 
still talk about monuments? Monuments are invisible now.” 
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potencialize suas ações. Logo, mais do que a arquitetura em si, aquilo com que 

deveríamos nos preocupar seria precisamente o espaço puro e os movimentos 

que nele ocorrem, o ‘entre’: “O lugar do ‘entre’, o espaço de todas as 

potencialidades, é ativado pelo movimento dos corpos no mesmo.” (TSCHUMI, 

2000: 13)12 

Para tanto, passa a ser necessário que acolhamos as pré-existências, tanto 

materiais como imateriais: relações potencializadas não somente pela 

consciência e apropriação das forças prévias ao ato arquitetônico, mas 

principalmente das novas dinâmicas que poderão surgir desses encontros 

imprevisíveis entre espaços e tempos indeterminados. 

Manifestações na Radial Leste, São Paulo, 2013. - (Fonte: 

http://img.r7.com/images/2013/06/21/20_39_28_350_file) 

“Indiferença, segundo o qual a ideia e seu contexto são soberbamente ignorante 

de si mesmos - uma espécie de colagem acidental em que ambos coexistem, 

mas não interagem. Disso podem resultar justaposições poéticas ou imposições 

irresponsáveis. Reciprocidade, segundo a qual o conceito de arquitetura e seu 

contexto interagem de perto entre si de forma complementar, de modo que eles 

parecem fundir-se em uma única entidade contínua. Conflito, segundo a qual o 
                                                             
12

 Tradução livre do autor. Versão original: “The place of the “in-between”, the space of all potentialities, is 
activated by the motion of bodies in it.” 
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conceito arquitetônico é estrategicamente pensado para entrar em conflito com o 

seu contexto, em uma batalha de opostos em que ambos os protagonistas 

podem ter de negociar a sua própria sobrevivência.” (TSCHUMI, 2004: 11)13 

Dentre as três possíveis relações entre contexto e conceito que Tschumi 

descreve nesta espécie de categorização, a última – o conflito – é a que mais 

nos interessa e que buscaremos explorar adiante. 

TEMPOS E ESPAÇOS 

Se entre as volatilidades contemporâneas se encontram nossos modos de 

interagir com as dinâmicas que definem nosso meio, o tempo é uma das mais 

críticas. Talvez como nunca antes, atualmente lindamos com uma indefinição 

significativa sobre o que é sua experiência, bem como o que ela pode definir 

tanto numa escala do sujeito como numa escala social. As proporções que 

assumem certos eventos paulistanos como a Virada Cultural, Paradas, Protestos 

ou Reuniões de grupos específicos, podem apontar algumas características de 

uma construção experiencial do tempo que cada vez mais clama a superação de 

sua vivencia exclusivamente individual.  

Em nossa condição humana, podemos constatar que nos constituímos como 

seres fundamentalmente isolados em nossa própria existência individual. No 

entanto, encerrados em nossos corpos e experiências, é igualmente inerente um 

certo desejo de que o mundo das relações entre nós e aquilo que se encontra 

externamente seja transcendido por essa limitação original.  

Diante da superficialidade dos valores e significados contemporâneos, este 

indivíduo – consciente ou não de seu isolamento – clama cada vez mais por 

oportunidades de um 'reconhecimento' coletivo. Na carência crescente de uma 

lucidez própria sobre seu lugar no tempo e no espaço, resta-lhe a possibilidade 

de descobrir no encontro com o outro uma alternativa de construção de sentido 

para sua própria existência. Seu acolhimento em comunidades – sejam elas 

culturais ou idearias – torna-se imprescindível para corresponder à uma 

                                                             
13

 Tradução livre do autor. Versão original: “Indifference, whereby the idea and its siting are superbly 
ignorant of one another – a kind of accidental collage in which both coexist but do not interact. Poetic 
juxtapositions or irresponsible impositions may result. Reciprocity, whereby the architectural concept and 
its context interact closely with one another, in a complementary way, so that they seem to merge 
seamlessly into a single continuous entity. Conflict, whereby the architectural concept is strategically mad 
to clash with its context, in a battle of opposites in which both protagonists may need to negotiate their own 
survival.” 
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necessidade vital por sentido, ainda que este se defina frágil ou absolutamente 

alheio aquilo que lhe constitui.  

É possível, então, supor a existência de uma espécie de tempo público e de um 

tempo privado dentro de um espaço que também se divide do mesmo modo. 

Assim, o tempo também se segmenta numa dimensão individual e noutra social 

e é precisamente na convergência necessária – e porque não desejada – de 

ambos que os eventos se justificam e se potencializam. 

 
Virada Cultural no Centro de São Paulo, 2013. - (Fonte: http:// 

www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/comunicacao/noticias/imagens/2013-

05-18-virada-cultural-pp-7.jpg) 

 

Esses eventos podem ser interpretados com tempos individuais que encontram 

meios de se reconhecerem no mundo de outros, através de expressões ou 

manifestações coletivas e simultâneas onde o tempo se evidencia em seu 

'presente'.  Eis então outra fuga da ideia de tempo que sua coletivização 

corrobora: não existe um único tempo – cada indivíduo possui sua própria 

dimensão temporal. No entanto, esta liberdade fundamental traz igualmente um 

deslocamento do que de fato significa a experiência do presente – tempo 

fundamental, já que passado e futuro são instancias temporais 

peremptoriamente despregadas da realidade. A alteridade e os fenômenos 

provocados pelo encontro com o 'outro', tornam possível ao ser reconhecer a si 

mesmo no mundo alheio e, assim, fazer-se capaz de transcender seu isolamento 
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privado por meio de incursões sociais nas quais se posiciona espacial e 

temporalmente. Desse modo, a busca por encontrar o real significado daquilo 

que vive acontece, precisamente, na invenção de uma dimensão estrangeira de 

sua realidade, naquilo que é distante de si e na apaziguadora 'revelação' que o 

suposto caráter de similitude existente entre aquilo sente e aquilo muito outros 

também aparentam sentir pode estabelecer. Isso nos demonstra que para a 

suportabilidade da vida, ainda que pautados sobre uma ideia de liberdade 

individual, faz-se imprescindível encontrarmos nossas limitações no âmbito 

coletivo e social que nos envolve. 

A busca pelo tempo presente, a tentativa de dilatação do ponto indivisível que 

define o momento que chamamos de real, pode guardar também a própria 

contradição da instantaneidade, acentuada na atualidade. Como afirma Zygmunt 

Bauman, “O tempo instantâneo e sem substância do mundo do software é 

também um tempo sem consequências. ‘Instantaneidade’ significa realização 

imediata, ‘no ato’ – mas também exaustão e desaparecimento do interesse. A 

distancia em tempo que separa o começo e o fim esta diminuindo ou mesmo 

desaparecendo; as duas noções, que outrora eram usadas para marcar a 

passagem do tempo, e portanto calcular seu ‘valor perdido’, perderam muito de 

seu significado – que, como todos os significados, derivava de sua rígida 

oposição. Há apenas ‘momentos’ – pontos sem dimensões.” (BAUMAN, 2001: 

137) 

O que vemos ocorrer nestes encontros é a potencialização da experiência do 

presente, do instante. Instituem-se como construções de eventos compartilhados 

onde multidões se unem de modo espontâneo e desejante, fazendo, com isso, 

reverberar a dimensão destes acontecimentos quando se prolongam como 

memória e como fenômeno do ato realizado. Assim, constrói-se não apenas um 

ponto de convergência de indivíduos que configuram um estado social, mas 

também a potencialização virtual dos eventos contemporâneos como aponta 

Pierre Lévy: “A cibercultura é a expressão das aspiração de construção de um 

laço social, que não seria fundado nem sobre links territoriais, nem sobre 

relações institucionais, nem sobre as relações de poder, mas sobre a relação em 

torno de centros de interesses comuns, sobre jogo, sobre o compartilhamento do 

saber, sobre a aprendizagem cooperativa, sobre o processos abertos de 

colaboração. O apetite para as comunidades virtuais encontra um ideal de 

relação humana desterritorializada, transversal, livre. As comunidades virtuais 
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são os motores, os atores, a vida diversa e surpreendente do universal contato.” 

(LÉVY, 1999, p.173) 

Desse modo, como possíveis atuantes no universo de criação destes lugares – 

as cidades – torna-se determinante nos inquirirmos sobre como a arquitetura 

pode contribuir para a proposição destes espaços onde o indeterminado, e não 

apenas a atividade programada, aconteça. Na simultaneidade dos tempos que 

passam a existir quando cada pessoa vivencia um mesmo acontecimento – 

como nos tempos distintos daquele que 'observa' e daquele que é 'observado' – 

é necessário nos embasarmos sobre uma aceitação e acolhimento do 

imprevisível e na possibilidade de encontrar nele, através de uma ação 

associativa entre arquiteto e usuários, o lugar da pertinência atual da arquitetura, 

como aponta Bernard Tschumi: “No limite, essa pesquisa introduz uma 

preocupação relativa à noção de ‘sujeito’ e com o papel da ‘subjetividade’ na 

linguagem, diferenciando a linguagem com um sistema de signos de linguagem 

como um ato individualmente realizado.” (TSCHUMI apud NESBITT, 2006: 180) 

 

 
Parada Gay na Avenida Paulista, São Paulo, 2004. - (Fonte: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/2004-GayPrideBrazil-45408.jpeg) 
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Ao falarmos sobre certa experiência abstrata de um tempo privado e de um 

tempo público, isso também pode corresponder à concretude de um espaço 

privado e de um espaço público. Transpondo nossa restrição individual, em 

alguns momentos fazemos de nosso tempo e espaço privados, meios públicos, 

do mesmo modo que, em outros momentos, buscamos que tempos e espaços 

públicos sejam os nossos, apropriando-nos e, simultaneamente, cedendo-nos 

aos mundos urbanos. 

Esses espaços se configuram como terrenos incertos, pois não estão 

programados para receber os eventos espontaneamente neles correntes. Por 

não possuir espaços cívicos fundamentais, a população da cidade de São Paulo 

passa a encontrar em suas ruas, avenidas, vales, praças e vazios, os lugares 

para que possa exercer sua civilidade. Uma paisagem urbana comprimida e 

restrita, que se reinventa no ato de ressignificar sua predominante dinâmica 

infraestrutural. O que se tornam esses espaços quando os vemos transformados 

numa convergência social?  O que a presença da arquitetura implica sobre eles?  

Localizado no centro de São Paulo, lugar que supostamente deveria significar o 

seu mais importante espaço cívico por toda sobreposição territorial e histórica 

que o define, o Vale do Anhangabaú seja talvez um exemplo imperativo destas 

transformações. As apropriações dele presenciadas nos mostram que a 

arquitetura – cidade construída – não pode ser entendida unicamente como uma 

matéria física espacial, mas também como uma interface na qual se age e a 

partir da qual se moldam certos acontecimentos. Como aponta Tschumi: “A 

arquitetura se define tanto pelos eventos que ocorrem em espaços como os seus 

próprios espaços.” (GA DOCUMENT EXTRA 10,1997: 68)14 

É presente o consenso de que estes lugares sejam públicos por excelência. O 

fato de serem ‘esvaziados’ – ou materialmente abertos à sociedade, além de 

acolhedores de suas apropriações – parece nos induzir à frágil ideia de que uma 

democracia urbana prevaleça. No entanto, as forças invisíveis que atuam na 

caracterização da paisagem urbana superam a dimensão de sua arquitetura, 

fazendo com que a reverberação destes espaços seja também pautada pela 

maneira que recebem tais instrumentos sociais de expressão e, porque não, de 

poder: “Uma arquitetura definida simultaneamente como espaço e evento nos 

                                                             
14

 Tradução livre do autor. Versão original: “Architecture is much about the events that occur in the spaces 
as the spaces themselves.” 
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traz de volta questões políticas ou, mais precisamente, questões do espaço 

como algo relacionado à prática social. Se a arquitetura não é nem forma pura 

nem unicamente determinada por condições socioeconômicas ou funcionais, a 

busca de sua definição deve sempre expandir-se para uma dimensão urbana. 

Os complexos mecanismos sociais, econômicos e políticos que regem a 

expansão e a contração da cidade contemporânea não são ausentes da 

arquitetura e de seu uso social. O espaço sempre marca o território, a meio da 

prática social.” (TSCHUMI, 1996: 22)15 

Portanto, para a compreensão das trocas entre mundos públicos e privados que 

presenciamos na cidade, é imprescindível reconhecermos a presença de outros 

poderes atuantes sobre estes mesmos mundos, e não somente os físicos-

materiais.  Numa tentativa de amenizar as diferenças e ocultar a condição real 

das coisas, os estados de controle – públicos e privados – constroem momentos 

de vida urbana falsos e ilusórios. Se planejados para serem consumidos como 

'espetáculos' sociais, tais eventos se tornam responsáveis por imprimir a falsa 

consciência no cidadão de que pertence aquele mundo e que é parte de uma 

construção coletiva. Estabelece-se uma condição onde, enquanto o indivíduo e o 

corpo social são levados a experimentar uma aparente espontaneidade do 

evento, na verdade, nada mais vivenciam do que um simulacro social das 

relações entre indivíduos e destes com a cidade: uma programação artificial e 

fortemente controlada do 'quando' e do 'como' indivíduos devam se reunir ou 

conviver. 

 

                                                             
15

 Tradução livre do autor. Versão original: “The definition of architecture as simultaneously space and 
event brings us back to political concerns, or more precisely, to the question of space as related to social 
practice. If architecture is neither pure form nor solely determined by socioeconomic or functional 
constraints, the search for its definition must always expand to an urban dimension. The complex social, 
economic, and political mechanisms that govern the expansion and contraction of the contemporary city 
are not without effect on architecture and its societal use. Space always marks the territory, the milieu of 
social practice.” 
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Festa Junina no Elevado Costa e Silva, São Paulo, 2012. - (Fonte: 

http://i1.r7.com/data/files/2C95/948E/383F/1068/0138/4417/241B/08D1/IMG_4630_700_

525) 

 

Presenciamos então o acontecimento de dois mundos em nossa realidade 

urbana sem podermos compreender com clareza os limites de cada um. Se por 

um lado o espaço é programado pelos estados atuantes para que de sua 

apropriação não subvenha nenhuma ocorrência inesperada, por outro, num ato 

de intervenção, as pessoas passam a desprogramar estes espaços de modo a 

originar a autenticidade do evento, bem como a sua reverberação. 

Assim, vemos em muitos fragmentos de nosso território urbano se sobreporem 

camadas de tempo e de espaço que suplantam sua memória material, 

participando da criação de rastros em sua 'substância' e, principalmente, na 

realidade daqueles que deles se apropriam em sintonia com a construção de sua 

própria memória individual. Talvez seja possível entender tais eventos como 

fenômenos radicais de deformação do espaço e de reverberação no tempo, 

ambos sendo dilatados pela ideia de uso, mas que, por reação, dilatam 

significativamente a percepção daqueles que os vivenciam. 

EVENTOS E COLISÕES 

Frente à pluralidade dos acontecimentos aqui abordados e com o objetivo de 

extrair de suas interpretações algumas relações vinculadas ao universo da 

arquitetura, torna-se bastante esclarecedora a apresentação de certos conceitos 
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que vem se debruçando substancialmente sobre o tema. Não se pretende aqui 

abarcar uma compreensão completa sobre o que define suas diferentes 

intensidades e qualificações, pois esta mesma diversidade nos coloca diante de 

casos que podem ser interpretados tanto como um conjunto homogêneo e 

coerente como também fatos absolutamente distintos em suas causalidades. 

Assim sendo, uma primeira reflexão de caráter tautológico nos permite entender 

de que modo vemos algumas impressões tradicionais contrapostas encontrando, 

possivelmente, na revisão da ideia de 'programa' uma de suas mais significativas 

considerações: 

"A ideia de 'Programa' deve ser distinguida da de ‘Evento’. Um programa é um 

conjunto determinado de ocorrências esperadas, uma lista de funções 

necessárias, muitas vezes baseadas no comportamento social, hábito ou 

costume. Em contraste, os eventos ocorrem como um conjunto indeterminado de 

resultados inesperados. Revelam potencialidades escondidas ou contradições 

em um programa, relacionando-os com uma configuração espacial 

particularmente apropriada (ou possivelmente excepcional), podem criar 

condições para a ocorrência de eventos inesperados. Por exemplo, pode-se 

combinar ou criar atividades programadas para que elas cobrem uma 

configuração espacial, de tal forma que, através da mistura de itens 

programáticos comuns ou de outra forma previsível, gerem eventos incomuns ou 

imprevisíveis. Muitas vezes tenho chamado essa configuração particular do 

espaço de ‘entre’." (TSCHUMI, 2000: 13)16 

                                                             
16

 Tradução livre do autor. Versão original: "'Program' is to be distinguished from 'event'. A program is a 
determinate set of expected occurrences, a list of required utilities, often based on social behavior, habit, 
or custom. In contrast, events occur as an indeterminate set o unexpected outcomes. Revealing hidden 
potentialities or contradictions in a program, and relating them to a particularly appropriate (or possibly 
exceptional) spatial configuration, may create conditions for unexpected events to occur. For example, one 
may combine or assemble programmed activities so that they charge a spatial configuration in such a way 
that, by mixing otherwise common or predictable programmatic items, they generate uncommon or 
unpredictable events. I have often called that particular spatial configuration the 'in-between'." 
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Pronunciamento do Prefeito Fernando Haddad no Vale do Anhangabaú, São Paulo, 

2013. -(Fonte: http:// www.spressosp.com.br/wp-content/uploads/2013/05/haddad-1-de-

maio.jpg) 

 

Bernard Tschumi nos apresenta o argumento de que se passamos a 

compreender os eventos imprevisíveis – ou 'não programados' – que 

invariavelmente ocorrem no espaço arquitetônico como fatos não caracterizados 

como eventos desvinculados do mesmo mas sim como definidores de seu 

significado, podemos constatar que a arquitetura, em sim mesma, não possui 

significado algum. Fato que nos coloca diante da matéria como algo ‘mudo’ e de 

uma arquitetura que só pode originar algum sentido a partir dos eventos que 

dentro dela acontecem. 

Essa enfática diferenciação entre programa e evento passa a revelar um 

entendimento diferente em relação à presença da arquitetura na cidade. 

Primeiramente desvela algumas contradições conceituais que até aquele 

momento – e por que não afirmar que ainda nos dias de hoje – prevaleciam 

sobre a ideia de seu papel. Junto a isso encontra-se a oportunidade de novas 

potencialidades serem exploradas por meio do ‘inesperado’ como força 

propulsora do acontecimento arquitetural.  

Tschumi nos mostra que no cenário urbano pós-industrial, já não podemos nos 

limitar às determinações de um programa encerrado em si mesmo e que, 
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consequentemente, encerra igualmente o espaço. Ao contrário, Devemos 

ampliar a natureza do espaço arquitetônico por meio do que lhe é fundamental: a 

liberdade ou, melhor dizendo, o imprevisível que emerge do encontro entre 

indivíduos. É a isso que o autor denomina de ‘Grau Zero’ da arquitetura: 

"Quando eu digo ‘Grau Zero’ me refiro a algo que não seja carregado de 

significado, que não seja carregado de preferências estéticas e formais. Algo que 

não seja culturalmente motivado. É uma tentativa de reduzir as coisas 

simplesmente para o locus de atividades." (GA DOCUMENT EXTRA 10, 1997: 

110)17 

Estamos diante de uma arquitetura concebida como uma plataforma de colisões. 

Nela, a tradicional ideia de arquitetura como uma totalidade constituída de 

elementos autônomos é superada: conceitos, percepções, experiências, 

espaços, programas, estruturas, imagens, significados devem poder se afetar 

num indeterminado de combinações sem qualquer hierarquia.  

A fluidez constante como fundamento: uma arquitetura viva redefinida a cada 

evento e que, nos ‘rastros’ acumulados de seus instantes presentes, vai se 

edificando sobre a experiência do ‘agora’, única possível assimilação concreta 

da realidade. A arquitetura deve se preocupar em como conceber estratégias 

que promovam essa potencialidade: 

"A arquitetura não se define através das condições de desenho, mas pelo 

desenho de condições que deslocarão os aspectos mais tradicionais e 

regressivos de nossa sociedade e, simultaneamente, reorganizar esses 

elementos da forma mais libertadora, de modo que a nossa experiência se torne 

a experiência de eventos organizados e estrategiados através arquitetura. A 

palavra ‘estratégia’ chave para a arquitetura de hoje. Sem mais masterplans, 

sem mais localizações em lugares fixos, mas uma nova heterotopia. Isto é para o 

que as nossas cidades devem se esforçar e aquilo para que os arquitetos devam 

ajudar a alcançar intensificando a rica colisão de eventos e espaços." 

(TSCHUMI, 1996: 258)18 

                                                             
17

 Tradução livre do autor. Versão original: "When I say Degree Zero I mean something which is not loaded 
with meaning, which is not loaded with formal and aesthetic preferences. It is not culturally motivated. It is 
an attempt to reduce things simply to the locus of activities." 

18
 Tradução livre do autor. Versão original: "Architecture is not about the conditions of design but about the 

design of conditions that will dislocate the most traditional and regressive aspects of our society and 
simultaneously reorganize these elements in the most liberating way, so that our experience becomes the 
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Junto a isso outro conceito do qual nos fala o arquiteto franco-suíço diz respeito 

à ideia de disjunção no qual, seguindo o entendimento anterior, estabelece que, 

dentro da complexa relação dos elementos que constituem a arquitetura, 

nenhum deles pode ser capaz de configurar uma síntese absoluta. O que temos 

então são sobreposições, justaposições, superposições, dissociações ou 

combinações de elementos que originam dinâmicas singulares fortes o suficiente 

para expandir essa natureza arquitetônica.  

Desse modo, Tschumi nos aponta algumas estratégias possíveis capazes de 

atingir este objetivo. São elas: Crossprogramming, Transprogramming e 

Disprogramming, termos sobre os quais discorre da seguinte maneira: 

"Crossprogramming: usando uma determinada configuração espacial de um 

programa não destinado a ele, ou seja, utilizando um prédio da igreja para jogar 

boliche. Similar ao deslocamento tipológico: a prefeitura dentro da configuração 

espacial de uma prisão ou um museu dentro de uma estrutura de parque de 

estacionamento. Referência: crossdressing. / Transprogramming: combinação de 

dois programas, independentemente de suas incompatibilidades, juntamente 

com suas respectivas configurações espaciais. Referência: planetário + 

montanha russa. / Disprogramming: Combinação de dois programas, em que 

uma configuração espacial necessária de programa A contamina programa B e 

configuração possível de B. O novo programa B podem ser extraídas das 

contradições contidos no programa de A e de configuração espacial exigida de B 

pode ser aplicada a A." (TSCHUMI, 1996: 205)19 

Em todas estas definições o que encontramos é uma predisposição à 

complexidade e ao indeterminado, possivelmente dos termos mais caros à 

contemporaneidade. 

                                                                                                                                                                                   
experience of events organized and strategized through architecture. Strategy is a key word in architecture 
today. No more masterplans, no more locating in a fixed place, but a new heterotopia. This is what our 
cities must strive toward and what we architects must help them to achieve by intensifying the rich collision 
of events and spaces." 

19
 Tradução livre do autor. Versão original: "Crossprogramming: using a given spatial configuration for a 

program not intended for it, that is, using a church building for bowling. Similar to typological displacement: 
a town hall inside the spatial configuration of a prison or a museum inside a car park structure. Reference: 
crossdressing. / Transprogramming: combining two programs, regardless of their incompatibilities, 
together with their respective spatial configurations. Reference: planetarium + rollercoaster. / 
Disprogramming: Combining two programs, whereby a required spatial configuration of program A 
contaminates program B and B’s possible configuration. The new program B may be extracted from the 
inherent contradictions contained in program A, and B’s required spatial configuration may be applied to 
A." 
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CORPOS E CONSTRUÇÕES 

O que temos aqui descrito, portanto, leva-nos à constatação de que o movimento 

dos corpos no espaço como fundamento primeiro de sua concepção pode 

originar novas condições urbanas, possivelmente mais próximas das incursões 

sociais contemporâneas: o valor do corpo físico instaurado como meio de 

percepção e vivência da realidade. Acima de tudo, um corpo vívido, potente e 

capaz de acolher ou suplantar um universo de possibilidades. Universo este que 

emerge da instabilidade e da imprevisibilidade originadas nas relações com 

aquilo que lhe é exterior – o outro. Uma arquitetura da inquietude, a partir da 

qual, aqueles que a experimentam se tornam parte imprescindível da criação de 

ilusões e surpresas, características imprescindíveis para a construção de uma 

memória. 

"Espaços de movimento – corredores, escadas, rampas, passagens, soleiras; é 

aí que começa a articulação entre o espaço dos sentidos e o espaço da 

sociedade, as danças e os gestos que combinam a representação do espaço e o 

espaço da representação. Os corpos não somente se movem para o seu interior, 

mas produzem espaços por meio e através de seus movimentos. Movimentos 

são a intromissão de eventos nos espaços arquitetônicos. No limite, esses 

eventos se transformam em cenários ou programas, esvaziados de implicações 

morais ou funcionais, independentes porem inseparáveis dos espaços que os 

encerram." (TSCHUMI apud NESBITT, 2006: 181) 

Assim, poderíamos pensar nossas cidades como espaços de movimento por 

definição: ruas e praças como grandes corredores humanos e sociais. Na 

cidade, nos encontramos, talvez, dentro de uma grande obra de arquitetura, na 

qual o acúmulo e a colisão de multidões ou de indivíduos solitários, sejam dos 

principais acontecimentos para sua significação, um lugar onde a construção do 

imaterial passa a ser o mais importante. A construção de sentido por meio da 

ativação do próprio ser e não do que seja exterior a ele. Como aponta Tschumi: 

"O interesse da arquitetura não se deve aos seus fragmentos, ou ao que 

representam ou não representam. Tampouco consiste em exteriorizar, por meio 

de uma forma qualquer, os desejos inconscientes da sociedade ou de seus 

arquitetos. E também não é mera representação desses desejos por intermédio 

de alguma imagem arquitetônica fantástica. Na verdade, só pode agir como um 

recipiente em que seus desejos, meus desejos, podem ser refletidos. Assim, 
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uma obra de arquitetura não é arquitetura porque seduz, ou porque preenche 

dada função utilitária, mas porque põe em ação as operações da sedução e o 

inconsciente." (TSCHUMI apud NESBITT, 2006: 583) 

Portanto, o que poderíamos descrever observando nosso meio urbano atual é 

que a multiplicidade de tempos e acontecimentos vividos trazem consigo, acima 

de tudo, a expectativa de outros venham a se suceder e continuar alimentando 

nossa vivência frágil dos mundos aos quais nossos corpos e consciências se 

encontram hoje sujeitas. 
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IN-CONCLUSÃO 

 

De que outra forma poderíamos considerar e analisar ações tão díspares - mas 

igualmente, interferências temporárias no território - e suas respectivas e 

singulares expressões formais, como um simples jogo de futebol, as 

comemorações do dia trabalho, a virada cultural ou as inesperadas jornadas 

reinvindicatórias e de indignação ocorridas em meados do ano de 2013? Pensá-

las apenas como causa e efeito de ações previamente desenhadas e 

desempenhadas pelas forças que regem e administram a cidade com suas 

dinâmicas  seria simplificar perigosamente o problema. 

 Uma dramatização conceitual [o conceito pensado como potencialidade de 

pensamento, de diferenciação da Idéia universal, do eidos, do que parece ser a 

essência ] advinda de uma “colagem”[ou “agenciamento”20, estratégia cara a 

Deleuze] de conceitos associados a autores provenientes de diversas areas, 

porém com certas afinidades no trato de questões sobre o tempo, a cidade e a 

sociedade - como Milton Santos, Michel Foucault, Henry Bergson, Jacques 

Derrida, Gilles Deleuze, Michael Hardt e Antonio Negri, Richard Sennet e 

Bernard Tschumi  - auxiliou-nos na construção de uma interpretação 

 interrogativa e intencionalmente inconclusiva sobre a “substância” analisada. 

Importante ressaltar que a gradativa escolha desses autores-intercessores como 

suportes à reflexão não subjetiva, no transcorrer do trabalho, teve relação direta 

com as questões que  surgiam a medida que íamos levantando as dinâmicas e 

“intuitivamente” percebendo os fenômenos que as compunham. Dessa forma, 

questões associadas aos conceitos de Multidão (Hardt e Negri), Hospitalidade 

(Derrida), Des e re-terrritorialização (Deleuze), Duração e Simultaneidade 

(Bergson), Heterotopia, Governamentalidade e Biopoder (Foucault), Fixos e 

Fluxos, Horizontalidade e Verticalidades (Milton Santos), Limite, Programação-
                                                             

20
 Para Gilles Deleuze, o agenciamento representa a possibilidade do pensamento e da construção 

de algo advindos da articulação do diferente, do diverso, daquilo que, aparentemente, não tem 

correspondência entre si ou a necessidade de serem complementares. Agenciar é a ação da 

maquinação do ser e seus devires, o constante processso de atualização e enunciação a partir do 

engendramento da diversidade e da “diferenç[ação]” - ou a construção do outro concebida como 

uma repetição da diferença 
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Desprogramação-Reprogramação (Tschumi) foram levantadas e tornaram-se 

fundamentais na constituição de um juízo reflexionante sobre essa quase 

intangível realidade das não permanências urbanas. 

Os conceitos mencionados, tornaram-se leitmotivs estruturantes da pesquisa, 

sugerindo, como estratégias de ação, uma valorização do mundo não 

normalizado e normatizado, da identificação de possíveis fluxos e vínculos 

potencialmente subversivos, das micropolíticas de resistência aos códigos 

dominantes impostos de territorialização urbana; arriscamos dizer que a 

pesquisa tem uma lógica de estruturação que aposta na fecundidade advinda de 

inesperados agenciamentos interdisciplinares  e pouco tributários da história do 

urbanismo e seu arcabouço teórico-conceitual mais tradicional. 

 Subjaz à adoção desses autores advindos de diferentes áreas e 

posicionamentos uma estratégia da pesquisa que objetiva uma expansão do 

pensamento urbano para além do que parece próprio ao campo da disciplina do 

Urbanismo (nota-se, expansão, portanto, pensar a partir dele, e não negá-lo) e a 

criação de um campo receptivo aos conceitos e teorias advindos das outras 

áreas. 

A ação de uma razão especulativa, amparada em uma aproximação empírica da 

realidade e em um trabalho conceitual não determinista, funcionou mais como 

princípio regulador problematizante nesse processo de interação com o mundo 

sensível do que como algo categórico, determinante ou apriorísticamente 

impositivo quanto as leituras interpretativas e eventuais conclusões, mantendo-

nos distantes, na medida do possível, de visões arquetípicas e representações 

idealizantes ou apocalípticas do ser público. 

Os questionamentos tornados possíveis neste trabalho, a partir da apropriação 

dos acontecimentos [e com ela, as ex-propriações de propriedade, do que 

parece ser próprio, do que parece que se tem como próprio da coisa] dessa 

instável realidade.  

Uma realidade composta por dinâmicas aparentemente tanto repetitíveis como 

contingentes e acidentais, talvez possam ser entendidos como o exercício 

inevitável dos raciocínios contraditórios [antinomias] que vão além do ser e o 

não-ser, do verdadeiro e o falso, do bom e mal, dos quase intangíveis 

fenômenos temporários urbanos, com suas formas de conteúdo [estruturação 

técnica da máquina social-urbana, ou, segundo Deleuze, os agenciamentos 
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maquínicos de corpos] e suas formas de expressão [manifestação das 

visibilidades ou, segundo Deleuze, os agenciamentos coletivos de enunciação].  

Seguindo Foucault e sua estratégia fundamentada em uma arqueologia dos 

processos de subjetivação, o trabalho investiga a possível produção de 

enunciados territoriais e sociais implícitos nessas formas de conteúdo e 

expressão dos efêmeros acontecimentos urbanos, sejam eles cotidianos, 

periódicos, esporádicos ou circunstanciais.  

Se a suposta generalidade do ser de um ente (neste caso, o espaço público da 

cidade, como o lugar da democracia) é considerada quase sempre a-temporal, 

a-territorial, procuramos mostrar, ao contrario, como esse instável ser, a partir 

dessas manifestações momentâneas, pode assumir diferentes nuances de 

expressões, conformações, particularidades de conteúdo, capazes de se 

tornarem atributos indissociáveis do vir-a-ser outro do próprio ente.  

Afinal, partindo-se de uma construção ontológica do dentro-fora em relação ao 

espaço público e privado urbanos, deparamo-nos, por exemplo, com 

teratológicas lógicas momentâneas de situações inclusivistas-exclusivas, um 

preocupante hibridismo que vai além de qualquer interpretação teleológica  do 

espaço público urbano. 

Seguindo Heidegger, no princípio da identidade, adotando-se a premissa que o 

ser passa a apresentar o ente; não mais entendendo o ente como uma entidade 

estável e fixa, una, onde qualquer desajuste em sua manifestação não passaria 

de um previsível desvio do que seria, presumivelmente, próprio de seu ser, de 

sua inviolável identidade onto-teleológica [significado e finalidade precisos, 

únicos, imutáveis].  

O ser torna-se um fenômeno capaz de alterar o ente, mesmo que de maneira 

efêmera, mas, não por isso, menos importante de ser evidenciado, provocado, 

debatido e, a partir daí, contestado em um momento posterior.  

Assim, poderíamos interrogar: em que consiste a “vigilância” hoje? Para que  

fornecer a vigilância ? Seria apenas para tornar os lugares mais seguros? 

Garantir a segurança seria o fim último da vigilância?  

Explícita e Implicitamente, a segurança ou a busca por ela hoje tornou-se um 

vicio defendido por todos, mas de contornos difusos. A ubiqüidade do perigo, a 
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desconfiança generalizada do outro, paradoxalmente, criam a sensação da 

convivência e do uso comum da cidade na atualidade [ usuários do parque e da 

marquise do Parque do Ibirapuera têm aprovado a vigilância e tentativas de 

ordenamento da ocupação daquele espaço].  

Uma multidão por vezes tomada como “bando” de estranhos, “vadios” 

ameaçadores da ordem social aliada à garantia do confortável uso dos espaços 

urbanos e suas programadas atividades de divertimento parecem confirmar a 

lógica do indivíduo-consumidor da cidade. 

O Estado provedor necessita garantir o adequado “consumo” dos “eventos” por 

ele programados, mesmo que para isso tenha de lançar mão de uma vasta rede 

de vigilância, seleção, segregação e exclusão.  

Quando essa lógica é rompida e os mecanismos de vigilância de precaução e 

prevenção falham em virtude de acontecimentos imprevisíveis, os processos de 

racionalização e disciplinamento da sociedade se desestabilizam, e efeitos 

colaterais permitem que esses acontecimentos forneçam o necessário a ser 

pensado e investigado como agenciamentos coletivos de enunciação, 

engendramentos técnicos da coisa que aparece no mundo como ente e 

existência [a ges-tell de Heidegger]  e seus possíveis devires.  

Nas teorias de mudança social, sobretudo na vasta obra de Foucault, acidentes 

aleatórios, acontecimentos imprevistos, ou não, são sementes responsáveis pela 

germinação de novas ordens.  

Acontecimentos tidos como desvios da ontologia do ente [no caso, o espaço 

público], em virtude da intensidade e freqüência com que ocorrem, podem se 

tornar tendências condicionadoras do socius, portanto, relevantes de serem 

pensados e problematizados. Seguindo Heidegger, em seu famoso texto-

conferência “O que significa pensar?”, ele sugere o que-mais-dá-a-pensar o ser, 

além do já pensado, conhecido e pré-suposto sobre o ente, exercício 

hermenêutico de nossa pesquisa. 

 

  

 


