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PRÁTICAS
01. Síntese do Projeto de pesquisa
O grupo de pesquisa Teoria e Projeto, formado em 2011, desenvolve atualmente a pesquisa "CULTURAs E CIDADE: teorias e projeto", financiada pelo
MackPesquisa e CNPq. A investigação focaliza a relação entre culturas e cidade, privilegiando suas estruturas físicas como lugares habitados em tempo
transitório e amparo das práticas urbanas como expressões significativas da sociedade na vida cotidiana, em sua elementaridade morfológica e realidade
sociológica. Entende que as microdinâmicas sócio espaciais, em suas ações multidirecionais no espaço urbano, agregam significados e a reflexão teórica que
delas podem se originar contribui para o projeto da arquitetura e da cidade. A partir da relação entre Práticas do cotidiano, Culturas, Corpo, entendidos
como "substratos da pesquisa" e ancorada em elementos primários da cidade, aos quais se denomina "temáticas do substantivo", coloca, a partir da
pesquisa empírica, a perspectiva de conformar uma discussão crítica e informar o próprio projeto e a atividade de projetar. Para tal, adota uma visão critica na
relação arquitetura e cidade com ênfase nas práticas que questionam a tradicional separação, no projeto, entre a autonomia da concepção e o compromisso
que incorpora uma experiência previa de espaço.
Em busca de uma relação interdisciplinar e multidisciplinar da arquitetura do edifício e da cidade com outras áreas do saber, a pesquisa se estrutura a partir
das indagações: Qual o papel do projeto de arquitetura e cidade frente a essas questões? Como a disciplina tem-se munido teoricamente para a construção
territorial de alternativas à sociedade? Dada a complexidade dos processos de produção e utilização das cidades, como a teoria se renova, se atualiza no
sentido do vínculo com a realidade, entendendo-se “vínculo” como investigação, leitura e prospecção?
A busca de possíveis raciocínios que se aproximem destas indagações, ancorados na observação das experiências nos espaços urbanos - levou ao
entendimento de que a caracterização bastante específica de São Paulo, enquanto representante de uma urbanidade contemporânea, em sua escala
metropolitana, apresenta nichos de vida citadina e sociabilidade, em “escalas outras” onde a qualidade do discurso e da ação está em primeiro plano.
Temáticas do substantivo: o foco do olhar do arquiteto
Os espaços públicos das cidades projetadas segundo os ditames do urbanismo moderno perderam o valor, a importância, sendo delegados às simples funções
de circular e/ou contemplar. A cidade passou a ser formada por espaços segregados onde as edificações e as pessoas se voltaram para elas mesmas. Por outro
lado, ao tratar a paisagem enquanto mercadoria na ficção e no intuito de legitimação de uma urbanidade sob o impacto de políticas neoliberais e de modelos
urbanos internacionais, o espetáculo pós-moderno promoveu o esvaziamento da esfera pública urbana e respondeu antes ao mercado que à complexa
articulação dos usos cotidianos da vida urbana. Na contramão desta constatação, a pesquisa compreende que a cidade tem sido apropriada, de forma
espontânea, em seus elementos primários, aos quais se denomina "temáticas do substantivo", enquanto "ágoras do contemporâneo na metrópole" nas quais as
ações táticas mostram as culturas do cotidiano que se opõem às catracas, arames farpados, bloqueios, isolamentos, muros cegos, penumbras da vida pública.
As temáticas do substantivo eleitas, associadas a seu valor de uso e olhadas conjuntamente com suas envolventes, são:
1. Rua, ponte, passarela. Lugar de passagem, da troca de olhar. E seu avesso como espaço do confronto.
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2. Praça. Ágora por excelência, espaço aberto, lugar da troca, da manifestação, do encontro. Sua relação de contraponto com o espaço isolado da ágora
pública, o condomínio fechado, o shopping center, a prisão, as arquiteturas mudas da cidade espetáculo.
3. Edifícios. Lugar do habitar, apropriado às tarefas domésticas. Espaço da vida privada que se apropria de edifícios esvaziados e os torna parte da vida pública.
4. Estruturas formais de apoio da vida cotidiana, preexistentes, encontradas e usadas muitas vezes como ready-mades, presentes nas três morfologias
primárias: Laje, plataforma, platô, varanda, terraço, mirante. Lugar privilegiado, que isola e agrega; Muro, arrimo, talude, muretas. Que delineia limites de cota
e de território. Que bloqueia, mas que é suporte para a arte, plano de acesso a outras cotas; Janelas, vidraças. Aberturas para a paisagem, contato visual da
vida privada com o mundo público.
Limites da pesquisa | mapeamento
O limite físico escolhido para a investigação é uma área central, contígua ao elevado Costa e Silva, considerada tanto por seu valor histórico como pelas
ações coletivas que nele se desenvolvem. Lugar de densidade. Por um lado, construtiva, onde é possível identificar níveis de apropriação e permitir a eleição
da escala intermediária, enquanto equilíbrio entre intimidade e distância, que interessa à pesquisa. Por outro lado, de diversidade cultural.
A região apresenta uma multiculturalidade advinda de expressões simbólicas tradicionais – da história da ocupação - e nascentes – das transformações. E,
ainda, caracterizada por processos de transformação, onde, o mais evidente, é, no passado, um declínio acentuado do crescimento populacional ao lado de
uma afluência significativa de população de baixa-renda em habitações precárias; no presente, a possibilidade de especulação imobiliária e gentrificação a
partir da indagação sobre o futuro do elevado.

Área de pesquisa: parte da Barra Funda, Santa Cecília, Campos Elíseos.
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Método
1). Construção de um quadro de referências teóricas que circunscrevem o objeto de estudo: Alinhada a novos rumos das pesquisas sobre a cidade e
por um olhar teoricamente orientado por uma "constelação de conceitos" que conversam entre si e se contaminam.
2). Pesquisa empírica: articulações metodológicas e desafios: A aproximação ao objeto de pesquisa, pela especificidade do tema e a abordagem, coloca
de antemão que o método se constrói no processo de investigação. Em relação às técnicas de pesquisa cabem situar algumas possibilidades de uso
combinado, reconhecendo o alcance e limites de cada uma delas: observação direta, aberta à construção de novas tipologias de interpretação; a
percepção sensível, que quebra o paradigma da clássica oposição entre o sujeito e o objeto.
3). Pós-desenhos a partir da cartografia: O exemplo dado pela observação, em campo, de novos protocolos de uso das estruturas formais existentes,
entendidas «como suportes de experiências», será apropriado e, uma vez compreendida a narrativa encontrada na vida cotidiana, o raciocínio do projeto
estará orientado a compor com ela e prolonga-la. Sua produção deve ser pensada como parte do "léxico de uma prática".
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02. Conceitos síntese | Quadro de referências teóricas que circunscrevem o objeto de estudo

CONCEITOS
sínteses e fragmentos
Os conceitos e noções teóricas apresentadas a seguir de maneira estrategicamente resumida para
que sirvam como elementos de fundamentação no Workshop, expressam uma etapa importante da
pesquisa - CULTURAs E CIDADE: teorias e projeto - onde as aproximações reflexivas individuais e
transversais ao tema foram objeto de comunicações e discussões coletivas.
Tendo a pesquisa o caráter de abrigar interfaces de interesses intelectuais, envolvimentos
acadêmicos e contribuições singulares de cada membro do grupo, visualizam-se como resultado de
uma primeira leitura deste trabalho, dois grandes grupos conceituais:
I.

reflexões mais abstratas sobre o caráter das relações humanas, ethus e práticas sociais como
significantes de culturas e cotidiano na cidade (praticas sociais, cultura e cotidiano).

II.

II. reflexões sobre os elos entre a materialidade de elementos urbanos ou estruturas urbanas
elementares e as formas de apropriações sociais (elementos urbanos e apropriações sociais)
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1. PRATICAS SOCIAIS, CULTURAS E COTIDIANO
1.
Apropriação do Espaço Público – encontro e permanência
Beatriz Ribas Memoli [aluna de graduação | trabalho individual TFG: «"Cidadania: espaço e voz"»]
A apropriação dos espaços públicos é um fenômeno observado e estudado neste trabalho.
O estudo das apropriações pretende observar e entender o modo como as pessoas utilizam o espaço urbano já consolidado. A forma como
ocupam um lugar e o que produzem a partir dele. As cidades estão em transformação constante, mas entende-se que esta forma de vivenciar a
cidade ressignifica estruturas e expressa o desejo de quem passa. A importância deste tipo de estudo é evidenciada por diversos autores
utilizados.
O conceito de Certeau de “estratégia” e “tática” pode servir também para analisar o conceito estudado.
As ações observadas em apropriações do espaço urbano não têm um lugar próprio, são pequenas e independentes, se aproveitando das brechas
e fendas do sistema e do espaço urbano para se infiltrar. As apropriações são ações táticas minúsculas e cotidianas, que ocupam o território de
forma a desafiar a racionalização estratégica da cidade.
Ao explorar novas relações da arte, Lygia chega a novos rótulos para os artistas e os espectadores, agora nomeados propositores e
participadores.
Seja uma ocupação artística ou espontânea, o significado pode ser uma intenção política ou pode ser apenas uma forma de realizar uma
necessidade ou desejo de expressão. A apropriação coloca o cidadão em uma posição ativa frente a cidade, de forma que este tem a iniciativa de
interferir no lugar da sua forma, deixando sua marca.
“Quer tenhamos consciência ou não, o espaço construído nos interpela de diferentes pontos de vista: estilístico, histórico, funcional, afetivo. O
alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas estruturas visíveis e funcionais. Todos esses componentes de subjetividade social,
maquínica e estética nos assediam literalmente por toda parte, desmembrando nossos antigos espaços de referência.” (GUATTARI, 1992)
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Já as apropriações relacionadas ao encontro e permanência demonstram o desejo das pessoas por vivenciar o espaço público, mesmo com os
aspectos culturais e o “medo”.

Quando a cidade se coloca de uma forma que as ruas são só para passagem, sem nenhum incentivo ao encontro, as pessoas
encontram sua própria maneira de ocupar. E estes lugares genéricos e impessoais tornam-se espaços reais e praticados.
2.
Apropriações dos espaços públicos
Maria Isabel Camañes Guillén [aluna de pós-graduação | trabalho individual Mestrado: «“Sob(re) o Minhocão:
apropriações, arte e festa”»]
Paisagem cultural: paisagem como processo ou atividade, caracterizada por suas propriedades dinâmicas - paisagem como processo ou atividade.
A cidade contemporânea pode ser encarada como um caleidoscópio, na medida em que exige uma reorganização da visão através de um novo
tipo de espectador, inaugurado pelo flâneur. (PEIXOTO, 2004).
A paisagem urbana é construída através de uma visão móvel e múltipla, adquirida por um movimento constante e acelerado do espectador, já
que é impossível ter uma visão conjunta da totalidade.

O conceito de apropriação se refere ao ato do usuário se apoderar de um espaço de uso público. “Os praticantes ordinários das cidades
atualizam os projetos urbanos e o próprio urbanismo, através da prática, uso ou experiência cotidiana dos espaços urbanos e, assim, os reinventam,
subvertem, ou profanam (...)” (JACQUES, 2010, p. 113).
Na reflexão acerca das práticas cotidianas, em meio às quais se ambientam as práticas artísticas, Certeau (1998, p. 87) afirma que “o ato de
andar é para o sistema urbano o que o ato de falar é para a linguagem.”
As intervenções temporárias às quais o presente estudo se refere são aquelas que interferem no espaço urbano como forma de manifestação
artística ou apropriação dos espaços públicos.
É possível classificar tais intervenções em: espontâneas; apoiadas nas atividades do cotidiano; e outras que podem ser chamadas de eventos,
com sentido de particularidade, pelo fato delas produzirem transformações mais significativas aos espaços públicos em que se aplicam.
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Segundo Pallamin (2000), a valorização das práticas cotidianas é fundamental para a arte urbana pois, enquanto a cotidianidade puder se
manifestar através da arte, terá onde se propor a apropriação do espaço público e alteração de sua carga simbólica.
Elementos da paisagem:

Dinamismo - a paisagem urbana está em constante mutação|
Reversibilidade- as intervenções e apropriações passam a ter identidades distintas, notadamente efêmeras e nômades|
Flexibilidade- abrir o indeterminado, trabalhando em um campo aberto à transformação|
Imprevisibilidade - A cidade é um território imprevisível|
Conexão. articulação de diferentes fragmentos socioespaciais na busca de uma visão diferenciada, de forma a aglutinar tecidos e
espaços fragmentados.
3.
Caminhar
André Nogueira [aluna de pós-graduação | trabalho individual Mestrado: «“O Elevado Costa e Silva: do
artefato ao artifício”»]
O que se discute é a necessidade de um novo olhar.
No caso das cidades, a conexão existente entre o corpo urbano e o corpo humano é muito mais íntima do que normalmente se imagina. Sendo
assim, as cidades e os homens unem-se em uma simbiose perfeita, de resultados quase sempre imperfeitos (SENNETT, 2003).
Paola Berenstein Jacques (2008) propõe que o corpo humano seja um objeto de estudo, e que, através dele, se entenda o corpo urbano, a partir
daquilo que ela chama de errâncias.
De Certeau (2011) nos mostra que há um conhecimento espacial próprio dos praticantes do espaço, ou uma forma de apreensão, que se
relaciona com um saber subjetivo, lúdico, amoroso.
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Neste processo de deriva tratado com reconhecimento espacial, emotivo e sensorial, carrega etapas de orientação, desorientação e
reorientação de maneira a ensinar o errante a apreender corporalmente com a cidade, ou seja, a (re) construir e, sobretudo, a analisar nossas
próprias corpografias (JACQUES, 2008),
O caminhar valoriza o indivíduo e as experiências emocionais, perante a morfologia e o funcionalismo da cidade. (...)O envolvimento do ser
humano no território abordado promove outras percepções do espaço (NOGUEIRA, 2016).
O território oferece uma série de experiências profundamente diversas entre si, porém todas elas permitem a construção de aventuras e,
portanto, o despertar do espírito aventureiro, convertendo cada percurso em uma nova descoberta. Inevitavelmente, a prática do caminhar, aos
poucos, transforma-se na própria expressão de forma autônoma, e a construção da paisagem aos poucos se constitui em uma mescla entre ação,
observação e interação (CARERI, 2013).
O fio condutor destas ideias seria a simples experiência corporal no cotidiano, através de caminhos alternativos, desvios, linhas de fuga,
micropolíticas ou ações moleculares de resistência ao processo molar de espetacularização das cidades contemporâneas.

Mergulhar na paisagem e seus elementos para percebê-los e, depois entender seus conflitos é uma das maneiras de se
compreender a cidade.
4.
O desejo e as ações humanas - transformações na cidade contemporânea
Hugo Rossini [aluna de graduação | trabalho individual TFG: «"O desejo na cidade. A expressão da vida pública
no espaço urbano contemporâneo"»]
O desejo é um conceito que fascina. Ele indica uma energia inquietante no interior do indivíduo que anseia extravasar do campo imaginário e se
transformar em realidade.
A cidade tem um papel protagonista nesta discussão. A cidade, como estrutura física, comporta as relações humanas e as dinâmicas do cotidiano,
e é nela onde se desenvolve a vida e se produz conhecimento.
O desejo é a libertação do indivíduo social.
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O desejo está no intelecto, portando ele demanda o pensar. (GUATTARI, 1996)
O movimento, intelectual e físico, é gerado pelo desejo. Marilena Chaui sugere que ele nasce no íntimo do ser que deseja, como uma vontade
latente por algo que não possui de fato. Essa relação é acompanhada por um sentimento de anseio e inquietação, que a priori pode parecer
angustiante, mas é o desejo que dá causa aos indivíduos e o seu movimento que preenche as cidades com fluxos, ações e vida.

“O movimento é o meio que o imperfeito cria para chegar ao imutável. O desejo move o mundo, ânsia da matéria
indeterminada em busca de sua forma acabada e para sempre inalcançável” (CHAUI, apud NOVAES, p. 29)
É uma ação, desenvolvida por agentes que possui desdobramentos na cidade e sempre constrói algo. Essa latência une indivíduos com interesses
e anseios em comum, gerando dinâmicas urbanas que muitas vezes se distanciam do cotidiano e criam novas possibilidades.
“A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à
condição humana da pluralidade” (ARENDT, p. 15)

A pluralidade é aquilo que nos diferencia. Faz com que todos tenham identidade e que nenhuma pessoa seja exatamente igual a ninguém.
Esta condição da pluralidade está dentro do que Guattari chama de Cultura-alma-coletivo, a cultura que nasce com todos os indivíduos e se
expressa naturalmente ao longo da vida pelas ações. É uma maneira muito democrática de pensar a cultura, já que todos os indivíduos a
possuem, e podem reivindicar sua própria identidade cultural, diferenciando-os de alguns e aproximando-os de outros, criando grupos unidos
por um mesmo pensamento, ou até uma mesma condição. Que não são exatamente iguais, mas que ganham força em seus discursos por
estarem em coletivo.

[desejo como movimento transformador – ação – expressão da condição humana da pluralidade]
5.
Intervenções Artísticas: as contribuições dos conceitos de Amabilidade Urbana e Hospitalidade na
compreensão do convívio nos espaços públicos das cidades
Pâmella Mochiute Cruz [aluna de pós-graduação | trabalho individual Mestrado: «“Derivas contemporâneas: as
contribuições de intervenções artísticas urbanas na reflexão sobre o espaço público e o direito à cidade”»]
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Compreender as contribuições das intervenções artísticas como práticas que dão visibilidade às questões e problemáticas dos espaços públicos a
partir dos conceitos de amabilidade urbana.
No campo das artes, diversas são as formas de explicitar e questionar o mundo atual, e cada vez mais se apagam as fronteiras entre as linguagens
artísticas e mesclam-se os campos de conhecimento, seguindo na contramão de uma visão de mundo fragmentada e homogênea. A intervenção
urbana surge, no campo das artes, como uma maneira de trazer à tona aspectos e questionamentos referentes ao modo como sujeito, arte e
ambiente urbano se relacionam,
As práticas intervencionistas embaralham a ordem vigente e as práticas usuais nas ruas, e são capazes de ressignificar as relações sensíveis entre
sujeito e o espaço público, provocando fissuras nos modelos comportamentais e proporcionando a construção de um saber relacional, que se faz
no ato da experiência e que não pode ser dissociado da memória pessoal e da afetividade. Exigem do público uma postura menos passiva e
contemplativa, oferecendo a oportunidade de se vivenciar determinado espaço e não apenas passar por ele.
As intervenções artísticas do presente trabalho se encaixam na categoria de intervenções temporárias (FONTES, 2012). Ainda que sejam efêmeras, no
sentido de uma permanência no tempo, elas causam efeito de contaminação, deixando rastros de outras formas de convívio e atuação na esfera pública.

Os conceitos (amabilidade urbana e hospitalidade) trazidos à luz serão apresentados como complementos um do outro, tecendo um diálogo
que evidencia as intervenções artísticas como instrumento que reafirma a ideia do espaço público como coração da vida democrática.
Amabilidade urbana – “(...)pode ser considerado como um atributo do espaço amável, que promove ou facilita o afeto e a proximidade,
opondo-se ao individualismo, por muitas vezes característico das formas de convívio coletivo contemporâneas. (FONTES, 2013, p. 26).
Hospitalidade – relaciona-se a figura do estrangeiro (e do estranho) na cidade. E o que será necessário é a adequação da língua, um deixar-se
de descobrir e ser descoberto pela relação com o outro. Como afirma Derrida (2001): se trata de uma relação de tensão; esta hospitalidade e
qualquer coisa menos fácil e serena. Sou presa do outro e refém do outro, e a ética está fundada nessa estrutura de refém.

O encontro com o outro é sempre um devir.
6.
O Outro na Cidade: apontamentos em direção a uma necessária conscientização urbana, uma alteridade
urbana
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Ricardo Luis Silva [aluna de pós-graduação | trabalho individual Doutorado: «“Elogios à inutilidade: A
incorporação do Trapeiro como possibilidade de apropriação e leitura da Cidade e sua alteridade urbana”»]
Ler a Cidade é entender o que é essa “outra” entidade, o Outro.

Quando nomeio esse meu “Outro” dessa forma, não me refiro a um lugar psíquico, mas sim a uma corporalidade que vive além do eu. Ele é o
personagem urbano que abarca todos.
Quinet, ao elaborar reflexões acerca da presença do Outro na obra de Lacan, coloca um sujeito, o eu, a indagar
Quem é você, que está diante de mim, que é meu semelhante, ser humano como eu (...) feito à minha imagem e semelhança, feito de uma
corporalidade que me faz crer até que somos irmãos? (QUINET, 2012, p. 08)
Quem é esse que tem características físicas semelhantes às minhas, mas que não sou eu?

Quinet (2012, p. 18), “Esse outro, se é alter, é alter ego, nada mais do que meu ego alter-ado”. O Outro tem as minhas características humanas,
mas que se apresentam fora de mim. O que indica que seria impossível compreender a existência do eu sem considerarmos a igualmente
existência do Outro.

...é preciso estar perante um Outro. É observando o Outro, que é semelhante, que o eu completa as lacunas de sua constituição
corporal.
Colocar-se à disposição faz com que o eu se entregue às possibilidades de intervenção e questionamento vindos de fora, vindos do
Outro.
Essa presença, inserida à força, gera um incômodo e insegurança diante da possibilidade desse Outro desestabilizar a individualidade controlada
do eu. Individualidade que é construída superficialmente sobre o corpo do eu, baseada em relações pequenas, vazias e superficiais.
Esse outro intruso, que se manifesta como semelhante, é experimentado e percebido como aquele que invade o que é meu e rivaliza comigo.
(QUINET, 2012, p. 09)
Viver junto é viver nas cidades. Não é viver em família, nem entre amigos. Viver junto não é problema da vida privada, mas da vida pública Só a
vida urbana nos obriga a conviver com uma multidão de desconhecidos; estamos permanentemente na dependência do contato com pessoas que
não escolhemos. (KEHL, 2015, p. 22)

Olhar nos olhos dos outros é Alteridade. Olhar nos olhos dos outros enquanto vivemos na Cidade é Alteridade Urbana.
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7.
Urbanidade - a construção do conceito
Maria Victoria Marchelli [aluna de pós-graduação | trabalho individual Mestrado: «“Estrutura da paisagem:
densidade, verticalização, paisagem e percepção no centro de São Paulo (1950-1960)“»]
Milton Santos (1992, p. 241) diferenciou os termos cidade e urbano, afirmando que a primeira “é o concreto, o conjunto de redes, enfim a materialidade
visível do urbano, enquanto que este é o abstrato, porém o que dá sentido e natureza à cidade”.
De forma geral, pode-se definir a cidade como o local onde as relações urbanas acontecem.

Expandindo-se a consideração do termo, temos: “conjunto de formalidades e procedimentos que demonstram boas maneiras e respeito entre
os cidadãos; afabilidade, civilidade, cortesia, cordialidade” (HOUAISS, 2001, p. 2809),
Compreende-se o conceito de urbanidade a partir da sua relação com a escala urbana. Esse conceito, conforme salientado por Aguiar (2012), é
afeito ao conjunto de qualidades que distinguem uma cidade, estando presente “no modo como a relação espaço/corpo se materializa”.
Urbanidade não se relaciona apenas a esfera da paisagem,
Abrange-se na capacidade de interação das pessoas com a cidade, sendo que os espaços dotados de urbanidade dependem não só da vitalidade urbana
como também da capacidade de criar relações, frutos dessa diversidade

Segundo Rolnik (1993:28)), o território ultrapassa a noção de espaço quando existe uma relação com o sujeito, ou seja, “[…] há uma relação de
exterioridade do sujeito em relação ao espaço e uma ligação intrínseca com a subjetividade quando se fala em território”.
Conforme apontado por Holanda (2010), os elementos presentes no âmbito urbano precisam se articular entre si para garantirem qualidade e vitalidade
urbana,

Ressalta-se que projetar qualificadamente significa projetar com urbanidade, por meio da articulação dos recursos. Os edifícios não podem ser
pensados isoladamente, eles precisam se articular com o seu entorno, a paisagem urbana.
O arquiteto tem como responsabilidade ética desenhar espaços públicos. Uma cidade que segrega e não se articula não tem urbanidade.
E se não ocorrer a integração entre os objetos construídos e o espaço urbano, essa relação não é possível, comprometendo a qualidade da cidade.
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A cidade, as ruas e os edifícios são “participantes ativos” na construção de urbanidade. Busca-se, por meio da urbanidade,
atingir uma “cordialidade do espaço”, ou seja, criar projetos com integração, função e articulação.

II – Materialidade urbana e apropriações sociais
8.
DialogiCidade (espaços de transição)
Andre Reis Balsini [ex-aluno de pós-graduação | trabalho individual Mestrado: « Os espaços de transição entre
a arquitetura e a cidade: conceitos de projeto e edifícios referenciais do eixo Rio-São Paulo»]
Dialógico é um atributo aplicável a este gênero de espaços, onde se opera a mediação entre as esferas pública e privada, entre ambientes que se
diferenciam por operar em dinâmicas distintas. São espaços que articulam oportunidades de contato inter-humano e convívio, onde o projeto
pode contribuir ajustando e propondo ambientes compartilháveis. O diálogo pressupõe ambientes que tenham condições de abrigar a alteridade
e oferecer condições para a percepção do outro. Dessa forma, os espaços de transição se afiguram como ambientes capazes de promover a
inclusão e ser geradores de qualidade de vida nas cidades.
Entendemos a cidade como construção social e expressão da coletividade. A cidade se constrói ao mesmo tempo em que se desenvolvem as
várias expressões de uma cultura local. A arquitetura gera uma multiplicidade de configurações, caracteriza lugares, define rotinas, a cidade
torna-se realidade concreta, projeto após projeto.
Polis & ágora | A cidade, de fato, é lugar do múltiplo e do diverso, uma expressão do coletivo que comporta, inclusive, o contraditório.
O ambiente público da cidade contextualiza uma dialogicidade que comporta toda uma gama de representações inseridas no espaço social.
Sob o aspecto da comunicação entre os espaços de casa e rua, Damatta (1984:5) destaca os espaços de transição propiciados pela arquitetura.
Faz referência a determinadas soluções em projeto já incorporadas ao ambiente tradicional da cidade, plataformas para sociabilidades pontuais
na tangência entre casa e rua: “Uma relação permanente e forte entre rua e casa, entre este mundo e o outro mundo (ibid, p.13).
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O diálogo é entendido como um pressuposto da cultura; uma instância do processo em que se estabelecem as bases da formação e do
desenvolvimento culturais.

Para uma maior extensão dialógica, uma maior interlocução, demanda-se uma ativação das bordas do recinto urbano, em um
diálogo franco com o bairro.
(...) é necessária uma resposta proveniente do entorno, pressupõe uma interlocução efetiva com um agente externo que agrega
valor positivo ao conjunto ambiente.
9.
Direito ao delírio
Edison Ribeiro [aluna de pós-graduação | trabalho individual Doutorado: «“Pulso da cidade: fruição do espaço público
na região central de São Paulo”»]

Diálogo entre pensamento, arquitetura e apropriação |corpo de prova dinâmico, que deve reproduzir as propriedades do campo de pesquisa
|espaços de tensão e contraste explícito entre a estrutura arquitetônica e a ocorrência de outras formas de apropriação | sem eleger modelos e
evitando a reverência desmedida.
Confrontar morfologia, as lógicas do pensamento consignado no planejamento e desenho urbanos e a potência das dinâmicas urbanas | possíveis
aprendizados e implicações mútuas para os três vetores na formulação de espaço público. Forma Urbana (físico) – Planos Urbanos (ideário) e
Apropriações (pulso vital).
“A Cidade”, por Massimo Cacciari (2004) |
“Polis”grega: o território passava se constituir a partir de uma comprovação de laços de identidade, o espaço selava laços entre
semelhantes | “Civita”romana: o território é pré-existente, conforma diferenças que não dependem de laços e são mediadas por
um marco regulatório, embrião do direito | relações de pertencimento, convivência entre iguais, dão lugar a uma aliança
permanente | “Roma Mobilis”, cidade em movimento, sem fronteiras | “lira” = “sulco” ou “borda” | expansão do Império
Romano contou com o ato de “de-lirar” ou “de-lírio”, | “direito ao delírio como ruptura dos sulcos, borrão das fronteiras ou
bordas”,aproximar gentes |
“O Espaço Crítico”, por Paul Virilio (1993) |
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Possíveis lugares de contágio entre diferenças: “interface entre dois meios onde ocorre uma atividade constante sob forma de
troca entre as duas substâncias postas em contato. [...] a ‘superfície-limite’ torna-se uma membrana osmótica, um mata-borrão.
“Invenção do Cotidiano,por Certeau (2004)

|

pequenas e despretensiosas narrativas do cotidiano”, das quais se pode esperar um novo pulso de cidade | aporte dos conceitos
leva à busca dos espaços em que se dá essa diluição de territórios, com aproximação de públicos, experiência da fruição do
espaço por públicos distintos? Que lugares oferecem o desfrute do direito ao delírio? delírio depende de táticas ainda frágeis, não
mapeadas ou codificadas, um modo surpreendente de operação.
[no Centro de São Paulo] Campos de contágio dependem do surgimento de táticas ainda frágeis, que atuam por percolaridade ou infiltração,
não mapeados ou codificados, dependendo de um modo surpreendente de operação.

Mapear mecanismos de diluição das formas tradicionais de construir o espaço público.
10.
Hibridismo
Adriana Monzillo de Oliveira [aluna de pós-graduação | trabalho individual Doutorado: « “Território híbrido
multinivel: vitalidade emaranhada”»]
Está enquadrado em qualquer área de pesquisa em ciências humanas, o ‘hibridismo estrutural’, também conhecido como ‘hibridismo cultural’ e
mesmo ‘urbanismo híbrido’ (ALSAYYAD, 2001), que tem esse sentido que relaciona o global com o local é o mais prevalente.
A intenção é utilizar tal conceito para estudar problemas e evidências que estão entre a escala do edifício e do desenho urbano (entorno),
restringindo-se portanto a questões meramente locais.
Como interlocultores, três autores:
Joseph Fenton com a obra Hybrid Buildings (1985)| Javier Mozas com o texto This is Hybrid (PER, 2011| Aurora Fernandez Per com o texto
Hybrid versus Social Condenser (2011).
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Algumas de suas principais características são:
Personalidade. A personalidade de um híbrido é uma celebração da complexidade, diversidade e variedade de programas.
Sociabilidade. O híbrido se alimenta da reunião das esferas público e privada
Projeto. Cada possibilidade de produzir um híbrido é única. Trata-se de uma possibilidade de reunir interesses públicos e privados para a
construção de um ambiente urbano com cada vez mais vitalidade
Forma. A relação entre forma e função de um híbrido pode ser explícita ou implícita.
Processos. A mistura de usos é só parte do processo de hibridização. A estrutura dos edifícios pode ser híbrida, aço e concreto. O tipo de construção pode
ser híbrido, convencional e seco. A incorporação dos imóveis pode ser híbrida, por meio de parcerias público-privado. A gestão pode ser híbrida através de
propriedades individuais e comunitárias. Os usuários podem ser híbridos, moradores e não moradores.
Densidade. Ambientes densos
Escala. Híbridos são associados a certa forma de grandeza,
Cidade. inclui perspectiva, inserção no grid, diálogo com outros marcos urbanos e interrelação com o espaço público envolvente.

O híbrido se abre para a cidade e incentiva o contato entre estranhos. O híbrido é pensado para criar condições de intensidade e
vitalidade da cidade, atraindo pessoas de fora, favorecendo a mistura e a indeterminação.
11.
Persistências das Formas Urbanas
Flavia Ribeiro Botechia [aluna de pós-graduação | trabalho individual Doutorado: «A cidade se move. Metamorfoses da
planta da cidade de Vitória no século XX.»]

Investigar as “marcas físicas da cidade” e a morfologia dos tecidos urbanos como expressão do processo de produção, fundação e apropriação
da cidade. Noções, conceitos e autores: Lavedan (1926), Braudel (1958), Morris (1979), Kostof (2009), Portas (2005), Conzen (1960).
Autores como Lavedan (1926), Braudel (1958), Morris (1979), Kostof (2009), Portas (2005) se opõem à noção de cidade como obra acabada. Esta
perspectiva lida com o entendimento de que na composição da forma urbana coexistem ciclos de vida de diferentes elementos. Esta dessincronização leva,
por sua vez, à identificação de, pelo menos, dois processos morfológicos: o de contínua transformação, como o que acontece com edificações e usos do solo;
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e outro que lida com a estagnação das estruturas na longa duração, principalmente no que se refere ao traçado e a estrutura fundiária. Interessa aqui, para os
estudos que se pretende fazer, o segundo processo.

Um dos pioneiros a abordar o tema da estagnação morfológica é Pierre Lavedan. Ao identificar os elementos geradores da planta da cidade, ele
reconhece uma lei, “não universal, nem absoluta”, a qual denomina “Loi de La Persistence du Plan” (Lei da Persistência da Planta) (LAVEDAN,
1926, p. 91). Segundo o historiador ao observar vestígios de épocas anteriores na cidade, as evidências apontam para a permanência de edifícios,
catedrais ou mesmo edificações ordinárias; não se deve, entretanto, esquecer que os elementos bidimensionais também possuem níveis de
perenidade, como a composição de vias e o parcelamento.
Na década de 19060, MRG Conzen (1960) considera estudar a morfogênese das formas urbanas e sua longevidade. Dentre os aspectos
estudados pelo autor, está a tentativa de identificar por que alguns elementos permanecem no tempo: “[...] as formas operam, geralmente, ao
longo de muitos séculos, quando os originais continuam a ser funcionalmente apropriadas às atuais condições e às condições passíveis de
mudança da vida da cidade, ou que sobrevivem através de inércia material, às vezes em estado desastroso”. (Tradução de PEREIRA COSTA;
GIMMLER NETO, 2015, p. 126).
Resgatando a referência aos estudos de Lavedan, Pierre Pinon ao analisar a metamorfose do tecido urbano de algumas cidades francesas
também identifica a permanência/ persistência das formas urbanas (PINON, 2008). Para este autor, através da análise documental cartográfica,
há indícios de que a forma atual da cidade é resultado de um processo de permanência (sedimentação) e persistência (deformação) de estruturas
anteriores, sejam elas materiais ou imateriais.

Investigar as “marcas físicas da cidade” e a morfologia dos tecidos urbanos como expressão do processo de produção, fundação e
apropriação da cidade.
12.
Espacios en transición
Benedetta Rodeghiero [Professora Doutora Curso de Urbanismo y Proyectos VI de la EAR2]

2

Escola d'Arquitectura de Reus (EAR) | Universitat Rovira i Virgili (URV) – Espanha. Tese de Doutorado: “Permanenza e trasformazione in architettura. Gibellina e Salemi: città usate”, (ETSA
Barcelona, 2008).
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Espacios en Transición se origina a partir de la reflexión sobre el concepto de "espacio" en de Certeau (1992); de "no-lugares" en Augé (1992)
y de "post-it city" en La Varra (2008) y se refiere a aquellos espacios creados espontáneamente o transformados por las comunidades

locales y en espera de un uso oficial y legal definitivo. En concreto pretendemos poner énfasis en el uso de estos espacios y sus
implicaciones sociales, reconociendo su enorme potencial en el proceso de empoderamiento de las comunidades locales.

La pregunta de Investigación: ¿Cómo podemos detectar, mapear y evaluar los espacios en transición? 01. Aproximación fenomenológica
(Merleau-Ponty, 1975): Diagnóstico técnico con recogida de datos y mapeo del lugar | Itinerario participado con los vecinos/as (Jacobs, 1961).
02. Aproximación historiográfica: La doble línea del tiempo: la oficial + las microhistorias (Ricoeur (2000), Ginzburg (1976), Grendi (1977), Poni,
(1979). 03. Aproximación socio genética y topológica: Análisis de los elementos resilientes (Muntañola (1979), Pedragosa (2014), Rodeghiero
(2012).
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03. Mapeamento das Derivas: Roteiros | Pesquisa empírica e Cartografia
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Derivas – Temas, exemplos
01. Abandono de áreas públicas

Rua Lopes Chaves

02. Comércio que se estende para a calçada (toldos, cadeiras, caixas com produtos/mantimentos)

Rua Lopes de Oliveira
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03. Esquinas como momento de excepcionalidade

Rua Doutor Carvalho de Mendonça
04. Comércio na soleira da calçada

Rua Brigadeiro Galvão
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05. História material que permanece no casario

Rua Dr. Carvalho Mendonça

06. Patrimônio Histórico Tombado: Vila Parque Residencial Savoia

Rua Vitorino Carmilo
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07. Mobilização de redes sociais - ação do poder local na transformação do território

Rua Capistrano de Abreu

08. Espaços da resistência, da disputa, da ocupação por movimentos sociais

Rua das Palmeiras
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09. Fábricas. Muro-suporte. Comunicação. Expressão.

Rua Dr. Carvalho de Mendonça

10. Espaços residuais - Vazios potenciais de vida pública

Rua Barra Funda
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Deriva - Outros temas fotografados e comentados:
Paisagem urbana alterada e desestruturada no entorno imediato à infraestruturas: elevado, avenidas de muito tráfego, linha férrea
Duas escalas urbanas: a metrópole e a cidade das trocas
Três escalas da arquitetura: o espaço público (a rua), o espaço intermediário (entre edificação e rua), espaço privado
Praças: escalas, usos e sem articulação entre elas
Ação e apropriação dos moradores - Espaços da permanência, equipamentos e mobiliário para a pausa
Habitação precária
Contrastes de tempos: gabaritos, tipologias, comércios e serviços
Fronteira sem perspectiva visual e sem possibilidade de transposição exclusiva do pedestre: limite linha férrea
Ruínas modernas
Centralidades na escala do bairro
Relação porta-rua: franca e defensiva
Apropriação de noite: forte presença de casas noturnas
Demarcação de território pela vida informal: carrinhos de venda de frutas, cantos e sombras escolhidas como dormitório
Cotas criadas: passarelas, uso do elevado como parque nos fins de semana
Fachadas urbanas: o tempo da cidade tradicional e o casario / fachadas não urbanas: a cidade moderna e os condomínios murados
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04. Proposta e resultados do Workshop “Culturas do cotidiano e corpo da cidade” | Pós desenhos a partir da Cartografia
Proposta
Workshop do projeto de pesquisa Culturas e cidade: teoria e projeto, de 08 a 13 de agosto, com a participação de todos
os pesquisadores do grupo e aberto a alunos do curso de Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Alunos da PósGraduação, professores em outras escolas, convidaram alguns alunos seus orientandos.
PERSPECTIVAS PARA O WORKSHOP: Experimentar, pelo projeto, ESTRUTURAS COMPLEMENTARES às
legitimadas pela apropriação de elementos físicos do espaço urbano. Proposta em croquis, arquivos eletrônicos e sua
localização em maquete construída pelo grupo de pesquisa.
QUESTÕES ADVINDAS DO PROJETO DE PESQUISA:
1. cultura e vida material
2. ação cotidiana (anônima) e construção do espaço
3. discussão sobre o lugar das disciplinas- arquitetura e urbanismo – na cultura brasileira hoje
4. deslocamento entre representação e contexto: projeto como representação, mais do que expressão da vida social
5. produção do espaço – uso/apropriação do espaço. Destaque ao segundo como tema de discussão e propostas
6. experiência como determinante: novas práticas sociais, diversidade cultural, reorganização do público no espaço urbano
7. microdinâmicas e atribuição de significados
8. elementaridade morfológica e realidade sociológica
9. práticas sociais expressas na materialidade dos espaços e nas construções simbólicas
10. temáticas - formal, funcional, simbólico, significado - dos substantivo: Rua, ponte, passarela; Praça; Laje, plataforma, platô, mirante; Muro, arrimo, talude;
Térreos de uso coletivo ou público dos edifícios.
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Relato
Os trabalhos tiveram início com a apresentação da pesquisa, dos conceitos estudados, do resultado das derivas e da maquete elaborada pelo grupo. O
workshop colocou aos estudantes participantes, portanto, questões estruturadoras da pesquisa: empíricas, levantadas pelas derivas feitas e sistematizadas
pelos pesquisadores e temáticas teóricas, elaboradas a partir de autores referenciais a cada uma delas.
O processo de trabalho passou pelo reconhecimento das estruturas espaciais da área objeto da pesquisa utilizando-se de maquete das condições físicas e
topográficas, além da rede viária e da conformação das quadras. Essa primeira aproximação desencadeou observações considerando-se escalas diversas: da
metropolitana à local.
Do ponto de vista da representação, também se esclareceu que processo previa proposta apresentadas em croquis e a complementação da maquete por
cada grupo, ao longo dos dias, para uma visualização do andamento dos trabalhos e para que resultasse, assim, uma proposta mais completa e complexa para
a área de estudo.
Conforme interesses e afinidades, os participantes se dividiram em 04 grupos, todos compostos com alunos da Graduação e da Pós-Graduação.
O Grupo 01 + 02, com a proposta “Ruínas e transformação”, trabalhou ao longo da orla da ferrovia, onde há estruturas arquitetônicas subutilizadas, largas
área desocupadas e a presença da Favela do Moinho. A proposta, apoiada nos conceitos de “empoderamento e apropriação”, olhou para a escala
metropolitana e para as escalas locais. Propôs um Parque Linear com vários equipamentos de ócio, cultura e esporte.
O Grupo 03 na sua proposta “Promover a luz em espaços públicos” considerou a escala das pequenas ações no cotidiano. Propôs equipamentos e
mobiliário urbano para as calçadas de vias secundárias da área, de forma a amparar as atividades banais da vida diária.
O Grupo 04, “Contaminação das bordas: o delírio e as dinâmicas urbanas no cotidiano”, distinguiu amparar a gentileza urbana. Olhou para as
esquinas, as empenas cegas, as calçadas estreitas, a agressividade do embate entre pedestres e veículos.
O Grupo 05, com o título “Encontros atípicos”, iniciou a proposta pela morfologia, identificando particularidades do tecido que contrariam a grelha
dominante.
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Processo

Foto 01: Dia 01: maquete com o apontamento das áreas de interesse dos 04 grupos.
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Apresentação final – o exemplo do Grupo 01 + 02

Fotos 02, 03, 04: maquete com os vários projetos.

Fotos 05, 06, 07: croquis das propostas sobre foto.
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Sobre o Workshop | Resultados
O workshop marca uma etapa finalizada da pesquisa, que deve ser substrato para revisões de rumo e restruturação das demais etapas. Sinaliza, já em
primeira ordem, que a abordagem proposta como método e que envolve uma interpelação entre reflexão teórica, pesquisa empírica - percepção sensível e
observação direta – e ação de projeto, nesta ordem, é uma mudança de orientação e postura ética na atuação profissional e na didática de ensino, na FAU
Mackenzie, no Brasil, em geral.
O processo de projeto que se desenvolve na combinação entre repertório teoricamente orientado, registros e cartografias da área, abre uma perspectiva de
ação sobre o território que considera uma experiência previa – dos cidadãos envolvidos e do arquiteto. Também sinaliza respostas eminentemente
arquitetônicas – do objeto à cidade -, abrangendo várias escalas que influem na dinâmica da vida cidadã cotidiana. Como resultado, portanto, se apresentaram
propostas voltadas à atribuição de qualidade urbana às infraestruturas; resgate do patrimônio material; criação de cotas novas; reforço e/ou
complementaridade de dinâmicas existentes; articulação de áreas com rompimento de barreiras físicas; demarcação do espaço com pontuação; atenção a
diferentes escalas (da metropolitana à vida cotidiana); estruturas modulares, entre outras proposições.
Ainda sobre o processo, merecem atenção as trocas profícuas entre professores, alunos da pós-graduação e da graduação. A orientação implementada pelos
pós-graduandos, a partir das temáticas de suas pesquisas, atribuiu ao workshop – e ao desafio projetual – diversidade de abordagens e de possibilidades de
experimentação pelo projeto.
Em síntese, a concepção e os resultados do workshop merecem ser vistos em dimensões entrelaçadas: o relevo depositado sobre as práticas sociais do
cotidiano, em suas variadas cadências e modos de apropriação da cidade como expressão de culturas que sustentaram as propostas projetuais; a experiência
pedagógica centrada na valorização do diálogo e junção de competências acadêmicas diversas que permitiu aflorar nos processos concentrados de criação,
um conhecimento tácito, um saber não-sabido e, sobretudo o reconhecimento da importância das relações entre a descrição empírica e a reflexão teórica.
Aberto ao aprofundamento das questões levantadas pelo workshop, o projeto de pesquisa deverá incorporar, à sua dinâmica, o aprofundamento das
reflexões e novos conceitos ao seu discurso, em uma nova experiência de workshop a se realizar em fevereiro de 2017.
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REFLEXÕES SOBRE AS PRÁTICAS
I
A PROPÓSITO DE UMA EXPERIÊNCIA
II
CULTURA, VIDA COTIDIANA E SOCIABILIDADES URBANAS
III
TEMÁTICAS DO SUBSTANTIVO
ou
OS ELEMENTOS URBANOS: PROCESSO-FORMA-CONTEÚDO
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A PROPÓSITO DE UMA EXPERIÊNCIA
Maria Isabel Villac
Afinidade desejável
Em 2015, com data final de recebimento de artigos em 20 de agosto, a revista OASE Journal for Architecture, da Holanda, faz uma chamada
de artigos com o título "SOCIAL POETICS _ The Architecture of Use and Appropriation"3, situando a temática em «uma tradição que atribui um
papel central para as questões de uso e apropriação na reflexão arquitetônica»4. A expectativa era por textos que apresentassem «uma prática
específica de projeto ou projeto que lança luz sobre o quadro conceitual, as motivações subjacentes e o contexto específico em que esta
prática foi desenvolvida»5. Na mesma época o grupo "Teorias e Projeto" estava estruturando o novo projeto de pesquisa "Culturas e cidade:
teorias e projeto", cuja proposta, em investigar «estruturas físicas da cidade, lugares habitados em tempo transitório e amparo das práticas
urbanas como expressões culturais e significativas da sociedade na vida cotidiana, em sua elementaridade morfológica e realidade
sociológica», buscava aprender, para o projeto, «a pluralidade de expressões da vida cotidiana» (VILLAC et al. 2015).
Esta sintonia, entre um entendimento europeu, acostumado à valorização de hábitos e costumes da vida cotidiana, e um raciocínio aqui
localizado, nesta metrópole abandonada à própria sorte e, no entanto, potente de vida pública, não é coincidência, mas afinidade com uma
postura menos autoral e mais participativa dos arquitetos no projeto.

3

Ver: http://www.oasejournal.nl/en/News

4

Tradução livre: «a tradition that gives a central role to questions of use and appropriation in architectural reflection».

5

Tradução livre: «a specific project or design practice that sheds light on the conceptual framework, the underlying motivations and the specific context in

which this practice was developed».
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Isso constitui, para esta posição que considera o uso e a apropriação na produção de significado arquitetural, situar a arquitetura e o
urbanismo no mundo da cultura e reconhecer que aquilo que autores brasileiros referenciais (VILLAC et al, 2012)6 identificaram como marca
de nosso processo de formação social - um descolamento entre representação e contexto - tem caracterizado a produção do ambiente
construído, quando este se faz pela elaboração do projeto.
Em defesa e em busca da renovação do projeto e da teoria do projeto, «no sentido do vínculo com a realidade, entendendo-se “vínculo” como
investigação, leitura e prospecção» (VILLAC et al. 2015, p. 5), a presente pesquisa buscou discernir esta questão e propor caminhos para suas
possibilidades em projeto.

1. Primeira consideração sobre a experiência: um método aberto
O projeto de pesquisa "Culturas e cidade: teorias e projeto", enviado ao MackPesquisa para concorrer ao edital 2015-2016, propôs, como
método:
1). Construção de um quadro de referências teóricas que circunscrevem o objeto de estudo: Alinhado a novos rumos das pesquisas
sobre a cidade e por um olhar teoricamente orientado por uma "constelação de conceitos" que conversam entre si e se contaminam.
2). Pesquisa empírica: articulações metodológicas e desafios: A aproximação ao objeto de pesquisa, pela especificidade do tema e a
abordagem, coloca de antemão que o método se constrói no processo de investigação. Em relação às técnicas de pesquisa cabem
situar algumas possibilidades de uso combinado, reconhecendo o alcance e limites de cada uma delas: observação direta, aberta à

6

Ver colocações sobre a pesquisa "CULTURA E SOCIEDADE: O projeto: significado e valor" que investigou a pauta de pensadores brasileiros e elegeu

algumas reflexões que desenham um "modo de ser", deste e neste país, advindas de um contexto específico a partir de sua formação e evolução cultural, p.
5 do projeto de pesquisa entregue ao MackPesquisa em 2015.
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construção de novas tipologias de interpretação; a percepção sensível, que quebra o paradigma da clássica oposição entre o sujeito e
o objeto.
3). Pós-desenhos a partir da cartografia: O exemplo dado pela observação, em campo, de novos protocolos de uso das estruturas
formais existentes, entendidas «como suportes de experiências», será apropriado e, uma vez compreendida a narrativa encontrada na
vida cotidiana, o raciocínio do projeto estará orientado a compor com ela e prolonga-la. Sua produção deve ser pensada como enredo

entre duas ordens: «a ordem do discurso encarregado de explicitar, de prescrever e de planejar» (BOUTINET, 2002, p.254)
e o "léxico de uma prática".
A prática da pesquisa em seu processo e busca por alimentar projetos arquitetônicos, para a cidade, que colocam grande estoque na poética
do uso e apropriação na produção de significado arquitetural, focaliza na experiência a aproximação a esta questão. Por um lado, naquilo que
se pesquisa, ao recolocar a experiência do projeto urbano/arquitetônico em contato com a realidade de hábitos e costumes cotidianos,
enquanto expressão de reinterpretações da cultura predominante, e que se faz palpável pela ação do CORPO. A cultura das práticas do
cotidiano, Nos jeitos de corpo dos «praticantes da cidade» (BERENSTEIN, 2006), nas apropriações corporais auto expressivas e
autorreguladas, em seu caráter de experimentação espontânea dos espaços, expressam rupturas com os padrões massificados (ARANTES,
2009) e apontam novas práticas simbólicas.
Por outro lado, pela ação do pesquisador. Que se relaciona e se envolve com o que se pesquisa. Pesquisar se assume como exercício de
intersubjetividade. Ação que contamina, portanto, o entendimento de uma ciência isenta de subjetividade que isola sujeito e objeto,
contrariando aquele «sujeito da experiência [que] torna-se ratio enquanto lugar de produção e artefatos» (MATOS, 1996, p. 209).
A leitura, aprendizado e produção de conhecimento, a partir da experiência, desarticula um raciocínio a partir de lógicas e estratégias prêt-aporter, que acolhem
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«A redução do homem a subjectum, a ponto arquimediano abstrato, [que] transfere definitivamente a experiência para fora do
indivíduo encarnado, (...)» [que] «já não vive nada pessoalmente [...] e se dilui num sistema de fórmulas de significados
possíveis", [como] escreve Musil, em O homem sem qualidades» (MATOS, 1996, p. 209).

2. A experiência como procedimento: derivas, fotografia, pesquisa e projeto
A pesquisa aprende com o processo, inventa suas próprias táticas e elege a experiência como método7. Desta forma, se propõe a dilucidar os
processos corporais e mentais que o objeto de pesquisa proporciona em um horizonte de experiência.
Esta trama experimental, exercício do próprio corpo em atividade perceptiva — a corporeidade intersubjetiva (Einfühlung) —, não pode
descrever-se de maneira direta e explícita, em explicações objetivas, senão em construções de diálogo, que, por inerência8 envolvam, "em
configurações de sentido, ao sujeito e ao objeto". (VILLAC, 2002). Sua leitura, interpretação e crítica exige a expressão da "experiência viva"9,

7«Méthodos, (original en cursiva) en el sentido antiguo, significa siempre la totalidad del estudio de un campo de cuestiones y de problemas. En este sentido,
el método ya no es un instrumento para objetivar y definir algo, sino que es el participar en las cosas de las que nos ocupamos. Este significado de "método"
(original entre comillas) presupone que nos encontramos ya dentro del juego y no en un punto de vista neutral.», GADAMER Hans-George. El inicio de la
filosofía occidental, 1995, p. 34.
8

«[...] por inerência daquele que vê naquilo que ele vê, daquele que toca naquilo que ele toca, do senciente no sentido [...]». MERLEAU-PONTY Maurice. O olho

e o espírito, 2004, p. 17.
9

O pensamento que relaciona sujeito que pesquisa e vida cotidiana a ser pesquisada é o mesmo que o raciocínio do projeto que se move em uma relação

dialética entre "habitar" e "pensar" a arquitetura a partir do contato com a realidade de hábitos e costumes cotidianos. VILLAC, M. I. Tese doutoral, 2002.
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de aproximação entre o sujeito, que dirige o olhar interpretativo, e as ações no território, que o levam ao habitar-pensar enquanto
pesquisador10.
A pesquisa como "corpo em ação", portanto, como exercício "em ato", é uma totalidade aberta. E porque a ação do corpo na cidade, "mais que
o indício de um conceito", é, antes de tudo, "um acontecimento", no qual distintas percepções ampliam a intuição de seus sentidos,11 a
experiência se quer apresentar de maneira direta. A deriva surge assim como “tática” que pode traduzir a intensidade da percepção e a
apropriação das questões que suscita12.
A observação da dinâmica da vida citadina, em suas apropriações do espaço urbano e ressignificações culturais e identitárias, admite outras
cartografias. A deriva objetiva captar fronteiras móveis pouco perceptíveis às representações do planejamento urbano. A percepção da riqueza
da vida pública, visível nas apropriações auto expressivas e autorreguladas, que demanda a presença do pesquisador arquiteto, e o olhar
fotográfico, nas suas diversas finalidades que, por sua vez, pode destacar a polissemia e polifonia da cidade e servir à pesquisa.
Se, para a pesquisa, o que interroga a crise da noção de cidade enquanto bem público, lugar do convívio e do conflito, é reconhecer o "real
vivido" no sentido atribuído por Lefebvre (1976), a fotografia como traço de um real «é passível de revelar o extraordinário que vigora na

10

o olhar «se enreda nos interstícios de extensões descontínuas, desconcertadas pelo estranhamento. [...] O olhar não acumula e não abarca, mas procura.

[...] Ao invés, pois, da dispersão horizontal da visão», (CARDOSO, 1988, p. 349) o olhar prescreve «o direcionamento e a concentração focal do olho da
investigação, orientado na verticalização». CARDOSO, Sergio. "O olhar dos viajantes", 1988, p. 349.
11

«En el curso de la percepción los esbozos sucesivos son retocados, y una nueva silueta de la cosa puede venir a corregir una silueta precedente; no

obstante, no hay contradicción, puesto que la corriente de todas esas siluetas se funde en la unidad de una percepción, pero ocurre que la cosa
emerge a través de retoques sin fin.». LYOTARD J. F. La fenomenología, Barcelona: Paidós Ibérica, 1ª ed., 1989, pp. 31-32.
12

«[...] o crítico é sobretudo e, em certo sentido (original en cursiva), artista e filósofo simultaneamente: é em parte artista enquanto assume como lei de sua

execução a própria lei que orientou o artista na sua formação, e é em parte filósofo, no sentido de ter a consciência reflexiva de suas próprias operações,
necessária em todo aquele que tenha prefixado um método.». PAREYSON, Luigy. Estética – Teoria da formatividade, 1993, p. 258.
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atmosfera do mundo ordinário13. Nessa modalidade da percepção, a fotografia que expressa "uma estética do índice"14 pode desempenhar um
papel crítico e ativo na interpretação da realidade» (VILLAC, SILVA, 2016, p. 3).
A realidade, portanto, captada no imaginário advindo de sujeitos comuns em ações de vida pública e cuja experiência o projeto erudito ainda
não incorporou, pode, se decifrada, recolocar a experiência do projeto urbano/arquitetônico em contato com hábitos e costumes cotidianos,
enquanto expressão de reinterpretações da cultura predominante.
E se a pesquisa depende do envolvimento do pesquisador na experiência do território, a imagem retratada pelo traço de um real, ao mesmo
tempo em que apreende a realidade, reflete o ponto de vista de seu autor. A imagem indiciária, "que nasce da concretude da experiência"
(GINZBURG, 1989), implica «plenamente o próprio sujeito na experiência, no experimentado do processo fotográfico» (DUBOIS, 1993, p. 78)
e, em sua relação singular com uma situação referencial determinada, proporciona um sistema especial de revelação que nos mostra a
realidade como não a víamos antes (SONTAG, 2004, p. 135). Esta é, para a arquitetura e a cidade, talvez, a possibilidade do olhar do projeto
contemporâneo.

13

Heidegger faz uma leitura da obra “Os sapatos” de Vincent van Gogh, distinguindo os elementos velados na cotidianidade: Todas as vezes que a

camponesa, já noite adentro, põe de lado, no seu cansaço dorido mas, são os sapatos e, estando ainda escura a madrugada, os volta logo a tomar para si,
ou quando, nos dias de descanso, passa junto deles, ela sabe tudo isto sem quaisquer consideração ou observações. In: HEIDEGGER, Martin. "A origem da
obra de arte". In: Caminhos de Floresta, 2002, p. 27.
14

Entendendo que «devemos, sobretudo observar que a fotografia, por seu principio constitutivo, distingue-se fundamentalmente de sistemas de

representação como a pintura ou o desenho (dos Ícones), bem como dos sistemas propriamente linguísticos (dos símbolos), enquanto se aparenta multo
significativamente com signos como a fumaça (índice de fogo), a sombra (alcance), a poeira (deposito do tempo), a cicatriz (marca de um ferimento), o
esperma (resíduo do gozo), as ruinas (vestígios do que estava ali) etc.». DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios (1990). Campinas: Papirus,
1993, p. 61.
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A relação de envolvimento do pesquisador com o objeto de pesquisa, sua presença, em campo e na ação do registro fotográfico, abre espaço
para uma formulação teórica, advinda da expressão de um raciocínio sociocultural contemporâneo, e permite fundamentar o projeto da
arquitetura e da cidade na dimensão do uso do espaço, ou seja, de sua apropriação.

«O exemplo da arte, cuja pergunta contemporânea «não é mais: "o que fazer de novidade?", e sim: "o que fazer com isso?"»
(BOURRIAUD, 2009, p. 13), coloca, para [o projeto da] arquitetura [e do urbanismo], "a" questão da cidade consolidada, com
suas obras já produzidas e a densidade inesperada de "culturas em ação"» (VILLAC; SILVA, 2016, p. 11). (...) «A valorização
das imagens fotográficas, na perspectiva de novas interpretações da diversidade coletiva e individual tão presentes nas cidades,
aproxima-se [dessas] novas formas de sociabilidade, que privilegiam estruturas físicas como lugares habitados, e [mais que
nada] ampara práticas urbanas como expressões significativas da contemporaneidade» (VILLAC; SILVA, 2016, p. 10).

Referências bibliográficas
ARANTES, Otília, “Uma estratégia fatal: a cultura nas novas gestões urbanas”. In: ARANTES, O.; VAINER, C.; MARICATO, E. (org.). 5ª ed. A
cidade do pensamento único: desmanchando consensos, Petrópolis, Vozes, 2009.
BOURRIAUD, Nicolas (2004). Pós-produção. Como a arte reprograma o mundo contemporâneo. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
BOUTINET, Jean Pierre. Antropologia do Projeto. Porto Alegre: Artmed, 2002.
CARDOSO, Sérgio. "O olhar dos viajantes". In: NOVAES, Adauto (org.). O olhar, São Paulo: Companhia das Letras, 1988, pp. 347-360.
DUBOIS, Philippe (1990). "Da verossimilhança ao índice. Pequena retrospectiva histórica sobre a questão do realismo na fotografia". In: O ato
fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 1993, pp. 23-53.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
44

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

GADAMER, Hans-George, 1993, L'inizio della filosofia occidentale. Lecciones compiladas por Vittorio de Cesare, trad. cast., El inicio de la
filosofía occidental, Barcelona: Paidós, 1995.
GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história. São Paulo: Companhia das Letras, 1989, pp. 143-179.
JACQUES, Paola Berenstein, "Elogio aos errantes: a arte de se perder na cidade". In: JEUDY, Henri Pierre; JACQUES, Paola Berenstein
(Orgs), Corpos e cenários urbanos. Territórios urbanos e políticas culturais, Salvador, EDUFBA; PPG-AU/FAUFBA, 2006.
LEFEVRE, Henri. La revolución urbana. Madri: Alianza Editorial S. A. 1976.
MATOS, Olgária Chain Féres. "Descartes: o eu e o outro de si". In: Adauto Novaes (org.), A crise da razão, São Paulo: Cia das Letras; Brasília:
Ministério da Cultura; Rio de Janeiro: Funarte, 1996.
MERLEAU-PONTY Maurice (1960). O olho e o espírito. In: O olho e o espírito. São Paulo: Cosac & Naif, 2004.
PAREYSON, Luigi (1954; 1988). Estética: teoria da formatividade. Petrópolis: Vozes, 1993.
SONTAG, Susan. Ensaios sobre fotografia. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.
VILLAC, M. I.; SILVA, R. L. Fotografia para Pesquisadores Arquitetos. In: GUIMARÃES, C.; GOMES, J. (orgs.). Anais do 5º. Seminário
Internacional Museografia e Arquitetura de Museus. Fotografia e Memória, 2016, pp. 1-15.
VILLAC, M. Isabel, Cultura e Sociedade – o projeto; significado e valor – Relatório de pesquisa. São Paulo: Fundo Mackenzie de Pesquisa Mackpesquisa, 2014.
VILLAC, M. Isabel. "A construção do olhar – Natureza, Cidade e Discurso na Arquitetura de Paulo Mendes da Rocha". Tese de doutorado.
Barcelona: ETSAB - UPC, 2002. Não Publicada.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
45

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

II
CULTURA, VIDA COTIDIANA E SOCIABILIDADES URBANAS
Volia Regina Costa Kato
Os propósitos da pesquisa, ao assumir a vida cotidiana como sendo a dimensão da realidade capaz de iluminar as relações dos indivíduos
com a cidade e, portanto, de levantar aspectos significativos da vida publica da metrópole contemporânea, representa uma opção teóricoanalítica propondo como ponto de partida uma linhagem de autores referenciais que reconhecem no repetitivo do dia-a-dia releituras ou
reinterpretações da cultura dominante como sementes da transformação social.
As relações entre os termos assinalados cultura, vida cotidiana – sociabilidades urbanas- partem do pressuposto consolidado em pesquisa
anterior sobre a necessidade de aproximação e do diálogo interdisciplinar visando destrinchar a dimensão social do nosso tempo, e da
realidade brasileira, reposicionando aportes e indagações para a arquitetura e para o urbanismo diante de um mundo em transição, cada vez
mais complexo e desigual. Vale dizer que as contribuições analíticas de outros campos disciplinares podem atuar como balizadores e como
recursos interpretativos. Poder assim olhar a produção do espaço construído no nível do vivido, onde as estruturas físicas elementares da
cidade se cruzam com as sociabilidades e com as formas de apropriações espontâneas dos espaços públicos. Ou seja, olhar para as
manifestações reveladas e ou sugeridas de atribuição de sentido e de significados no âmbito da dimensão publica da cidade através de ações
individuais e coletivas. Neste nível, os pressupostos teóricos já apontavam para a complexização do social tal como destacado há décadas por
Lefebvre (1976) ao analisar o fenômeno urbano. Evidenciam-se, sobretudo, processos em tensão:- entre o anonimato, a liberdade individual, o
distanciamento como raiz das sociabilidades desde a metrópole moderna e a importância da experiência nas práticas sociais desenhadas pela
diversidade cultural cada vez mais visível nos espaços públicos urbanos, onde se operam aproximações, estranhamento gerados pela
imposição de coabitação com o outro desconhecido. Mais que tudo, cabe reconhecer a possibilidade de “habitar” a esfera pública, enquanto
lugar de encontro e presença, como resistência aos processos de homogeneização e como possibilidade de revelação do eu e do outro.
(BUTLER, 2015)
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Considerando que o desenvolvimento do processo de pesquisa trouxe, com tempos diferentes e com pontos de intersecção, a ampliação do
escopo de referências analíticas e aproximações empíricas concentradas no recorte territorial definido, pretende-se aqui elencar momentos
deste processo sob a forma de um ensaio reflexivo que expõe as múltiplas interpelações trazidas pelos termos aqui assinalados.
A aproximação empírica realizada no decorrer desta investigação esteve baseada nesta compreensão analítica, utilizando como instrumental
privilegiado a aproximação corporal através das derivas, concomitantemente, coletivas e individuais e a fotografia como recurso para a
construção de narrativas do caminhar e interpretação dos fragmentos no recorte territorial selecionado – Santa Cecília, Barra Funda, Campos
Elísios. (Vide material fotográfico e as narrativas compreensivas das derivas realizadas pela equipe de pesquisa)
O workshop realizado em agosto de 2016 permitiu ampliar estas incursões e estabelecer possíveis nexos com ações propositivas e
especulativas de projeto.
1. Cultura como campo e como modo de vida
O termo cultura possui complexidades inerentes e é utilizado com significados muito amplos e diversos. Conforme lembra Raymond Williams
(1992), a ideia de cultura esteve originalmente associada aos processos de cultivo agrícola e paulatinamente foi sendo transposta para uma
designação mais abrangente de cultivo ativo da mente humana. O autor esclarece que, no final do século XVIII, sobretudo no alemão e no
inglês, cultura era um nome “para configuração ou generalização do ‘espírito’ que informava o ‘modo de vida global’ de determinado povo”
(Idem: 10) e que, no final deste período, entre 1784 e 1791, o filósofo Herder foi o primeiro a utilizar este termo no plural – culturas - para
intencionalmente estabelecer uma distinção do seu sentido unilinear de ‘civilização’ e expressar modos de vida de outros povos não europeus.
Esta designação pluralista contribuiu para o desenvolvimento da antropologia comparada do século XIX, orientando a percepção de outras
formas de organização social e de interpretações do mundo. Terry Eagleton (2011) também reafirma o fato de que Herder foi o primeiro
pensador do mundo moderno a usar a palavra cultura como identidade, salientando que o colonialismo no século XIX propiciou a busca de
compreensão de outros povos que se impunham para além do mundo ‘civilizado’ conhecido.
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De todo modo, a genealogia feita por R. Williams nos ajuda a situar os múltiplos sentidos e usos do termo:- desde um cultivo da mente,
interesses, atividades e produtos culturais, trabalho intelectual e artístico e ainda como um modo de vida global de um povo, etc. Dentre eles
destacam-se dois principais:
(a) Ênfase no espírito formador (ideal religioso ou nacional) de um modo de vida global, manifesto por todo um âmbito das
atividades sociais, porém mais evidente em atividades ‘especificamente culturais’ – em certa linguagem, estilos de arte, tipos
de trabalho intelectual;
(b) Ênfase em uma ordem social global no seio da qual uma cultura específica, quanto a estilos de arte e tipos de trabalho
intelectual, é considerada produto direto ou indireto de uma ordem primordialmente constituída por outras atividades
sociais15. (Idem: 12)

É importante destacar que hoje existe uma convergência contemporânea dessa dupla significação: - a. como um modo de vida global, onde se
insere um sistema de significações embrenhado no conjunto das atividades sociais; b. como atividades artísticas e intelectuais, saberes e
práticas relacionados a todas as formas de produção do conhecimento e das artes, constituindo um “campo complexo e necessariamente
extenso”16. (Idem: 13) Um exemplo desta convergência pode ser vista na teoria dos campos de Pierre Bourdieu (2004). Para ele, os diversos

15

Segundo o autor, estas designações – respectivamente idealista e materialista - orientou os estudos da sociologia da cultura até a segunda metade do

século XX ,evidenciando-se hoje formas cada vez mais expressivas de convergência entre estes significados.
16

Richard Sennett (2009:18) ao interpelar Hannah Arendt, reconhecendo a permanência do homo faber, o artesão, no mundo contemporâneo através dos

inúmeros saberes e fazeres implicados na feitura de coisas materiais também relacionadas com necessidades básicas da vida e argumentando que “as
pessoas podem aprender sobre si mesmas através das coisas que fazem”, mostra a amplitude da cultura como um campo.
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campos de produção cultural contêm valores, regras, agentes, instituições, como “pluralidades de mundo”, como lugares onde se constroem
sensos comuns e enquanto lógicas que orientam as lutas, conquistas e buscas de distinção.
Laraia (1986: 59) desenvolve uma ampla e consistente argumentação sobre o sentido antropológico de cultura, traduzindo a ideia de um modo
de vida global como expressão da cultura vista no plural, como culturas.
Para ele, as teorias modernas e idealistas de cultura possuem três abordagens principais: como sistema cognitivo (folk – modelos de
interpretação do mundo construídos pela comunidade), como sistemas estruturais (estruturação dos domínios da arte, da linguagem, dos
mitos, etc), como sistemas simbólicos (conjunto de mecanismos de controle, códigos, regras de comportamento, instruções partilhados pelos
membros de uma sociedade e transmitidos através dos processos de socialização dos indivíduos).
Apoia-se em Ruth Benedict, (LARAIA,1986:67), para ilustrar a ideia de cultura no sentido antropológico, “como uma lente através do qual o
homem vê o mundo”17. Equivale dizer que “os homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das
coisas”.
Enquanto modo de interpretar o mundo, a herança cultural condiciona reações depreciativas em relação aos comportamentos fora dos
padrões socialmente aceitos - os chamados comportamentos desviantes, condenados muitas vezes através de agressões físicas. Neste
sentido,
O modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e mesmo as
posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o resultado da operação de uma determinada cultura.
Graças ao que foi dito acima, podemos entender o fato de que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente
identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, vestir, caminhar,
comer, sem mencionar a evidência das diferenças linguísticas, o fato de mais imediata observação empírica. (Id. Ibidem)

17

A obra de Ruth Benedict, citada por Laraia é O crisântemo e a espada, cuja versão em português data de 1972, publicada pela Editora Perspectiva.
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Outro traço característico da cultura, salientado por Laraia, é o fato de que os indivíduos participam de uma mesma cultura de forma diferencial
e sempre parcial. As regras que limitam uma vivência abrangente e integral se inserem numa ordenação etária, sexual, etc. Entretanto, deve
existir um patamar mínimo de participação dos indivíduos nos elementos fundamentais da cultura que garanta coesão social e elementos
subjetivos de identificação cultural.
Para designar formas de diferenciações no interior de uma mesma sociedade, Bourdieu (2004:22) desenvolve a noção de habitus, entendido
não como uma obediência mecânica as regras sociais estabelecidas, mas “como um sistema de disposições adquiridas pela experiência,
segundo o lugar e o momento”, contendo ações orientadas pelo “sentido do jogo”. Ou seja, o habitus representa um conhecimento sem
consciência de um domínio prático das regularidades do mundo ao mesmo tempo em que expressa ações inventivas dos indivíduos, como
agentes ativos das práticas sociais, capazes de reinterpretar as determinações. “A liberdade não é um dado, mas uma conquista, e coletiva”.
(Idem: 28)
Contra o sentido determinista das estruturas também Machado Pais, situa formas de diferenciação. Conforme KATO (2011),

Os processos de diferenciação (ou de culturas no interior de uma mesma cultura) podem ser ainda compreendidos através das
noções – "contexto social e contexto dos indivíduos", sinalizadas por Machado Pais (2001). O "contexto social" representa a
presença ampla de uma cultura e o "contexto dos indivíduos" refere-se às situações de vida, aos padrões de comportamentos e
práticas do dia a dia – “os indivíduos se inserem num contexto de vida e se movimentam nele, uma vez que conhecem os
elementos do meio social e lançam mão dos recursos que consideram necessários para sua existência”. Nesse sentido existe
um "contexto social" que funciona como sustentação significativa das interações. Os indivíduos selecionam os elementos do
contexto social que consideram relevantes e seus comportamentos informam as posições sociais que ocupam e os valores e
identificações simbólicas que portam. Vale dizer que, ao se relacionar com os elementos contextuais do meio, os indivíduos
reinterpretam ou reelaboram de forma específica as determinações sociais.
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Cabe salientar ainda que a cultura tem uma lógica própria, enquanto estruturação de significados e interpretações, inclusive do mundo natural,
e que ao mesmo tempo é sempre dinâmica e permeável às mudanças, quer por determinação de contatos interculturais (aculturação), quer por
outras variáveis mais bruscas e não previstas de ordem natural e social e, mesmo por modificações mais lentas e silenciosas ocorridas no seu
interior ao longo do tempo. A mudança cultural está continuamente presente, inclusive nas sociedades mais simples e mais homogêneas, ou
seja,
(...) cada sistema cultural está sempre em mudança. Entender esta dinâmica é importante para atenuar o choque entre as
gerações e evitar comportamentos preconceituosos. Da mesma forma que é fundamental para a humanidade a compreensão
das diferenças entre povos de culturas diferentes, é necessário saber entender as diferenças que ocorrem dentro do mesmo
sistema. (idem: 101)

Por todos estes elementos, a cultura vista como modo de vida se traduz nas práticas sociais cotidianas e pode ser lida tanto nos
comportamentos etnocêntricos (o homem considera o seu modo de vida como o mais correto) que sinalizam uma evidente dicotomia entre o
nós e os outros, inclusive no interior de uma mesma sociedade, quanto pelo conjunto dos comportamentos e hábitos sociais que ilustram o
sistema cultural mais amplo e suas dinâmicas de transformação.
2. Cotidiano e sociabilidades: tempos e modos de viver a cidade
Reconhecer as diversas manifestações culturais de grupos e segmentos de classes no interior das sociedades contemporâneas, complexas,
heterogêneas e desiguais como reflexos das estruturas sociais e reinterpretações possíveis dos traços de uma mesma cultura, cada vez mais
mundializada e interpenetrada, exige um olhar para as práticas do cotidiano, onde a cultura acontece e assim poder identificá-las como

culturas no interior de uma mesma cultura, ou seja, no plural, no sentido designado por Certeau (1994). Entender a cultura urbana no presente
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como uma modernidade transformada, ou um período histórico de transição, no interior do qual se dão afloramentos de outras formas
inusitadas de sociabilidades.
Como já assinalava Simmel (1976) num ensaio seminal escrito no início do século XX, a sociedade moderna em todas as dimensões, se
revela na metrópole e instaura tensões no plano das sociabilidades entre um ethus individualista - vinculado a especialização funcional do
trabalho e racionalidade da economia monetária - e a necessidade dos indivíduos de se diferenciarem. Diante das forças avassaladoras dos
estímulos externos em movimentos incessantes da cidade moderna, os indivíduos tendem a se distanciar emocionalmente como mecanismo
de proteção e a se abrigar naquilo que denomina de ‘intelectualismo’. A cidade moderna, lócus da produção e do mercado traz uma maior
complexidade à vida social, impondo formas de sociabilidades baseadas em relações impessoais vinculadas a um modo ou estilo de vida. É
nesta arena de impessoalidade e intelectualismo que as negociações e os interesses individuais acontecem. Como destaca, “a exatidão
calculista da vida prática, que a economia do dinheiro criou corresponde ao ideal da ciência natural: transformar o mundo num problema
aritmético (...)” e, além disso, “(...) sendo o equivalente de todas as múltiplas coisas de uma e mesma forma, o dinheiro torna-se o mais
assustador dos niveladores” (SIMMEL, 1976: 14; 16). Observa que, “(...) pontualidade, calculabilidade, exatidão, são introduzidas a força na
vida pela complexidade e extensão da existência metropolitana (...); tais traços também devem colorir o conteúdo da vida e favorecer a
exclusão daqueles traços e impulsos irracionais, instintivos (...)”. (Id.Ibidem:15).

Inserida num processo de tensões simultâneas entre

tendências homogeneizantes e mecanismos psíquicos de subjetivação, a metrópole “(...) confere ao indivíduo uma qualidade e quantidade de
liberdade pessoal que não tem qualquer analogia sob outras condições” (Id. Ibidem: 18). A figura do flâneur trazida por Walter Benjamin pode
ser vista como uma das manifestações destas tensões uma vez que este personagem social - graças ao anonimato e a multidão - escapa do
controle social e estabelece outras relações com a cidade.
O flâneur é concebido como um tipo social que buscou se diferenciar das multidões ou da massa recusando-se a ser membro
anônimo dela, diferindo assim do homem da multidão que, fascinado por ela, se deixa conduzir para onde ela o levar, O flâneur,
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ao contrário, quer mostrar sua individualidade recusando também o trabalho. (...) No entanto ele só pode existir em função da
massa, que lhe permite uma encenação da individualidade (...). (FRANCO, 2015: 84)
A passagem ocupa uma posição intermediária entre a rua e o interior de uma residência. Caso se queira falar de um
artificialismo das fisiologias, então é preciso falar do já testado pelo folhetim: fazer do bulevar um interior de residência. A rua se
torna moradia para o flâneur, que está tão em casa entre as fachadas das casas quanto o burguês entre as suas quatro
paredes. (BENJAMIN, 1985: 66)
Num salto histórico de transformações, os processos contemporâneos – econômicos, políticos, culturais – se movem em ritmos de
temporalidade e espacialidade – mais acelerados e complexos e, na análise de Sasken (2014), mais brutais. Houve, por assim dizer, uma
exacerbação de traços já sinalizados por Simmel e Benjamin a respeito da cidade moderna, fruto da velocidade das trocas - da locomoção de
informação, mercadorias e pessoas - aumentando o ‘achatamento da realidade’. Em ritmos de crescimento inusitados, a metrópole
contemporânea abriga mais do que nunca a multidão enquanto fenômeno central, incorporando agora relações sociais e modos de viver a
cidade, trazidos pelas transformações do mundo do trabalho, pelo hibridismo cultural e outros fenômenos, entre eles, as ‘tribos urbanas’ como
manifestações juvenis, simultaneamente como protesto e produção de identidades/identificação. Conforme DECANDIA (2003: 185)
Nunca como hoje, a cidade apareceu caótica, fragmentada, difícil de compreender em suas complexas articulações: como um
conjunto de trechos de filme em movimento, parece nos contar histórias multíplices e variadas; mostra-nos antagonismos e
conflitos, ordenações multiformes que parecem não poder ser inseridas nas nítidas classificações às quais a modernidade nos
habituou.
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(...) Afirmam-se novos modos de fazer sociabilidades, configurando-se formas inéditas de espacialidade. (...) A coexistência no
mesmo espaço geográfico de indivíduos e grupos provenientes de âmbitos culturais diversificados faz emergirem formas de
conflito e dissonância entre diversos códigos e, ao mesmo tempo, faz nascerem formas inéditas de sensibilidade cosmopolita,
novas caracterizações expressivas, polifônicas e sincréticas. (Id.Iidem: 186)

Ao desenvolver reflexões sobre aspectos das práticas cotidianas e do imaginário social na cidade contemporânea, Machado Pais (2010) parte
da ideia de que a cidade pode ser apreendida como um texto social, suscitando diversas leituras todas elas sinalizando dimensões da cultura
urbana18. Salienta especialmente o fato de que a cultura contemporânea alterou de forma significativa alguns de seus paradigmas modernos
em decorrência de vários elementos, sobretudo a aceleração do tempo e da importância da imagem, do visual, com os quais os indivíduos têm
que se defrontar na busca de sentido, de identificação e reafirmação das subjetividades. Como afirma: “na metrópole o lema é cada vez mais

dar nas vistas e não dar ouvidos. Então, o que proponho é uma leitura do social contemplando o corporal (...) a sociedade mostra o que é
através das atitudes corporais”. (PAIS, 2010: 23)
Em outros aspectos, a aceleração do tempo transforma o paradigma da lentidão no paradigma do encontrão – ir contra, como comportamento
de reserva, desconfiança – “reserva do transeunte, temendo a invasão do seu espaço de intimidade por intrusos desconhecidos”. (Id Ibidem:
28). Ou ainda, “com o decorrer do tempo a cidade tornou-se um território de correrias, sob o domínio de uma temporalidade ‘polifônica’ (...)
“nas grandes cidades, os trajetos são próprios de indivíduos desterritorializados (...) (Id. Ibidem: 29, grifos do autor) Existe ainda a velocidade

sedentária, pois, “em frente ao computador marcamos presença em várias janelas de comunicação ou de trabalho (...). Surgem patologias,

18

As ideias do autor aqui apresentadas estão presentes nos diversos ensaios sobre “cidade, cultura e vida urbana”, onde destaca reflexões conceituais e

resultados de pesquisa envolvendo as impressões imagéticas da cidade, cultura juvenil e produções musicais naquilo que denomina como culturas de

margem.
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frustações e ansiedades relacionadas com o uso do computador (...)”. “Vivemos a pressão da imediaticidade, conceito conotável com a cultura
da instantaneidade (...)”. (Id. Ibidem: 30, grifos do autor)
Cabe destacar que as análises deste autor pontuam de forma contundente o fato de que a vida pública deixou de se expressar como um estilo
de vida, trazendo a tona muitos modos de vida, incluindo diferentes grupos que reivindicam estilos e identidades culturais próprias, sobretudo
jovens ocupando cada vez mais os espaços públicos e atuando no sentido de criar territorialidades. “Hoje, as assimetrias e desigualdades
sociais persistem, mas os estilos de vida são menos rígidos (...). O modo de vida, outrora entendido na sua rigidez de modelo (...) passou a dar
aos indivíduos oportunidades crescentes de intervenção (...)”. (id.Ibidem: 64)
É nesse sentido que se debruçar sobre a vida cotidiana e sociabilidades urbanas, como recortes da realidade que permitem atravessar as
aparências massificadoras da cultura, tem sido uma postura de investigação cada vez mais anunciada nas abordagens analíticas dos mais
diversos campos disciplinares. Existe aí um reconhecimento de que as atividades corriqueiras do dia a dia carregam elementos informantes
dos traços sociais, psicológicos, culturais, entre outros, e, portanto, das dimensões individuais e coletivas da realidade. (KATO, 2014)
As noções de vida cotidiana e de sociabilidades urbanas despontam assim como meios de produção de um saber sobre a realidade
fomentando a possibilidade de desvendamento das relações entre culturas urbanas, comportamentos e apropriações dos espaços públicos,
através de suas dimensões simultaneamente repetitivas e inusitadas19.

19

Ainda que, de forma específica e com suportes analíticos diferenciados, autores como Pierre Bourdieu (2004), Henri Lefebvre (1969, 1976), Michel de

Certeau (1994), Agnes Heller (1985), José Machado Pais (2003; 2010) e José de Souza Martins (2000; 2002; 2008) trazem contribuições fundamentais para
o entendimento destas relações.
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Deriva 3 – Marcella Nery
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Deriva 4. Edison Ribeiro
Para a sociologia da vida cotidiana importa enxergar “a sociedade a nível dos indivíduos mas vendo também como ela se reflete na vida
deles”. (PAIS, 2010:16)
Segundo Agnes Heller (1985:17) “a vida cotidiana é a vida de todo homem”, e mais,
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A vida cotidiana é a vida do homem inteiro; ou seja, o homem participa da vida cotidiana com todos os aspectos de sua
individualidade, de sua personalidade. Nela, colocam-se “em funcionamento” todos os sentidos, todas as suas características
intelectuais, suas habilidades manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias20.
Salienta o fato de que a vida no plano do cotidiano carrega duas grandes características: é em grande parte heterogênea e hierárquica. A
heterogeneidade se expressa pelas diversas partes orgânicas da vida cotidiana, ou seja, a organização do trabalho, da vida privada, do
descanso, do lazer, etc. A característica hierárquica evidencia as formas de estruturação econômico-social, as dimensões privilegiadas
conferidas a algumas esferas da vida e as posições diferenciais dos indivíduos na estrutura social. Estas duas características se encontram
imbricadas de modo a conferir uma feição de “normalidade” para a vida cotidiana, ainda que mutantes.
Ao mesmo tempo, viver o presente, a vida do dia a dia, significa experimentar uma temporalidade ditada pelo momento histórico e, portanto,
carregada dos traços hegemônicos da cultura que sempre contém arranjos e relações diferenciais com o passado.
Heller (Idem: 20) destaca que a vida cotidiana está no centro do acontecer histórico, pois “toda grande façanha histórica torna-se particular e
histórica, precisamente graças a seu posterior efeito na cotidianidade”.
Também José de Souza Martins (2000) vê a vida cotidiana como confluência específica de tempos históricos. Ao analisar os traços da vivência
cotidiana brasileira, identifica a presença do que denomina “tempos históricos” desencontrados; a assimilação de elementos hierárquicos do
passado, tornando a experiência do moderno no cotidiano como uma “modernidade inconclusa” e contaminada pelas formas de
desigualdades, estruturas de poder e mando de outros tempos históricos:

20

Cabe salientar que Heller considera que na vida inteira do homem estão implicadas duas dimensões: a dimensão ontológica-social – o humano genérico –

e o individuo em suas particularidades: “a consequência disso é que o homem pode construir uma relação com sua comunidade, bem como uma relação
com sua própria particularidade vivida enquanto ‘dado’ relativo”. (IDEM: 22) A oscilação entre estas duas dimensões propicia ao indivíduo um âmbito de
criação e liberdade; a possibilidade de visualização de valores outros e ou utopias.
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Estamos em face de uma cultura arraigada, marcada por uma lógica assimilacionista e integradora, capaz de juntar o diverso
(...). São claras as raízes coloniais dessa lógica cultural inventada pelos missionários para civilizar os índios e por eles invertida
e assimilada invertidamente para se preservarem culturalmente e resistirem ao irresistível (...). É a lógica do duplo, do ser e do
parecer ser (...). Os usos irracionais e tradicionais do moderno trazem para o cotidiano esta duplicidade, este duplo e
contraditório modo de ser e de pensar. (IDEM: 50; 51)
Ao mesmo tempo, no plano do vivido, “a vida cotidiana transita em ritmos temporais diversos, cadências que se interpõem não como reflexo
automático das estruturas sociais”. “Ao lado das ações repetitivas e rotineiras (relativas a um tempo organizado e coercitivo), existem na vida
diária acontecimentos fortuitos e inesperados (relativos a um tempo mais solto e flutuante)”. (KATO: 2014).

Deriva 3. Lizete Rubano
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Nestes movimentos e cadências,
(...) impõe-se a distinção entre duas categorias de tempo: temos aquele tempo que serve de catalizador da espontaneidade
social

21,

um tempo de condutas pré-estabelecidas, reguladas, hierarquizadas, centralizadas – próprias de uma quotidianidade

repetitiva; um tempo cíclico, parabólico, organizado -, em certo sentido, um tempo de coações, enfim, um tempo que abarca as
próprias representações sociais do tempo; todavia, o aparente imobilismo, a aparente rigidez, a aparente cadência deste tempo
mais rígido, encobre na realidade, um tempo de explosões, de surpresas, de imprevistos, de ilusões. (...) Este tempo
‘descompassado’ entre o aparecimento e desaparecimento dos ritmos da quotidianidade, é, como se refere Gurvich, o tempo da
incerteza, em que a contingência se encontra particularmente acentuada: no fundo, o tempo buliçoso da vida quotidiana –
aquele tempo em que o presente parece prevalecer sobre o passado e o futuro e, como o qual entra, por vezes, em difícil
relação. (Pais, 2003:129)

Deriva 3. Marcella Nery

21

Referência do autor ao texto de GURVITCH, G. A Vocação Actual da Sociologia. Vol. II, Lisboa: Edições Cosmos, 1986, p. 386-392.
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.
Deriva 4 Edison Ribeiro
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Deriva 3. M. Nery

Deriva 3. L.Rubano
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Relembra Martins que, para Lefebvre, o real vivido é o plano dos significados que sustentam as relações sociais e é também onde a sociedade
espelha suas contradições.
Nos momentos de crise e de descontinuidades, afora a possibilidade do novo. E, através de Agnes Heller, aponta o potencial transformador e
criativo que permeia a vida cotidiana dos indivíduos. É no fragmento de tempo do processo repetitivo produzido pelo desenvolvimento
capitalista, o tempo da rotina, da repetição e do cotidiano, que estas contradições fazem saltar fora o momento da criação e do anúncio da
História – o tempo do possível. (MARTINS, 2000: 63)
Com efeito, para Heller (1985: 38) a vida cotidiana, embora seja um terreno propício à alienação, não é necessariamente alienada. Nas
estruturas próprias da cotidianidade é possível existir margens de movimento e de possibilidades ao indivíduo de objetivar suas próprias
experiências, manifestar suas insatisfações, suas recusas e agir criando alternativas.

Deriva 4. Edison Ribeiro
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No cruzamento entre as diversas cadências das esferas da vida cotidiana as apropriações dos espaços públicos urbanos na cidade
contemporânea sinalizam formas criativas de escapar das normatizações dos usos do território. Ao lado das encenações típicas das relações
urbanas impostas pelas convenções sociais, os indivíduos, através de mobilidades e permanências usam seu corpo para promover a invenção
de outras expressões e formas de viver a cidade. Os usos informais e inusitados dos elementos urbanos, como calçadas, muretas, praças,
etc, deixam aflorar modos de reinterpretação das determinações sociais, muitas vezes como resistência e como mecanismo de tornar visível a
diferenciação cultural ou revelar que cultura se dá no plural.
Reafirmando posições de Lefebvre (1976: 124, tradução livre), a cidade é a sustentação destas relações: abriga “ a existência recíproca e a
manifestação das diferenças que provém dos conflitos ou o que levam aos conflitos” e, também de forma inquietante é lugar da congregação,
do encontro e da simultaneidade. (LEFEBVRE, 1976: 124). Ao mesmo tempo o urbano permite a diferenciação e é onde os grupos sociais
podem modelar o que denomina de “espaço diferencial”, ou seja, agentes, atores sociais, conjuntos coletivos formam de maneira descontínua,
capas ou camadas do espaço urbano. (Idem: 133). Com isto, os grupos sociais produzem e participam, ainda que de forma não homogênea
nem simultânea, uma morfologia material e uma morfologia social.
As articulações entre o social e o espacial se expressam através de apropriações desiguais dos lugares físicos da cidade, definindo a
conformação as segregações urbanas, ao mesmo tempo em que no plano do ‘vivido’ se materializam nas ‘disputas por territórios’ através de
regulações de comportamentos, vigilância e confrontos. (...) As contradições sociais se manifestam tanto num plano maior das articulações das
espacialidades da cidade quanto, nas dimensões da vida onde as trajetórias e os ritmos dos deslocamentos - as cadências repetitivas das
rotinas ou as cadências soltas do lazer e do flanar - se realizam como comportamentos regrados ou como apropriações espontâneas dos
lugares, onde o imprevisível e as lutas simbólicas acontecem22. (ZIONI; KATO, 2014; 2015)

22

O estudo da Avenida Paulista, em São Paulo, sob o prisma das cadências da vida cotidiana permitiu as autoras apontar nos usos espontâneos de

calçadas, escadarias e de outros elementos materiais, sobretudo por jovens vindos dos mais diversos pontos da metrópole, a criação de identidades urbanas
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3. Fragmentos e apreensões do vivido
O olhar para as dimensões da vida cotidiana e para as formas de experimentar a cidade, em sociabilidades impositivas e outras reinventadas,
permite orientar a descrição e, sobretudo possíveis interpretações sobre as formas de apropriação sociais espontâneas das estruturas urbanas
elementares, os usos dos espaços públicos. É importante perceber que os indivíduos, através das interferências no território e nos elementos
pessoais como o corpo, as roupas, o automóvel, a casa, buscam recuperar suas individualidades, reafirmando subjetividades e formas de
identificação com a cidade. Perceber os sinais de que “as territorialidades da cidade espelham estruturas sociais atravessadas pela clivagem
de classe” (PAIS, 2010: 56)
Esta perspectiva de investigação parte de outros paradigmas, muito diferentes daqueles predominantes, sustentados pela modernidade
clássica e pautados pela lógica da comprovação e de referendo científico. Como bem sinaliza Decândia (2003: 193) “não existe uma ordem a
desvelar em separado (...) e sendo impossível deduzir ou controlar as mudanças por meio de leis e prescrições (...), o conhecimento não se
arroga mais a tarefa de descrever os fenômenos para legitimar cientificamente as modalidades de intervenção no futuro”. Vale dizer que “o
escopo de conhecimento não é mais aquele de conhecer para dominar, mas aquele de observar e conferir sentido a perene transformação”
(Id. Ibidem). Diante desta postura, a aproximação da realidade empírica implica na criação de uma forma de conhecimento “(...) que não pode
ser alçada do alto de uma torre, mas construída no tempo por meio da exploração e pelo diálogo com o mundo aberto (...)”; envolvendo,
sobretudo, “a capacidade de compreender e assumir a mudança como fenômeno constitutivo e criativo”.
Se a experiência do vivido na realidade urbana se insere numa cultura da imediaticidade, cabe reconhecer como Martins (2008) a importância
e o significado do efêmero e do fragmento no âmbito da cidade e das relações humanas.

propiciadas pelo cruzamento dos deslocamentos e das permanências. Associado a isto, sinalizar outro fenômeno:- o fato de que a acessibilidade promovida
pelas integrações modais no sistema de transporte ampliou a ‘popularização’ deste espaço publico da cidade ou seja, a sua diversidade social.
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O imaginário próprio da vida cotidiana, entendida como um modo de vida da modernidade é um imaginário fugidio. Não tem a
durabilidade e a permanência do imaginário das sociedades tradicionais, constitutivo e expressão duradoura de um modo de ser
coletivo. Na modernidade, que é, sobretudo um modo de ser da sociedade funcional e utilitária do esquecimento, o imaginário
cumpre funções tópicas. Reveste de coerência e de sentido o fragmento, o agora, a particularidade, fazendo da vida social uma
estratégia de criativas improvisações. (Idem:: 54)
Captar a realidade a partir dos fragmentos significa se guiar e perseguir o que Carlo Ginzburg (1989) denomina como paradigma indiciário.
Configurado no método de atribuição de autoria a obras de artes proposto por Morelli no final do século XIX, os pequenos detalhes passam
a ser relevantes. É “um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais, considerados reveladores.” (Idem:
149)
Muitos métodos de investigação criminal e de controle social após este período adotaram este paradigma, associando e interpretando
pequenos detalhes biológicos dos indivíduos, ao lado de outras pistas, reveladoras de realidades maiores e mais profundas. Este
paradigma indiciário ou semiótico, “usado para elaborar formas de controle social sempre mais sutis e minuciosas” penetra as ciências
humanas, não obscurecendo a noção de totalidade social.
Pelo contrário: a existência de uma profunda conexão que explica os fenômenos superficiais é reforçada no próprio momento
em que se afirma que um conhecimento direto de tal conexão não é possível. Se a realidade é opaca, existem zonas
privilegiadas – sinais, indícios – que permitem decifrá-la. (GINSBURG: 1989: 177)
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Deriva 4 Edison Ribeiro

Deriva 5 Lizete Rubano
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Reafirmando esta mesma ideia, Martins (2008) relembra o fato de que na sociologia fenomenológica, os temas da vida cotidiana analisados
por autores referenciais como Irving Goffman, Peter Berger, Thomas Luckmann, Herbert Blumer consideraram inúmeros aspectos e situações
da vida social tidos como irrelevantes ou desprestigiados, reconhecendo que eram portadores de elementos mais amplos e estruturais da
sociedade. O desafio analítico do fragmento repousa justamente no fato de que a vida cotidiana revela e ao mesmo tempo oculta a realidade.
Ao mesmo tempo este desafio está relacionado com as irracionalidades próprias da vida cotidiana que permeiam as relações entre o individual
e o coletivo. Exemplifica com os desencontros entre as encenações dos indivíduos no espaço público tão bem analisadas por Goffman – o
fingimento, a mentira sancionada, a teatralização das relações sociais – e a vida nos bastidores, “(...) na intimidade dos cúmplices ou na sua
solidão, a possibilidade do verdadeiro, da autenticidade, da desobrigação de remendar continuamente, as fraturas abertas a todo o momento
pelo desencontro estrutural e histórico entre o que faz o homem contemporâneo e o que é o homem contemporâneo”. (Idem: 54)
Relembra ainda que os investigadores do pequeno, do marginal, do irrelevante privilegiaram de forma contundente suas expressões
intensamente visuais através em especial da fotografia.
Atravessar o espelho é buscar no avesso e no absurdo do contrário, o sentido do que não tem sentido (...). É buscar os detalhes
e fragmentos do conjunto que constitui o studium da fotografia (...). Mas também, na demora do que nela golpeia o nosso olhar,
fere a nossa sensibilidade, convoca nossa atenção e nossa reflexão, o que faz daquela fotografia uma imagem única (...). O que
é aparentemente secundário e até imprevisto na composição da imagem, que permite desconstruí-la para compreendê-la (...).
Se na fotografia há um punctum que atrai o olhar e contém o indizível (...) há também o secundário, o irrelevante, o meramente
indicial, o ocasional, o imperceptível a olho nu, isto é, a ocultação que há em toda composição fotográfica. (Id. Ibidem: 55; 56)
A fotografia é um dos componentes do funcionamento desta sociedade intensamente visual e intensamente dependente da
imagem. (....) Mesmo que tenha tido uma origem difusa e funções inespecíficas, a fotografia vai se definindo, no contemporâneo,

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
68

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

como suporte da necessidade de vínculos entre momentos desencontrados do todo impossível, como documento da tensão
entre ocultação e revelação, tão característica da cotidianidade. (Id. Ibidem: 36)

A aproximação com as questões postas pela vida cotidiana implica na capacidade de selecionar os fragmentos, como uma atividade
investigativa, cuja possibilidade de interpretação advém e está contida no âmbito da própria atividade de pesquisa através da mobilização de
conhecimentos tácitos e, no caso, potencializados pelas discussões coletivas. Os exercícios aqui propiciados pelo Projeto de Pesquisa situamse num processo em andamento que requer outras incursões qualitativas na área selecionada, ampliando com isto as conexões entre os
fragmentos materiais e humanos e a totalidade social como elementos necessários que interpelam as ações de projeto.
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III
TEMÁTICAS DO SUBSTANTIVO
ou

OS ELEMENTOS URBANOS: PROCESSO-FORMA-CONTEÚDO
Lizete Maria Rubano

A pesquisa elege estruturas físicas da cidade, lugares habitados em tempo transitório e amparo das práticas urbanas como
expressões culturais e significativas da sociedade na vida cotidiana, em sua elementaridade morfológica e realidade sociológica.
(VILLAC et. al., projeto apresentado ao Mackpesquisa em 2015)

Temáticas do substantivo: Olhar para o urbano em sua elementaridade morfológica - Uma discussão necessária
Considerando as metamorfoses da cidade contemporânea, onde a redução do tempo acelera a erosão dos espaços públicos, Oskar Negt
visualiza estas possibilidades de expressão de reconhecimento (as pessoas precisam reconhecer-se naquilo que veem) através do que
denomina como “medida do meio”, ou seja, de estruturas intermediárias que possibilitam sociabilidades, encontros e criação de sentidos, mas
que também deve ser entendida, num plano mais amplo das políticas, como eliminação da pobreza e das injustiças sociais (NEGT, 2002: 22).
A pesquisa compreende que a cidade tem sido apropriada, de forma espontânea, em seus elementos primários, aos quais se denomina
"temáticas do substantivo", enquanto "ágoras do contemporâneo na metrópole" nas quais as ações táticas mostram as culturas do cotidiano
que se opõem às catracas, arames farpados, bloqueios, isolamentos, muros cegos, penumbras da vida pública. Pretende apontar legitimidade,
reconhecimento, moralidade, ao fruto da resistência que se revela na apropriação das estruturas mínimas e primárias que configuram o espaço
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urbano e constroem a cidade, comparar sua versão positiva e negativa, no que inclui e segrega, considerando assim as características
desiguais da sociedade contemporânea, em suas diversas manifestações singulares, nas quais os suportes urbanos da vida social devem
também ser entendidos como espaços de tensão, de resistência e confrontos (NEGT, 2002: 22).
As temáticas do substantivo eleitas, associadas a seu valor de uso e olhadas conjuntamente com suas envolventes, são:
1. Rua, ponte, passarela. Lugar de passagem, da troca de olhar. E seu avesso como espaço do confronto.
2. Praça. Ágora por excelência, espaço aberto, lugar da troca, da manifestação, do encontro. E seu adverso, o espaço isolado da ágora
pública, o condomínio fechado, o shopping center, a prisão, as arquiteturas mudas da cidade espetáculo.
3. Edifícios. Lugar do habitar, apropriado às tarefas domésticas. Espaço da vida privada que se apropria de edifícios abandonados e os torna
parte da vida pública.
4. Estruturas de apoio da vida cotidiana, presentes nas três morfologias primárias: Laje, plataforma, platô, varanda, terraço, mirante. Lugar
privilegiado, que isola e agrega; muro, arrimo, talude, muretas. Que delineia limites de cota e de território. Que bloqueia, mas que é suporte
para a arte, plano de acesso a outras cotas. Janelas, vidraças. Aberturas para a paisagem, contato visual da vida privada com o mundo
público.
Estas morfologias, estruturas, equipamentos, elementos, se caracterizam por seu caráter formal e funcional e, também, como fonte de leitura
cultural, distanciando-se do seu caráter apenas histórico, mas enquanto configuração aberta às práticas sociais do cotidiano. Mais que suporte
de uso, estas arquiteturas da morfologia da cidade amparam a sociabilidade, acolhem uma urbanidade eleita como territórios da vida
citadina.(texto apresentado pelo projeto de pesquisa em 2016)
O resgate daquilo que o projeto de pesquisa colocava, quando de sua apresentação, acrescido da experiência de observação e registro de
situações espaciais, programáticas, de apropriação, desencadeou a construção de questões, que apresentamos a seguir, e que correspondem
a uma das “discussões necessárias” da pesquisa.
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Essas questões passam, necessariamente, por duas condicionantes teórico-metodológicas que conduziram nossa experiência de percurso – e
que associamos às derivas dos situacionistas – pela área de trabalho e pesquisa.

(...) uma questão de método, isto é, da construção de um sistema intelectual que permita, analiticamente, abordar uma
realidade, a partir de um ponto de vista. (SANTOS, 2012, p.77).

Uma delas passa pela identificação dos estudos da forma urbana como próprios à disciplina e úteis na identificação de suportes materiais da
estrutura da cidade que passam a nos dar possíveis mosaicos de interpretação do uso dos espaços. Aqui, estamos nos reportando à ideia de
relações entre os componentes que denominamos temáticas do substantivo.
Para isso, os trabalhos do grupo de investigação FORMA URBIS Lab da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa nos serviram de
referência, além dos trabalhos de Philippe Panerai, Castex e Depaule.
Se considerarmos o tecido urbano (“expressão física da forma urbana”, Coelho, 2013, citando Pierre Merlin em nota, p.14) como preenchido
pelo sentido das relações sociais e transformado no tempo, estaremos buscando, na observação empírica, o quê da forma urbana é legitimada
pelo uso, o que a transforma e como ela se expressa em diferentes momentos da história da cidade e dos arranjos sociais que a compõem.
A abordagem de Milton Santos para o território usado e seus desdobramentos para a ideia de localidade e de cotidiano, além dos conceitos de
verticalidades e horizontalidades, conduziu também essa tentativa de uma abordagem ampliada da experiência empírica construída e
realizada pela pesquisa.

«A localidade se opõe à globalidade, mas também se confunde com ela. O Mundo, todavia, é nosso estranho. Entretanto se, pela sua
essência, ele pode esconder-se, não pode fazê-lo pela sua existência, que se dá nos lugares» (SANTOS, 2012, p.321). Vale, dessa maneira,
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apontar que essas duas referências conformaram um possível método de estruturação de raciocínios a partir do interesse da investigação e do
trabalho de campo.
Na observação empírica, e considerando-se o espaço - a partir de Milton Santos - como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e de
sistemas de ações (SANTOS, 2012, p.21), nossos registros acerca dos jeitos de usar o espaço da cidade, de lhe atribuir sentido e significado,
passou por elencarmos permanências e transformações na forma urbana que pudessem estar associadas a “territorialidades, pertencimento e
estéticas plurais” (conforme apresentado pelo projeto de pesquisa, em 2016).
Quando falamos de apropriação, não nos reportamos ao aspecto do inusitado ou peculiar. O que está colocado é que o “sistema de ações”
está diretamente relacionado ao de objetos e muito do que observamos é consequência de uma estrutura física marcada por condicionantes
diversas (e só aparentemente antagônicas) dadas por nossa condição especial de modernidade (e de se realizar cidades), em que convivem –
estruturalmente – atraso e eficiência (produção, comunicação, mobilidade etc).

A relação do sujeito com o prático-inerte inclui a relação com o espaço. O prático-inerte é uma expressão introduzida por Sartre,
para significar as cristalizações da experiência passada, do indivíduo e da sociedade, corporificadas em formas sociais e,
também, em configurações espaciais e paisagens. Indo além do ensinamento de Sartre, podemos dizer que o espaço, pelas
suas formas geográficas materiais, é a expressão mais acabada do prático-inerte. (SANTOS, 2012, p.317).

Quando se fala no espaço como participante da experiência e como expressão dela (cristalização da experiência passada corporificada

também em configurações espaciais) fica o desejo de identificar quais são as permanências e as alterações das estruturas espaciais de um
lugar para se tangenciar a ideia de vínculo, apropriação, atribuição de sentido pelo uso.
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Na área de trabalho, definida pela pesquisa, algumas dessas estruturas puderam ser, preliminarmente, identificadas como recorrentes em
diferentes tempos históricos e escalas. Outras, entretanto, representam a transmutação, as transformações urbanas que alteram os vínculos
da experiência social.
Aqui valeria distinguir as sociedades que têm uma experiência urbana consolidada (e por isso reinterpretam seu lugar tendo como referência
essa história e esse lastro) daquelas que têm uma experiência da cidade “periférica”, ou seja, sem as condicionantes consideradas
imprescindíveis, históricas, estruturais daquilo que caracteriza a condição da existência do mundo urbano.
O que permanece na Santa Cecília, na Barra Funda, na Luz, nos Campos Elíseos?
Há resistência de elementos que compõem o tecido? São reconhecíveis esses elementos? Não só pela forma, mas pelo uso e sentido?
Que tipo de resistência esses elementos do espaço urbano representam?
Há permanência de usos? Há novos usos, inventados? (ainda que de maneira improvisada aproveitando-se do patrimônio material, dos
resíduos das estruturas anteriores da produção industrial, por exemplo)
E o envelhecimento das estruturas materiais? Como são recuperadas para o uso?
No recorte territorial da pesquisa, pudemos observar algumas permanências materiais como referências primeiras para a análise. São elas:
 Esquinas demarcadas e ativas;
 Morfologia acompanhada por tipologias: edifícios conformam o desenho de quadra e suas inflexões;
 Alinhamentos das edificações na relação direta com a rua;
 Construção de um sentido (e uma prática) na relação com a rua (pequenos comércios, exposição de trabalhos na calçada, articulação
privado-público);
 Estruturas morfológicas excepcionais: vilas de interior de quadra, por exemplo;
 Fragmentação do tecido urbano: os espaços públicos não se conectam claramente e há situações urbanas muito diversas justapostas;
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 A dimensão das quadras não se altera significativamente;
 As relações de hierarquia no território (COELHO, 2013, p.21)- com destaque aos equipamentos e edificações de exceção - são mantidas,
tais como: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Igreja de Santa Cecília, Liceu Coração de Jesus etc., referenciais no
tecido urbano da área, além do sistema viário.
Por outro lado, também são perceptíveis os pontos de inflexão nesse espaço de dimensão histórica (área central da cidade de São Paulo), que
representam alteração de grandes proporções das espacialidades e fluxos ou de transformação mais localizada, com desdobramentos no uso
social da cidade. Esses pontos podem ser, assim, elencados:
 Viário: as obras viárias têm preponderância sobre todo e qualquer outro aspecto da urbanização na cidade de São Paulo. Na área foi criada
uma cota de sobreposição (elevado João Goulart) a eixos viários importantes (Av. São João e Av. Amaral Gurgel), além da interrupção de
p r a ç a s

p e l o s

n o v o s

f l u x o s

d e

v e í c u l o s

p r o p o s t o s ;

 Alinhamento: para além das edificações no alinhamento da rua, surgem os edifícios implantados com recuos frontais e laterais (legislação
dos anos 1970);
 “Fronteiras” (linha férrea e elevado): desarticulam a escala local. Nessas áreas são implantados, em algumas situações, programas sociais
ou ligados à infraestrutura;
 Programa de atividades: substituição de antigas funções industriais por clubes noturnos, por exemplo, ocupando as mesmas edificações;
 Relação das aberturas com a rua (portas e janelas): criam-se anteparos de todo o tipo para a “defesa” do espaço privado;
 Relação edificação-rua: isolamento de uma em relação à outra;
 O elevado: reutilização e ressignificação: (...) a própria reutilização e consequente reinterpretação dos tecidos se faz a partir de operações
coletivas ou individuais, princípios reguladores ou mesmo processos parcelares, que têm como fundo uma ideia coletiva do objeto urbano,
ideia que se vai expressar no tecido em concreto (COELHO, 2013, pp.21 e 24).
 Transformações a partir das culturas de diferentes origens (classes sociais e imigrantes).
 Parcelamento e arranjos tipológicos alteram-se.
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1. Os Tempos da Cidade e as Transformações.
Ainda que se tenha, no caso das cidades brasileiras e de São Paulo, essencialmente, um processo de urbanização rápido o suficiente para
que a forma urbana não seja exatamente o resultado de um processo de densidade histórica, o que observamos- na área que recortamos
como objeto de estudo- é que muito de sua estrutura inaugural permanece.
A maior infraestrutura de articulação do território – a linha férrea – já estava presente desde 1867 e o mesmo poderia ser apontado quando se
trata da dimensão da quadra e seu parcelamento.
Como vimos anteriormente, desde o final dos anos 1850 se vinha
desenvolvendo em São Paulo uma forte tendência especulativa, em
razão da iminente construção da primeira ferrovia paulista (SantosJundiaí). Mais tarde, tornaram-se comuns os loteamentos particulares,
sobretudo em consequência da crise inflacionária de 1875. (...)
Concomitantemente, iam os loteamentos particulares tomando o lugar
das antigas chácaras. Com suas ruas ortogonalmente dispostas, esses
empreendimentos imobiliários, desde então, passaram a ser a forma
característica de criação do espaço urbano paulistano. (Eudes Campos,
Arquivo Histórico Municipal, São Paulo, set/out 2008).
Em destaque, largo de Santa Cecília
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Planta geral da capital de São Paulo, 1897
Fonte: informativo do arquivo municipal

Mapeamento 1930 Sara Brasil.
Fonte:http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
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Mapeamento 1954- Vasp Cruzeiro
Fonte:http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx

Ortofoto 2004, MDC
Fonte: http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx
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Ainda que se tenha uma estrutura e uma forma urbana que, em boa parte, preservam-se (e que podem ser observadas pelo mapeamento
histórico e pela foto aérea mais recente), as sobreposições de tramas viárias, a alteração de coeficiente de aproveitamento (mudança dos
marcos regulatórios da legislação urbanística), o incremento da densidade, a mudança das atividades (novos programas), a ressignificação
das relações entre o privado e a dimensão pública etc, demarcam transformações de ordem espacial e de vivência.
A quadra – como unidade urbana de referência (PANERAI et alii, 2013) – pouco se alterou na dimensão da escala local.
O mesmo já não pode ser dito quando nos atemos a um dos eixos principais da área: a Av. São João e a Av. Amaral Gurgel. O elevado
(estrutura viária de ligação leste-oeste construída no ano de 1970 sobre essas avenidas) acabou por transformar radicalmente as estruturas
espaciais lindeiras e também, por influência, o entorno mais remoto, ainda que não formalmente, mas como condição urbana.

São Paulo sem o “minhocão”. Acervo Folha de São Paulo, 13/04, 2017
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Os espaços públicos – praças e bulevares – ainda que originalmente concebidos priorizando os fluxos de veículos, tornaram-se cada vez mais,
ilhas de espaços livres cercadas de vias e fluxos por todos os lados. Não foram poupados trechos históricos (como o Largo do Arouche) e,
algumas das áreas verdes do interior do bairro, resultaram de difícil apropriação (como a praça Olavo Bilac, por exemplo).
Ou seja, o viário é o que mais tem alterado o tecido urbano de nossas cidades. No caso de Santa Cecília e imediações, a introdução de uma
cota pelo elevado e a fragmentação das áreas verdes (que restam como ilhas cercadas pelo trânsito) é o que mais tem trazido transformações
significativas para essas áreas e no uso delas.

Elaborado o plano diretor de desenvolvimento integrado/pddi-leinº7.688/71, foi proposta em 1972 uma legislação com zonas
numeradas e perímetros delimitados, abrangendo todo o município, com o objetivo de estabelecer equilíbrio entre as diferentes
funções urbanas - habitação, trabalho, lazer e circulação de forma harmoniosa.
(fonte: sempla- http://www.prodam.sp.gov.br/sempla/zone.htm).

Além das questões específicas dos novos parcelamentos, a lei de zoneamento definiu as zonas de uso, estabelecendo o
coeficiente máximo de 1 para 4% da área da cidade, o coeficiente máximo de 2 para 86% e o coeficiente máximo de 4 para os
10% restantes.
Criou o controle do uso, estabelecendo as categorias de uso permitidas em cada zona, controlou a densidade das construções,
definindo os coeficientes de aproveitamento, taxas de ocupação, recuos frontais, laterais e de fundo, tamanhos mínimos de lote,
largura mínima de testadas (NOBRE, 2004. p. 1-8.)
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Ainda que convivendo com muitas situações anteriores ao Zoneamento de 1972, as transformações trazidas pela introdução do recuo no lote,
do afastamento da entrada do edifício da rua, trouxe condicionantes novas a essa relação: a separação privado-público é declarada e a
aproximação é triada. Desativa-se, naquele ponto dos recuos, com cerca, muro e guarita, a dinâmica da rua, introduzindo-se outra escala: a
dos edifícios verticais.
Ainda que seja a “(...) diversidade física dos tecidos que em grande medida confere a riqueza formal às cidades, resultando e possibilitando
vivências próprias e identitárias” (COELHO, 2013, p.17), o rompimento do alinhamento, porque visto como um ganho do privado e não um
alargamento do público, apareceu, na maioria das vezes, como uma fragilidade na espacialidade da rua.
Aqui não se pretende, vale dizer, uma defesa da permanência de uma determinada configuração formal de cidade ou uma crítica ao
adensamento reconhecidamente necessário das áreas dotadas de infraestrutura da cidade. O que se destaca é o fato de ser condicionante a
relação entre a ocupação dos lotes e a dimensão pública do espaço da rua.

2. Relação entre Forma Urbana e Tipologia do Edifício
Fachadas Urbanas / Fachadas não Urbanas
Esquina como Momento de Excepcionalidade
Escalas

Uma rua ou uma praça, ainda que numa abordagem analítica possam constituir um espaço uno e coerente, só podem ser
verdadeiramente entendidos enquanto espaços dependentes do edificado que o define. (COELHO, 2014, p.13)
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Qualquer fragmento urbano é composto por distintas parcelas privadas, para além da parcela que as estrutura e que constitui,
na cidade ocidental, o espaço público. (COELHO, 2014, p.16)

A correspondência entre estruturas urbanas e tipologias revelou-se como uma das permanências – identificadas em trechos consideráveis da
área de pesquisa - mais potentes à demarcação do percurso, à paisagem, à legibilidade ou ao uso.
SOLÀ-MORALES, 2002, critica as “vedetes singulares” da arquitetura contemporânea que se “apropriam” do urbano para benefício próprio,
pouco compondo com ou retribuindo a esse mosaico conformado pela complexidade urbana.

Na cidade, parte da importância que atribuímos à sua forma é a de transportar consigo a memória de si mesma, ou seja, a
memória do lócus da cidade. A memória revela-se importante por ser a faculdade que nos permite criar laços afetivos, seja com
um ser ou com um sítio, e em relação à cidade permite que os seus habitantes e visitantes criem laços e se identifiquem com o
espaço, que o reconheçam e que o apropriem como seu na partilha cotidiana que fazem do mesmo (PROENÇA in COELHO,
2014, p.47).

As esquinas chanfradas, reforçando a inflexão das quadras, o destaque a esse ponto na constituição do tecido urbano também pelo programa
(bares e pequenos restaurantes), além das intervenções que se colocam francamente à rua (pequenos comércios cuja área de atendimento é
a própria calçada, os ambulantes, as exposições de artistas e artesãos que se estendem do espaço privado ao público ou a troca entre essas
duas instâncias dada pelas ações dos moradores nas praças e postes) são possíveis exemplos, encontrados na cotidianidade dos bairros em
análise, que dão sinais das relações de uso que constituem essa contiguidade de laços no espaço (“conjunto indissociável de sistemas de
objetos e sistemas de ações”. SANTOS, 2012).
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A anarquia atual da cidade grande lhe assegura um maior número de deslocamentos, enquanto a geração de relações
interpessoais é ainda mais intensa. O movimento é potencializado nos países subdesenvolvidos, graças à enorme gama de
situações pessoais de renda, ao tamanho desmesurado das metrópoles e ao menor coeficiente de ‘racionalidade’ na operação
da máquina urbana. (SANTOS, 2012, p.319).

As invenções acerca do que pode ser um lócus urbano, dadas pela experiência cotidiana de um lugar, encontra possibilidades mais favoráveis
quando se depara com condicionantes da forma urbana passíveis de serem atingidas, tocadas pela ação pessoal, pela informalidade.
Mas também podem ser administradas, viabilizadas – dada a intensidade da “cidade grande” apontada por SANTOS, 2012 – na redefinição de
estruturas muito consolidadas e que passam a ser vividas de outra maneira. A experiência maior da área nesse sentido é, sem dúvida, a do
elevado (viário estrutural durante o dia, lazer e espaço do encontro à noite e aos fins de semana).

É sobretudo com o desenvolvimento da rede viária e do transporte de automóvel que, na segunda metade do século XX, se
produz o fenômeno do crescimento urbano extensivo e a conformação de territórios de escala e natureza metropolitanas. (João
Rafael Santos. O tecido de adição. Transformações urbanas a partir do suporte infraestrutural. In COELHO, 2014, p.96)

E é esse viário, de escala metropolitana que passa, em outro momento da cidade, pela transformação radical de uso: passa a servir, também,
ao uso local, atribuindo-lhe uma qualidade nova.
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3. Relação Porta-Rua / Público-Privado / Doméstico- Coletivo/ Comunidade-Sociedade. O Que Se Entrevê

A ordem universal frequentemente apresentada como irresistível é, todavia, defrontada, na prática, por uma ordem local, que é
sede de um sentido e aponta um destino. (SANTOS, 2012, p. 26)

A força do lugar e das relações dão-se pelas regras gerais, mas também pelas especificidades.
Como nosso processo de urbanização apresenta-se – quase sempre – incompleto, ainda que estejamos trabalhando com área central, as
ações das pessoas - de transformação do lugar - ganham força e expressão.
Mas, também, as condicionantes das lógicas gerais da cidade são reconhecidas e incorporadas na prática cotidiana.
Aqui, referimo-nos ao uso dos espaços públicos das praças, por exemplo e da relação casa-rua.
Muitos foram os expedientes que encontramos para que fosse feita a interface entre o domínio do doméstico e o do convívio com a
diversidade.
Encontramos, pelos percursos que fizemos, o espaço devastado e o recinto, o descaracterizado pelo uso de tantos aparatos de “defesa” e
agressão (muros, grades ostensivas, cercas, conformando uma paisagem da violência) que se começa a suspeitar da possibilidade conjunta
de vida, pressuposto da condição urbana.
Ao mesmo tempo, os vasos de plantas improvisados com pneus ou garrafas pet apareceram como pequenos gestos de fluidez entre os dois
domínios. Eles não estavam no domínio do privado. Numa ação extra-oficial (não foi desencadeada pelo poder local), as pessoas sugerem -a
alguns locais estratégicos – uma condição diversa de um ajuste reconhecidamente necessário no espaço público: sugerem que ele tenha
marcas de apropriação, que se humanize, se diferencie.
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Aqui não estamos nos reportando ao caráter regressivo da ideia do retorno à comunidade, tomada em sua acepção primeira (TÖNNIES,1887).
Ou seja, o reconhecimento que nos parece importante de se ter, valorando, é o do convívio das diferenças - considerando-se as diferenças
que são grandes na nossa estrutura social e nos modos de vida - e, nesse convívio, ainda assim , encontrar a possibilidade da troca, de
oferecer ao outro – de dimensão pública e não ao outro necessariamente igual – aquilo que pode gerar um cotidiano melhor.

4. A Dimensão Programática e as Dinâmicas do Lugar

Fronteiras/Limites

Interessa, para a pesquisa, pensar as "Culturas de convivência", expressão anotada e incorporada como termo para definir o
protagonismo de uma produção cultural múltipla que cria territorialidades, pertencimentos e estéticas plurais (VILLAC et.al.,a
partir do projeto de pesquisa apresentado em 2015) .

As áreas centrais da cidade de São Paulo transformaram-se, diversificando-se usos e grupos sociais que a frequentam.
Isso tem significado invenções outras de como usar, de como se apropriar de territórios anteriormente determinados por usos e classes sociais
muito definidos.
A dimensão do tempo aqui aparece muito mais ligada à ideia de um repovoamento e de atribuição de um novo sentido a um lugar do que à
transformação da forma (processo-forma-conteúdo)
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(...) Considerando tanto o objeto construído como o modo como é usado, podemos estabelecer também um conjunto de tempos
distintos na experimentação da cidade (COELHO, 2014, p.19).

Antigos galpões industriais abrigam, hoje, clubes noturnos, o que gera, nas imediações, nova intensidade de uso. Outros, ainda, são
subutilizados e funcionam como estacionamentos e, mais outros, permanecem vazios, suportes da identificação – por quem passa – de que
estão à espera da valorização imobiliária (as paredes de alguns estão cobertas de lambe-lambe denunciando o processo).
Ainda que sem o preenchimento pela função original, esses edifícios guardam parte da história que carregam e, ainda que precários pela baixa
manutenção de suas estruturas, são pontos de especificidade do lugar, que marcam - materialmente - o tempo histórico. São áreas com
potencial de se transmutarem pelo uso (podendo abrigar várias atividades, públicas inclusive) e, ao mesmo tempo, permanecerem como
estruturas físicas.

Se alguns usos e funções urbanas são de uma grande volatilidade, também temos de considerar que muitos deles se
caracterizam pela sua permanência ao longo de décadas, ou mesmo de séculos, assistindo à passagem de várias gerações de
indivíduos (COELHO, 2014, p.19).

Esse sentido, da permanência de estruturas anacrônicas ao tempo, também cria a ideia senso comum da não “modernização”, da não
“atualização” dos modos de vida (condominiais?), da não transformação da paisagem no lócus da cidade “equilibrada, higienizada e equipada”.
Entretanto, esses lugares que não são mais o que eram, mas que guardam uma potência, também podem ser as “sobras” e as “sombras” não
rapidamente incorporadas pelo mercado na realização do valor de troca.
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Podem ser os espaços que preservam alguma margem de transformação também no sentido do valor de uso, tendo esse potencial ampliado
quando são ressignificados por ações não formais, não oficiais.
Na área, vale lembrar, outras estruturas também dão margem a essa discussão: o elevado “desurbanizou” grande parte do território por onde
passa, mas foi reapropriado paulatinamente com usos inusitados e a linha férrea, que gerou o espaço instransponível, onde o tecido urbano
encontra dificuldade de conexão, tem sido o espaço de apropriação dos catadores.

Na cidade ‘luminosa’, moderna, hoje, a ‘naturalidade’ do objeto técnico cria uma mecânica rotineira, um sistema de gestos sem
surpresa. Essa historicização da metafísica crava no organismo urbano áreas constituídas ao sabor da modernidade e que se
justapõem, superpõem, contrapõem ao uso da cidade onde vivem os pobres, nas zonas urbanas ‘opacas’. Estas são os espaços
do aproximativo e da criatividade, opostos às zonas luminosas, espaços da exatidão. (SANTOS, 2012, p.325)

A materialidade artificial pode ser datada, exatamente, por intermédio das técnicas: técnicas da produção, do transporte, da
comunicação, do dinheiro, do controle, da política e, também, técnicas da sociabilidade e da subjetividade. As técnicas são um
fenômeno histórico. (SANTOS, 2012, p.57)

A territorialidade surgida com a construção do elevado vem sendo – a cada momento – alterada.
A obra foi uma demonstração de força de um governo autoritário e de exceção e, por muitos anos, permaneceu sendo a mais indesejada cota
criada, inadequada ao lugar.
Passou a ser suporte de intervenções gráficas e hoje abriga – no térreo da cidade -infraestrutura (terminal de ônibus, corredor e paradas, ciclo
faixas) e moradores de rua.
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A cota elevada ganhou outra dimensão quando passou a ser fechada para carros e a ter o uso aberto como parque. Uma revisão inicialmente
ainda dissociada dos interesses de mercado. Atualmente esse uso, que acabou por trazer de volta uma perspectiva urbana para a área, vem
sendo a motivação de novos negócios propostos e viabilizados por incorporadoras e construtoras.

5. Vazios Urbanos. Terrain Vagues

Fragmentos /Conexões

Saskia Sassen, in SOLÀ-MORALES, 2002, aponta a importância potencial dos espaços deixados à margem das “lógicas organizativas
utilitárias” como possíveis áreas para a ação ou como áreas que adquirem um outro significado no mundo urbano pós industrial.
Muitos dos espaços que encontramos na área de pesquisa são subutilizados ou expectantes.
De maneira diferente da que SOLÁ-MORALES aponta como vazios terrain vague (dada a condição de urbanização europeia, histórica, mais
controlada – porque revela um arranjo social - e precisamente formalizada) , os vazios por aqui são resíduos de questões litigiosas , claros
instrumentos de especulação do mercado imobiliário ou, ainda, restos de ações públicas (viários e obras) que articulam grandes escalas e
desarticulam as locais (MELLO FRANCO, 2005).
A ferrovia é o elemento moderno, conector do território, mas é também a estrutura linear que interrompe as ligações de continuidade do lugar.
Gera, na área de pesquisa, um limite de difícil legibilidade urbana.

O papel da infraestrutura (ou do suporte infraestrutural) nas formas de organização espacial e no processo de formação urbana
(...) é de extrema relevância (SANTOS. In COELHO, 2014, p.11).
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A infraestrutura tem sido um dos maiores elementos de formação e de transformação do território urbano. Porque necessária – de diferentes
maneiras e escalas – em momentos diferentes da cidade, aparece como claro deflagrador de condicionantes urbanas novas.
Em cidades – como a nossa - onde a infraestrutura não necessariamente acompanha – par a passo – o processo de urbanização, ela se
sobrepõe de maneira às vezes inadequada, precária, improvisada e ou radical.
O corredor de ônibus sob o elevado, com as paradas e o terminal é uma dessas situações que transforma o lugar. O Minhocão é sobra e
referência de escala e sombra para essas estruturas implantadas tardiamente sob a pista elevada.

(...) Considerando tanto o objeto construído como o modo como é usado, podemos estabelecer também um conjunto de tempos
distintos na experimentação da cidade (COELHO, 2014, p.19).

Essa adição, que vai se justapondo às lógicas espaciais, vai gerando outro território que acaba sendo a interface entre os tempos daquele
lugar: ali, percorre-se no tempo, indo do bulevar da Av. Amaral Gurgel à devastação pela sombra do elevado sobreposto, chegando-se à
utilização dessa estrutura linear como eixo articulador de transporte público com partes e peças (terminal e paradas de ônibus) desse sistema,
produzindo outra territorialidade.
Construída de maneira circunstancial, e a partir de lógicas hegemônicas voltadas à cidade do negócio, a cidade de São Paulo vai gerando
essa experiência da fragmentação, reforçada, agora, pelo movimento constante de transformação das coisas, num tempo mais rápido do que o
das pessoas.
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6. Demarcação de Território

Modos de Habitar/ Modos de Usar

Essa ideia de território usado pode ser mais adequada à noção de um território em mudança, de um território em processo.
Sugiro que desconfiemos do significado que a forma nos oferece pelo seu corpo. (...). e que enfrentemos a forma a partir de seu
conteúdo permanentemente renovado. E aí também vem a esperança de que se use de outra forma a cidade. (SANTOS, 1999,
p.15 -26).

Chamamos de demarcação do território algumas das atitudes que presenciamos e registramos, e que nos pareceram colocar à discussão a
ideia de desterritorialização apontada por Milton Santos.

Vivemos um tempo de mudanças. (...) O sujeito no lugar estava submetido a uma convivência longa e repetitiva com os mesmos
objetos, os mesmos trajetos, as mesmas imagens, de cuja construção participava: uma familiaridade que era fruto de uma
história própria, da sociedade local e do lugar, onde cada indivíduo era ativo.
Hoje a mobilidade se tornou praticamente uma regra. O movimento se sobrepõe ao repouso. A circulação é mais criadora que a
produção. Os homens mudam de lugar, como turistas ou como imigrantes. Mas também os produtos, as mercadorias, as
imagens, as ideias. Tudo voa. Dai a ideia de desterritorialização. (SANTOS, 2012, p.327)
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O que identificamos, ao longo dos percursos, foram diferentes maneiras de apropriação e até de demarcação do território, dadas pelos
vínculos de diferentes naturezas que as pessoas parecem estabelecer com o lugar.
Os que moram, os que passam, os que trabalham, os que se associam por semelhança, os que encontram seu lugar de oportunidade fora das
regras formais de uso da cidade.
Ainda que essas experiências sejam da ordem da ausência de opção (catadores de papel, moradores de rua, trabalhadores informais) ou da
invenção (artistas, coletivos,voluntários), representam formas de se reposicionar como agentes, construindo, também, a estrutura de um lugar.

Essas técnicas particulares, essas “técnicas industriais”, são manejadas por grupos sociais portadores de técnicas socioculturais
diversas e se dão sobre um território que, ele próprio, em sua constituição material, é diverso, do ponto de vista técnico. São
todas essas técnicas, incluindo as técnicas da vida, que nos dão a estrutura de um lugar. (SANTOS, 2012, p.58)

As estruturas espaciais pensadas como processo, forma e conteúdo (SANTOS, 2012) estão sendo observadas nesta pesquisa a partir de sua
expressão física, material, mas, também se pretende observá-las considerando seu preenchimento pelos processos de atribuição de sentido.
Para isso, será necessária uma sucessiva aproximação às pessoas que conformam a estrutura do lugar, que estabelecem, no cotidiano, uma
relação com o espaço material, mas que também conferem – pela cotidianidade dessas relações – significados novos à experiência da vida
e do lugar. Nesse sentido essa pesquisa deve continuar.

BIBLIOGRAFIA:
ATHAYDE , Jorge Clóvis de . Santa Cecília: Contrastes e Confronto. Série História dos Bairros de São Paulo; v 30. São Paulo: DPH, 2006.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
92

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

BRUNELLI , Aidelli S . et. al. Barra Funda. Série História dos Bairros de São Paulo; v. 29. São Paulo: DPH, 2006.
CAMPOS, Eudes. São Paulo antigo: plantas da cidade. INFORMATIVO ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, 4 (20): set/out.2008.
COELHO, Carlos Dias (coordenação). Cadernos de Morfologia Urbana. Estudos da cidade portuguesa. Os elementos urbanos. Vol 1. Lisboa:
Argumentum, 2013.
COELHO, Carlos Dias (coordenação). Cadernos de Morfologia Urbana. Estudos da cidade portuguesa. O tempo e a forma. Vol 2. Lisboa:
Argumentum, 2014.
MELLO FRANCO, Fernando. A construção do caminho A estruturação da metrópole pela conformação técnica das várzeas e planícies fluviais
da Bacia de São Paulo. Tese de Doutoramento defendida na FAU USP, São Paulo, 2005.
NEGT, Oskar. Espaço público e experiência. In: PALLAMIN, Vera (org.). Cidade e Cultura: esfera pública e transformação urbana. São Paulo:
Estação liberdade, 2002.
NOBRE, Eduardo A. C.. Novos Instrumentos Urbanísticos em São Paulo: limites e possibilidades. In: IV Seminário Internacional da LARES Latin America Real Estate Society, 2004, São Paulo. IV Seminário Internacional da LARES: mercado imobiliário e sua responsabilidade no
processo de desenvolvimento urbano. São Paulo: LARES, 2004. p. 1-8.
PROENÇA, Sérgio Barreiros. “A resistência da forma urbana”. In Carlos Dias (coordenação). Cadernos de Morfologia Urbana. Estudos da
cidade portuguesa. O tempo e a forma. Vol 2. Lisboa: Argumentum, 2014, p. 47.
SANTOS, João Rafael. O tecido de adição. Transformações urbanas a partir do suporte infraestrutural. In COELHO, Carlos Dias
(coordenação). Cadernos de Morfologia Urbana. Estudos da cidade portuguesa. O tempo e a forma. Vol 2. Lisboa: Argumentum, 2014.
SANTOS, Milton. A natureza do espaço. Técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: EDUSP, 2012.
SANTOS, Milton. O território e o saber local: algumas categorias de análise. Cadernos IPPUR 1999; 2:15-25.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
93

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

SOLÁ-MORALES, Ignasi de. Territorios. Barcelona, GG, 2002.
TÖNNIES, Ferdinand. Comunidade e sociedade como entidades típico-ideais, In: FERNANDES, Florestan (org.). Comunidade e Sociedade.
Leituras sobre problemas conceituais, metodológicos e de aplicação. São Paulo: EDUSP,1972, pp.96-116.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
94

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

PROXIMOS PASSOS
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PROXIMOS PASSOS
PASSO 1
Workshop fevereiro de 2017: “Culturas do cotidiano e corpo da cidade II – a escala do pormenor”
A segunda edição do workshop realizado entre 08 e 13 de agosto de 2016, que teve como proposta experimentar, pelo projeto, ESTRUTURAS
COMPLEMENTARES às legitimadas pela apropriação de elementos físicos do espaço urbano, ora coloca a possibilidade de detalhamento e
complementação das propostas que deram relevo às práticas sociais do cotidiano, em suas variadas cadências e modos de apropriação da cidade como
expressão de culturas locais e substrato de projeto. Conserva, ainda, a postura de reconhecimento da importância das relações entre a descrição empírica e a
reflexão teórica.
A participação do Professor Carlos Almeida Marques, do CAPP-ISCSP UL de Lisboa23, contribui para o avanço da pesquisa "CulturaS e cidade: teorias e
projeto", dá continuidade a vínculos acadêmicos já estabelecidos e envolve sua expertise na realização de planos diretores, planos urbanísiticos e projetos de
Planeamento Cultural Urbano que se apoiam em Associações Culturais e Recreativas Locais. Contando ainda com a experiência e apreço pelo projeto na
escala do pormenor, permanece a questão do construir no construído como uma maneira específica de contribuir ao projeto na cidade consolidada, sua
composição, configuração e discurso.
PASSO II
A pesquisa tem financiamento do CNPq até novembro de 2017 e prossegue rumo à algumas atividades de extensão cultural como seguimento apropriado do
processo percorrido até então. O contato já estabelecido com a Casa de Cultura Mario de Andrade e com o coletivo Goma Oficina, ambos atuantes no
território de atuação da pesquisa, serão parceiros para estabelecer atividades conjuntas com moradores e frequentadores da área. Assim a dinâmica da vida
urbana, em foco na pesquisa, terá fisionomias e personagens.
Neste ano de 2017, a pesquisa pretende seguir com o processo de avaliação contínua, com foco na relação entre conceitos propostos e possibilidades de
projeto geradas e a serem agregados a partir do contato com a população local. Deve, também, aprofunda o entendimento de dinâmicas reais e possíveis
geradoras de novas questões para o projeto, no sentido que a disciplina possa ser repensada e informada pelas culturas, em suas ambiguidades, conflitos,
hibridismos, permitindo "substantivar", de forma mais detalhada, a morfologia urbana que as ampara.

23

Prof. Dr. Carlos Almeida Marques - CAPP-ISCSP UL, Lisboa, Portugal | Escritório de Projeto Carlos Almeida Marques Arquitectura e Urbanismo Lda.
http://www.degois.pt/visualizador/curriculum.jsp?key=4719371779155352.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
96

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

ANEXOS
01. PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA DA PESQUISA:
02. RELATÓRIOS INDIVIDUAIS MEMBROS DO GRUPO DE PESQUISA
03. PROJETO DE PESQUISA
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01. PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TÉCNICA DO GRUPO DA PESQUISA:
2015
Capítulos de livro publicados [01]
01. VILLAC. M. I.; RUBANO, L. M.; KATO, V. R. C.; FEHR, L. "Culturas e Cidade: Estudos possíveis". In: MARQUES, Carlos Almeida (Coordenação).
Planeamento cultural urbano em áreas metropolitanas - Revitalização do Espaço Pós Suburbano. Casal de Cambra: Editora Caleidoscópio, 2015,
360 páginas, pp. 203-216. | ISBN 978-989-658-327-9
Artigos publicados em periódicos [02]
01. SILVA, Ricardo L. Blurred City. Fábula da cúpula. Drops (São Paulo). , v.091, p.01 - , 2015.
02. SILVA, Ricardo L. Catálogo de nada, ou o que acontece entre pessoas, carros, ônibus e pombos. Resenhas Online. , v.14, p.1 - 1, 2015.

Artigos completos publicados em anais de congressos nacionais [01]
01. VILLAC. M. I.; RUBANO, L. M.; KATO, V. R. C.; FEHR, L. "Patrimônio das “Artes do Fazer”". In: VII Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes
multiplicadores do Patrimônio. “Os desafios da educação patrimonial”. Belo Horizonte/MG: Instituto IEDS; MACPS; Ministério Público Estadual; IPHAN;
IEPHA; Centro Universitário Izabela Hendrix, 2015. | Eixo 8: A cidade, lugar da educação patrimonial. Artigo no. 138. | ISSN 2176-2783
Apresentações de Trabalho [02]: Conferências e Eventos
01. VILLAC. M. I.; RUBANO, L. M.; KATO, V. R. C.; FEHR, L. "Patrimônio das “Artes do Fazer”". In: VII Fórum Mestres e Conselheiros: Agentes
multiplicadores do Patrimônio. “Os desafios da educação patrimonial”. Belo Horizonte/MG: Instituto IEDS; MACPS; Ministério Público Estadual; IPHAN;
IEPHA; Centro Universitário Izabela Hendrix. 10 a 12 de Junho de 2015.
02. VILLAC. M. I.; RUBANO, L. M.; KATO, V. R. C.; FEHR, L. "Poesia do cotidiano. As "artes do fazer”". In: Patrimônio em debate – Resgate da
memória e o (i)material. São Paulo: DPH; Prefeitura do Município de São Paulo, 31 de julho de 2015.

2016
Capítulos de livro publicados [01]
SILVA, Ricardo L. The Incorporation of the Ragman-collector or another possibility of contemporaneous urban space appropriation In: Flâneur New Urban
Narratives.1 ed.Lisboa : Procur.arte, 2016, v.1, p. 178-187.
Artigos publicados em periódicos [02]
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01. VILLAC, Maria Isabel. "Exercício erudito e nuances de apropriação. A arquitetura de Carlos Almeida Marques". Resenhas Online, São Paulo, ano 16, n.
169.02, Vitruvius, jan. 2016 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/16.169/5872
ISSN 2175-6694 | Qualis: B5
02. SILVA, Ricardo L. Precisamos falar sobre o outro. O outro em mim, o outro na cidade, o outro que mora ao lado e tantos outros. Arq.Urb. , v.1, p.137 149, 2016.
Artigos enviados para publicação em periódicos [01]
01. VILLAC, Maria Isabel. “Condensador social – uma questão contemporânea”. In: Revista Oculum Ensaios. Agosto de 2016.
ISSN: 1519-7727 | Qualis: B1
Artigos completos publicados em anais de congressos internacionais [03]
01. VILLAC, Maria Isabel; SILVA, Ricardo Luis. "Fotografia para pesquisadores arquitetos". In: Grupo de Estudos de Arquitetura de Museus do Programa de
Pós-Graduação em Arquitetura – PROARQ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. 5º Seminário Internacional Museografia e Arquitetura de
Museus: Fotografia e Memória. Rio de Janeiro, Madri, Lisboa, Outubro e Novembro de 2016. | ISBN 978-85-9497-006-0
02. VILLAC, M. Isabel; RUBANO, Lizete Maria; KATO, Volia Regina Costa; FEHR, Lucas; TELLES, Luiz Benedito Castro. "O Arquiteto culto: projeto para o
ensino contemporâneo". In: UDEFAL – União de Escolas e Faculdades de Arquitetura da América Latina. XXVI CLEFA - ENEFA SD 2016 - Conferência
Latino-americana de Escolas e Faculdades de Arquitetura. “Quo Vadis Arquitetura” Inovação, Sustentabilidade e Responsabilidade Social na
formação em Arquitetura na América Latina. Santo Domingo, República Dominicana: Compendio de Ponencias y Conferencias, Facultad de
Arquitectura Universidad Iberoamericana, UNIBE, pp. 241-242. | ISBN: 978-99934-48-41-9
03. SILVA, Ricardo L. O Outro na Cidade: apontamentos em direção a uma necessária conscientização urbana In: XXVI CLEFA XVII ENEFA SD 2016:
¿Quo Vadis? Arquitectura Innovación, Sostenibilidad, Responsabilidad Social, 2016, Santo Domingo. ¿Quo Vadis? Arquitectura Innovación,
Sostenibilidad, Responsabilidad Social - Compendio de ponencias. Santo Domingo: UNIBE Universidad Iberoamericana, 2016. v.1. p.174 – 183.
Artigos completos publicados em anais de congressos nacionais [01]
01. SILVA, Ricardo L. XIV Seminário de História da Cidade e do Urbanismo [recurso eletrônico]: cidade, arquitetura e urbanismo: visões e
revisões do século XX. São Carlos: IAU/USP, 2016. I Colóquio Internacional ICHT - Imaginário: Habitar e Construir a Terra. São Paulo: FAUUSP,
2016.
Apresentações de Trabalho [02]: Conferências e Eventos [02]
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01. VILLAC, M. Isabel; RUBANO, Lizete Maria; KATO, Volia Regina Costa. “CulturaS e Cidade: Teorias e Projeto”. In: Aulas Abertas - ENCONTRO
SOBRE CIDADES PORTUGUESAS E BRASILEIRAS | Cidades e Culturas. Lisboa: Centro de Administração em Políticas Púbicas (CAPP) – ISCSP.
ULisboa, em parceria com o Centro de Investigação em Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD) – FA. Ulisboa, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2016,
02. VILLAC, Maria Isabel; SILVA, Ricardo Luis. “Fotografia para pesquisadores arquitetos”. In: 5º Seminário Internacional Museografia e Arquitetura
de Museus: Fotografia e Memória. Lisboa, 28 de outubro de 2016.
Organização e participação em eventos | Produção técnica [02]
01. VILLAC, M. Isabel; RUBANO, Lizete Maria; KATO, Volia Regina Costa. “CulturaS e Cidade: Teorias e Projeto”. In: Aulas Abertas - ENCONTRO
SOBRE CIDADES PORTUGUESAS E BRASILEIRAS | Cidades e Culturas. Lisboa: Centro de Administração em Políticas Púbicas (CAPP) – ISCSP.
ULisboa, em parceria com o Centro de Investigação em Arquitectura Urbanismo e Design (CIAUD) – FA. Ulisboa, nos dias 18, 19 e 20 de outubro de 2016.
02. VILLAC, M. Isabel; RUBANO, Lizete Maria; KATO, Volia Regina Costa; FEHR.
Workshop “Culturas do cotidiano e corpo da cidade”. São Paulo: FAU Mackenzie, de 08 a 13 de agosto de 2016.

2017
[Embora o financiamento MackPesquisa tenha terminado em jan2017, a pesquisa continua sua produção acadêmica de forma a divulgar
raciocínios e resultados]
Artigos enviados para publicação em anais de eventos [03]
01. RUBANO, Lizete Maria; VILLAC, Maria Isabel, KATO; Volia Regina Costa; FEHR, Lucas. "Culturas do cotidiano: perspectiva aberta a novas formas da
arquitetura na cidade". In: IV Seminário Internacional Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Lingua Portuguesa (AEAULP) | A língua que
habitamos. Área temática: A Forma da Arquitetura na Cidade Contemporânea. Belo Horizonte – Inhotim, 25 a 28 de abril de 2017. Promovido por
Academia de Escolas de Arquitetura e Urbanismo de Lingua Portuguesa (AEAULP); Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais (EAUFMG); Associação Brasileira para o Ensino de Arquitetura (ABEA).
02. RUBANO, Lizete Maria; VILLAC, Maria Isabel, KATO; Volia Regina Costa; FEHR, Lucas. "Culturas e cidade: teorias e projeto – Questões de Método". In:
X Encuentro Internacional Ciudad Imagen y Memoria. Temática Específica: Investigaciones sobre la puesta en valor del patrimonio (territorio, sitios,
ciudades, centros históricos, inmuebles, paisajes naturales y culturales, bienes muebles, ritos, tradiciones, costumbres). Promovido por: Facultad de
Construcciones y el Departamento de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Oriente, Cuba. Co-participação de: Fórum UNESCO Universidad y
Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, la Facultad de Arquitectura de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Red Internacional de Pensamiento Crítico sobre Globalización y Patrimonio (RIGPAC), el Consejo
Interuniversitario Flamenco (VLIR) de Bélgica, a través del proyecto de cooperación institucional (IUC) que se desarrolla con la Universidad de Oriente, la
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Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba (OCC), la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y la Unión Nacional de
Arquitectos e Ingenieros de la Construcción de Cuba (UNAICC), Provincia Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, del 16 al 19 de mayo de 2017.
03. RUBANO, Lizete Maria; VILLAC, Maria Isabel, KATO; Volia Regina Costa. "CULTURAs E CIDADE: TEORIAS E PROJETO. Primeiras derivas". In: 4º
CIHEL – Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono | A Cidade Habitada. Tema: Modos de habitar. Promovido por: Câmara Municipal
do Porto (CMP) e a Universidade da Beira Interior (UBI), em Covilhã. Porto | Covilhã | Portugal - 5 a 10 Março de 2017 | ISBN 978-989-654-364-8.
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02. RELATÓRIOS INDIVIDUAIS | Pesquisadores: alunos | ex-alunos | voluntários

I
RELATO E VISÃO CRÍTICA DAS ATIVIDADES NAIS QUAIS PARTICIPOU
01. Alunos pós-graduação FAU Mackenzie: Ricardo Luis Silva – Doutorando; Adriana Monzillo de Oliveira – Doutoranda; Flávia Botechia –
Doutoranda; Edison Batista Ribeiro – Doutorando; Andrea Agda de Souza Arruda – Doutoranda; Pâmella Mochiute Cruz – Mestranda; Maria
Isabel Camañes Guillén – Mestranda.
02. Bolsistas | Alunos graduação FAU Mackenzie: Beatriz Ribas Memoli; Hugo Rossini Costa Longa; Yuri Leite Jardim.
03. Voluntários | Ex-alunos pós-graduação FAU Mackenzie: André Nogueira – Mestre; Victoria Marchelli – Mestre.
04. Voluntários | Ex-alunos graduação FAU Mackenzie [que já contribuíram com pesquisa anterior]: Isabela Arantes Brito; Marcella Pereira
Nery; Karina Yumi Pessanha Ieiri.

II
RELATO E VISÃO CRÍTICA DAS ATIVIDADES NAIS QUAIS PARTICIPOU E POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA
05. Voluntários | Participantes externos: Carlos de Almeida Marques – professor CAPP-ISCSP UL, Lisboa, Portugal – Doutor; Antonella Gallo –
professora IUAV, Veneza, Itália – Doutora; Giorgia de Michel – assistente professor IUAV, Veneza – Doutora; Benedetta Rodeguiero –
professora Escuela de Arquitectura de Reus, ETSA Tarragona, Espanha – Doutora; Morgana Pitta Duarte Cavalcante – professora FAUUFAL,
Maceió – Doutora; André Balsini – arquiteto – Mestre.
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I
RELATO E VISÃO CRÍTICA DAS ATIVIDADES NAIS QUAIS PARTICIPOU

01. Alunos pós-graduação FAU Mackenzie: Ricardo Luis Silva – Doutorando; Adriana Monzillo de Oliveira – Doutoranda; Flávia Botechia –
Doutoranda; Edison Batista Ribeiro – Doutorando; Andrea Agda de Souza Arruda – Doutoranda; Pâmella Mochiute Cruz – Mestranda; Maria
Isabel Camañes Guillén – Mestranda.

Ricardo Luis Silva – Doutorando
Minha participação se deu efetivamente em duas fases específicas da pesquisa: 1. o debate e reflexão sobre os pontos conceituais
estruturadores e basilares para a efetivação das experiências cotidianas a serem propostas e praticadas posteriormente. Naquele momento, o
grupo estava investigando e desenvolvendo as táticas conceituais que dariam potência para as experiências corporais e efetivas dentro do
espaço urbano, dentro do tempo da vida cotidiana do território a ser explorado, catalogado, incorporado. 2. O segundo momento , ou atividade
propriamente dita, de minha participação nas atividades do grupo foram as perambulações pelo perímetro/campo/território definido como
escopo experimental e empírico de apreensão dos fenômenos urbanos ordinários e cotidianos, e sua consequente experimentação dialética da
teoria crítica e conceitual da fase anterior no espaço da vida concreta, da vida cotidiana. Uma relação consciente de alteridade urbana,
etnografia e identificação subjetiva com o lugar. Minha contribuição se deu fundamentalmente através dos debates conceituais e do
compartilhamento de minhas experiências anteriores com o método da perambulação e registro dessa atividade (experiência advinda de
minhas atividades pedagógicas e acadêmicas de disciplinas da graduação no Centro Universitário Senac).
A temática de investigação do grupo de pesquisa está intimamente ligada às inquietações e proposições pedagógicas que empreendo nas
disciplinas, pesquisas e orientações dentro do curso de Bacharelado em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Senac, em São
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Paulo. Muitos dos conceitos e dinâmicas experimentais utilizadas dentro do GP foram também levantadas em meu trabalho de pesquisa no
doutorado, que tem a ênfase no cotidiano, nas relações humanas no espaço urbano, as teorias e poéticas que possibilitam uma subjetividade
no trato do corpo, do tempo e da intersubjetividade (diria até uma alteridade bruta e tosca, disponível para ser "lapidada").

Adriana Monzillo de Oliveira – Doutoranda
Fase 1: Formação da base teórica dentro do grupo conceitual II – Materialidade urbana e apropriações sociais – contribuição individual:
resenha sobre o conceito de hibridismo de onde se depreendeu que: “O híbrido se abre para a cidade e incentiva o contato entre estranhos. O
híbrido é pensado para criar condições de intensidade e vitalidade da cidade, atraindo pessoas de fora, favorecendo a mistura e a
indeterminação.”
Fase 2: Visita ao campo intitulada “errâncias urbanas” para contraposição ao universo conceitual apreendido. Contribuição individual:
participação de duas visitas de campo para elaboração de uma apropriação sensível baseada em comentários entre os errantes, anotações,
croquis e fotos. Elaboração de um relatório de visita em colaboração com Maria Victoria Marchelli.
Fase 3: Workshop entre 08/08/16 e 13/08/16 quando foram elaborados grupos temáticos para elaboração de material gráfico (mapas e
desenhos), que sintetizassem a investigação conceitual interpolada com as visitas de campo. Contribuição individual: em colaboração com
Edison Batista Ribeiro interagimos conceitual e graficamente com um grupo de alunos da graduação responsáveis pela elaboração dos mapas
temáticos que sintetizavam as apreensões das fases 1 e 2, respectivamente a base teórica com as “errâncias urbanas”.

Flávia Botechia – Doutoranda
Fases ou atividades: reuniões da pesquisa e 02 workshops como pesquisador voluntário.
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Trabalho individual como pesquisador, contribuindo pontualmente ao grupo com formulação de um conceito a partir de pesquisa de doutorado
em andamento, qual seja, a formulação de um texto com aspectos teóricos e conceituais com uma abordagem dos estudos morfológicos. A
pesquisa tangenciou esta temática de interesse, principalmente, no contexto do 1º. Workshop realizado. Neste momento foi possível dialogar
mais intensamente com o coletivo sobre a importância do estudo da dimensão da forma urbana. Por outro lado, foi rico o contributo do grupo
sobre vivências e atividades identificadas no território da Barra Funda.
Comentários: A partir das discussões e reuniões do grupo o conhecimento sobre o território paulistano foi amplificado, principalmente sobre a
região da Barra Funda enquanto suporte material de acontecimentos cotidianos, apropriações de espaços públicos e palco de inúmeras cenas
repletas de singulares personagens.

Edison Batista Ribeiro – Doutorando
Este breve relato apresenta uma síntese da participação no Grupo de Pesquisa CULTURAs E CIDADE, em geral, e nos workshops Culturas
do Cotidiano e Corpo da Cidade I e II, desenvolvidos pelo grupo, em particular.
O conceito “Direito ao delírio” foi desenvolvido a partir de um referencial teórico sobre o tema, entendido como diluição das fronteiras entre
públicos distintos, e do contágio ou troca entre diferenças, dada pela esfera das sociabilidades.
O tema está inserido na pesquisa da tese de doutorado em andamento, em que será tratado o tema da fruição do espaço público na região
central de São Paulo, com entendimento das principais formas de apropriação dos espaços públicos, as ocupações ou intervenções de
interesse social, cultural ou artístico, inscrevendo novas dinâmicas sobre o território da região central de São Paulo.
Cada vez mais, ampliam-se as estratégias do poder público, que negocia de forma moderada com os agentes mais “orgânicos” e cede de
forma escancarada aos vorazes consumidores de espaço, sobretudo pela privatização dos espaços públicos e pela lógica da especulação
imobiliária. A arquitetura corresponde a esse recrudescimento com a crescente privatização de espaços públicos já existentes, adoção de
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estratégias de intimidação, isolamento ou insegurança, além da redução da geração de novos espaços dedicados aos pontos de encontro e
convívio na cidade.
Com isso, a pesquisa se dedica ao valor vetor das apropriações do espaço, incluindo movimentos sociais, urbanos, culturais e artísticos, como
termômetros do descompasso ou crise entre novos sentidos, novas demandas advindas do patrimônio imaterial, outras formas de fruição do
espaço da cidade e a arquitetura que lhe serve de suporte e que, em grande parte, permaneceu no ideário moderno.
A questão que mobiliza a pesquisa é, em síntese: terão as apropriações e intervenções efêmeras feito mais pelo espaço público do que os
planos formais?
A hipótese a comprovar é se uma eficaz e ainda não explorada interlocução desses dois vetores pode ser uma contribuição decisiva para uma
nova formulação de projeto para o espaço público na região central da cidade.
Palavras-chaves: arquitetura, cidade, cultura, espaço público, delírio, contágio
Referencial Teórico
O artigo toma por base os conceitos de delírio e contágio, suportados por quatro autores:
CACCIARI, Massimo. A cidade | Análise da história da cidade através da sua essência e uma reflexão filosófica e estética sobre os modelos
antagónicos de cidade: a pólis grega e a civitas romana;
CERTEAU, Michel de. A Invenção do Cotidiano: Caminhadas pela Cidade | Investigação sobre as combinatórias de operações que compõem
também (sem ser exclusivamente) uma ‘’cultura’’ e exumação dos modelos de ação característicos dos usuários. Análise das “maneiras de
fazer”, as práticas pelas quais usuários se reapropriam do espaço organizado pelas técnicas da produção sociocultural;
MAGNANI, José Guilherme Cantor. Festa no pedaço: cultura popular e lazer na cidade | Descrição, de modo etnográfico, das atividades que
preenchem o tempo livre e as diferentes formas de desfrutá-lo, reconhecidas por seu próprio valor e significado, como pistas para o
entendimento da dinâmica cultural e dos valores sociais contemporâneos;
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VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico | Membrana osmótica, superfície de contato entre diferenças.
Delírio e contágio
A obra “A Cidade” é um registro de um seminário realizado por Massimo Cacciari, em 2004. Nele, estão expressos os sentidos de lira e delírio,
importantes para o artigo.
Segundo o autor, na “Polis” grega, o território passava se constituir a partir de uma comprovação de laços de identidade, o espaço selava os
laços entre semelhantes. Já na “Civita” romana, o território vem antes, é pré-existente, conforma diferenças que não dependem de laços e são
mediadas por um marco regulatório, embrião do direito.
As relações de pertencimento, da convivência entre iguais, próprias da Pólis grega davam lugar a uma aliança permanente, donde o sentido da
“Roma Mobilis”, denotando uma cidade em permanente movimento, sem fronteiras. A cidade pautada pela civilidade (herança da Civitas
romana) assume a prática do borrão ou diluição das fronteiras. A partir do termo latino “lira”, com o sentido de “sulco” ou “borda”, o autor
explica que a expansão do Império Romano contou com o ato de “de-lirar” ou “de-lírio”, com o sentido de borrar fronteiras, romper sulcos,
aproximar gentes.
Em seu livro “O espaço crítico” (1993), Paul Virilio trata dos possíveis lugares de contágio entre diferenças: “toda superfície é uma interface
entre dois meios onde ocorre uma atividade constante sob forma de troca entre as duas substâncias postas em contato. Esta nova definição
científica da noção de superfície demonstra a contaminação em vias de concretizar: a ‘superfície-limite’ torna-se uma membrana osmótica, um
mata-borrão. (...) A limitação do espaço torna-se comutação, a separação radical transforma-se em passagem obrigatória, trânsito de uma
atividade constante, atividade de trocas incessantes, transferência entre dois meios, duas substâncias. O que até então era a fronteira de uma
matéria, o ‘terminal’ de um material, torna-se agora uma via de acesso dissimulada na entidade mais imperceptível.”
O aporte dos conceitos de delírio e contágio para o espaço público da região central de São Paulo incita à busca dos espaços em que se dá
essa diluição de territórios, com aproximação de públicos. Que lugares e condições permitem ou propiciam a experiência da fruição do espaço
por públicos distintos? Que lugares oferecem o desfrute do direito ao delírio?
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O artigo parte de um exercício conciso de mapeamento de apropriações, com coleta de material iconográfico, análise de percursos no território
onde podem ser percebidas “pequenas e despretensiosas narrativas do cotidiano” (Certeau, 2004) das quais se pode esperar um novo pulso
de cidade. Seguem quatro histórias mínimas e singulares.
A Deriva como método
A partir das exposições sobre os conceitos, o trabalho teve como ponto de partida as saídas em deriva.
A fruição dos espaços públicos aponta para a observação vivenciada de ocorrências singulares. Trata-se da universalização de experiências
subjetivas, pessoais e, a partir disso, a construção de um corpo de conhecimento que possa dialogar com um grande número de pessoas e
possa ser reconhecível ou mapeado por outros e, em alguns casos, mesmo que gere resultados complexos, reprodutível, aplicável em outros
cenários, constitui a parte mais desafiadora do método, que será construída no percurso da pesquisa, tendo por início as derivas ou
caminhadas aleatórias.
Em vez de ir para campo para averiguar pressupostos teóricos, evitando o reforço de formas imaginárias de conhecimento, preferiu-se tomar
contato direto com o objeto da pesquisa, de forma contínua, de onde se possam extrair aprendizados atualizados.
A aproximação inicial dos tempos e espaços foi feita por deriva ou caminhada, como a deixar que “o inesperado faça uma surpresa”24.
Colocar-se em contato com as situações reais, imprevisíveis do cotidiano, por contato direto, ressalta o valor da experiência, do entre, do
percurso, da percepção ‘ao longo de’. O espaço se converte em lugar, na medida em que está associado à experiência construída no tempo, o
valor dos patrimônios material e imaterial, a apropriação do modo de vida dos atores sociais em um território.
Para verificar as ocorrências de ocupação, apropriação ou fruição dos espaços públicos, com recorte para as ocupações ou intervenções de
interesse social, cultural ou artístico, foram feitos percursos ou derivas no território, com coleta de material iconográfico, registro de ocorrências

24

Eu e a Brisa (Johnny Alf).
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e visões seriais, cartografia das naturezas e intensidades da ocupação em várias situações, análise de espaços e percursos e eventual
interlocução com os grupos que se apropriam dos espaços.
Para a escolha dos locais das derivas, foi definido o perímetro dos bairros de Santa Cecília, Barra Funda e Campos Elíseos, onde se pode
observar um pulso intenso, dado pela presença humana. A circulação entre os espaços escolhidos descreve uma figura que não é de
percurso linear ou hierarquizado, mas de rizoma, permitindo um reconhecimento aleatório, com visão serial do contraste, oferecendo surpresa
e que possa ser percorrido a pé por qualquer pessoa, sem códigos específicos de acesso.
Com um material cartográfico produzido pelo Grupo de Pesquisa, que serviu de base para as anotações, foram feitas algumas saídas de
campo. De volta ao laboratório, os grupos se reuniram para a reflexão conjunta e proposta de intervenção.
No workshop Culturas do Cotidiano e Corpo da Cidade I, de 08 a 13 de agosto de 2016, participei de derivas nas ruas de Santa Cecília e
Campos Elísios no dia 22 de março de 2016 e no bairro de Santa Cecília no dia 10 de maio de 2016.

Deriva de 22 de março de 2016 | sem escala
Nesse primeiro workshop, acompanhei também os desenvolvimentos do tema e as intervenções propostas pela equipe “Contaminação das
Bordas”:
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Contaminação das bordas | imagem: produção coletiva workshop

No workshop, Culturas do Cotidiano e Corpo da Cidade II – a escala do pormenor, de 6 a 11 de fevereiro de 2017, participei de deriva nas ruas
da Barra Funda, no dia 07 de fevereiro de 2017.
As experiências mapeadas nas derivas, nas reflexões e nos exercícios permitem apontar campos de contágio, em que se mostra possível o
exercício do delírio, da transposição da lira, a borda que separa o público e o privado, ou qualquer outro campo estanque de separação da
cidade. Porém, esse borrão nas fronteiras depende do surgimento de táticas ainda frágeis, não mapeadas ou codificadas, dependendo de um
modo surpreendente de operação. Caberá à pesquisa da tese, em desenvolvimento, um aprofundamento nesse mapeamento, de modo a
conseguir mapear mecanismos de diluição das formas tradicionais de construir o espaço público.

Andrea Agda de Souza Arruda – Doutoranda
Do conceito de ambiência
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O conceito de ambiência mais especificamente foi o ponto forte inicial de adesão do trabalho desenvolvido no Grupo CULTURAs e CIDADE
com a tese de doutorado que venho desenvolvendo na FAU-MACKENZIE.
Derivas março/ abril/ maio
Coletivamente participei de duas derivas com o grupo. Em ambas as experiências foram feitos percursos e fotos que constam em nossos
arquivos e, portanto, são considerados fontes primárias da pesquisa.
Deriva/ percursos feitos de forma individual
Posteriormente voltei diversas vezes a área de estudo tendo como objetivo ampliar a minha percepção a respeitos de alguns espaços livres
visitados nas derivas. Após uma análise da cartografia, além desses espaços, identificamos outros espaços livres não visitados na deriva
coletiva, que chamaram nossa atenção e também se encontram na área de estudo.
Workshop I agosto - 2016
O grupo do qual participei trabalhamos tendo como embasamento teórico o entrelaçamento de dois conceitos: ambiência e diálogo. O primeiro
introduzido por mim e o segundo pelo colega André Balsini, pesquisador e professor da UNINOVE.
Como resultado desse intenso trabalho o nosso grupo apresentou o trabalho intitulado:
RUÍNAS E TRANSFORMAÇÃO: DIÁLOGO COMO REFERÊNCIA E SUPORTE PARA PROJETO + ÁREAS VERDES + AMBIÊNCIA
A proposta como um todo é construída a partir do reconhecimento da área e das preexistências. Encontrando nos equipamentos existentes o
suporte físico necessário a criação de conexões e diálogos que trazem urbanidade necessária à apropriação do espaço público para encontro
e permanência.
As ações propostas são táticas no sentido de ressignificar e colorir o cotidiano.
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Pâmella Mochiute Cruz – Mestranda
1.

Fases e Atividades do Grupo

•

Participação parcial em reuniões do grupo, compartilhando as reflexões e referências pertinentes à pesquisa coletiva.

•

Participação parcial nas derivas pela região Centro - Barra Funda da cidade de São Paulo no primeiro e segundo semestre de 2016.

•

Participação parcial nas palestras e atividades de workshop promovidas pelo grupo no primeiro semestre de 2016 e no início do ano de

2017, envolvendo os membros do grupo, docentes da universidade, docentes convidados e alunos da graduação.
2. Contribuição nos estudos do grupo
- Pesquisa/Contribuições no grupo: Intervenções Artísticas: as contribuições dos conceitos de Amabilidade Urbana e Hospitalidade na
compreensão do convívio nos espaços públicos das cidades.
Nas reflexões coletivas e ações investigativas do grupo contribuo com o olhar paras as questões da arte no espaço público e a
participação de coletivos e ações de moradores no território estudado, pensando essas práticas ordinárias como ativadoras da “amabilidade
urbana” trazida por Adriana Sansão Fontes (2014). Isto é, como a arte e ações coletivas nos espaços públicos apontam outras formas de
convívio e relações com a cidade, ativando zonas de memória coletiva e maneiras diversas do uso dos espaços, ainda que efêmeras, que
apontam novas relações de pertencimento.
Outro olhar é para o conceito de “hospitalidade” de Derrida (2003), pois trará a questão do convívio e da alteridade como uma
constante negociação em partes e abre o campo para pensar o espaço público como um devir, uma potencia que evoca proximidade e
abertura.
O ponto central aqui é como as intervenções e apropriações coletivas são uma forma de ação exploradora da cidade e seus espaços
físicos, revelando usos diferentes das funções originais das quais os espaços foram criados e apontam para o retrabalho criativo de um
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espaço-tempo, caracterizando os atores do cotidiano como sujeitos da construtores da cidade, e não mais espectadores de uma cidadecenário.
3. Comentários e Desdobramentos
A pesquisa tem apresentado importante amadurecimento em consonância com relevantes autores e conceitos. A proposição das
derivas na região Centro_Barra Funda permitiu um olhar mais aguçado as demandas e peculiaridades do território.
Em um primeiro momento as derivas abriram o campo para observações sobre a arquitetura, às conformidades dos bairros e suas
dinâmicas no fluxo do cotidiano. Após os dados coletados, as reflexões compartilhadas e os resultados dos primeiro workshop, percebeu-se a
necessidade de uma aproximação mais estreita com os sujeitos que habitam esse território. Assim, novas derivas foram realizadas, agora
buscando o diálogo com as pessoas. Partindo de uma observação distanciada para um envolvimento com os moradores e trabalhadores,
investigando os usos dos espaços e as relações simbólicas e de memória que permeia o território.
3.1.

Derivas março/ abril/ maio de 2016

Derivas coletivas a partir de um trajeto traçado no mapa, abarcando a região do bairro da Santa Cecília, Campos Elísios e Barra Funda. Aqui
foram coletadas fontes primárias para pesquisa. Observação do olhar de cada integrante para a estrutura física e as dinâmicas do território,
gerando registros visuais com desenhos e fotografias.
3.2.

Workshop I – agosto de 2016

Após a etapa de coleta de materiais com as derivas e reflexões dos conceitos e ideias chaves para o grupo, houve a elaboração de uma
semana de atividades abertas aos graduandos da FAU para se pensar as formas de projetar a partir do eixo do grupo: Culturas e Cidade.
Assim, os participantes foram divididos em grupos de seis a oito pessoas. Cada grupo tinha uma área do território e trabalhou uma proposta de
intervenção na região através de conceitos centrais da pesquisa. O objetivo geral era construir a partir do reconhecimento da área e das
preexistências, buscando diálogos e conexões entre os espaços e os usos cotidianos observados durante as derivas.
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3.3.

WORKSHOP II – fevereiro de 2017

Nesse segundo momento, o Workshop, também com a participação dos graduandos, permitiu a apresentação dos resultados do primeiro
workshop na Oficina Casa da Palavra – CASA MARIO DE ANDRADE. Na ocasião tivemos a participação do professor convidado de Lisboa, o
arquiteto Carlos Marques, o diretor da Casa Mario de Andrade, além de funcionários e moradores da área.
Aqui também, houve a elaboração das cartografias do território por meio das derivas que se aproximavam dos moradores e trabalhadores da
região. O material aqui se expande para além da observação distanciada das estruturas físicas e dinâmicas dos bairros e parte para uma
aproximação com os habitantes desses espaços através de entrevistas e conversas.
Nesse momento da pesquisa, o olhar é para o micro, as relações entre sujeitos-espaço, as formas de uso, as questões simbólicas e afetivas
com o território. Aqui, a cartografia é uma importante ferramenta, pois evidencia os processos, abarca as relações espaço-tempo e evidencia
as identidades e cores do território estudado. É uma forma de construir esse olhar para o espaço e suas dinâmicas a partir de distintos
ângulos.
Uma questão que fica nessa etapa da pesquisa é como apontar e refletir sobre o efêmero e o espontâneo, já que eles caracterizam o cotidiano
dos espaços, quais táticas são convocadas para enfrentar as problemáticas do lugar e assim, como essas táticas informam o projeto definindo
os desenhos e intervenções a partir de um contínuo diálogo entres os agentes da cidade.

Maria Isabel Camañes Guillén – Mestranda
NÃO ENTREGOU.
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02. Bolsistas | Alunos graduação FAU Mackenzie: Beatriz Ribas Memoli; Hugo Rossini Costa Longa; Yuri Leite Jardim.
[RELATÓRIOS ENTREGUES DIRETAMENTE AO MACKPESQUISA]

03. Voluntários | Ex-alunos pós-graduação FAU Mackenzie: André Nogueira – Mestre; Victoria Marchelli – Mestre.

André Nogueira – Mestre
Fases e atividades das quais participou e qual a contribuição
Participei da primeira fase da pesquisa, quando foram elencados conceitos e interesses, experiências complementares prévias, levantamento
de novas referencias bibliográficas, determinação de agenda e metodologia de pesquisa. Nesta fase, pude contribuir com o os conceitos
apresentados na pesquisa realizada pelo Mestrado, sob a orientação de Maria Isabel Villac, e com o desenho de mapas referentes à área de
pesquisa. O objeto de pesquisa do Mestrado foi o Elevado Costa e Silva. Através do caminhar como metodologia de formação e composição
da paisagem urbana, pude extrair novas perspectivas de vivencia, ambiência e culturas pertencentes ao território. Com isso, pude contribuir
com alternativas de exploração e entendimento dos desafios intrínsecos à escala urbana e a apropriação do espaço por seres humanos, bem
como conceitos e autores relacionados ao tema.
Demais fases
Infelizmente, não pude participar nem contribuir para as demais fases de desenvolvimento dado a aceitação de minha proposta para o
programa de Doutorado no Institute of Design, Illinois Institute of Technology, em Chicago, Estados Unidos da América. A metodologia de
pesquisa e objeto de estudo exigiram a presença e participação da maioria dos pesquisadores de maneira presencial e exploratória, tornando
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minha melhor contribuição - entendimento das dinâmicas e culturas urbanas através da vivencia do espaço publico - obsoleta. Contudo, dado
ao acompanhamento do desenvolvimento da pesquisa feita pelos colegas, pude absorver e aplicar diversos conceitos abordados ao
desenvolvimento de minha própria pesquisa de doutorado (ainda em andamento).
Doutorado e os conceitos do Mestrado e atual pesquisa
O projeto de pesquisa do Doutorado pode ser visto como uma continuidade dos conceitos explorados no mestrado. Se antes foi discutido a
importância da consideração de preexistências, e vozes não ativas nos processos de tomadas de grandes decisões de impacto publico
(principalmente dentro da escala da cidade), a atual pesquisa de Doutorado esta voltada para processos participativos e colaborativos de
inovação para promover o desenvolvimento sustentável, considerando a integração e conflito de interesses dos três principais setores de
formação da sociedade civil (público, privado e terciário).
Sendo assim, o trabalho realizado no grupo de pesquisa CULTURAs e CIDADE é complementar, e, portanto, se torna referencia para trabalho
que esta sendo realizado no exterior do pais. Por se tratar do primeiro ano de pesquisa, o objeto de estudo ainda esta sendo definido, contudo,
é possível antecipar que este também ira abordar a escala da cidade.

Victoria Marchelli – Mestre.
NÃO ENTREGOU.

04. Voluntários | Ex-alunos graduação FAU Mackenzie [que já contribuíram com pesquisa anterior]: Isabela Arantes Brito; Marcella Pereira
Nery; Karina Yumi Pessanha Ieiri.
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Isabela Arantes Brito
Colaborei com a pesquisa entre o início do ano de 2015 até o início do ano de 2016, onde participei das reuniões iniciais na qual se discutia,
em seu inicio, as afinidades e linhas de de cada integrante. Também, ainda na fase inicial, levantamos temas, bibliografias, conceitos e
metodologias. Em uma sequência de seminários, cada colaborador apresentou um conceito base de sua linha de pesquisa com a finalidade de
encontrar pontos de tangências para que todos os integrantes estivessem alinhados ao tema. Após os seminários, notou-se a necessidade
delimitar um recorte espacial para então realizar uma pesquisa de campo, onde cada integrante apresentou um olhar e uma aplicação do
conceito apresentado. A pesquisa de campo, nomeada de “Derivas” foi realizada em dois momentos, uma vez que o território era extenso e
complexo. Ainda participei da organização inicial dos workshops e na elaboração das ATAs de reuniões.
Como arquiteta e pesquisadora, pude colaborar com as fotografias, e conceitos advindos da minha monografia, que surgiu da mesma forma
que a pesquisa em questão: através de uma deriva.
A pesquisa me trouxe ainda mais próxima do universo acadêmico, onde fortaleci minha bagagem bibliográfica, capacidade de argumentar e
desenvolver uma visão crítica. Com ela me vi interessada em continuar como pesquisadora e iniciar meus estudos em um mestrado.

Marcella Pereira Nery
Participei ativamente da fase inicial da pesquisa, comparecendo às reuniões e comprometendo-me no desenvolvimento e expansão
bibliográfica de um conceito escolhido por mim, com abordagem prévia em meus estudos teóricos para a minha monografia apresentada em
2015 na UPM orientada pela Profa. Dra. Maria Isabel Villac. Elaboramos, eu e os demais companheiros de grupo, pequenas apresentações e
debates sobre os conceitos que a cada um cabia, incentivando novos questionamentos e formação de grupos por afinidade conceitual. Estes
debates desafiaram minhas formas de abordagem teórica e fontes bibliográficas, pois o grupo, em sua maioria, contribuía com
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questionamentos e novas interpretações, de forma que atingíssemos uma unidade na abordagem para o desenvolvimento singular da
pesquisa.
Participei das derivas fotográficas e análise territorial, foram instrumentos essenciais para nossa aproximação.
Logo depois, tais conceitos foram levados para o workshop para entender, juntamente com alunos e convidados externos, como tais
abordagens traduziam o território físico de estudo. Infelizmente, a partir desta etapa me afastei do grupo por não haver disponibilidade no
horário que o grupo se reunia. Acompanhei o desenvolvimento do workshop à distância e quando as reuniões voltaram, compareci e
debatemos novas fases para a pesquisa, como a aproximação territorial por fotografias e entrevistas de personagens do território.
Nesse meio tempo, frequentei uma disciplina FAUUSP na qual me empenhei em novas leituras sobre a cidade, suas formas de urbanidade e
ocupações efêmeras, conceitos que sempre estiveram presentes nas discussões do grupo “Culturas e Cidade: teorias e projeto”. Desenvolvi

“Do urbanismo moderno ao colaborativo”, artigo que debate os processos modernos de urbanização e manipulação formal das cidades e as
formas excludentes de participação civil no desenvolvimento territorial macro e regional. Debati, no artigo, a experiência civil, reconhecendo os
cidadãos e moradores de regiões periféricas como personagens ordinários da experiência urbana, cuja posição socioeconômica permite a
reinvenção dos espaços e do cotidiano de bairros como a Brasilândia, território de aproximação escolhido pelos orientadores da disciplina. Me
aproximei, juntamente com meus colegas de classe, afetivamente das organizações de luta da região em busca de identificar tais reinvenções
e identificar na prática civil a essencialidade na construção de uma nova dinâmica urbana, de forma unitária e colaborativa, legitimando a
democracia e a disputa pelo reconhecimento territorial, cultural e imaterial de tais regionalidades.
Pela experiência que tive com o grupo de pesquisa, posso dizer que todos os encontros despertavam faíscas em mim que logo depois se
inflamaram. Os assuntos mantinham minha curiosidade e interesse sempre elevados, tanto do ponto de vista teórico sobre arquitetura e
cidade, quanto sobre relações humanas e a humanidade que nos torna, legitimamente, parte de um corpo urbano. O que senti falta foi de
algum tipo de informativo, que pudesse manter mesmo aqueles que estavam distantes fisicamente das reuniões, ativos, pois em muitos
momentos não pude comparecer às reuniões, mas meu interesse, disposição e vontade de participar são perenes. Sinto falta também de uma
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aproximação um pouco mais próxima da sociedade civil e organizações de bairro, acredito que alguns instrumentos, já discutidos pelo grupo,
poderiam ser usados na apropriação do espaço público e aproximação experimental do território de forma que pudéssemos acompanhar o
cotidiano e os personagens mais de perto. Nas derivas fotográficas que realizamos, nossa condição, embora atenta e sensível, é passageira,
sinto falta de uma aproximação constante e de laços mais fortes com as associações existentes.

Karina Yumi Pessanha Ieiri
A participação no grupo de pesquisa CULTURAs e CIDADE foi, para mim, uma extensão do trabalho iniciado na pesquisa anterior: TeoriaProjeto, Cultura-Sociedade em que comecei um trabalho de Iniciação Científica com apoio do PIBIC CNPq e orientação da Profa. Dra. Maria
Isabel Villac de título: A APROPRIAÇÃO DOS ESPAÇOS ATRAVÉS DE MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DA JUVENTUDE DA PERIFERIA: O
CASO DO “ROLEZINHO”
Esse trabalho de pesquisa continuou com o novo grupo principalmente através de um aprofundamento de alguns conceitos estudados durante
o trabalho de Iniciação Científica: o conceito de HABITUS de Bordieu sobre como a “estrutura social” condiciona a “forma de ser” (habitus de
BOURDIEU, 2003), o conceito de TRIBOS URBANAS (PAIS, BLASS, 2007), o conceito de PEDAÇO (MAGNANI, 2012) e, principalmente, o
conceito de IDENTIDADE.
“[...] sobre a formação das chamadas tribos urbanas [...], interligando produção artística e identidades, as práticas de consumo mostram-se tão
significativas na construção das identidades quanto às da produção das manifestações culturais, sejam elas restritas ou não aos jovens.”
(PAIS e BLASS, 2004, p.6)
Por causa da globalização, transformações nas relações sociais desestabilizaram antigas formas de identidade e cultura, e ocasionou a
ruptura dos laços sociais. Em consequência ao aumento do individualismo e da massificação, surgiram as tribos que abriram espaço para
comportamentos expressivos e autoafirmativos.” (Mafesoli, 1987)
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A necessidade de sociabilidades alternativas acontece devido aos espaços falhos de integração social, porque dentro do grupo a pessoa vê
renascer sua individualidade. As tribos são uma resposta à falta de espaços públicos de qualidade na cidade, os indivíduos se afastam dos
padrões sociais não para se isolarem, mas para se reencontrarem com grupos de referência mais próximos dos seus ideais, as tribos recriam
novas cenas urbanas e relações sociais a partir de novas realidades.
A sociabilidade das tribos se referencia nos vínculos identitário presentes na estética (jeito de falar, andar, dançar, escrever, se vestir) e na
ética (valores, regras e normas).
CONCEITOS
Cada pesquisador levou o estudo do seu principal conceito através de apresentaçãos que geraram debates e trocas. Essa primeira fase foi de
extrema importância porque além de ampliar o repertório através do conhecimento de outros conceitos que se interligavam ao tema central da
pesquisa de grupo, norteou a pesquisa individual através dos feedbacks e questionamentos do grupo.
DERIVAS
O grupo de pesquisa definiu uma área de estudo na região da Barra Funda, centro de São Paulo, onde todos os participantes através de
derivas iriam observar os conceitos estudados. As derivas eram realizadas em horários e dias diferentes (tarde e noite, semana e fim de
semana) afim de compreender a dinâmica da região nos vários momentos. Essas derivas eram realizadas em grupos através de reuniões préagendadas ou então individualmente, podiam seguir um roteiro pré-estabelecido ou seguirem caminhos de maneira espontânea.
Através dessas derivas fomos reunindo nossas percepções em um caderno com anotações, desenhos e em registros fotográficos.
WORKSHOP
Foi realizado um Workshop aberto para alunos da faculdade e convidados externos de título: CORPO CIDADE, entre os dias 8 a 13 de agosto.
Foram divididos grupos por interesse e aproximação dos assuntos estudados pelos pesquisadores, que acompanharam as reflexões junto aos
participantes e o desenvolvimento dos trabalhos fruto do estudo das áreas e das discussões abordadas por cada grupo de interesse.
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Eu participei junto ao Caio Chamma , Maria Isabel Guillén e Yuri Jardim do grupo 3 que tinha como título: PROMOVER A LUZ EM ESPAÇOS
PÚBLICOS.
A questão do grupo começou com o próprio percurso, o grupo foi marcando as principais ruas, praças, os marcos mais reconhecidos do local.
A ideia foi transformar esse mapa de locais destacados em um mapa de locais NÃO destacados.
Os pontos para fazer intervenção escolhido pelo grupo foram os locais que não existe um reconhecimento de lugar: ruas escuras, desertas. A
ideia era transformar esses locais em lugares ILUMINADOS, não somente no sentido de luz elétrica, mas da presença das pessoas. Olhar o
que não está sendo olhado e tentar resolver essa questão através do desenho do mobiliário urbano.
A intervenção faz uso de módulos que a partir de suas articulações compõem mobiliários urbanos, e visa alterar a maneira que se ocupa e
percebe o espaço através de elementos que aprimorem a legibilidade.
O enfoque foi dado às vias locais, cuja atenção normalmente é secundária em relação às grandes avenidas e espaços de maior importância
dentro do contexto da metrópole num geral, de maneira então a afetar a vida dos transeuntes dessas vias, cujo fluxo não é alvo de tantas
reflexões.
A principal diferença entre as ruas escolhidas está em suas velocidades (ou tempos), que variam desde um ritmo mais lento, de ruas mais
desoladas próximas à linha do trem, passando por um aspecto similar ao de uma cidade do interior, seja numa condição de largo (Praça Olavo
Bilac) e de rua residencial (Rua Conselheiro Nébias).
CONCLUSÃO:
Os conceitos, discussões e reflexões trabalhados no grupo de pesquisa deram embasamento para o trabalho individual pois as reflexões e
discussões do grupo alimentam o pensamento e a compreensão a respeito da cidade, do espaço público, das culturas de convivência, entre
outros temas que se aproximam da temática estudada no trabalho individual.
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II
RELATO E VISÃO CRÍTICA DAS ATIVIDADES NAIS QUAIS PARTICIPOU E POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA

05. Voluntários | Participantes externos: Carlos de Almeida Marques – professor CAPP-ISCSP UL, Lisboa, Portugal – Doutor; Antonella Gallo –
professora IUAV, Veneza, Itália – Doutora; Giorgia de Michel – assistente professor IUAV, Veneza – Doutora; Benedetta Rodeguiero –
professora Escuela de Arquitectura de Reus, ETSA Tarragona, Espanha – Doutora; Morgana Pitta Duarte Cavalcante – professora FAUUFAL,
Maceió – Doutora; André Balsini – arquiteto – Mestre.

Carlos de Almeida Marques – professor CAPP-ISCSP UL, Lisboa, Portugal – Doutor
Recentemente, em 2015, a revista PROJETAR – Projeto e percepção do ambiente editou um número especial, com doze textos escritos por
membros do Comité Científico, comemorativa dos 12 anos de Seminários Projetar: Ensino, Pesquisa e Práticas. Cada artigo explicita e
descreve de forma detalhada e objectiva as várias visões e abordagens metodológicas que se colocam atualmente no ensino da arquitectura e
do urbanismo, que vêm a ser estudadas com o intuito de dar resposta às inúmeras questões, tanto programáticas como filosóficas, que se
aplicam a ambas disciplinas, formulando, cada autor, propostas ou hipóteses de reestruturação dos currículos académicos em face das
rápidas transformações teórico-concetuais e desafios tecnológicos em curso, que exigem novas lógicas de ensino, que levem os alunos a uma
melhor aprendizagem e aquisição de conhecimento através de uma leitura holística dos temas e objectos de estudo.
Esta problemática, sobre o modelo de ensino, não é recente e em boa verdade sempre se colocou ao longo da história quando se operam
transformações sociais e civilizacionais que induzem mudanças e transformações na arquitectura e no urbanismo com implicações diretas na
natureza da cidade, ou sejam transformações que mais não são do que o resultado dos processos evolutivos que caracterizam a formação dos
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assentamentos humanos e das novas formas de habitat, fundamentalmente dependentes da própria evolução cultural do modo de vida
adotado como ideal em cada tempo.
É no contexto desse contínuo processo evolutivo do saber arquitectónico e urbanístico, que devemos enquadrar o Projeto de Pesquisa:
"CULTURAs E CIDADE: teorias e projeto". A sua metodologia base inspira-se nos estudos e experiências, que nos anos 60 do século
passado, faziam a crítica de um planeamento urbanístico em que “os sistemas de análise permitiam obter uma síntese de inúmeras variáveis”,
mas cuja operação era normalmente limitada ao relacionamento entre padrões de movimento e a forma física, ignorando muitos aspetos
sociais e culturais correlacionados. Tal como então preconizava Christopher Alexander, havia que “testar a eficácia de novos padrões
ambientais desenvolvendo uma linguagem que descrevesse possíveis interdependências entre diferentes padrões, guiando as suas
combinações e indicando como cada um poderia integrar-se num ambiente existente.
Outros domínios metodológicos foram explorados e reinterpretados pelo Projeto: "Culturas e Cidade: teorias e projeto".
Importa aqui destacar que um dos aspectos mais interessantes do presente Projeto de Pesquisa é o seu próprio objeto de estudo, a cidade de
São Paulo, neste caso uma área parcial do tecido da cidade de São Paulo que constitui de per se um facto urbano único no contexto das
cidades brasileiras, mas também em relação a outras megacidades globais ou mundiais, sendo um espaço ideal para o desenvolvimento do
conceito de Urbanismo Entrópico, um termo recentemente introduzido por Jeremy Caulton, que começa “a emergir como um interessante
discurso, entre os urbanistas que consideram que um menor grau de ordem pode ser o futuro para um desenvolvimento bem-sucedido das
comunidades urbanas, tendo em particular consideração na sua grande maioria o futuro planeamento urbano envolverá intervenções em
territórios irregulares dentro da cidade existente”25
As dinâmicas urbanas obrigam a presente geração de arquitectos e urbanistas a desenvolver novas propostas de planeamento e gestão das
cidades, especialmente no caso das grandes cidades como São Paulo. O planeamento urbano tradicional continuará a fazer o seu percurso e
a ser necessário para satisfazer necessidades básicas de infra-estruturas e uma regulação edificatória, mesmo que sempre questionável.
25

Jeremy Caulton, urbanista inglês.In Linley Lutton, Could Entropy Provide a New Paradigm for Creating more Liveable, Less Ordered Cities?, Perth, Australia.
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Aceitamos, em termos gerais, que esse planeamento técnico e normativo é insuficiente para tratar a questões mais complexas, ainda que
simples, como os aspetos qualitativos do cotidiano da vida das pessoas que habitam a cidade.
Como poderemos incluir no processo de urbanização em curso, toda a multiplicidade de abordagens que surgem agregadas através desse
cotidiano de cada um e de cada comunidade, formando ambos um outro território, ora tangível ora intangível, de difícil descrição ou
mapeamento? Diria que se trata de uma tarefa hercúlea que vem sendo pensada desde meados do século passado, mas que só agora, frente
à enorme escala dos constrangimentos económicos e desafios sociais, que afectam milhões de pessoas que escolheram a cidade como seu
habitat preferencial, coloca novos questionamentos e evoca outras lógicas urbanísticas que urge conceber ou resgatar.
O Projeto: "Culturas e Cidade: teorias e projeto", constitui uma oportunidade de focar o trabalho de pesquisa sobre o estudo dessa “matérianegra” que faz o corpo da cidade, embora nem sempre visível apesar de ser uma sua constante, procurando revindicar outras abordagens e
modos de compreender a urbe, incluindo a existência presente como valor acrescido do ensino do urbanismo e da arquitectura.

Antonella Gallo – professora IUAV, Veneza, Itália – Doutora
Progetto di ricerca "Cultura e Città: Teoria e Progetto”: relazione
Quando si parla di teorie della progettazione si fa riferimento ad un insieme di testi (scritti, disegni, modelli, ecc.), strumento e/o esito di processi
che concorrono alla realizzazione di una architettura. Un corpus molto vasto in cui elaborazione teorica e tecniche di progettazione,
strettamente correlate, denotano un modo di fare architettura.
Il materiale d’indagine e le ipotesi di progetto fin qui prodotte nell’ambito della ricerca "Cultura e Città: Teoria e Progetto” e della prima fase del
workshop ad essa correlato stimolano ad una serie di riflessioni che dovrebbero portare le scelte fin qui individuate in termini di localizzazione e
qualità d’intervento a precipitare, (come avviene in certi materiali che solo a determinate temperature e con un certo grado di densità passano
dallo stato liquido a quello solido), dall’urbanistica all’architettura.
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Bisogna dire subito che secondo la nostra esperienza il percorso di questa “precipitazione” del progetto non può essere né lineare né oggettivo
poiché la materializzazione degli schemi in immagini comporta la scelta di riferimenti culturali che non sono necessariamente architettonici ma
possono essere volta a volta, letterari o cinematografici o figurativi, ma che in ogni caso introducono tra gli strumenti del progetto, ovvero nel
rapporto tra cultura e progetto della città, una storia delle rappresentazioni che di ogni singola città e ogni singola circoscrizione della città si
sono date nel tempo.
Il dispositivo fondamentale applicato dal progetto è la messa in rappresentazione, attraverso la quale diventa possibile mostrare l’inseparabile
connessione tra la concretezza materiale – visibile – e lo spirito essenziale – invisibile- della città.
La necessità o meno di una mediazione tra un’immagine memoriale depositata dentro di noi e la percezione fotografica o la descrizione
dell’impressione diretta e puntuale dovrebbe essere messa subito in discussione, perché su questo punto si crea una profonda discriminazione
tra almeno due modi diversi di concepire il linguaggio.
Chi parte dalla “tabula rasa”, o limita alla percezione “ gestaltica” dei segni la propria “cultura della città”, ha un’intenzione diversa da quanti
assegnano al progetto una dimensione simbolica o, come avviene anche nel teatro o nella danza, una funzione di “artificio” che prevede e in
certa misura determina delle azioni umane nel tempo.
In una prima fase di approssimazione al progetto noi possiamo anche limitarci a vedere e disegnare genericamente una sedia, un albero, una
porta, un vecchietto, come nei reportage di indagine realizzati, ma il vero nodo per il progettista resta il disegno delle cose da fare in futuro e il
“come” farle.
La realizzazione di un’atmosfera, il calore di un ambiente, di uno stato d’animo è garantita solo dalla scelta della forma, del carattere, che si
imprime a spazi e cose. Solo questo risponde alla nostra intenzione di “restituire un luogo” , non solo a quel vecchietto che è stato fotografato,
ma a quel qualcuno che in un anno futuro sarà seduto là, cioè ad una visione del mondo.
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Insomma all’identità di un luogo,alla sua appropriazione da parte di chi lo abita, serve anche una interpretazione che l’architetto ne dà
attraverso gli strumenti critici di una “cultura alta” (il cinema,la poesia,il costume, il gusto,ecc.), in realtà un’invenzione soggettiva e persino
ideologicamente orientata.
La visione della Berlino del dopoguerra che ci trasmette Orson Welles o la Lubiana romana di Plecnik, o ancora le rivisitazioni di città europee
operate da Hejduk e persino il Brasile riletto da Lina Bo Bardi parlano e si rivolgono al quotidiano , lo interpretano, non sono mera fotografia del
quotidiano.
La riscoperta del “quotidiano” non implica la tautologia.
E’ giusto rilevare che l’incrocio tra due stradine è già un luogo di incontro e basta allargare il marciapiede, aggiungendo del verde ed una pista
ciclabile perché lo spazio diventi umano. Ma non basta ridisegnare le seggioline drizzando gli schizzi con linee pulite disegnate al computer,
non basta dare un nome “botanico” alle chiome degli alberi progettati solo come “verde”.
San Paolo, Rio, Bahia hanno un’aria, un’atmosfera, un ambiente ogni volta diversi. Il mondo di tutti i giorni è fatto certamente dalle piccole
immagini ma probabilmente sono più in generale delle “idee”, quelle che spingono a riflettere sulle scelte di linguaggio, che possono veramente
corrispondere ad un concetto del “quotidiano” che matura con la descrizione, la critica, la riscrittura deicomportamenti.
Pensiamo ad esempio al valore del “quotidiano” nella ricerca di Pier Paolo Pasolini nel cinema, nel racconto, nel teatro, e persino nelle
cronache quotidiane che andranno a comporre la raccolta di saggi Scritti Corsari.
La attenzione e la precisione riservata al rilevamento, alla analisi, all’interpretazione della parlata “volgare” del sottoproletariato romano di
“borgata”, è la medesima con la quale Pasolini si accosta alla ricostruzione dei costumi e dei gesti dei classici, dalla “Medea” al “Decamerone”.
In tutti i casi, come reagente necessario alla precipitazione dell’”intenzione” nella “forma”: la cancellazione del linguaggio ufficialmente
consolidato,“nobile” e “monumentale” allo stesso tempo, e, rovesciando i termini, la supremazia violenta dell’espressione “povera”, la sacralità
del gesto “naturale”.
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La diversità che caratterizza per forma, densità e relazione l’uso dello spazio nella città contemporanea da quello rintracciabile nelle città della
storia se da un lato induce il progetto a sperimentare nuove morfologie del vivere e dell’abitare, dall’altro non lo esime dal problema della
rappresentazione e della costruzione di senso.
All’interno di un processo di metropolitanizzazione nel quale la forma del costruito sembra essere divenuta indifferente rispetto ai meccanismi di
costruzione delle identità, collettive ma anche individuali, la questione della rimessa in circolo di manufatti e aree non investe perciò soltanto il
problema della dislocazione o destinazione d’uso di questi spazi nella città.
In un ambito sperimentale come è quello didattico, definire i limiti e le intenzioni di un’esperienza attraverso la quale ci si confronta con un dato
problema è la condizione necessaria per farne, attraverso l’esercizio di progetto, un momento utile di riflessione critica sugli strumenti per
produrre architettura. Affinché ciò avvenga, bisogna però che siano chiare le premesse di ordine culturale da cui muove l’operazione.
Per questo, nel proseguo,la ricerca dovrebbe proporsi di esplorare il ruolo dell’elaborazione teorica nel processo progettuale a partire da una
revisione critica di alcuni dispositivi chiave: luogo, memoria, morfologia, tipologia, iconismo, costruzione, composizione. Particolare attenzione
critica dovrebbe essere dedicata a ruolo e funzione della “composizione” nell’organizzazione della materia concettuale da cui, attraverso azioni
di memoria e invenzione, prendono corpo i processi di formalizzazione del progetto.
Ci sono opere di architettura – non tutte – che hanno il potere di rivelare, per la loro struttura complessa, i mezzi a cui un architetto può attingere
quando il progetto è frutto di un “mestiere” che non separa i “pensieri” dalle “cose”, un mestiere capace, ogniqualvolta le “ragioni del fare”
spostano l’orizzonte di senso, di ri-convezionare l’uso dei propri mezzi in funzione del raggiungimento di una costruzione piena di significato.
E’ in questo senso che, per esempio, si vedono nei progetti di Lina Bo Bardi, John Hejduk, Jože Plečnik, alcuni dei possibili riferimenti teorici e
tecnici. Nelle loro “rigenerazioni urbane” le nozioni di “ambiente”, “luogo”, “scala”, mantengono tutta la loro complessità, orientate come sono sia
a disvelare le potenzialità insite nella forma del luogo e del manufatto (una potenzialità di trasmettere e accogliere “racconti”, che va inventata,
cercata e che è guidata da un modo di guardare tendenzialmente inclusivo piuttosto che esclusivo) ma anche a interpretare queste nozioni in
funzione di una “presa di coscienza individuale” che si fa carico di dare espressione a un “immaginario collettivo”.
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Giorgia de Michel – assistente professor IUAV, Veneza – Doutora
NÃO ENTREGOU.

Benedetta Rodeguiero – professora Escuela de Arquitectura de Reus, ETSA Tarragona, Espanha – Doutora
ENCUENTROs
Mi participación en el grupo de investigación CULTURAs e CIDADE se debe al encuentro con la Profesora Dra. Maria Isabel Villac quien me
invitó a participar.
Desde el comienzo aparecieron diversos puntos de encuentro en relación con el enfoque interdisciplinar de la investigación que se sustenta en
la necesidad de reconocer la inextricable naturaleza socio-física del lugar (Muntañola, 1996) y el papel de las CULTURAs en su cambiante
definición. Cultura, un concepto estrechamente relacionado con habitar, desde su origen etimológico que acomuna cultura, culto y cultivo que
significa tanto: cultivar, labrar, cuidar, como: habitar, residir, vivir, morar, no puede que declinarse al plural porqué hay tantas como son las
formas de habitar (Heidegger, 2001).
Es un punto de vista se origina dentro de mi por el interés hacia los mecanismos complejos de trasformación urbana, se consolida explorando
los factores socio-físicos responsables de la memoria, la identidad, la preservación, transformación - o inclusive la muerte (Jacobs, 1961) - de
las ciudades a través del tiempo, hasta tomar cuerpo en mi tesis doctoral: Permanenza e trasformazione in architettura. Gibellina e Salemi: città
usate (ETSA Barcelona, 2008).
Desde entonces mi trabajo como arquitecta, docente e investigadora ha sido una vía para mejorar la calidad de vida de los habitantes en un
contexto urbano. Como docente e investigadora exploro la resiliencia de los sistemas urbanos complejos y el papel de las comunidades en la
regeneración urbana y los procesos de reconstrucción post-catastrófica. Como arquitecta aprendo-haciendo (learning by doing) en la ciudad

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
128

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

desde la perspectiva de los habitantes, especialmente en contextos de baja calidad. Mi aproximación al diseño utiliza la resiliencia, la
participación, la educación activa y la conciencia corporal como un marco conceptual holístico para potenciar la sostenibilidad (social,
económica e ambiental) de los procesos de regeneración urbana.
En el momento de incorporarme a la investigación acababa de trasladarme como profesora a la Escuela de Arquitectura de Reus donde llevo
casi 3 años dedicada a la docencia de urbanismo y proyectos de segundo (2014-15) y cuarto año (2014-present).
DESFASE ESPACIO-TEMPORAL: UN PROBLEMA CON SOLUCIÓN PARALELA
La imposibilidad de estar presente físicamente en esta primera fase de la investigación, debido a mi residencia estable en España, ha
dificultado la intensidad de mi participación.
El intercambio con los demás miembros del equipo ha podido ser solucionado en parte gracias a las herramientas digitales (correos, conexión
skipe) pero la imposibilidad de participar en las reuniones periódicas del grupo ha hecho que perdiera "el hilo directo" del discurso, el "viva voz"
del debate y el "cuerpo a cuerpo" con los lugares.
A esta situación he intentado poner remedio de dos maneras: por una parte siguiendo como observadora externa todos los acontecimientos, lo
cual me otorga una posición particular - en tanto que más distante - a la hora de comentar los resultados obtenidos. Por otro lado he intentado
generar actividades docentes y prácticas arquitectónicas que trabajaran los mismos conceptos de la investigación pero en paralelo - diría que
en diferido - para generar una reflexión cruzada que pueda aportar otros sentidos a la labor común.
De esta manera, y como detallaré seguidamente, he podido participar "en directo" a la primera actividad de elaboración de conceptos, y intento
aportar "en diferido" a las actividades de deriva i workshop.
1. CONCEPTOS
Mi participación a la definición colectiva de los conceptos clave de la investigación se produjo primero mediante un intercambio de textos y
finalmente mediante una presentación y debate vía skipe.
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Mi aportación ha sido por un lado en lo que concierne la definición de ESPACIOS EN TRANSICIÓN y en segundo lugar en lo que se refiere a
las metodologías para la aplicación del concepto en respuesta a la siguiente pregunta de investigación:
¿Cómo podemos detectar, mapear y evaluar los espacios en transición?
El concepto de ESPACIOS EN TRANSICIÓN se origina a partir de la reflexión sobre el concepto de "espacio" en de Certeau (1992); de "nolugares" en Augé (1992) y de "post-it city" en La Varra (2008) y se refiere a aquellos espacios creados espontáneamente o transformados por
las comunidades locales y en espera de un uso oficial y legal definitivo. En concreto pretendemos poner énfasis en el uso de estos espacios y
sus implicaciones sociales, reconociendo su enorme potencial en el proceso de empoderamiento de las comunidades locales.
Es un concepto que se vincula con otros presentes en la investigación: tiempo transitorio; micro dinámicas; auto-regulación/espontaneidad;
apropiación del espacio; cultura de la persona común; polisemia de la ciudad; valor de uso; culturas en acción.
Finalmente los conceptos seleccionados para las prácticas han sido el resultado de las diversas aportaciones de los investigadores y del
debate cruzado entre todos.
Las metodologías propuestas han sido:
A. Aproximación fenomenológica
Diagnóstico técnico con recogida de datos y mapeo del lugar
Itinerario participado con los vecinos/as (Jacobs )
B. Aproximación historiográfica
La doble línea del tiempo: la oficial + las microhistorias (Ricoeur, 2000; Ginzburg (1979), Grendi, Poni, 1979)
C. Aproximación socio genética y topológica
Análisis de los elementos resilientes (Muntañola, 1979; Pedragosa, 2014; Rodeghiero, 2012)
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2.DERIVAS
Los principales aciertos observados en las derivas del grupo en São Paulo son:
- escoger una área acotada situada en un barrio claramente caracterizado y consolidado que ha permitido estructurar mejor la aplicación de los
conceptos seleccionados.
- realizar las observaciones en días y horarios diferentes, lo cual ha permitido hacer un registro más amplio de los usos del espacio. El registro
textual de situaciones observadas es muy rico, sobre todo en relación con las respuestas espontáneas a necesidades reales o la construcción
de imaginario colectivo.
- permitir que las rutas pudieran ser tanto pre-establecidas como espontáneas rompiendo con los eventuales pre-juicios de percepción del
lugar producidas por el imaginario respecto a la jerarquía de los lugares y abriendo a una percepción sensible y al registro del espacio vivido.
- el aflorar de patrones arquitectónicos específicos como las esquinas.
- interesante poder comparar las derivas grupales con alguna individual.
Algunas consideraciones sobre aspectos que podrían integrar-se:
- diversificar a nivel gráfico los recorridos decididos previamente y los espontáneos y, entre los establecidos integrar la posibilidad de derivas
dentro la deriva, es decir de situaciones imprevistas.
- hacer un mapeo más preciso de la cota cero (aquella donde se tocan público y privado, ya sea en planta baja u a otro nivel) explicando, con
una leyenda común y simbología específica, aspectos relativos a: uso i/o ocupación de los espacios (tanto formales como informales);
percepción o existencia real de barreras i/o conflictos (físicos o invisibles), de hecho aparecen muchos "muros" pero no se caracterizan con
exactitud; marcas físicas; localización y delimitación de los pedazos (límite entre lo privado, lo público y las zonas hibridas); sensorialidad de la
arquitectura (materialidad, confort lumínico, climático, acústico), situaciones corporales observadas (estar sentado, estar de pie en la esquina,
hacer grupito, mirar a lo lejos, espiar, etc...). - algo de todo eso aparece más claramente en las Deriva 3 i 5 -
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- especificar el día y hora de la observación, las condiciones atmosféricas i/o otros datos; alguna información sobre las condiciones del
observador/es.
- en general generar un documento gráfico final que responda a criterios más uniformes en relación al tamaño de las imágenes, el tipo de texto,
el uso de croquis, si aparece bibliografía o no etc. permitiría quizás generar un atlas de situaciones que facilitaría más la comparación y debate
(un intento de esto se ve en los documentos del workshop 1 grupo "encontros atípicos")
- podría valorarse el uso del video como herramienta de registro. O la construcción de story boards fotográficos (formado en tiras de papel
alargadas) acompañados por las respectivas plantas de cota cero.
Derivas en España
Las derivas paralelas en España que he organizado han sido dos, ambas en el ámbito del curso de Urbanismo y Proyectos VI de la EAR que
coordino:
Deriva 1: "Los sentidos de St Salvador". Mapeo del barrio de St Salvador (Tarragona-Espanha), previo a la intervención, basado en el
reconocimiento y representación de los 3 aspectos fundamentales de paisaje, cota cero y piel a partir de la calidad sensorial de los espacios y
cómo las culturas influyen en su percepción.
Deriva 2: "Descubriendo ciudades". Construcción de un recorrido "Jane Jacobs" en una ciudad europea objeto de visita para comprobar la
diferencia entre el conocimiento abstracto producido previamente y el conocimiento experiencial fruto de la vivencia directa. Los mapas se
tenían que modificar absorbiendo en la representación el registro de los imprevistos.
3.WORKSHOP
Workshop 1: el aspecto más interesante es la capacidad de enlazar con la fase previa del proyecto de investigación mediante el proceso de
pos-diseño sobre aspectos aflorados en la deriva. Se genera así un palimpsesto de reflexiones e ideas más arraigadas al lugar real, que van
decantando hasta las propuestas finales.
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Grupo 1+2 "ruinas i transformaçaõ"_ un trabajo muy exhaustivo, acertadamente centrado en la maqueta, que concluye con una decisión muy
coherente con el planteamiento de poner en valor el espacio vivido: entender el master plan como resultado, no como premisa.
El recurso a la superposición de papeles sulfurizados como herramienta de pre-visualización de la intervención es muy eficaz. Podría
estudiarse también el uso del collage.
Grupo 3 "promover a luz"_ a una gráfica muy entendedora se suma la potencia de algunos dispositivos de mobiliario polisémico respecto a su
uso, que se intuyen especialmente eficaces en lugares como los analizados y se podría haber explotado más.
Grupo 4 "Contaminação das bordas"_ juega de forma muy atrevida con la dualidad y complementariedad del concepto de contaminación. El
resultado es un mapa donde aflora un parámetro que casi podríamos definir de "densidad vital" o "acumulación vital" que se sintetiza en unos
espacios específicos elevados a patrones arquitectónicos: praça i rua.
Grupo 5 "encontros atípicos"_ parte del registro de un patrón de excepcionalidad, las esquinas, para extenderlo a todo un repertorio de puntos
de encuentros físicos y sociales a la vez, intentando descubrir si su caracterización formal es casual o no y si i como influye en los usos del
espacio. Un trabajo sobre la toponimia hubiera enriquecido con nuevas pistas.
Workshop 2: no tengo datos para hacer una valoración de la actividad.
Actividades paralelas en España
Las actividades paralelas en línea con los temas investigados han sido:
Actividad 1: "Espacios con sentidos". Mapeo de memorias corporales en la Escuela de Educación Especial de St. Joan de la Creu (BarcelonaEspanha) para detectar las calidades de los espacios de juego a partir de la observación adulta de los movimientos espontáneos, acciones y
estados anímicos de niños y jóvenes (afectados por alguna patología funcional grave).
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Actividad 2: "Migraciones: Maletas de los sentidos y Cartografías sensibles" en la Escuela Can Fabra (Barcelona-Espanha). Actividades de
juegos sensoriales con niños de 3 a 11 años para despertar y trabajar la consciencia corporal y realizar un registro adulto de sus necesidades i
de las calidades de los espacios de juego.
Actividad 3: "Exploraciones: El mercado de los sentidos. El sentido del mercado". Performance lúdico-educativa en el mercado de St. Andreu
de Palomar (Barcelona-Espanha). Un recorrido sensorial dentro de un mercado histórico de Barcelona que relaciona 3 generaciones de
personas y invita a descubrir los secretos y magia de los oficios y del edificios que los contiene.
Actividad 4: "Exploraciones: Recorridos sensoriales" en la Escuela Can Fabra (Barcelona-Espanha). Recorridos experienciales basados en los
sentidos para testar las vocaciones de los espacios como paso previo a la intervención.
Actividad 5: "Asentamientos: la escuela que quisiera i un lloc per a...." en la Escuela Can Fabra (Barcelona-Espanha) actividades participadas
con los niños para captar su imaginario en relación con la mejora de los espacios de juego como paso previo a la propuesta de intervenciones.
¿Y AHORA QUE? PROPUESTAS PARA LA SIGUIENTE FASE DE LA INVESTIGACIÓN
Desde mi perspectiva y experiencia paralela las propuestas que dirijo al grupo son:
•

Realizar un mapeo adulto basado en la lectura de los elementos resilientes y el proyecto de regeneración a partir de ellos.

•

Abrir la investigación a la realización de workshops con la participación del usuario y centrado en la percepción sensorial del espacio

público mediante la consciencia corporal del entorno.
•

Preparar un workshop específico para niños/jóvenes trabajando los espacios de juego/encuentro informal en la calle mediante

actividades sensoriales que despierten y activen la consciencia corporal como medio para detectar sus necesidades y respuestas a las
calidades arquitectónicas del entorno.
El interés de las propuestas así como el grado y modos de mi participación en ellas tendrá que ser valorado por todos los miembros del grupo.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
134

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

Morgana Pitta Duarte Cavalcante – professora FAUUFAL, Maceió – Doutora
NÃO ENTREGOU.

André Balsini – arquiteto – Mestre
Da produção acadêmica realizada
1.

Sobre o conceito desenvolvido: DialogiCidade, Cultura & Projeto, e de sua relação com nossa pesquisa individual:

A primeira etapa de nosso trabalho, junto ao grupo de pesquisa, é também aquela que mais demandou de nosso tempo aplicado. Trata do
desenvolvimento de um conceito, vinculado ao tema geral de pesquisa Culturas e Cidade. Nossa escolha recaiu sobre o conceito de diálogo,
por duas motivações iniciais: a relação direta com nossa pesquisa de mestrado, onde o tema do diálogo fecha o capítulo final da dissertação;
e, também, por considerarmos o diálogo como pressuposto que fundamenta a ideia de cultura.
As investigações acerca do diálogo, aplicadas à discussão de culturaS e cidade, representam uma extensão de nossa dissertação de
mestrado – Espaços de transição: entre a arquitetura e a cidade (2014) – onde definimos o diálogo como um atributo qualitativo inserido em
uma temática própria ao objeto de pesquisa.
O trabalho de pesquisa, naquela ocasião, buscou mapear um campo conceitual em torno dos Espaços de Transição, trazendo ao plano de
discussão em projeto um elenco de termos específicos: espaço limite e espaço ambiente, espaço intermediário, espaço potencial, espaço Ma,
spazio vuoto, interspazio, intervalo, interstício, borda, limiar, umbral, soleira, threshold, entre-deux, in between, lugares intermedios, entrelugares, terceiro termo, terceiro sentido, terceira margem... Termos e definições que indicam relações, intercâmbio entre partes. Em
determinado aspecto, conceitos suplementares à ideia de dialogicidade, naquilo que é próprio desta linha temática.
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Entendemos que dialógico é um atributo aplicável a certo gênero de espaços, onde se opera a mediação entre as esferas pública e privada,
entre ambientes que se diferenciam por operar em dinâmicas distintas. São espaços que articulam oportunidades de contato inter-humano e
convívio, onde o projeto pode contribuir ajustando e propondo ambientes compartilháveis. O diálogo pressupõe ambientes que tenham
condições de abrigar a alteridade e oferecer condições para a percepção do outro. Dessa forma, os espaços de transição se afiguram como
ambientes capazes de promover a inclusão e ser geradores de qualidade de vida nas cidades.
Em DialogiCidade, cultura & projeto, a pesquisa busca superar a etapa da dissertação, no sentido de dar uma maior precisão para o conceito
de diálogo, ao mesmo tempo em que se propõe a uma aproximação com o tema da de culturaS e cidade.
2.

Sobre a atividade de Deriva Urbana, apontamentos sobre a Barra Funda:

Participamos de atividades de deriva junto ao grupo em abril de 2016. Nossa deriva em grupo concentrou-se em 4 quadrantes da área de
projeto, desde o ponto de partida definido sob o elevado, junto ao acesso da estação Metro Marechal Deodoro.
Iniciamos o percurso em pequeno grupo pelo Quadrante C2, caminhando pela Rua Olímpia de Almeida Prado, passamos pelas ruas
Brigadeiro Galvão e Conselheiro Brotero; seguimos pelo Quadrante C1, através da Rua Lopes Chaves, chegando à Rua Barra Funda, que
cruza também o Quadrante B1; finalizamos o trajeto percorrendo o Quadrante B2, incluindo, Avenida Pacaembú e Rua Mário de Andrade,
além da Rua Lopes Chaves, encerrando a deriva na Avenida General olímpio da Silveira.
Posteriormente fizemos novas visitas pessoais à área de estudos, fazendo percursos distintos, inclusive percorrendo a pé todo o elevado.
Visitamos também os interiores do Conjunto da Junta Comercial do Estado de São Paulo, na Rua Barra Funda, onde pudemos fazer novas
anotações quanto ao espaço relativo ao conjunto edificado e possibilidades relativas a otimização do uso destes equipamentos públicos,
verificando no local que muito do espaço disponível estava subutilizado. Estas observações e análises geraram discussões projetuais e
geraram propostas a partir da realização de nosso primeiro Workshop de projeto.
3.

Sobre o Workshop Culturas do Cotidiano e Corpo da Cidade, realizado em agosto de 2016. Considerações e contribuições ao processo

de trabalho:

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
136

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

A proposta do Workshop I instituiu pequenos grupos de trabalho reunidos conforme a afinidade dos participantes com os conceitos
apresentados dentro do contexto de pesquisa. Caberia aos pesquisadores responsáveis pelos diferentes conceitos, a orientação e interlocução
junto aos pequenos grupos formados conforme afinidades conceituais. Nosso pequeno grupo se formou em torno dos conceitos de Diálogo, da
parte de nossa pesquisa individual, e Ambiência, da parte das pesquisas da colega de grupo Andrea Agda.
No processo, justamente um ponto do maior interesse, sob perspectiva de uma pesquisa para o aprendizado em projeto, foi o cruzamento de
conceitos possibilitado pelo workshop I, através de uma tradução direta realizada pelos alunos. A reunião dos conceitos não havia sido
originalmente prevista no Workshop I, e o resultado foi que os conceitos se ampliaram no contexto de trabalho de nosso pequeno grupo.
II.

Considerações e desdobramentos

Em relação ao conceito de diálogo, desenvolvido no contexto do grupo de pesquisa, nossos esforços individuais deverão continuar focados em
seus desdobramentos e expansões, incluindo os campos teórico e projetual.
Alguns caminhos apontam como possibilidades em nossas pesquisas conceituais: 1) a inclusão de novas revisões bibliográficas, com objetivo
de conferir maior embasamento às considerações que relacionam teoria e projeto em culturas e cidade – onde pensamos incluir novas
pesquisas sobre nossa temática conceitual a partir de SENNETT, Richard. Together. The Rituals, Pleasures and Politics of Cooperation, Yale
University Press, New Haven, 2012, e THORNBERG, Josep Muntañola (org). Arquitectura y dialogía, in Arquitectonics, UPC, Barcelona, 2006
(ambos os títulos ainda não inclusos em nossa pesquisa); e 2) verificação de novas possibilidades de abordagens em projeto, a partir dos
desdobramentos conceituais propostos.
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03. PROJETO DE PESQUISA
Projeto de Pesquisa: "CULTURAs E CIDADE: teorias e projeto"
VILLAC, Maria Isabel – líder; RUBANO, Lizete Maria – vice líder.
Grupo de trabalho:
Professores FAU Mackenzie: Maria Isabel Villac – Doutora, DRT 1115954; Lizete Maria Rubano – Doutora, DRT 1104404; Volia Regina Costa
Kato – Doutora, DRT 1031250; Lucas Fehr – Doutor, DRT 1112407.
Pesquisadores externos: Carlos de Almeida Marques – CAPP-ISCSP UL, Portugal – Doutor ; Antonella Gallo – IUAV, Itália – Doutora;
Benedetta Rodeghiero – ETSA, Espanha – Doutora; Morgana Pitta Duarte Cavalcante – professora FAUUFAL, Maceió, Brasil – Doutora; André
Balsini – arquiteto Mestre, CPF 070040047-83 ; Olivia Serra – Aluna graduação PUC Rio.
Alunos pós-graduação FAU Mackenzie: Ricardo Luis Silva – Doutorando, TIA 71350632; Adriana Monzillo de Oliveira – Doutoranda, TIA
71250093; Flavia Ribeiro Botechia – Doutoranda, TIA 71411046; Edison Batista Ribeiro – Doutorando, TIA: 71504801; André Martins Nogueira
– Mestrando, TIA 71411631; Maria Victoria Marchelli – Mestranda, TIA 71411763.
Alunos graduação FAU Mackenzie: Lúcia Genta Lotufo - TIA 31435696.
Voluntários alunos recém-graduados FAU Mackenzie: Isabela Arantes Brito – TIA 31079156; Marcella Nery – Graduação, TIA 30981001; Caio
Chamma – Graduação - TIA 3097693 6 - CPF 389569608-01; Karina Yumi Pessanha Ieiri – CPF 381.915.698-41.
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Tempo 5. Revisão e complementação do substrato teórico a partir da primeira aproximação aos objetos empíricos.
Tempo 6. Mapeamento e cartografia das situações urbanas o que compreende o desenho e a forma física da especificidade arquitetônica do
espaço e suas apropriações. Possíveis redesenhos: workshop de projeto.
Tempo 07. Considerações da pesquisa. Resultados esperados. Novos conceitos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS INICIAIS
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RESUMO
Essa investigação coloca a perspectiva de, a partir da pesquisa empírica, conformar uma discussão crítica e informar, a partir de outras
questões, o próprio projeto e a atividade de projetar. Para tal, adota uma visão critica na relação arquitetura e cidade com ênfase nas
práticas que questionam a tradicional separação, no projeto, entre a autonomia da concepção e o compromisso que incorpora uma
experiência previa de espaço. Pretende focar as questões de uso e apropriação na reflexão arquitetônica e discutir de forma produtiva
uma afinidade entre projeto e critica a partir da relação "estratégia - tática" apontada por Michel de Certeau (2011). Nesta perspectiva
entende esta relação não como antagonista, mas como possibilidade de convivência e campo de força fértil a ser articulado
espacialmente no projeto e na construção de um discurso sobre a arquitetura e a cidade.

INTRODUÇÃO
O projeto que se propõe, a pesquisa "CULTURAs E CIDADE: teorias e projeto", investiga a relação entre culturas e cidade, privilegiando
estruturas físicas nas quais se aloja a «arte do fraco» (CERTEAU, 1994: 95), desprovida de poder. Definindo o urbano com Lefebvre, que o
afirma como «‘lugar do desejo’, lugar onde o desejo se destaca sobre as necessidades, onde se concentra porque se conhece e de onde
talvez, possivelmente, se encontrem, Eros e Logos». (LEFEBVRE, 1976: 181), a pesquisa entende que as microdinâmicas sócio espaciais e
suas ações sobre o espaço urbano no cotidiano agregam significados. A reflexão teórica que delas podem se originar contribui para o projeto
da arquitetura e da cidade. A pesquisa elege estruturas físicas da cidade, lugares habitados em tempo transitório e amparo das práticas
urbanas como expressões culturais e significativas da sociedade na vida cotidiana, em sua elementaridade morfológica e realidade
sociológica. Busca-se, portanto, apreender, para informar ao projeto, a pluralidade de suas expressões.26

26

«recortes que possibilitem destacar a polissemia e ‘polifonia’ da cidade, apostando no ganho epistemológico do estudo de tais noções como esclarecedor para a própria

reflexão acerca das condições contemporâneas de modificação do urbano». ARAUJO, Rosane Azevedo de. "Sobre o Conceito". In: A Cidade Sou Eu?: O Urbanismo do
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PROPOSTA DA PESQUISA
01. O Antecedente: "CULTURA E SOCIEDADE: O projeto: significado e valor"
O grupo de pesquisa Teoria e Projeto, formado em 2011, entre conversas sobre o escasso debate entre "teoria e projeto" no meio dos
arquitetos, no Brasil, começou a se reunir para estruturar uma pesquisa que se propusesse a investigar esta pendência e/ou dar corpo ao
anseio de novos subsídios.
A primeira questão, para a pesquisa, foi colocada a partir da observação e da experiência cidadã e, enquanto profissionais e educadores,
entendeu que «o PROJETO exige, para que a arquitetura tenha valor, por um lado em si mesma e, por outro, para ser critica da prevalência de
uma prática fortemente subjugada aos ditames do mercado e da construção civil, ter expressão nos processos que de fato produzem a cidade
e conformam a cultura» (VILLAC ET AL: 2011: 1).
O grupo, em suas discussões, levantou então a possibilidade de contribuir para este debate afastando-se, em um primeiro momento, dos
arquitetos, tendo em conta, ainda, que a posição teórica destes profissionais, muitas vezes, oscila entre a postura nostálgica, que segue
reafirmando as premissas modernas sem distância histórica e atualização de sentidos, e aquela atualizada com o debate mais atual, que
importa conteúdos sem degluti-los, através da adoção incondicional de bibliografia, em sua quase totalidade, produzida fora do país. Buscando
uma distância destas posições que se mostram acríticas e não encontram reverberação na realidade social brasileira, a pesquisa se propôs
então a estudar autores, brasileiros de outras áreas do saber, cuja produção e interpretações contemporâneas buscam compreender
determinados raciocínios que desenham um "modo de ser" deste e neste país advindo de um contexto específico a partir de sua formação e
evolução cultural.

Século XXI. Rio de Janeiro, 2007. Tese (Doutorado em Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2007, pp. 27-31. Disponível em: http://ged1.capes.gov.br/CapesProcessos/premio2008/968864-ARQ/968864_5.PDF
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A questão da interdependência entre "cultura e sociedade" surgiu então como uma temática complementar à relação "teoria e projeto" e esta
interdependência, que se decidiu que estivesse ancorada por lastro e raiz, fizesse a critica tanto à "cultura de massa" como à "cultura
mercadoria", enquanto componentes da realidade social que influenciam a ação sobre o território, e considerasse as relações entre cultura e
vida material, incluindo a ação cotidiana das pessoas anônimas e sua influência na construção do espaço.
A partir de questões como o esvaziamento da ágora, a musealisação, as identidades culturais, a globalização, a segregação, os movimentos
de resistência, a relação centro-periferia, elegeu reflexões e teses sobre as subjetividades, os organismos sociais, os mecanismos de
apropriação do território pelo homem, a macroeconomia, a metropolização e, na busca deste entendimento, o resultado da pesquisa estruturou
um repertório teórico e produziu ensaios sobre o raciocínio de Projeto. Com foco na relação teoria e projeto, a pesquisa "CULTURA E
SOCIEDADE: O projeto: significado e valor" investigou a pauta de pensadores brasileiros e elegeu algumas reflexões que desenham um
"modo de ser", deste e neste país, advindas de um contexto específico a partir de sua formação e evolução cultural.
Na proposta de um marco conceitual que pudesse ser apropriado ao saber de projeto da arquitetura e ao desafio do projeto da cidade, foram
fundamentais: os trabalhos de Renato Janine Ribeiro, na revisão da construção e entendimento de nossa sociedade; Roberto Schwarz e a
constituição e (des)caminhos da sociedade brasileira; Francisco de Oliveira e a continuidade de um entendimento social na questão de uma
crítica à formação de um arcabouço intelectual no país; Nelson Brissac, e a visão crítica e o valor da arte em sua ação sobre o território; Maria
Rita Kehl e Suely Rolnik e a psique da sociedade contemporânea; Otília Beatriz Fiori Arantes e Ermínia Maricato, na crítica à produção da
cidade e as estratégias na macroescala; Marilena de Souza Chauí e a questão cultural contemporânea, entretenimento e a cultura de massa;
José de Souza Martins, a relação entre vida cotidiana e sociedade.
02. A Atualidade: Metrópole e CIDADE: "CULTURAs E CIDADE: teorias e projeto"
A partir da hipótese de que o projeto - na realidade brasileira - tem sido mais representação do que expressão de uma estrutura social -,
encaminhamo-nos agora, nessa pesquisa, para a dimensão do uso do espaço, ou seja, de sua apropriação. Nesse sentido, estimamos
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que, a partir dela - e tendo como referência aspectos conceituais que qualifiquem a escolha da área objeto da pesquisa e as análises das
experiências de uso – seja possível apreender relações potentes entre estruturas físicas e experiência humana.
No seguimento à pesquisa anterior, portanto, e, em busca de uma relação interdisciplinar e multidisciplinar da arquitetura do edifício e da
cidade com outras áreas do saber, a continuidade natural da linha de raciocínio agora se estrutura nas indagações: Qual o papel do projeto de
arquitetura e cidade frente a essas questões? Como a disciplina tem-se munido teoricamente para a construção territorial de alternativas à
sociedade? Dada a complexidade dos processos de produção e utilização das cidades, como a teoria se renova, se atualiza no sentido do
vínculo com a realidade, entendendo-se “vínculo” como investigação, leitura e prospecção?
Na busca de possíveis raciocínios que se aproximem destas questões - a observação e a experiência no espaço da metrópole - levou ao
entendimento que a caracterização bastante específica de São Paulo enquanto representante de uma urbanidade contemporânea, em sua
escala metropolitana, apresenta, em escalas "outras", nichos de vida citadina e sociabilidade, onde a qualidade do discurso e da ação está em
primeiro plano, uma vez que as pessoas «están con otras» (ARENDT, 1993: 204). Se a metrópole abriga o anonimato, a liberdade individual, a
possibilidade de “habitar” a esfera pública, enquanto lugar de sociabilidade e encontro também com o estranho, não se escondeu, mas, em
condição errante, se mantém na escolha de espaços, “casa eleita” no espaço metropolitano que «es todo lo contrario de una raíz» (LEVINAS

apud DAL CO, 1990: 56). A eleição aponta que a experiência é determinante e que novas práticas sociais desenham a diversidade cultural
urbana, reorganizando o público no espaço urbano e desterritorializado de processos simbólicos, problematizando e permitindo revisar a
tradição interpretativa que separa o culto, o popular e o "massivo" (CANCLINI, 2006).
Esta morada de característica transitória ou lugar de errância escolhida ou vacante onde, por experiência vivida por cada um de nós em São
Paulo, se sabe, a con-vivência se manifesta, (SPENGLER apud DAL CO, 1990: 56) 27, é o que se entende, neste projeto, por vida citadina, por
experiência da cidade em complementação à vida metropolitana e o isolamento.

27

«En Spengler [...] aquello que objetiva el habitar es precisamente el carácter errante de la existencia metropolitana, de la cual es hija la esperanza y la nostalgia». DAL CO,

Francesco, "Habitar y los ‘lugares’ de lo ‘moderno’". In: Dilucidaciones – Modernidad y arquitectura. Barcelona: Paidós, 1990, p. 56.
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Vale reafirmar a existência de um processo de complexização do social que se apresenta, conforme Lefebvre (1976) nas contradições das
relações espaço-tempo, no desenvolvimento econômico desigual e de tempos históricos que se articulam e se conflitam no presente. Para ele,
os grupos sociais (classes e frações de classe) modelam o espaço urbano de forma diferencial.
«Se o urbano é a coexistência das diferenças atravessadas pela transparência e opacidade de suas manifestações; se o urbano representa a
liberdade de constante recriação, a segregação urbana é o rompimento do urbano enquanto relações de diferenças e distinções. A segregação
separa a possibilidade de informar a existência do distinto». (LEFEBVRE, 1976, p.139)

Ainda que este resgate não tenha uma perspectiva saudosista e ingênua, o reconhecimento da escala da cidade nos auxilia na percepção das
ressignificações advindas das práticas sociais e interações que se operam na vida cotidiana. Ou como se refere Negt (2002: 22),
«o essencial é que a cidade ensaia a convivência com aquele que eu não conheço, que me é estranho, e que, no entanto, não é excluído. Com
outras palavras, estas formas de desenvolvimento urbano em que surge também uma espécie de direitos civis estão intimamente ligadas ao lugar
onde as pessoas podem encontrar-se sem se estranhar pelo fato de serem estranhos. Richard Sennett descreveu isso (...) dizendo que aquilo que
faz a cidade ser cidade consiste justamente numa forma de tolerância para com o estranho, mas isto pressupõe que os cidadãos aceitem sua
cidade como sua própria ‘civitas’, como um contexto próprio de vida».

03. Substratos da pesquisa: Cultura, Práticas do cotidiano, Corpo
Na pesquisa "Cultura e Sociedade. O projeto: significado e valor", desenvolvida nos anos 2012-2013, resgatando os textos dos teóricos da
formação da sociedade brasileira (e de autores contemporâneos que têm buscado interpretar a dimensão social de nosso tempo),
aproximamo-nos de como as disciplinas em questão - arquitetura e urbanismo - poderiam ser contextualizadas no âmbito da cultura, ou
seja, qual o possível lugar dessas disciplinas na cultura brasileira hoje.
Isso significava situar a arquitetura e o urbanismo no mundo da cultura e reconhecer que aquilo que os autores referenciais identificaram
como marca de nosso processo de formação social - um descolamento entre representação e contexto - tem caracterizado a produção do
ambiente construído, quando este se faz pela elaboração do projeto.
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A cidade é o lugar contemporâneo da cultura. As práticas sociais desenham a diversidade cultural urbana, culturas, portanto, que se opõem à
espetacularização da cidade mercadoria. As concepções de cultura, aliadas à noção de cultura como referente ao erudito, preponderantes até
meados do século XX, como se uma só cultura fosse comum a toda a sociedade, já não atende, portanto, a realidade que tem indicado a
relação intrínseca entre cultura e vida material (WILLLIAMS, 1979). Ou seja, a cultura como elemento constitutivo do processo social no
espaço urbano e, portanto, prática social e experiência, principalmente, das pessoas comuns (Thompson, 1987), pressupõe que o conceito de
cultura adote forma plural: CULTURAS (CEVASCO, 2003), portanto.
Para Certeau, as culturas as quais nos interessam, diferentemente das ‘estratégias’, estão ancoradas na astúcia da ‘tática’ que, apoiada em
diferentes suportes da configuração física da cidade, «cria ali surpresas» (CERTEAU, 1994: 95). No dizer de Certeau (1994: 85), rompendo
com as dicotomias entre erudito e popular é possível rastrear no cotidiano um imenso campo nas “artes de fazer” como expressões de culturas
onde se anunciam astúcias e inversões às lógicas predominantes ou aos modelos que se articulam de cima para baixo: «A retórica e as
práticas cotidianas são igualmente definíveis como manipulações internas a um sistema – o da língua ou ao de uma ordem estabelecida».
Nas práticas cotidianas, as culturas de errância ou de convivência, apoiadas na materialidade urbana, têm como atributo o movimento
corporal. São os corpos que se apropriam do espaço e deixam marcas físicas na cidade. São os corpos que guardam a experiência do tempo
na memória. Seja na errância que os corpos inventam seus próprios percursos, em uma "ginga"28 que caracteriza os modos de andar. Seja
nas relações cordiais que têm se traduzido por um "jeito" de corpo mais informal que se apropria de espaços e estruturas de forma
"desorganizada" e os ressignifica. Corpos em gestos que podem, se decifrados, recolocar a experiência do projeto urbano/arquitetônico em
contato com a realidade de hábitos e costumes cotidianos, enquanto expressão de reinterpretações da cultura predominante.
A cultura das práticas do cotidiano, visíveis nas ações dos corpos, nas apropriações auto expressivas e autorreguladas, em seu caráter de
experimentação espontânea dos espaços, apontam novas praticas simbólicas, permitem cruzamentos interculturais e hibridizam o
cosmopolitismo da metrópole que tem, como marca, signos fixos de identificação do uso do espaço público advindos de um projeto "culto".
28

JACQUES, Paola Berenstein. Estética da ginga. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2001.

Área do conhecimento: PROJETO
Palavras-chave: TEORIA E PROJETO – Cultura e cidade
146

CULTURAs E CIDADE:
Teorias e projeto

À pesquisa interessa a "vida pública". Atividades do espaço exterior que ocupam menos o “espaço-lixo” (junkspace)29. Propõe, portanto, sem
preconceito ou paternalismo, incorporar, para o projeto de arquitetura e urbanismo, o valor do gesto espontâneo e que se revela nas culturas
cujas memórias - lendas e conhecimentos - na metrópole, se refugiam, ao longo do tempo, nas metáforas e expressões do discurso, na poesia
dos gestos e hábitos coloquiais30: gente sentada nas muretas de proteção das árvores, garotos e garotas empoleirados nos muros das casas.
Jeitos de corpo e trocas visíveis nos ambientes comuns da equação da vida cotidiana e também marginalidades que evidenciam a latência de
problemas sociais na cidade e que expressam rupturas com os padrões massificados (ARANTES, 2009: 106), capazes de produzir culturas
próprias.
04. Temáticas do substantivo: Olhar para o urbano em sua elementaridade morfológica - Uma discussão necessária
Considerando as metamorfoses da cidade contemporânea, onde a redução do tempo acelera a erosão dos espaços públicos, Oskar Negt
visualiza estas possibilidades de expressão de reconhecimento (as pessoas precisam reconhecer-se naquilo que veem) através do que
denomina como “medida do meio”, ou seja, de estruturas intermediárias que possibilitam sociabilidades, encontros e criação de sentidos, mas
que também deve ser entendida, num plano mais amplo das políticas, como eliminação da pobreza e das injustiças sociais (NEGT, 2002: 22).
A pesquisa compreende que a cidade tem sido apropriada, de forma espontânea, em seus elementos primários, aos quais se denomina
"temáticas do substantivo", enquanto "ágoras do contemporâneo na metrópole" nas quais as ações táticas mostram as culturas do cotidiano

29

KOOLHAAS, Rem. "Espaço lixo". In: Três textos sobre a cidade. Barcelona: Gustavo Gili, 2010, pp. 67-111.

30

«Ao longo da história as práticas sobre o corpo, e as relações com ele estabelecidas, o converteram em referente da teoria política, da epistemologia, da

filosofia e de diferentes disciplinas. Cada proposta, cada filosofia, cada episteme tem algo a dizer sobre o corpo. Desde M. Foucault, passando por W.
Benjamin, G. Agamben e H. Arendt, o corpo humano tem sido objeto de pesquisa, durante séculos, como um texto no qual se inscrevem práticas sociais e
institucionais: cartografia corporal, atravessada pelo instituído, onde as ideologias escrevem sua história e encontram seu limite». ARIAS, Laura. "Corpo e
biopolítica". Disponível em: http://www.enapol.com/pt/template.php?file=Textos/Cuerpo-y-biopolitica_Laura-Arias.html
Acessado em 10/09/2015.
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que se opõem às catracas, arames farpados, bloqueios, isolamentos, muros cegos, penumbras da vida pública. Pretende apontar legitimidade,
reconhecimento, moralidade, ao fruto da resistência que se revela na apropriação das estruturas mínimas e primárias que configuram o espaço
urbano e constroem a cidade, comparar sua versão positiva e negativa, no que inclui e segrega, considerando assim as características
desiguais da sociedade contemporânea, em suas diversas manifestações singulares, nas quais os suportes urbanos da vida social devem
também ser entendidos como espaços de tensão, de resistência e confrontos (NEGT, 2002: 22).
As temáticas do substantivo eleitas, associadas a seu valor de uso e olhadas conjuntamente com suas envolventes, são:
1. Rua, ponte, passarela. Lugar de passagem, da troca de olhar. E seu avesso como espaço do confronto.
2. Praça. Ágora por excelência, espaço aberto, lugar da troca, da manifestação, do encontro. E seu adverso, o espaço isolado da ágora
pública, o condomínio fechado, o shopping center, a prisão, as arquiteturas mudas da cidade espetáculo.
3. Edifícios. Lugar do habitar, apropriado às tarefas domésticas. Espaço da vida privada que se apropria de edifícios abandonados e os torna
parte da vida pública.
4. Estruturas de apoio da vida cotidiana, presentes nas três morfologias primárias: Laje, plataforma, platô, varanda, terraço, mirante. Lugar
privilegiado, que isola e agrega; Muro, arrimo, talude, muretas. Que delineia limites de cota e de território. Que bloqueia, mas que é suporte
para a arte, plano de acesso a outras cotas. Janelas, vidraças. Aberturas para a paisagem, contato visual da vida privada com o mundo
público.
Estas morfologias, estruturas, equipamentos, elementos, se caracterizam por seu caráter formal e funcional e, também, como fonte de leitura
cultural, distanciando-se do seu caráter apenas histórico, mas enquanto configuração aberta às práticas sociais do cotidiano. Mais que suporte
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de uso, estas arquiteturas da morfologia da cidade amparam a sociabilidade, acolhem uma urbanidade eleita como territórios da vida
citadina.31
Assim, ao olhar para o urbano nos elementos morfológicos elementares configurados na rua, na praça, no centro de cultura, etc., a
pesquisa quer reconhecer parte do real-vivido no sentido atribuído por Lefebvre (1976) ou seja, no resgate dos significados originais da
vida urbana, enquanto vida pública e coletiva. As dinâmicas da cidade se apresentam, têm profundidade e se diferenciam do poder que,
«amarrado à sua visibilidade» (CERTEAU, 1994: 95), se atém a uma imagem bidimensional, uma representação. Nesta dimensão, como
se refere Negt (2002, p. 22), «(...) a cidade sempre esteve ligada a alguma forma de ambiente público, como praças e assembleias
públicas, o aerópago, tribunais públicos (...)». Em sua associação com a esfera política (politéia, política), o significado original da polis se
reporta a comunidade, a cidade. Em suas palavras, «a polis é a ideia fundamental de cidade» (Id.ibid).
05. Limites da pesquisa | mapeamento possível: região contígua ao elevado Costa e Silva.
O limite físico escolhido para a investigação é a área contígua ao elevado Costa e Silva, tanto por seu valor histórico como pelas ações
coletivas que nele se desenvolvem. Lugar de densidade. Por um lado, construtiva, onde é possível identificar níveis de apropriação e permitir a
eleição da escala intermediária, enquanto equilíbrio entre intimidade e distância (NEGT, 2002) que interessa à pesquisa. Por outro lado, de
diversidade cultural.
A abordagem da pesquisa, neste recorte, se compromete com o imaginário da cidade por todos os atores envolvidos nos seus processos de
criação e recriação diários. E, ainda, sob a perspectiva de que as práticas sociais estão expressas nos espaços e nas construções simbólicas,
31

«As relações que os indivíduos estabelecem entre si configuram-se espacialmente. São processos de subjetivação individual e coletiva e não relações funcionais do tipo

uso ou relações de uso: aqui lugar de morar; aqui lugar de trabalhar; aqui lugar de circular. Estas seriam relações puramente funcionais; só que a cidade não é isso. Para além
delas existe todo um processo de significação, de percepção e de construção desta territorialidade. Então, uma rua, para além de ser um lugar onde se passa ou se deixa de
passar, uma rua está carregada de história, está carregada de memória, está carregada de experiências que o sujeito teve, que o seu grupo teve e que a história de seu grupo
naquele espaço teve». ROLNIK, Raquel. "Historia Urbana: História na Cidade ?". In: FERNANDES, Ana; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (orgs). Cidade & História:
Modernização das Cidades Brasileiras nos Séculos XIX e XX, Salvador: UFBA/ FA-UFBA/ MAU; ANPUR, 1992, p. 28.
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não dissociadas de sua materialidade, «parece-nos inegável que o espírito citadino poderá ser melhor reconhecido naqueles pontos da
estrutura urbana que acolheram as ações coletivas de seu povo: geralmente as ruas e as praças». (WILHEIM, 1963)
Cabe salientar, para a investigação, a importância do território portador de virtude de densidade histórica, expressividade simbólica e propício
ao encontro, à convivência de culturas em base ao hibridismo, a ambiguidade, e aberta aos conflitos. E, ainda, caracterizada por processos de
transformação, onde, o mais evidente, é, no passado, um declínio acentuado do crescimento populacional ao lado de uma afluência
significativa de população de baixa-renda em habitações precárias; no presente, a possibilidade de especulação imobiliária e gentrificação a
partir da indagação sobre o futuro do elevado.
Ao dar valor à popularização da área a pesquisa quer trazer como fundamento de projeto o peso cultural e simbólico expressivo e uma riqueza
pouco analisada, em relação às apropriações espontâneas dos espaços públicos por uma gama diversa de grupos e atores sociais,
associadas ao cotidiano do trabalhar e do morar e, também, de expressões artísticas e de lazer. Conhecer este universo de ressignificações
culturais e identitarias, intrincadas nas morfologias urbanas, significa, por isto mesmo, admitir a presença de outra cartografia de fronteiras
móveis e diferente das instituídas pelo planejamento urbano municipal.
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06. Estruturação da Pesquisa
06.1. Objetivos da pesquisa
Reconhecer a vida cotidiana como representativa da sociabilidade da dinâmica urbana.
Investigar estruturas físicas primárias que legitimam a vida citadina em suas as apropriações do espaço urbano. Problematizar e permitir
revisar a tradição interpretativa que separa o culto, o popular e o "massivo".
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Informar o projeto – da arquitetura e da cidade – acerca da possibilidade de novas configurações e construções teóricas advindas da
legitimação da apropriação do espaço urbano. Distinguir novos conceitos para o projeto. Conhecer um imaginário que o projeto erudito ainda
não incorporou.
Fazer a critica a práticas que questionam a tradicional separação, no projeto, entre a autonomia da concepção e o compromisso que incorpora
uma experiência previa de espaço. Revisar palavras e conceitos de um léxico que responde por projetos de transformação e renovação de
arquiteturas e áreas urbanas.
06.2. Considerações sobre o método e etapas da pesquisa

Pesquisa empírica: articulações metodológicas e desafios
O quadro de referências teóricas que circunscrevem o objeto de estudo, direcionado para a análise das relações do indivíduo com
a cidade em diferentes situações da vida cotidiana e onde se reconhece que os fenômenos urbanos contemporâneos são
perpassados por fortes heterogeneidades de comportamentos e conflitos (VELHO, 2008) muitas vezes familiares, mas não
necessariamente conhecidos, orienta a escolha da pesquisa empírica como opção metodológica.
A aproximação ao objeto de pesquisa, pela especificidade da abordagem, coloca de antemão que o método se constrói no processo de
investigação. Seguindo as pistas de Firmino da Costa (2007: 129) é possível delinear algumas articulações metodológicas nesta

fase de proposições, tendo em vista que «um método é uma estratégia integrada de pesquisa que organiza criticamente as
práticas de investigação».
A principal característica do método de pesquisa denominada por ele como – pesquisa de terreno – repousa no próprio
investigador inserido nas praticas de levantamento de dados e de análise, como portador de conhecimento e de capacidade de
decisão. Ainda que este método receba diversas denominações – "trabalho de campo", "método qualitativo", "análise intensiva",
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etc – possui estratégias bem específicas que se distanciam de outros que utilizam dados estatísticos, entrevistas estruturadas e
instrumentos padronizados ou experimentos laboratoriais.32
A centralidade do investigador significa não apenas que é ele o definidor das práticas de aproximação empírica que serão
adotadas, ou seja: – o que observar (locais, objetos, símbolos, pessoas, situações, comportamentos); como observar (registros,
conversas informais, observação direta, periodicidade de presença em lócus, entre outras), mas, sobretudo porque exige dele um
trabalho constante de vigilância epistemológica (BOURDIEU et al, 1993) e de controle dos problemas de interferências nos
processos que estão sujeitas as pesquisas qualitativas. É necessário destacar que a presença de investigadores em campo pode
induzir involuntariamente mudanças de comportamentos e de relações nas situações estudadas o que requer capacidade de
controle e de objetividade.
Considerando a flexibilidade do uso de técnicas variadas de trabalho de campo (observação direta, conversas informais, registros
fotográficos, depoimentos de informantes selecionados, entre outros) a pesquisa empírica deve ser embasada por conhecimento
teórico consistente e por uma preparação cuidadosa dos procedimentos a serem utilizados e que possam fazer frente a situações
inesperadas que ocorrem no desenvolvimento do processo de levantamento de dados. O investigador deve ter conhecimento
metodológico e teórico suficiente para reagir nessas situações, redefinindo procedimentos. Ainda que a pesquisa de campo esteja
direcionada para uma unidade sócio espacial relativamente circunscrita, a presença de equipe de investigadores é notada
configurando interferências. Segundo Firmino da Costa (2007: 135) as condições favoráveis de menor interferência «ocorrem em
situações públicas altamente impessoais, tais como passear anonimamente numa avenida, estar sentado num café ou circular nos
32

O autor destaca no âmbito da tradição da pesquisa sociológica a importância da "pesquisa de terreno" desenvolvida em números trabalhos da Escola de

Chicago sob orientação de Robert Park onde se promoveu uma combinação de variedades de técnicas envolvendo observação direta, entrevistas não
estruturadas e documentos pessoais.
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transportes coletivos»; ainda assim «é preciso supor uma série de coisas a respeito das relações entre o observador e o contexto
social observado».
Por isso mesmo, identificar as interferências é, neste método de pesquisa, um critério de objetividade. Ao mesmo tempo em que
exige familiaridade com o objeto de estudo requer, em contraponto e igualmente uma postura de distanciamento. É comum,
assinala Becker (2007: 130), «que nunca prestamos atenção a todas as coisas que acontecem nas situações que estudamos» e
tendemos a escolher um número pequeno delas, de maneira especialmente óbvia e ignoramos tudo o mais. Segundo ele, «a ideia
de que deveríamos ficar atentos apenas ao que é interessante (...) é uma grande armadilha».
A preparação metodológica, envolvendo a configuração sócio espacial do objeto e a escolha de técnicas de levantamento e
análise, constitui um tempo de pesquisa necessário situado no inicio do processo e que é alimentado durante o seu
desenvolvimento e/ou em momentos previamente definidos.
O quadro de referências teóricas deve subsidiar as escolhas metodológicas no início do planejamento o que significa que a
preparação dos instrumentos e dos procedimentos de campo «precisa ser pensada em correlação com a teoria do objeto, com a
teoria do investigador enquanto sujeito social e com uma teoria das relações entre ambos no decurso do processo de pesquisa».
(COSTA, 2007:143)
Em relação às técnicas de pesquisa cabem situar algumas possibilidades de uso combinado, reconhecendo o alcance e limites de
cada uma delas.
A observação direta é uma técnica importante da pesquisa empírica que pode incorporar uma variedade de procedimentos, desde
observação visual, auditiva, fotográfica, etc e pressupõe, num sentido restrito, contatos não verbais com o observador e pode ser
aplicada a uma gama limitada de dimensões do social - «aliás extremamente interessantes, tais como por exemplo, as
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distribuições espaciais e temporais de indivíduos e objetos ou os símbolos externos incorporados nuns e noutros». (COSTA, 2007:
136)
O uso proveitoso desta técnica pode ser otimizado se associado a construção de tipologias de classificação das observações bem
estruturadas e fundamentadas teoricamente. Estabelecem-se com isto elos entre os referenciais teóricos e os dados empíricos. As
tipologias conceitualmente definidas servem como informantes do olhar e possibilitam o reconhecimento de distinções empíricas 33.
A observação participante é outra técnica importante e amplia o alcance restrito da observação direta e pode ser utilizada de
maneira flexível. Esta prática requer que unidade de análise seja relativamente pequena e exige a presença do investigador mais
tempo em campo. Embora o seu grau de interferência nas situações seja maior, permite o acesso às representações simbólicas e
percepções dos sujeitos investigados, presentes em seus discursos e comportamentos.
A importância da observação metódica e sistemática é destacada por Bourdieu et al (1993: 65) quando afirma que é necessário
restituir o seu primado epistemológico.
A pesquisa empírica pode incorporar outras técnicas de aproximação baseadas na informalidade (sob controle) incluindo
conversas e entrevistas livres; a seleção de informantes de campo privilegiados que possam realizar depoimentos significativos por
terem um lugar de destaque no contexto socioespacial, além de outros registros, Entre eles, podem ser citados as anotações e
cadernetas de campo, registros fotográficos, fontes cartográficas e iconográficas disponíveis, pesquisas realizadas ou em
andamento relacionadas ao objeto de estudo, etc.

33

Firmino da Costa (2007:136) cita as tipologias de análise da utilização social dos espaços (proxémia) desenvolvidas por Edward Hall; dos movimentos

corporais da comunicação interpessoal (cinésia) feitas por Ray Birdwhistell, entre outras.
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A escolha privilegiada de algumas técnicas está associada à relevância da presença do investigador em campo, não apenas nos
processos de coleta de informação mas na necessidade de uma avaliação constante das informações levantadas. Vale dizer que
na pesquisa qualitativa empírica, os tempos de pesquisa se cruzam na medida em que os dados levantados são objeto constante
de interpelações de análise. Nos cruzamentos entre levantamentos e interpretações estão presentes movimentos necessários de
aproximação e distanciamento do objeto de estudo – a familiarização com o contexto de pesquisa e a sua interpretação objetiva.
Neste caso os tempos de pesquisa não são lineares. A própria natureza do método qualitativo implica que ao se levantar
informações, estas possam ser balizadas, operando um desencadeamento integrado de ações de pesquisa, o que não elimina a
necessidade de um tempo de pesquisa dedicado à análise mais aprofundada e sistematizada e que possa se traduzir em
diferentes linguagens nos relatórios de pesquisa.
Tempos da pesquisa
Tempo 01. Discussão conceitual 01: contribuições [já realizado]
Revisão bibliográfica a partir da pesquisa anterior e das expectativas atuais do grupo, que se relacionam e se complementam. Esta discussão
incluiu ainda temáticas desenvolvidas pelos docentes em pesquisas e orientações e pelos discentes em pesquisas de Pós-Graduação,
Iniciação Científica e Trabalho Final de Graduação, entre elas: 01. A arte dos saraus oriunda de áreas periféricas e do território formal da
cidade de São Paulo; 02. A apropriação dos espaços da cidade formal de São Paulo através de manifestações culturais da juventude da
periferia – o caso do shopping center; 03. Passadiços contemporâneos na cidade: a megametrópole São Paulo; 04. Os espaços de transição
entre a arquitetura e a cidade: conceitos de projeto e edifícios referenciais; 05. Reconhecimento e apropriação do inútil na metrópole
contemporânea: o trapeiro colecionador.
Tempo 02: Discussão conceitual 02: eleição dos conceitos-chave; desenho orgânico do substrato teórico [realizado e passível de
verificação]
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O primeiro mapeamento possível a partir do sombreamento das pesquisas individuais e dos objetivos da pesquisa do grupo permitiu eleger
conjuntos de temas que serão verificados no processo da pesquisa e revisados em função da pesquisa de campo. Elencados e já comentados
na apresentação da pesquisa, os conceitos-chave – CORPO, CULTURA, PRÁTICAS CULTURAIS – serão relacionados às chamadas
TEMÁTICAS DO SUBSTANTIVO - 1. Rua, ponte, passarela. 2. Praça. 3. Edifícios. 4. Estruturas de apoio da vida cotidiana, presentes nas três
morfologias primárias.
Tempo 03. Identificação inicial de objetos empíricos na cidade de São Paulo configurados nas dimensões morfológicas primárias.
Os critérios de escolha dos objetos empíricos se orientam pela busca de estruturas físicas onde a expressão de resistência e ressignificação,
que nos unem e aproximam enquanto cidadãos, encontram recinto. Espaços e estruturas substantivados por apropriações, em repetição e de
forma eventual, que ocorrem fora da ideia de excepcionalidade e espetacularidade. Na busca de "retratos do cotidiano", a pesquisa elege os
lugares onde o igual de cidadania se revela na convivência da diferença da bricolagem de culturas.
Como referência inicial de método, a partir de Coelho (2013), a pesquisa se propõe à identificação das "marcas físicas da cidade", a partir
da complexidade, a diversidade e a identidade, associadas às especificidades de sua história e com destaque para as questões estéticas
e vivenciais como características que podem ser atribuídas aos tecidos urbanos. Para o autor, a condição morfológica de uma cidade
pode expressar tanto seu processo de "fundação" quanto o de "apropriação", reconhecimento, uso e possibilidades para um porvir.
É útil, ainda, o conceito de "pedaço" que designa «aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público, onde se desenvolve uma
sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, porém mais densa, significativa e estável que as relações formais e
individualizadas impostas pela sociedade». (MAGNANI, 2003: 116).
No que se refere às características do que Coelho nomeia como "marcas físicas da cidade" e Magnani denomina ‘pedaço’, os lugares, suas
características físicas, podem ser hostis ou potencialmente atraentes e, com o apoio de Bachelard (a ideia de espaço feliz) 34 e Shaftoe35 (a

34

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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ideia de atributos físicos, de gestão, sensoriais e psicológicos), o conceito de "amabilidade urbana", enquanto «um termo que evoca

proximidade e abertura», pode ser considerado como um atributo do espaço amável, que promove ou facilita o afeto e a proximidade, opondose ao individualismo, por muitas vezes característico das formas de convívio coletivo contemporâneas». (FONTES, 2013, p. 26).
Tempo 04. Aproximação iconográfica | Cartografia | Análise empírica - Apreciação das dimensões cotidianas da vida urbana com um
olhar teoricamente orientado
A referência primária é a pesquisa de FERREIRA DOS SANTOS, C. N.; VOGEL, A., 1985, na qual se identifica que:
«O princípio da diversidade, como ressalta a etnografia, dá margem a muitas conjunções de espaço e atividade. Elas não se excluem, entretanto. Os
conjuntos que formam têm fronteiras fluídas. Podem recobrir-se parcial ou totalmente. Quer dizer, não há uma coisa apropriada para cada espaço,
nem um espaço apropriado para cada coisa. A mistura não é um acidente. É o estilo da vida urbana nessa área. Os arranjos que produz estão
limitados a um determinado espectro de possibilidades, o que significa que existem e são admissíveis e lógicos vários tipos de ordem».

Em concordância com esta pesquisa, o processo seguirá o que Olivieri (2007) ressalta como uma aproximação apta a «captar a desejada ‘fala
da realidade’», na qual
«foram combinados procedimentos de pesquisa em etnografia e em urbanismo. Assim, nos trabalhos de campo, foram feitas entrevistas com
moradores e usuários dos espaços, mapas, fotografias (e, a partir delas, desenhos), além de algo até aquele momento pouco comum em se tratando
de um estudo de espaços urbanos no Brasil, seja no campo do urbanismo, da sociologia ou antropologia urbanas: um registro audiovisual...».

Os registros de Sun Alex instruem e complementam a cartografia de elementos fundamentais do espaço, através do desenho como principal
meio de investigação, que, na cidade de São Paulo, atenta para «uma tendência à homogeneização dos espaços livres» que prejudica «não
apenas a consolidação de uma identidade autêntica na paisagem urbana, mas, especialmente, a preservação do caráter público dos espaços
públicos» (ALEX, 2008: 19).

35

SHAFTOE, Henry. Convivial urban spaces. Creating effectives public places . Londres: Sterling, 2008.
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Tempo 05. Revisão e complementação do substrato teórico a partir da primeira aproximação aos objetos empíricos.
As situações empíricas vão demandar conceitos "outros" para sua análise critica. Mas, a princípio, a análise empírica das situações urbanas,
ou microdinâmicas sócio espaciais, segue alguns pressupostos metodológicos de análise da vida cotidiana. Machado Pais (2003: 121) revela
que a vida cotidiana, ao envolver um conjunto de ações e experiências experimentadas pelos indivíduos e grupos sociais no decorrer de suas
vidas diárias, constitui uma instância de investigação desafiadora e instigante na medida em que esconde e ao mesmo tempo revela os
elementos estruturais da organização da sociedade. Destrinchar os "enigmas" e "revelações" trazidos pela vida cotidiana exige segundo ele,
mais do que adotar uma teoria fechada e supostamente completa, uma aproximação empírica dos fenômenos realizando um trabalho de
"retalhar a realidade no tempo e no espaço". Através desta postura metodológica, o investigador estabelece os "contextos analíticos"
(elementos teóricos, conceituais) capazes de interpretar por entre linhas as condutas individuais e coletivas. Pode assim, mesmo que de
maneira retalhada, iluminar "os fragmentos e a complexidade social".
Os contextos analíticos correspondem às práticas científicas ou elaborações teóricas que ao operar uma combinação de variáveis operam
interpretação dos fenômenos da vida cotidiana. Inserem-se como variáveis todos os elementos pertinentes para a compreensão dos
fenômenos sendo indispensável situar a realidade no espaço (e as características físicas do território) e no tempo histórico.
Os contextos analíticos contêm recursos, conceitos selecionados, ferramentas de interpretação da vida em sociedade e os contextos dos
indivíduos ao expressarem modos específicos de viver contêm as normas e referenciais simbólicos apropriados por eles e que servem de
orientação de suas condutas, compatíveis com as condições, circunstâncias e momentos de vida. As normas referem-se aos sistemas de
significados compartilhados, como regras de um jogo que envolve prêmios e punições. Direcionam maneiras de agir consolidadas pelo uso e
costumes e que estão vinculadas aos aparelhos ou instituições prescritivas como a família, escola, religião e outras. O fato de que na vida
social esta transmissão contém fluidez e nem sempre é nítida permite uma variedade de movimentação social na incorporação de valores.
Assim, as condutas e interações sociais se desenvolvem em torno de alguns códigos compartilhados entre indivíduos e grupos e o grande
desafio da pesquisa é decifrar estes códigos, antes mesmo de interpretar comportamentos.
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No "retalhamento da realidade", além do contexto temporal (compreendido em sua inserção histórica) a noção de espaço é imprescindível
enquanto outro elemento fundamental. «A componente espacial de um contexto social diz sempre respeito a um "espaço antropológico". Esse
espaço é-nos dado sob a forma de lugares e práticas e são estas que organizam esses lugares em trajetos, direções» (PAIS, 2003: 127). Ou
seja, as ações e interações da vida cotidiana ocorrem num espaço - e este é o elemento mediador porque se encontra carregado de
significações simbólicas. O espaço é sempre relacional e tem como características inerentes, forças motrizes e movimentos. Os lugares, no
sentido físico e «geograficamente definidos se transformam em espaços quando neles descobrimos a presença do social». (Id. Ibidem)
Tempo 06. Mapeamento e cartografia das situações urbanas o que compreende o desenho e a forma física da especificidade
arquitetônica do espaço e suas apropriações. Possíveis redesenhos: workshop de projeto.
«- [...] De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete maravilhas, mas as respostas que dá às nossas perguntas.
- Ou as perguntas que nos colocamos para nos obrigar a responder, como Tebas na boca da Esfinge».
Italo Calvino, As cidades invisíveis, 1990.

Retomando o Tempo 04, aqui se elege algumas cartografias acrescidas da revisão do Tempo 05. De forma critica se "passa a limpo" as etapas
anteriores, propondo a reprojetação e atentando para o fato que os elementos primários e suas dinâmicas de apropriação, enquanto
"temáticas do substantivo", devem responder a questões propostas pela pesquisa: Como ocorrem as apropriações? Qual a relação entre
apropriações e estruturas físicas da cidade? Qual a contribuição ao projeto? Que redesenhos resultam como propostas que devem distinguir,
enquanto hipótese, outra noção de ordem... para o projeto?
Tempo 07. Considerações finais da pesquisa. Resultados esperados
Nesta ultima etapa, a pesquisa pretende fazer uma autocritica com a finalidade de uma avaliação do processo no que diz respeito à bibliografia
utilizada e à eficácia dos conceitos propostos. Pretende discutir, no entanto, com muita acuidade, a relação entre os conceitos-chave –
CORPO, CULTURA, PRÁTICAS CULTURAIS –, as TEMÁTICAS DO SUBSTANTIVO - 1. Rua, ponte, passarela. 2. Praça. 3. Edifícios. 4.
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Estruturas de apoio da vida cotidiana, presentes nas três morfologias primárias – e, principalmente, construir uma reflexão sobre as
possibilidades de projeto geradas pela relação eleita.
Por experiência em processos que envolvem pesquisa e projetação, é possível prever que, advindos dos procedimentos e método propostos,
novos conceitos advirão para informar a construção teórica e outras projetações.
Deve, também, apontar dinâmicas reais e possíveis novas questões para o projeto, no sentido que a disciplina possa ser repensada e
informada pelas culturas, em suas ambiguidades, conflitos, hibridismos, permitindo "substantivar" a morfologia urbana.
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