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1. APRESENTAÇÃO 

 

Ruínas infraestruturais viárias logram notoriedade ao tornarem-se lugares de platitudes 

e existências equívocas, aberrantes e exuberantes em relação às suas históricas fundações 

onto-teleológicas. O trabalho debruça-se sobre um movimento de borramento e disseminação 

dos sentidos e representações de 4 (quatro) infraestruturas viárias – a saber, Viaduto João 

Goulart (Minhocão), em São Paulo, Viaduc des arts em Paris, High Line em Nova York, 

Spittelau Viaduct em Viena – a partir do reconhecimento de outras realidades de suas 

atualizadas existências. 

 Recorrendo à Didi-Huberman (2013), partindo-se de uma economia da dúvida - onde 

os sintomas exigem do observador a incerteza quanto ao saber do que se vê ou acredita 

perceber - o que ainda pode vir a ser visível a partir da visibilidade e experiência estético-

urbanas que tais infraestruturas proporcionam, induzem, emulam, negam a partir de seus 

“designs” [desígnios] foi a pergunta central da pesquisa.  

Acompanha o relatório um video experimental sobre as 4 infraestruturas, com suas 

temporalidades, territorialidades, cotidianos e devires estéticos-urbanos impossíveis. 

Link de acesso ao video 

 

https://vimeo.com/263935334   senha: 1070 
 

2. INTRODUÇÃO 

 A fim de não hipostasiar imagens apresentadas como realidades ou aparências 

suficientemente dadas, signos diretos do desejo ou da repulsa sem intermediação inteligível, 

definiu-se como fio crítico a dissolução e, ao mesmo, tempo, o reconhecimento da 

irredutibilidade sensível, da imagem para questionar o valor de suas representações 

simbólicas. Por trás da obscenidade do real, um estudo do que tem sido recalcado por tais 

representações. 

 Consolidadas como imagens catastróficas ou fetichizadas por projetos arquitetônicos, 

o trabalho concentra-se em uma investigação conceitual das inaparências  – aquilo que não 

coincide exatamente com o que aparece como pura visibilidade ou já teatralizado nas 

aparências do que aparece como real – das coisas veiculadoras dessas imagens, tomadas como 

presença absoluta e inexorável,  resistentes aos processos de ressignificação.  
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 Partindo de uma pergunta, pretende-se pensar a coisa a partir de sua imagem faltante, 

desajustada à sua ontologia e teleologia mais visíveis, lançada para além daquilo que parece 

coincidir com o que já está denotado acerca delas. Voltar a ver aqui passa a ser um exercício 

não de esclarecimento mas de opacidade da coisa que, a partir do exercício prevalente do 

ótico, têm servido, aqui, de instrumento às idealidades lógicas e estéticas de discursos e 

retóricas sobre o retorno do e ao espaço público.  

 O que ainda não se vê quando vemos uma vez mais estruturas já bastante vistas e 

discutidas? É possível ainda perceber virtualidades não percebidas em coisas já preenchidas 

de representações? Como nos distanciarmos da autoridade de uma espécie de estética urbana e 

arquitetura cujas representações nada parece ser suficiente para dissipá-las ou, ao menos, 

nublá-las? Um movimento de borramento e disseminação dos sentidos e representações de 4 

(quatro) infraestruturas viárias – a saber, Viaduto João Goulart ( Minhocão), em São Paulo, 

Viaduc des arts em Paris, High Line em Nova York, Spittelau Viaduct em Viena - veio a 

partir do reconhecimento de outras dimensões virtuais de suas existências, o reconhecimento 

de uma existência rizomática para além de suas axialidades onto-teleológicas 

(des)estruturantes.  

 Não se trata, portanto, de pensar a conveniência ou inconveniência, permanência ou 

demolição dessas infraestruturas, agora transfiguradas, transmutadas e pervertidas em seus 

sentidos originais, mas pensar justamente sobre as possibilidades de outras formas de micro-

sociabilidades e experiências sensíveis de ocupação e uso doe no espaço público, de interação 

urbana, abertas por esses diferentes graus de perversão estético-funcional dos pressupostos  

“originais” desses lugares.  

 Ao contrario de uma estética urbana baseada em prerrogativas do belo, do agradável, 

uma estética “instaurativa” de outras percepções. Idílicas, precárias, instáveis, mínimas, 

regressivas, de quais percepções estéticas outras? Certamente, mais próximas de uma 

experiência do sublime que do belo, apesar das insistentes “naturalizações verdejadas” dessas 

infraestruturas. 

 Desde que Kant resolveu separar beleza e função, a estética não cessa de refundar-se 

sobre novas matrizes e matises dessas. De que estética podemos falar a partir disso que, para 

muitos, como pressuposto estético urbano, não deveria permanecer ou ter permanecido por 

não ser “estético” o suficiente ou por ser um vetor de degradação “estética” da paisagem? 

Interessante que, para o mesmo Kant, o monstruoso, o disforme, o terrorífico, o 
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incomensurável, o aberrante podem ser “sublimes” experiências estéticas, como diz em “O 

belo e o sublime”.  

 Partimos, assim, de uma desertificação dos pressupostos concomitante ao exercício de 

disseminações de suposições construídas por elementos e emendas múltiplas (fazer rizomas, 

como nos fala Deleuze) advindas do mundo fenomenológico (pensar sobre como essas coisas 

acontecem no mundo) e nomenológico (suas ambíguas, contraditórias dimensões conceituais).  

 Rizoma, disseminação, catástrofe, alteridade, vocabulário que anuncia um campo 

imanente sobre o qual permanecemos, tal perspectiva conceitual nos permitiu abrir o “Ser” e a 

existência dessas “coisas” infraestruturais a fim de explorar outras dimensões, irredutíveis às 

representações que parecem carregar como virtude ou condenação; parafraseando David 

Lapoujade, “trata-se de fazer ver, de tornar perceptíveis novas classes de seres, até os que são 

invisíveis. Temos, então, um primeiro momento que consiste em empurrar para for a do plano 

todos os pressupostos, os preconceitos, as ilusões que bloqueiam a renovação da percepção” 

(p.48). 

 Ainda, conforme Lapoujade, citando o filósofo Étienne Souriau, “não estamos mais no 

campo do ôntico, mas sim, no mundo do sináptico, um mundo de transformações, de 

acontecimentos, de fatos” (p.62). Para pensar a multidimensionalidade do ser das coisas, 

talvez tenhamos de admitir que suas existências estejam entre os seres que as compõem, na 

heterogeneidade dos elementos e ações independentes que se entrelaçam nelas, a partir delas, 

com elas; mundos não coesos, mas estilhaçados e multifacetados (outras estéticas?) por essas 

entidades e existências que o constituem e habitam. 
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3. HISTÓRICOS 

 

3.1. SPITTELAU VIADUCT, VIENA. 

 

 O início da malha ferroviária da cidade de Viena – Áustria remonta ao meio do século 

XIX, tendo suas obras iniciadas em 1893 para a implantação do trem a vapor.  

 O arquiteto austríaco Otto Wagner foi convidado em 1894 para a concepção do design 

arquitetônico das 36 estações previstas pelo plano de implantação -Wiener Stadtbahn - bem 

como seus viadutos e pontes, num total de 40km de extensão. As 3 linhas projetadas 

correspondiam a linha suburbana, ao Gürtel e a Wientalstrecke. 

 O projeto extenso duraria de 1894 a 1901, tendo Wagner idealizado grandes estações de 

acesso, ora elevadas, ora subterrâneas, seguindo sua linha de projeto Art Nouveau. As estações 

elevadas, suspensas em viadutos estruturados por arcos contínuos em sua base, oferecem arcadas 

abertas ao pedestre no nível da rua, evitando assim a configuração de uma barreira no território 

urbano. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Rede de trens em Viena, 1937 

Fonte: 

https://www.revolvy.com/main/index.php?s=Wiener%20Stadtbahn&item
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 Com o final da  1! Guerra Mundial  e a escassez de carvão, a ferrovia a vapor foi substituída 

pelo modelo elétrico, utilizando a estrutura já existente.  

 No período entre guerras, o partido social democrata - que tomou o poder após a queda do 

Império - tentou resolver o déficit habitacional com a produção dos chamados “edifícios 

comunitários” , grande parte deles implantados ao longo da região do cinturão formado pelo Gürtel e o 

projeto da Stadtbahn elevada. A criação desse segundo anel urbano, o chamado Boulevard do 

proletariado, determinou o desenvolvimento de uma nova área na cidade – fazendo um contraponto ao 

Ring (ou primeiro anel viário) que demarca a nobre área central de Viena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Durante a 2! Guerra mundial, Viena foi ocupada e seu sistema de transporte foi muito 

danificado, grande parte das estações e paradas da  Stadtbahn e muitos edifícios foram 

Figura 2 - Estação Spittelau – Otto Wagner  Einige Skizzen Projecte und 

Ausgef. Bauwerke II – 1905 

Fonte: http://amshistorica.unibo.it/archivio/000161/000001.jpg 

Figura 3 - O local é formado através da culminação de elementos 

infraestruturais densamente sobrepostos: o "Spittelauer Laende", o Canal 

Danúbio (e ciclovia) e o viaduto ferroviário não utilizado construído por Otto 

Wagner no século XIX. 

Fonte: captura do Google Earth (2017)  
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destruídos. Algumas famílias, sem ter onde morar, passaram a ocupar os arcos do projeto de 

Otto Wagner vedando-os e utilizando como moradia. 

 

 

 

 

 

 Já no pós-guerra ,o cinturão do Gürtel foi incrementado pela implantação das 

chamadas Autobahns – vias expressas automotivas -  a configuração dessas pistas contribuem 

para o declínio da qualidade de vida das áreas adjacentes, promovendo o esvaziamento da 

região e resultando no abandono dos locais do entorno. 

 A Stadtbahn lindeira ao Gürtel se transforma numa área periférica negligenciada no 

meio da cidade. O aumento da violência, o tráfico de drogas, a ausência de conexão da 

população com o local,  transformam o projeto de Wagner em áreas desocupadas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Ocupação das forças Britânicas em 
Viena 1945-1947 

Fonte:http://media.iwm.org.uk/ciim5/41/136/mid_0

00000.jpg  (2017)!

Figura 5 - Friedensbrucke – Alfred Luft 

Fonte: http://www.tramway.at/h/1956-09-19_Friedensbruecke.html (2017)!
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 Em meados de 1990 a cidade de Viena e a União Européia promovem projetos para 

recuperação dessa região, retomando o potencial histórico arquitetônico do local e buscando 

maneiras de revitalização das áreas. A arquiteta Silja Tillner é a responsável pela 1! grande 

intervenção em 6 km do Gürtel, promovendo e redesenhando áreas verdes para região, 

recuperando os espaços sob os arcos, gerando novos usos e ocupações, como bares, 

restaurantes, espaços para música, pontos de trabalho colaborativo -  reestabelecendo assim 

sua sinergia com a cidade e voltando a dinamizar com o espaço urbano.  

 

 

 

 

 No cruzamento de 2 linhas de metrô, inscrita entre vias de tráfego intenso e o canal do 

Danúbio, atravessada pelo antigo ramal ferroviário de Otto Wagner – desativado mas 

preservado pelo seu valor histórico - situa-se o Spittelau –  resultante da intersecção e 

sobreposição de diversas matrizes urbanas. 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Figura 6 - Restaurante sob o Stadtbahn de Otto Wagner após 

intervenção de Silja Tillner 

Fonte: http://wien.info.at 

Figura 7 - Complexidade – Implantação  
sobre o eixo preservado e Danúbio. 

Figura 8 – Re-significado, antigo viaduto se 
torna eixo condutor – ciclovia e pedestres. 

Fonte: arquivo pessoal de Carlos Marchi 
(2017). 

Fonte: arquivo pessoal de Carlos Marchi 
(2017). 
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 A complexidade da área – considerada isolada e inabitável devido suas condicionantes 

- exige uma nova proposta de projetação, o local configurado por rupturas e tensões no campo 

urbano deve se abrir para novas visões sobre o território. O edifício proposto por Zaha Hadid 

cria o que Guatelli chama de “deslimitação do objeto arquitetônico”, vislumbrando o poder de 

fusão e relação que um projeto assim pode promover com a cidade. (Guatelli, 2010). 

 A proposta composta de 3 segmentos de habitação estudantil, de linhas tortuosas e 

ângulos agudos, repousa sobre os arcos da Stadtbahn sem toca-los – sob pilotis -  criando 

novos espaços, numa relação do existente com o novo. No térreo dos arcos, cafés e pequenos 

comércios, bem como espaços de convivência buscam atrair movimento para o local.  

 

                    

  

 A implantação do edifício re-significa o lugar, trata-se de um desenvolvimento mútuo, 

entre o edifício, aquilo que foi adicionado, e o viaduto desativado, - rastro urbano -  

fortalecido por essa relação. Sobre um rastro urbano, uma “quase” ausência, uma inscrição 

territorial “quase” apagada, Hadid insere inscrições que reforçam e re-significam o “rastro”.  ( 

GUATELLI,2010) 

 O viaduto desativado passa a ser elemento condutor quando se torna ciclovia e 

elemento de conexão do novo objeto arquitetônico com a cidade existente. O eixo torna-se 

novamente linha condutora, agora re-significado pela implantação de Hadid , alterando a 

antiga dinâmica do território. 

 A dinâmica do espaço antes inexistente no local tido como inabitável – um não lugar - 

é reforçada pela mesma peculiaridade. A área complexa enclausurada entre a avenida e o rio, 

transpassada pelo elemento estrutural de Otto Wagner, agora se apropria dessas 

condicionantes para buscar sua requalificação.    

Figura 9 - Spittelau – Projeto Zaha Hadid 

Fonte: arquivo pessoal de Carlos Marchi (2017). 
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  O projeto de Zaha Hadid se relaciona com o viaduto de modo a promover a criação de 

novos lugares dentro do território. A criação de 2 níveis de integração, ora com os arcos da 

antiga Stadtbahn, ora com o Rio Danúbio, promove efervescência, movimento. O viaduto 

passa a ser eixo articulador dentro do projeto, os blocos não estão somente suspensos sobre 

ele mas se valem dele como elemento fundamental na dinâmica espacial.  

“Essa nova condição gerada – uma combinação entre “rastros” infraestruturais 

(metroviária + viaduto/ciclovia + fluvial) e uma supra-estrutura (o complexo habitacional) 

cria uma situação complementar e suplementar (parergonal) ao mesmo tempo. O projeto de 

Hadid, aparentemente des-necessário naquele cenário, parece tornar-se indispensável à 

articulação e ao fortalecimento das infra-estruturas justapostas e autônomas naquele local.” 

(Guatelli, 2010) 

                       

 

 

  “Talvez a potência ainda por vir desse projeto esteja em sua capacidade de 

proporcionar mobilização e mobilidade urbanas por configurar-se, ao mesmo tempo, como 

um pólo catalizador (reforçado por um programa estratégico capaz de gerar cotidianidade) e 

uma estrutura dissipadora territorial.”(GUATELLI, 2010) 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Níveis de integração                     Figura 11 - Spittelau – Zaha Hadid                                             

Fonte: arquivo pessoal de Carlos Marchi (2017). Fonte: arquivo pessoal de Carlos Marchi 
(2017). 
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3.2. HIGH LINE, NOVA YORK. 

Antecedentes   

 1846: Inicia-se a construção do Hudson River Rail Road (linha férrea que segue o 

perímetro oeste da ilha), responsável pela conexão de East Albany ao terminal de Manhatthan, 

localizado na Rua Chambers.  

 1849: Primeiros trens alcançam a cidade de Poughkeepsie, saindo de Manhattan. A 

cidade de Nova Iorque realiza uma solicitação para que trens transitem nas vias públicas, no 

meio urbano (ruas, public streets). Inicia-se a tradição que perduraria por 90 anos dos “Tenth 

avenue Cowboys”, homens que acompanhavam a frente do vagão de trem nas ruas, 

sinalizando a passagem dos trens.  

 1851: Indústrias e freight houses (“casas de frete”, responsáveis por realizarem a 

entrega e despacho de mercadorias) começam a se instalar na West Line (região das Avenidas 

10, 11, 12 e 13).  

 1861: Novo terminal de passageiros na 30th Street com a 10th Avenue (atualmente 

onde se encontra o emprendimento Hudson Yards).  

 1864: Comodore Vanderbuilt assume a Hudson River Railroad.  

 1869: Vanderbuilt consolida linhas férreas que conectam NY a cidade de Buffalo, 

inaugurando a New York Central e Hudson River Railroad.  

 1871: A antes Hudson River RR se torna a West Side Freight Line.  

 1890: West Side Freight Line é a única linha férrea que circula dentro de Manhattan. 

Suas estações ferroviárias são responsáveis pelo suprimento de alimentos da cidade e de 

enviar os bens manufaturados produzidos em NY para o resto do país.  

 1914: As linhas administradas pela família Vanderbuilt (Vanderbuilt lines) passam a 

ser conhecidas como a New York Central Railroad.  

 1920: O conflito gerado a partir do aumento do trafego de automóveis com as linhas 

férreas nos níveis da rua, fazem com que o Prefeito James J. Walker comissione o projeto da 

infraestrutura responsável pela separação dos modais de transporte no West Side da cidade 

através de uma via elevada, projeto que viria a fazer parte do Programa de melhoramento do 

West Side.  
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West Side Improvement Project e a West Side Elevated Freight Railroad, o High Line  

 A história do High Line está diretamente relacionada ao Chelsea Piers, principal ponto 

de atracamento dos navios no fim do século XIX e início do século XX. A área se 

caracterizava pela existência de grandes galpões como a Bell Laboratories e Nabisco que se 

alocaram ali na metade do século anterior pela proximidade das docas.  

 Além disso, a introdução da Hudson River Railroad motivou a transformação das ruas 

ao longo do rio, sendo ocupada de galpões, mercados e casas de abate. Isso fez com que 

tráfego de automóveis, trens, pessoas e charretes (meios de transporte predominantes no fim 

do século XVIII) aumentasse consideravelmente.  

 Frente a este cenário, foi implementado o West Side Improvement Project, projeto de 

reabilitação da área que contava com a construção do West Side Elevated Freight Railroad, ou 

New York City Railroad Viaduct, via elevada criada para aliviar o trauma e caos dos modais 

no nível da rua. Em 1930 iniciam-se as construções do West Side Improvement Project e a 

New York Central RR implanta um novo terminal ferroviário para passageiros na Rua Spring 

com a Rua Washington e através de uma linha férrea elevada (onde hoje situa-se o parque 

linear do High Line), faz a conexão com o 30th Street Yards (estacionamento de vagões de 

trem e metrô, utilizado até os dias atuais, mas onde está previsto a construção do 

empreendimento Hudson Yards. A elevação à 30 metros de aproximadamente 21 quilômetros 

de linha férrea resultaria na eliminação de 105 cruzamentos no nível da rua e adicionaria 32 

acres ao Riverside Park.  

 O High Line (que compreende apenas uma seção do West Side Elevated Railroad) foi 

então projetado em 1929 pela New York Central Railroad e Robert Moses1 (1888-1881). O 

viaduto foi desenhado para passar não sobre as avenidas, mas sim, atravessando os 

quarteirões. Esta decisão foi tomada para diminuir o impacto negativo normalmente 

relacionado com a existência de viadutos nas cidades industriais próximas (por exemplo, 

Bronx, Brooklin e Manhatthan). Uma das principais diretrizes da linha férrea era a sua 

conexão direta com as fábricas e armazéns, permitindo que os trens passassem por dentro dos 

edifícios e que as empresas pudessem realizar o descarregamento direto da linha férrea para 

seus armazéns.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Urbanista norte-americano que atuou principalmente na cidade de Nova Iorque, conhecido por sua preferência 

por vias para automóveis de uso particular, e não ao uso de transporte público coletivo.!!

!
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 Foi então inaugurada em 1934 a linha férrea que conectava a West 34th Street ao Saint 

John´s Park Terminal. Porém, devido a diminuição do uso do trem decorrente da Depressão, 

50% das atividades ferroviárias são canceladas.  

 Nos anos 1940, a Segunda Guerra Mundial reaquece as indústrias da cidade, porém, o 

pós-guerra trouxe os caminhões como concorrentes dos vagões de trem como meio de 

transporte de bens, o que fez com que o as linhas férreas caíssem ainda mais em desuso. 

Assim, em 1950, em consequência do “boom” automobilístico nos Estados Unidos, uma 

seção da via elevada ao seu extremo sul foi demolida (trecho ao sul da Rua Leroy e terminal 

na Rua Spring).  

 Em 1960 mais uma seção da linha é demolida, ao sul da Bank Street para permitir a 

construção das West Village Houses (edificios de habitação social). O High Line teve a sua 

extensão reduzida nesse momento à 2,4 quilômetros (atual comprimento), estendendo-se da 

34th Street à Gansevoort Street.  

 Com uma tentativa de refortalecimento, em 1968 a New York Central Railroad funde-

se a Penn Central RR, em um momento que a West Side Freight line ainda abastece o 

Gansevoort Market, a indústria têxtil e de impressão de Nova Iorque. Porém, em 1970 a Penn 

Central RR declara falência e em 1976 a Conrail é fundada para assumir as operações da Penn 

Central RR.  

 Em 1979 parte da via férrea no 30th St. Yards é demolida para a construção do centro 

de convenções na 34th Street. Ela será reconstruída dois anos depois, mas a Conrail não 

retoma as atividades e em 1982 a Conrail abandona os serviços ao sul da 60th Street, uma vez 

que a linha férrea foi desativada em 1980. A partir desse momento, não havendo mais a 

circulação de trens na via elevada, o viaduto caiu em abandono e tornou-se palco de 

ocupações informais e objeto de estudos de alguns arquitetos como Steven Holl, que nos anos 

80 esboçou um projeto especulativo que trazia sete “urban vilas” com uma promenade pública 

sobre o High Line.  

 Em 2001, o artigo de Adam Gopnik “A walk on the High Line” publicado no The 

New Yorker junto ao ensaio fotográfico de Joel Sternfelds que descrevia os esforços do 

“Friends of the High Line” e da experiência de se caminhar pela via elevada, conscientizou o 

público da situação do High Line e garantiu para a sua preservação. Em 2003 o “Friends of 

the High Line” organizou um concurso um concurso internacional de ideias que teve 720 

propostas de 38 países. As propostas foram expostas na Grand Central, principal estação de 
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trem da cidade e contava com uma gama de propostas fantasiosas de arquitetos como Zaha 

Hadid, D.I.R.T Studio, Nathalie Rinnie, Steven Holl, entre outros que propunham desde a 

adaptação dos trilhos em uma montanha russa, até transformar a via elevada em uma raia de 

natação com o comprimento de uma milha. Em maio de 2004 o júri anunciou o time liderado 

por James Corner Field Operations e Diller Scofidio + Renfro., 

(FORETHOUGHTS) (do livro The High Line. James Corner Field Operations e Diller 

Scofidio + Renfro. Nova Iorque: Phaidon Press Limited, 2015.)  

« Everything around the High Line was tough. The structure itself is steel 

with a concrete bed, stone ballast, wood ties, and steel tracks. In its first life, 

there was nothing organic up there at all. Whent the trains stopped running 

in 1980, the wood ties began to rot and acumulate moisture, and the first 

seeds, brought in by birds and breezes, grew into plants. As those plants 

died, they formed the first organic material, allowing for more growth and 

diversity o emerge. Over the next years, nature started to take over, in terms 

of soil-making, plant growth, and biodiversification. The Resulting contrast 

was stunning: this benevolent, melancholic garden, alne and quiet, doing its 

own thing next to the tough and unforgiving city. » James Corner 2015 p.17.  

« The best part was the effect of the collage : the sense of cut, rupture, splice, 

and juxtaposition. Because the High Line so ruthlessly cuts through blocks, 

it produced surprising and unforeseen effects, justaposing emergent natural 

systems with urban leftovers and decay. Also, being 9 meters in the sky 

really changes your perspective. You can see the Statue of Liberty, the 

Hudson River, and various vistas across Manhattan. It becomes a viewing 

platform from which to see the city in a new perspective. » James Corner 

2015, p.17. 
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Figura 12 - Mapa de 1885: West Village e Meat Packing District (obs: ainda havia a 13th 
Av. que deixou de existir uma vez que foi agregada ao Chelsea Piers). Em destaque, 
cortando as quadras, o High Line 

Fonte: http://www.boweryboyshistory.com/2012/03/high-line-wild-wild-west-side-
cowboys.html 

Fonte:http://www.vanshnookenraggen.com/_index/2
010/05/the-futurenycsubway-manhattans-west-side-
and-hudson-crossings/ 

 

Figura 13 – Linha férrea elevada na 9th Av., 1940. 
Obs: Essa linha foi substituída com  a construção 
do metro na 8th Av. 
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! Figura 14 – Planta da área de Manhattan nos anos 30, destacado em amarelo parte da West Side Line, 
onde hoje encontra-se o High Line.   

Fonte: https://br.pinterest.com/pin/170292429632226731/, com edição do grupo de pesquisa 
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Figura 15 - 1930 Chelsea Piers no contexto 
urbano 

Figura 16 - 1930 Construção da linha elevada: 
Gansvoort St.  

Figura 17 - 1934 West St e Spring St. Figura 18 - 1934: 14th st e 10th  avenue. 

Figura 19 - 1935 Vista da sede do Bell      
Laboratoire 

Figura 20 - 1935 Vista norte do 
High Line, Jane St. Joel Sternfeld  

Fonte: 
http://www.boweryboyshistory.com/2012/03/
high-line-wild-wild-west-side-cowboys.html 

Fonte: 
http://www.boweryboyshistory.com
/2012/03/high-line-wild-wild-west-
side-cowboys.html 

 

Fonte: 
http://www.boweryboyshistory.com/2012/03/
high-line-wild-wild-west-side-cowboys.html 

Fonte: 
http://www.boweryboyshistory.com/2012/03/
high-line-wild-wild-west-side-cowboys.html 

Fonte: 
http://www.boweryboyshistory.com/2012/03/high
-line-wild-wild-west-side-cowboys.html 

Fonte: 
http://www.boweryboyshistory.com/2012/03/
high-line-wild-wild-west-side-cowboys.html 
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Figura 21 - Grape Hyacinth.                          Figura  22 - A Railroad Artifact, 30th Street 

Fonte:http://www.luhringaugustine.com/artists/jo
el-sternfeld/artworks/walking-the-high-line 
(2017) 

Figura 23 - Starrett-Leihigh Buildin Figura 24 - 27th Street. 

Figura 25 - Chelsea Markets                                  Figura 26 -The Hudson 

Fonte:http://www.luhringaugustine.com/artists/j
oel-sternfeld/artworks/walking-the-high-line 
(2017) 

Fonte:http://www.luhringaugustine.com/artists/j
oel-sternfeld/artworks/walking-the-high-line 
(2017) 

Fonte:http://www.luhringaugustine.com/artists/j
oel-sternfeld/artworks/walking-the-high-line 
(2017) 

Fonte:http://www.luhringaugustine.com/artists/j
oel-sternfeld/artworks/walking-the-high-line 
(2017) 

Fonte:http://www.luhringaugustine.com/artists/j
oel-sternfeld/artworks/walking-the-high-line 
(2017) 
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 A decisão tomada pelos arquitetos consistia em preservar os traços da estrutura 
ferroviária abandonada. A beleza do parque elevado, segundo eles, consistia na tangência 
entre o parque e a ruína, a antiga e a nova construção convivendo no contexto urbano. “...our 
core intent: to keep the High Line simple, wild, quiet and slow” (CORNER, J. The High Line, 
p.137). A concepção do projeto parte de um discurso bastante respeitoso à memória e 
preservação dessa estrutura e de seu contexto, mas também como algo que levaria ao seu 
entorno a possibilidade de novos programas e multiplicidade de atividades, obsoletas até 
então. 

 Seria então, ainda segundo os arquitetos, o High Line o propulsor de uma diversidade 
programática e o atrativo de novos públicos, a construção de um novo espaço público 
beneficiaria tanto a cidade, por estar intimamente relacionado a ela, quanto a estrutura 
abandonada. Diferindo bastante da principal referência arquitetônica, a Promenade Plantée, 
que seria um exemplo do que não fazer com a estrutura, afirmando que em Paris a estrutura 
teria se transformado em algo extremamente formal e rígida, e que o design não teria sido 
generoso com o contexto urbano, aquela estrutura poderia estar em qualquer parte e não deixa 
rastros do seu passado, como, segundo os arquitetos, acontece no High Line. 

 

  “In a sense, the Promenade Plantée was the antithesis of what we wanted to do: it was  
  too beautiful, too scripted, too clean and too cut off from its urban context.”   
  (CORNER, J. The High Line, p.16). 

  “De certa forma, o Promenade Plantée foi a antítese do que queríamos fazer: era muito  
  bonito, muito planejado, muito limpo e muito desconectado do contexto urbano”  
  [tradução livre] (CORNER, J. The High Line, p.16). 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro The High Line, 2015!

Fonte: Livro The High Line, 2015!

Figura 28 - “mantenha!” !

Fonte: Livro The High Line, 2015!

Figura 27 - “Preserve as linhas visuais norte-sul e a 
consistência linear do High Line”!
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 Apesar do discurso proposto no projeto e do forte investimento em propagandas para 
que se mantivesse o aspecto “selvagem”, quase como um fetiche da natureza nesse espaço, a 
construção do High Line esteve atrelada, desde o início, à destruição do seu entorno, como 
uma renovação urbana radical da área ferroviária e portuária de Nova York, como uma nova 
forma de higienização de espaços e estruturas inadequados às novas maneiras de entender-se e 
construir-se a cidade.  

 A transformação dessas áreas faz parte de iniciativas empresariais atreladas ao 
discurso da construção de espaços urbanos como benefício à população, mas que de certa 
forma buscam a produção de grandes empreendimentos urbanos como produtores de capital. 
Certas informalidades e ociosidades, características dessas áreas anacrônicas nas cidades não 
se enquadram mais na era do supercapital, sendo alvo, portanto, dessa nova forma de se 
consolidar uma ação urbana. Atrelou-se o discurso da falta de espaços públicos na cidade e 
suas novas organizações à visão corporativa empresarial. O propalado “direito à cidade”como 
vetor do capital, uma mistura incandescente não apenas americano, mas global.  

 

!!!!! !
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Figura 29 - “Save the Tracks”, salvem os 
trilhos!

Figura 30 - Construção sobre os trilhos 
abandonados!

Fonte: Livro The High Line, 2015! Fonte: Livro The High Line, 2015!
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Edifícios lindeiros ao High Line 

 

Zaha Hadid 2017, 520 28th Street, residencial. 

 

!

 

 

Figura 32 - O edifício e o Highline.                                  Figura 33 – Edifício em construção  

Fonte: http://www.zaha-
hadid.com/design/520-west-28th-street/ 

Fonte: 
https://ny.curbed.com/2016/8/4/12375626/zaha-
hadid-chelsea-condo-construction-photos

Figura 31 – Planta atual da área, em destaque o High Line 

Fonte: captura do Google Earth (2018) com edição do grupo de pesquisa. 
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Kohn Pederson Fox 2016, 10 Hudson Yards 

 Um dos edifícios que faz parte do complexo do Hudson Yards, foi o primeiro a ser 

finalizado. Marca a paisagem do High Line por estar situado na 30th Street, onde a linha 

elevada faz uma curva e passa a correr perpendicularmente às Avenidas. Conta com a sede de 

empresas como a Coach. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Em uma das inflexões do High Line, o conjunto Hudson Yards contará com mais três 

edifícios, sendo um destes do escritório Kon Pederson Fox. Os outros dois são do escritório 

Diller Scofidio + Renfro e Skidmore, Owings and Merril. 
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Figura 35 – Vista a partir do High 
Line 

Figura 34 – Entrada pelo High 
Line 

Fonte:https://www.kpf.com/p
rojects/10-30-hudson-yards 

Fonte:https://yard.homedecornews.us/1
0-hudson-yards-26th-floor/ 

 

Figura 36 - Linha do tempo de inauguração. 

Fonte: Sobreposição da equipe sobre imagem do Hudson Yards 
New York. http://rew-online.com/2014/03/21/construction-starts-
at-hudson-yards-platform/ 
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Burnheimer Architecture 2008, 

 245 10th Avenue, Corporativo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neil Denari Architects 2011 ,HL23, Residencial  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Vista a partir do Highline. 

Figura 39 - Vista a partir do Highline. 

Fonte: https://pixabay.com/fr/hl23-
new-york-city-ligne-%C3%A0-
grande-356875/ 

Figura 40 - Vista lateral. 

Fonte:https://www.archdaily.com/1
19355/update-high-line-23-neil-m-
denari-architects 

Figura 38 - Vista a partir do Highline. À esquerda o 
edifício IAC de Ghery e ao meio o Atelier de Jean 
Nouvel (mais alto). 

Ghery Partners 2007, IAC 

Headquarers, corporativo e Atelier 

Jean Nouvel 2010,   

Fonte:http://bernheimerarchitecture.com/24

5-tenth-1/ 

Fonte: https://centerbrook.com/blog/2011/08/the-
high-line-and-the-cunard-line/ 
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Renzo Piano 2015, Whitney Museum e o High Line, institucional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Fontes consultadas 
 

Livro:  

CORNER,James. The High Line: Foreseen, Unforeseen. Nova York: Phaidon Press 

Limited, 2015. 452 p.  

Periódico:  

REICHL, Alexander J. The High Line and the ideal of democratic public space. In Urban 

Geography, vol 37, 2016, issue 6.  

Sites:  

OFFICIAL WEBSITE OF THE NEW YORK CITY DEPARTMENT OF PARKS & 

RECREATION.  Before they were parks. Disponível em: 

<https://www.nycgovparks.org/about/history/before-they-were-parks/manhattan>. Acesso em 

26 abr. 2017. 

LUHRING AUGUSTINE. Joel Sternfeld Artworks. Disponível em: 

<http://www.luhringaugustine.com/artists/joel-sternfeld/artworks/series?view=slider#2>. 

Acesso em 26 abr. 2017. 

Figura 41 - Visão aérea. Figura 42 - O Whitney Museum e sua relação 
com o High Line. 

Fonte:http://www.artnet.com/magazineus/features/fi
nch/new-whitney-museum-5-31-
11_detail.asp?picnum=1 

Fonte: https://www.thoughtco.com/renzo-
piano-portfolio-buildings-and-projects-
4065289 



#&!

!

GEBERER, Raanan. History of the High Line. Disponível em: 

<http://www.nypress.com/local-news/20150610/history-of-the-high-line>. Acesso em 26  abr. 

2017.  

THE BOWERY BOYS: NEW YORK CITY HISTORY. West side improvement. 

Disponível em: <http://www.boweryboyshistory.com/tag/west-side-improvement>. Acesso 

em 27 abr. 2017.  

FRIENDS OF THE HIGH LINE. Visit the High Line. Disponível em: 

<http://www.thehighline.org/about>. Acesso em 27 abr. 2017. 

The New York Public Library: Digital Collections. Disponível em: 

<https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47dd-a6af-a3d9-e040-

e00a18064a99#/?uuid=510d47dd-a6af-a3d9-e040-e00a18064a99>. Acesso em 28 abr. 2017  

ARCHDAILY. Museu whitney / renzo piano building workshop + cooper Robertson. 

Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/767261/the-whitney-museum-renzo-piano-

building-workshop-plus-cooper-robertson/5721d79ce58ececae2000002-the-whitney-museum-

of-american-art-at-gansevoort-renzo-piano-cooper-robertson-photo>. Acesso em: 15 mar. 

2017  

MA. 837 washington. Disponível em: <http://www.ma.com/project/837-washington/>. 

Acesso em: 24 mar. 2017. 

ARCHDAILY. Dvf studio headquarters / workac. Disponível em: 

<http://www.archdaily.com/3716/dvf-studio-headquarters-work-ac> Acesso em: 20 abr. 2017. 

ARCHDAILY. The standard new york / ennead architects. Disponível em: 

<http://www.archdaily.com/201783/the-standard-new-york-ennead-architects >. Acesso em: 

11 abr. 2017. 

THE IAC HQ. Iac hq building design. Disponível em: 

<http://www.iachq.com/interactive/content.html >. Acesso em: 04 abr. 2017. 

ARCHDAILY. High line 23 / neil m. denari architects. Disponível em: 

<http://www.archdaily.com/29582/high-line-23-neil-m-denari-architects >. Acesso em: 03 

jun. 2017. 

520W28. New chelsea condos in new york city. Disponível em: 

<http://www.520w28.com/ >. Acesso em: 13 jun. 2017. 



#'!

!

 HUDSON YARDS NEW YORK. Building hudson yards. Disponível em: 

<http://www.hudsonyardsnewyork.com/ >. Acesso em: 31 mai. 2017. 

ARCHDAILY. 100 eleventh avenue / jean nouvel. Disponível em: 

<http://www.archdaily.com/76113/100-eleventh-avenue-jean-nouvel >. Acesso em: 19 mai. 

2017. 

ARCHDAILY. Metal shutter houses / shigeru ban architects + dean maltz architect. 

Disponível em: <http://www.archdaily.com/153337/metal-shutter-houses-shigeru-ban-

architects-dean-maltz-architect >. Acesso em: 27 mai. 2017. 

 

3.3. VIADUC DES ARTS, PARIS 

 A Promenade plantée parisiense é um fragmento de um antigo sistema ferroviário, 

ornamentado e amplificado por operações estéticas urbanas. Faz parte da linha da Bastilha ou 

Linha 5, que, desde 1859 ligava a estação da Bastilha ao Leito da Marne, passando por 

Vincennes. 

Impulsionada pela demanda dos trabalhadores que desejavam acesso rápido à capital e para 

viagens na direção oposta dos parisienses, mas também com “trens de divertimento 

dominical”, esta linha, com tracejado relativamente curto (66,3 km em seu apogeu) conheceu 

durante meio século uma fase de crescimento continuo. Confrontada com a concorrência de 

outras linhas de sistema ferroviário e da linha 1 de metro, começa em 1937 um longo período 

de decadência.  

 Após o final da Segunda Guerra Mundial, a cidade de Paris passou por profundas 

transformações. Entre 1945 e 1973, se materializou um surto na construção civil que 

promoveu na capital francesa o maior canteiro de reformas urbanas desde as empreendidas 

por Haussmann durante o Segundo Império2. 

 O urbanismo praticado durante os trinta anos introduziu rupturas morfológicas na 

cidade, que por um lado inauguraram novas tipologias urbanas e por outro, marcaram a perda 

de substancia na produção do espaço público. As grandes operações rodoviárias criaram uma 

rede se circulação intensa, quase autônoma em relação ao tecido urbano, dedicada 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/16.189/5980 acesso em [São Paulo, 24/05/17 
às 22:02] 
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exclusivamente ao transporte individual. O crescimento dos subúrbios modificou sua lógica, 

transformando a antiga cidade no hipercentro de uma aglomeração metropolitana3. 

 

 A primeira fase da linha começou com a concessão de 1853, ano da chegada do 

prefeito Haussmann na capital; se concretizou com o início dos trabalhos em 1855, teve 

interrupção em 1857, e retomada dos trabalhos em 1858. Foi finalizada somente em 22 de 

setembro de 1859. A linha obteve sucesso comercial imediato, facilitando passeios às 

margens do Rio Marne, mas também transportando trabalhadores e mercadorias.4 Em 1892, a 

linha de Vincennes atingiu extensão máxima de aproximadamente 54 km ao estabelecer seu 

ponto terminal no município de Verneul – l’Etang.5 

A circulação do último trem a vapor, em 14 de dezembro de 1969 às 00:05, marcou o fim do 

trajeto temporal que culminou, por volta de 1900, com aproximadamente 19 milhões de 

passageiros em um único ano. 

 O estabelecimento do trajeto comportou, sobretudo no coração da cidade perfurada 

pelo sistema ferroviário, intervenções complexas e de grande visibilidade: logo após a saída 

da estação da Bastilha, foi realizado um viaduto imponente de 1.300 m (o viaduto de Paris ou 

viaduto da rua Daumesnil, atualmente, o Viaduto das Artes), seguido de um aterro de 

aproximadamente 350 m. Na estação de Reuilly, os trilhos encontram a cota da rua durante 

600 metros, e dão lugar à uma longa trincheira antes da chegada ao Bois de Vincennes 

(bosque de Vincennes). 

 Extramuros, a rota sempre foi sinuosa e difícil, dado o elevado número de paradas que 

desejavam servir. A totalidade do projeto ambicioso – a linha nº956.000 da rede ferroviária 

nacional francesa – teve brusca finalização em 1969. A linha foi desativada em suas 

extremidades: no trecho que atravessa o conglomerado urbano e na zona rural.6 Começa então 

uma nova fase sob a melancolia e decadência (destruição e abandono de estações e trajetos, 

integração parcial no novo sistema, como a RER A7), mas também da reflexão sobre os usos 

futuros dos elementos residuais da linha. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 idem 
4 idem 
5 idem!

6 http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/16.189/5980 acesso em [São Paulo, 24/05/17 
às 22:32] 
7 Réseau Express Régional – Rede Expressa Regional; RER A é a linha A do RER Île-de-France cuja 
abertura ocorreu em 1969, mas oficialmente, somente em 1977 
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A partir do início de 1970, com o estudo do tecido urbano parisiense, o corpo técnico do 

APUR8 colocou em evidência a necessidade de revisão metodológica e prioridades de 

intervenção. É o início de um novo consenso teórico para restabelecer a importância do 

espaço público para a história urbana da capital francesa.9 

 

 Em 1979, dez anos após o fechamento da linha, a APUR inicia seus estudos. 

A proposta de eixos verdes surgiu como uma resposta adequada para recuperar a parte do 

território parisiense pela capacidade de se adaptar a diversos contextos urbanos. É uma 

tipologia que se encaixava perfeitamente como resposta ao potencial paisagístico do antigo 

sistema ferroviário metropolitano. O plano de 1983 previa a implantação de eixos verdes na 

região Leste de Paris.10 

 

 A APUR encaminhou em 1987 à aprovação do projeto pelo Conselho de Paris e, em 

1995, ao final dos trabalhos. O resultado espetacular é composto de uma série de elementos 

distintos: a primeira parte, aérea, recebe o nome de Viaduc des Arts (Viaduto das Artes). Ella 

comporta embaixo antigas abobadas reabilitadas e no topo, no nível da plataforma, com sete 

metros de altura, a “promenade plantée” (percurso plantado). Esta é uma estrutura 

relativamente simples, devido seu estreitamento, com nove metros de largura, alternando tílias 

e jardins temáticos (o maior deles sendo o jardim Hector Marlot). 

 Mais à frente, a “coulée verte” (corredor verte) encontra o nível da rua: uma passarela 

(BZ/12) permite abranger o generoso espaço do jardim de Reuilly. Uma vez o túnel 

ultrapassado, o percurso leva à Allée Vivaldi (corredor Vivaldi). A parte final oferece a 

possibilidade de continuar até o bulevar periférico ou terminar o percurso no Square Charles-

Péguy.  

 Criada em 1988 por Philippe Mathieux e Jacques Vergely sobre a implantação da 

antiga linha de trem que ligava desde 1859 a Bastilha e a Varenne-Saint-Maur, a Coulée Verte 

René-Dumont (ex-Promenade Plantée) mistura espaços de vegetação selvagem que, 

invadiram o local, e paisagismos dos mais modernos. Seu início é atrás da Opéra-Bastille, 

beira a avenida Daumesnil até o jardim de Reuilly: é o famoso Viaduto das Artes. O Corredor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Atelier parisien d’urbanisme – Atelier parisiense de urbanismo, agência de urbanismo da cidade de 
Paris e da Metrópole parisiense.  
9 LAFAY, Bernard. Solutions aux problèmes de Paris. La circulation: Plan Bernard Lafay. Paris: 
Conseil du Nouveau Paris, 1955. p.180. 
10 TEXIER, Simon. Op. cit, p. 181!
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Vivaldi constitui em seguida a parte comerciantes do percurso. A seguir, este continua em 

tuneis e em trincheiras e finaliza por reunir-se à porta Dourada e ao Bois de Vincennes. Um 

percurso fora do comum sobre 4,5 km decorado de todos os tipos de tílias, arvores de avelas, 

videiras, roseiras e plantas. O viaduto oferece aos pedestres diferentes pontos de vista notáveis 

e diversificados sobre os bairros recentes e bem típicos du XIIº arrondissement (distrito). 

 Assim como o High Line, a Promenade Plantée funciona como monumento de um 

passado infra estrutural. Uma certa dimensão, o gesto engenheiro, o sublime tecnológico, 

permanecem na construção truncada e fragmentar; a infraestrutura se exibe ainda mais, tal um 

fantasma do passado, chamando a atenção para um sistema outrora poderoso.  

 Uma consequência da intervenção de Haussmann foi a primazia dos fluxos, sejam 

pessoas ou mercadorias (a Linha da Bastilha servia para o transporte de pessoas; o High Line, 

em sua origem era o contrário, servia para o transporte de mercadorias). As antigas técnicas 

de construção contavam sempre com a dimensão de representação, agora é o fluxo racional de 

prevalece tanto nas linhas ferroviárias quanto nos bulevares. Um dos efeitos desta 

transformação é o enfraquecimento significativo da pratica da caminhada. Atualmente, a 

população circula, em vez de passear na cidade, que se tornou, ela também, mais uniforme.  

 

Os objetivos múltiplos que a estrutura original permitiu não foram 
deliberada ou intencionalmente inseridos na estrutura. É antes sua 
“competência” intrínseca que faz com que se tornem capazes de 
desempenhar funções diferentes sob circunstancias diferentes, e de cumprir 
deste modo um papel diferente dentro da cidade como um todo 
(HERTZBERGER, 2012) 
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Figura 44 - Viaduto em 1967. Fonte: Armand 
Gorintin. 

Figura 43 - Viaduc des Arts e o antigo anel 
ferroviário. 

Fonte: 
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/mi
nhacidade/16.189/5980 

Fonte: https://www.pariszigzag.fr/balade-
paris/rehabilitation-viaduc-des-arts 
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Figura 45 – Coulée Verte (eixo verde) e linhas de infraestrutura, situação em 2004. 

Fonte: Google Earth Pro com edição de Luis Eduardo Loiola 
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Figura 46 – Desenvolvimento do eixo verde na topografia da cidade. Destacado em laranja  o Viaduc 
des Arts, infraestrutura estudada. 

Fonte: Google Earth Pro com edição de Luis Eduardo Loiola 
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3.4. ELEVADO JOÃO GOULART “MINHOCÃO”, SÃO PAULO 
 

“Nós pretendemos iniciar a construção no dia primeiro de novembro deste ano, em ritmo de 24 horas 
por dia, inclusive sábados, domingos e feriados, e pretendemos entregar em 31 de dezembro de 1970, 
ou seja, em 14 meses de construção ininterrupta. ... 

É a maior obra em concreto armado de toda a América Latina, é uma via elevada que parte da Praça 
Roosevelt, pela Rua Amaral Gurgel, pela Avenida São João, e chega até o Largo Padre Péricles na 
Avenida Francisco Matarazzo, esta obra com quase 3,5 km de extensão em via elevada, toda em 
concreto protendido, pré-moldado, com o custo de 37 milhões de cruzeiros novos aproximadamente, 
inaugura uma nova solução de sistema viário para a Cidade de São Paulo que já tem sido aplicada em 
outras capitais do mundo, ou seja, o trafego rápido em vias elevadas, sem nenhum cruzamento” 

Entrevista à imprensa o prefeito, Eng. Paulo Maluf, anunciando a construção do elevado, em 1969. 

Fonte: Filme: Elevado 3,5 

 

Foto 47- Conjunto da Praça Roosevelt, composta por estacionamento, praças elevadas, 
construída sobre parte da ligação Leste-Oeste, em primeiro plano, trecho inicial da 
"Via Elevada ", inauguração realizada em 24 de janeiro de 1971. 

!

 
Fonte:!http://www.arquiamigos.org.br/info/info37/, acessado em 20/04/2018 
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A via Elevada 
 

 A Avenida São João, sempre foi um eixo importante na entrada na cidade de São 

Paulo, trechos da Estrada pra Jundiaí foram incorporados a avenida num dos seus processos 

de ampliação e alargamento, ainda no século XIX, foi a partir da década de 1920 que a 

avenida São João vai se afirmar com um importante eixo de crescimento da cidade, linhas de 

bonde e uma certa sofisticação da sua paisagem vai afastar os moradores de cortiços, 

moradores de rua e prostitutas que viviam no local. 

Foto 48- Primeira versão do projeto da Avenida de Irradiação João 
Florence de Ulhôa Cintra, 1924. 

 
Fonte: Livro: Caminhos do Elevado: Memória e Projetos. Rosa 
Artigas, Joana Mello e Ana Claudia Castro (orgs.). São Paulo: 
Sempla/Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 

 

 Nos anos de 1950 a avenida São João já adquirirá ares europeus como a avenida 

Central no Rio de Janeiro, vinte anos depois a avenida vai exigir da municipalidade estudos 

de alternativa viária que atenda uma demanda por circulação de veículos que a via já não 

suporta, a solução encontrada foi elevar do solo um segundo plano viário. 

 Uma infraestrutura urbana, organizada a partir de uma via elevada, com 

aproximadamente 3,5 km  e o complexo de viadutos que completam a ligação leste-oeste, 

ultrapassa os limites do Centro da Cidade e na altura da Praça da Sé se articula com a ligação 
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do eixo norte-sul. Construída na gestão municipal de 1965 a 1969, o trecho que se inicia no 

rumo leste da cidade e atravessa o centro em direção ao oeste e foi entregue pela gestão 

seguinte no ano de 1970. O segundo trecho como anunciado pelo então Prefeito Eng. Paulo 

Maluf, no destaque acima, se iniciou em novembro de 1969 e entregue no ano seguinte. 

 Cidade com herança radial tem no Plano de Avenidas, elaborado pelo prefeito Eng. 

Prestes Maia, em 1936, um plano ordenador com orientação radial e distribuição das 

principais artérias que dão acesso as regiões mais distantes partindo do anel central, a ligação 

do eixo Leste-Oeste com diretriz definida na segunda metade da década de 60, ainda, passaria 

próxima a Estrada de Ferro Central do Brasil, mas foi na gestão que se iniciou em 1970, que 

tomou concretude. Foram anos de debates sobre sua presteza e a relação com os seus 

vizinhos. 

 Desde o início da construção do elevado, foram muitos conflitos com os planos 

urbanísticos e de transporte da região. A obra da linha “Leste-Oeste” do Metrô de São Paulo 

precisou ser modificada por causa dos planos para o elevado. Conforme o Plano do consórcio 

HMD (composto pelas empresas Hochtief, Montreal e Deconsult – contratado por Faria Lima) 

de 1968, a então linha Leste-Oeste deveria correr por sob a avenida São João. Porém, os 

pilares da via elevada, a partir de 1969, demandariam um sistema mais complexo e túneis 

mais profundos, encarecendo a obra. A solução foi alterar a circulação para o subsolo do eixo 

da rua das Palmeiras, a via paralela à avenida São João, o trecho do metrô na região foi 

iniciado em 1976 e concluído em 1988. 

 Desde a inauguração, a passagem dos carros perto das janelas dos edifícios provocou 

polêmica e incomodo dos moradores, mas em 1976, o “Minhocão”, como ficou popularmente 

conhecido, passou a ser fechado à noite, com a justificativa de se evitar acidentes e diminuir o 

barulho que incomodavam os moradores locais. 

 Em 1986, o Arquiteto Pitanga do Amparo propõe a criação de um jardim suspenso no 

elevado, a ideia chamou a atenção da administração municipal, mas o projeto não obteve exito 

no seu desenvolvimento.  
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Foto 49- Jardim Suspenso proposto pelo Arq. Pitanga do Amparo, no ano 
de 1986. 

 
Fonte: http://pitangadoamparo.com.br/obra88.htm/ , acessado em 19/04/2018. 

 

 Em 1989 o Minhocão passou a ser fechado ao tráfego de veículos entre 21h30 e 6h30 

de segunda a sábado; em 1990, a medida foi ampliada para todo o período dos domingos e 

feriados, incluindo a colocação de telas de arame junto das barreiras de concreto para garantir 

segurança dos novos usuários, movimentos pela demolição da via elevada como única saída 

para acabar com o processo de degradação e desvalorização surgem com mais força e 

presença. 

 Em 1994, o Eng. Paulo Maluf, prefeito eleito da Cidade de São Paulo, anunciou a 

criação de uma linha de ônibus semi expressa que trafegaria pelo elevado, atendendo a 

tradicional ligação Penha-Lapa, entre as zonas leste e oeste da cidade. Fazia parte de uma 

estratégia da Prefeitura, usar viadutos e túneis para agilizar a passagem do transporte coletivo. 

A proposta, porém, resistiu poucas semanas. 

 A partir de 2003, o sistema de transporte público sobre rodas passou por uma 

reformulação e o baixio do elevado também incorporado a esta reestruturação, com corredores 

de passagens de coletivos ocuparam o canteiro central e um terminal de ônibus com nova 

iluminação, refletores, comunicação visual, tratamento das grandes estruturas como pilares e 

tabuleiro, com revestimentos dos mais variados materiais. 

 O local definido para implantação fora inusitado, justo no baixio do então Elevado 

Costa e Silva, em miolo de quadra junto ao Largo de Santa Cecília. O trecho está na curva de 
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integração entre os eixos da avenida São João e da rua Amaral Gurgel – que não são 

diretamente conectadas entre si. O terreno também proporcionou acesso direto à estação Santa 

Cecília da Linha 3-Vermelha do Metrô. 

Um Novo Tempo para a Via Elevada – Prêmio Prestes Maia, 2006  

Foto 50- imagem com ilustração do percurso do Elevado, parte 
componente do material entregue aos participantes do concurso de 2006. 

 
Fonte: imagem retirada do material do Prêmio  Prestes Maia de 
Urbanismo 2006: Um Cicatriz Marca a Cidade: Soluções para o 
Elevado.  

 

 O concurso de ideias, Prêmio  Prestes Maia de Urbanismo 2006: Um Cicatriz Marca a 

Cidade: Soluções para o Elevado, escolheu entre vários participantes um projeto que 

estabelecia para o elevado a manutenção da estrutura existente, criando uma capsula de 

passagem para os veículos com faixas reduzidas e com um eficiente sistema de exaustão, uma 

ideia de coexistência entre o fluxo de veículos pelo viaduto com invólucros para barreiras 

sonoras e de poluição, somada a uma nova cota superior para instalação de parque permanente 

(não somente em horários restritos), com interação a novas edificações de acessos e 

programas culturais, incluindo galerias de arte. 
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Foto 51- Imagem com proposta para o concurso de 2006, primeiro colocado – FRENTES Arquitetura. 

 
Fonte: http://ecohabitar.com.br/site/2010/07/29/que-destino-para-o-minhocao/, acessado em 19/04/2018. 
 

 Com a realização do concurso e a sua não efetivação, ganha força o movimento pela 

demolição e outros que começavam a defender a sua manutenção e a transformação em 

parque público, o concurso se não logrou sucesso aqueceu o debate sobre a viabilidade de 

manutenção ou não da estrutura do elevado. A municipalidade chega a sentenciar a demolição 

da via em 2008, mas em 2014 o Plano Diretor da cidade de São Paulo, vai definir um 

calendário e ações num período de 20 anos, que devem ser feitas para a redução gradual do 

trafego de veículos e desativação da infraestrutura, uma solução para o destino da estrutura, se 

transforma em área de lazer ou desmonta, passa a ser uma oportunidade para a participação 

popular no projeto, a população deverá se manifestar na forma de um consulta pública. 

O Parque Minhocão 

 Em 2014 foi proposta a lei municipal sancionada somente em 2016, que transforma a 

região do elevado em Parque Minhocão e considerando um “faseamento” para a sua 

implantação; no ano seguinte é ampliado o período de restrição a circulação de veículos, que 

passa fechar as 15 horas do sábado e reabrir as 6:30hs da manhã de segunda feira, neste 

mesmo ano de 2014 foi alterado o nome do Elevado Presidente Costa e Silva para Elevado 

Presidente João Goulart; o primeiro, Costa e Silva, foi presidente indicado pelo regime militar 

e o segundo, o presidente deposto pelo regime, em 1964. 

 Em agosto de 2015 a primeira etapa da ciclovia sob o Minhocão foi inaugurada, em 

trecho na rua Amaral Gurgel, com aproximadamente 4,1 quilômetros, desde a estação Barra 

Funda até a Praça Roosevelt. Na inauguração houve manifestação de grupos que pediam o 

desmonte do Elevado. Em dias posteriores, registros de reclamações e acidentes devido 

conflito no compartilhamento do estreito espaço entre ciclistas e pedestres/passageiros, 

atualmente a ciclovia convive tranquilamente com os usuários da cidade que se utilizam do 
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baixio do elevado, seja no cruzamento deste, seja no compartilhamento no sentido 

longitudinal do canteiro central. 

 A partir de 2016 o MPE, Ministério Público Estadual, começa a se preocupar com a 

convivência entre os pedestres que passaram a frequentar no período noturno e nos finais de 

semana a via elevada, como uma alternativa de lazer e estar na cidade e os moradores que 

residem próximo a via, mas só em 2017, por força de ordem do Ministério Público, a 

prefeitura vai instalar portões em alguns pontos que permitiam acesso dos pedestres, criando 

assim uma restrição de uso em horários inconvenientes como dizem os agentes da restrição. 

Artes e Ocupação 

 O Minhocão ou Elevado João Goulart, vem sendo palco de diversas manifestações 

artísticas, em 1998, o projeto “Elevado à Arte” criado pela Funarte – Fundação Nacional da 

Arte encheu de cores parte do elevado e de construções lindeiras, como as empenas cegas dos 

edifícios. A Associação de Moradores local em conjunto com uma feira cultural organizou 

apresentações artísticas e barracas de comidas típicas. Formação semelhante ocorreram nas 

edições de 2012 e 2014 da Virada Cultural – evento municipal que ocupa 24 horas com 

atrações culturais na região central da capital paulista – com a disposição de atrações de circo 

e teatro, além de barracas de restaurantes renomados. 

 Coletivos como o Movimento 90° vem atuando na área, desde 2013 no propósito de 

encher de verde as empenas cegas e implementar o Corredor Verde do Minhocão, também 

previsto agora em legislação local, os moradores recebem incentivos fiscais para implementar 

e manter jardins verticais em suas empenas, em 2017 já haviam sido executados por volta de 

5.000m2, de aproximadamente 58.000m2 existentes e disponíveis na região, dados obtidos 

junto ao sitio da internet do “Coletivo Movimento 90°”.  
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Foto 52- Coletivo Baixo Centro com a arquiteta Luana Gieger, instalou sobre o elevado uma piscina de 50 
metros de comprimento, e gramado artificial, durante a 10ª Bienal de Arquitetura de São Paulo.

 
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2013/10/1356633-coletivo-planeja-instalar-piscina-olimpica-no-
minhocao.shtml, acessado em 19/04/2018. 

 

 Durante a 10ª Bienal de Arquitetura, em 2013, o Coletivo Baixo Centro em conjunto 

com a arquiteta Luana Gieger, instalou sobre o elevado uma piscina de 50 metros de 

comprimento, preenchida com 105 mil litros de água filtrada, aberta ao uso do público, e 

gramado artificial, chamando a atenção para uma necessária transformação dos espaços 

públicos e urbanos da cidade, que em sua maioria privilegiam o carro individual em 

detrimento da fruição pública. 

 Grupos de teatro realizam espetáculos utilizando-se das estruturas do elevado como 

palco de representação cênica ou como parte de uma plateia atenta a vida que acontece por 

dentro das janelas das casas. O Grupo Esparrama na Janela já ganhou o Prêmio Femsa de 

Teatro Infantil e Jovem, nas categorias "Revelação" e "Prêmio Crystal Eco de 

Sustentabilidade" e o Prêmio da Cooperativa Paulista de Teatro, na categoria "Ocupação de 

Espaço", realizando peças infantis pela janela de um dos edifícios lindeiros à estrutura, na rua 

Amaral Gurgel. Em 2012, a Companhia São Jorge de Variedades, montou o espetáculo 

“Barafonda”, contando a história da Barra Funda e seus personagens ilustres como o escritor 

Mario de Andrade, o espetáculo organizado na forma de um Corso, parte da Praça Marechal 

Deodoro, caminha pelo bairro, atravessa a linha férrea e termina numa grande apoteose do 
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outro lado da linha, no início o personagem representando PROMETEU, esta acorrentado as 

estruturas de um pilar de sustentação do elevado, na região da Praça Marechal Deodoro. 

Foto 53- Espetáculo Barafonda, Prometeu acorrentado a 
estrutura de sustentação do elevado na Praça Marechal 
Deodoro. 

  

Fonte: Celso Sampaio (2012) 

 

 Nos baixios, os pilares são alvos de diversas intervenções no decorrer dos últimos 

anos, como em 2013 a fotógrafa Raquel Brust vai colar 30 peças em imagens preto e branco 

de rostos de moradores locais, como parte de seu projeto chamado “Giganto”, realizado em 

outras cidades do mundo. Os mesmos pilares também são constantemente utilizados como 

telas de grafite, gerando pontos de conflito com o poder público quando da lavagem e 

repintura dos pilares. 

 Nas duas últimas gestões, há a promessa em se oficializar o eixo do Elevado como 

Museu Aberto de Arte de Rua, como já existe nos pilares da Linha 1-Azul do Metrô no eixo 

da Avenida Cruzeiro do Sul, na zona norte paulistana. Essas áreas passariam a ter curadoria 

popular e alteração por período das obras expostas. 
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Foto 54- A fotógrafa Raquel Brust, em 2013 vai colar 30 peças em imagens preto e branco de 
rostos de moradores locais, como parte do projeto chamado “Giganto”. 

Fonte: http://www.hypeness.com.br/2013/10/minhocao-em-sp-ganha-galeria-de-arte-a-ceu-aberto-com-rostos-
dos-moradores/, acessado em 19/04/2018. 
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4. CONCEITUAÇÕES E O EXERCÍCIO DE VER ALÉM DO VISÍVEL  

 

 Dois conceitos chave na filosofia pós-estruturalista foram Rizoma e Disseminação, 

respectivamente pertencentes ao pensamento de Gilles Deleuze e Jacques Derrida. Conceitos 

que guardam uma especulação sobre a importância da plurivocidade, da desierarquização do 

pensamento e do fazer, uma defesa do incerto, do acidental, do movimento errante que aporta 

sem se deixar ser como essência, sempre em devir.  

 Rizoma e Disseminação, conceitos que balizam discussões sobre a importância de se 

pensar a interconexão de pluralidades e suas inesgotáveis significações, ao mesmo tempo que 

são contrários a uma  fonte de autoridade legitimada. Todo novo contexto promovido por 

esses deslocamentos onto-teleológicos incessantes traz junto um novo significado, tornando-

se um campo fértil de disseminação de sentidos e significados.  

 Difusão do sémen como semeadura, inseminações de sentidos e significações a fim de 

fertilizar territórios e objetos inférteis, pois dominados por um significado a priori, por um 

fundamento, uma autoridade anterior a qualquer apropriação que o define o condena a ser 

aquilo que deve ser, um ente definido por um significado e uma finalidade precisos. 

 Conceituações e os movimentos expropriativos (em relação ao que deveria ser a 

identidade, o fundamento do ente em sua existência no mundo) provocados pelos conceitos 

Rizoma e Disseminação nos provocam sobre a verdade, origem e finalidade dos entes ao nos 

expor tanto sua volatilidade como seus destinos - o próprio, a “propriação”, as apropriações 

espontâneas concomitantes às expropriações de suas finalidades originais, ou, o que podemos 

chamar de movimento da destinerrancia - como os resíduos espectrais dos rastros de outrem, 

que ainda restam como constituintes da diferença desses entes em relação ao que deveriam ser 

como identidade inviolável, ou, o que podemos chamar de movimento da restancia. 

 Ao contrario, o ser estável do ente torna-se devir ao deixar de ser identidade 

autocentrada para tornar-se topos e tropos em movimento, zonas de vizinhança e articulações 

improváveis, construção de inter-relações descentralizadas. 
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Contra a metafísica da presença, da necessidade inequívoca do ente, da coisa sempre 

ser algo – o “é” - a “rizomatização” e “disseminação” dos entes, de articulações imprevisíveis 

e disseminações de significações desses entes como um movimento do traço-rastro do outro 

(Figura 1). A presença espectral de um outro, de outros, do devir outro do ser, daquilo que 

“é”,  implica em mencionar a filosofia pós-estruturalista e filósofos como Gilles Deleuze e 

Jacques Derrida, na medida em que são conceitos (ou dispositivos) operativos de leitura 

desses filósofos para questionamentos de estruturas estáveis; como também o são 

Suplemento, Parergon (como o que, supostamente, está além do limite do fundamental, da 

essência, da verdade, o Ergon), representativos do pensamento derridiano. São conceitos que 

nos levam ao extra, ao “extranjero”, ao além do próprio do “lugar”. 

 Levando para o campo da arquitetura e do urbanismo, poderíamos ver estruturas 

urbanas e arquitetônicas não a partir de seus insuperáveis significados e finalidades 

“originais”, mas como uma tessitura de rastros, de rastros (o além do sentido, o suplemento) 

de rastros (aquilo que ainda resta como resíduo, arquivo de um outro que já não é mais o 

mesmo em sua presença original) de significações disseminativas múltiplas. 

 

 

            Não estamos mais, portanto, no campo das identificações e identidades estáveis (o que 

a coisa é), da localização precisa dos entes, mas, ao contrario, do Double bind, conforme 

Derrida, algo que deve ser constantemente reapreendido, deslocando-se e “deslocalizando-se” 

assim em relação aos seus pressupostos inquestionáveis. Estamos no campo das relações 

truncadas, dos cortes, das rupturas, e, ao mesmo tempo, das costuras, enxertos, elementos 

postiços (como no projeto de Zaha Hadid para o viaduto Spittelau em Viena : Figuras 2 e 3).  

Fonte: Igor Guatelli (2008)!

Figura 1- Ocupação Viaduto do Café: 
Academia de Boxe Garrido. São Paulo: 
destinerrâncias!
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 Em latim, sollus significa todo e citare, abalar. Sendo assim, o que está sendo 

solicitado por tais processos conceituais? O abalo do todo, daquilo que está fechado em seu 

significado e finalidade pela tradição; a solicitação do rastro abala o que parece ser  de dentro, 

do original, mas que, ao aparecer é capaz de lançar a coisa, o ente, a estrutura em direção a 

um fora absoluto daquilo que, como pressuposto, representaria seu fundamento, essência, 

verdade. O exercício da aletheia é abalado. 

 

4.1. RASTROS DO “ESTRANGEIRO”: O EXTRA, O ESTRANHO, O ALÉM DO 

ENTE 

 Estrangeiro (o de fora, o além da estrutura, do fundamento, da verdade, portanto, um 

outro nome do Parergon) sempre foi o que, talvez, com restrições, poderíamos denominar de 

força motivadora e questionadora no pensamento oblíquo derridiano, ou seja, “aquilo que 

chega”, o de fora que se torna dentro permanecendo fora, uma presença espectral, não 

plenamente presente nem ausente. Nem dentro, nem fora, um dentro-fora, um fora-dentro que 

perturba a estabilidade do sentido corrente, central. Assim, o estrangeiro, o de fora, é uma 

questão importante, posto que os conceitos filosóficos funcionam, muitas vezes, como o 

estrangeiro nos discursos teóricos arquitetônicos. O Estrangeiro, o extra, o além da coisa que 

pode ou não integrar-se e amalgamar-se na própria coisa é aquilo que chega e abala, iniciando 

processos disseminativos, processos em devir. 

 

                                                  

 A disseminação é catastrófica. O verbo Strepho, de onde vem Strophé [catastrophe], 

tem sentidos contraditórios: ir e voltar, se voltar em direção à, mas também rodopiar, errar; 

enfim, permanecer em perturbação, não se manter fixo em um [suposto] sentido original. A 

Figura 2- Viaduto Spittelau, Viena! Figura 3- Viaduc des Arts, Paris!

Fonte: Igor Guatelli (2017)! Fonte: Igor Guatelli (2017)!
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strophé de uma poesia, suas estrofes, podem pressupor a repetição de algo. Mas, esse retorno 

não volta como o mesmo, presença espectral de si mesmo, é uma iterabilidade espectral.  

Mesmo que retorne, é um retorno palintrópico, labiríntico, um espaçamento que carrega sua 

própria différance, movimento de espaçamento sem fim, diferimento e deferimento ao mesmo 

tempo. 

 Tempo e espaço são outros mesmo naquilo que retorna como supostamente o mesmo. 

Ao iterar, por iterar, já não temos mais a mesma situação inicial, a iteração é o espectro do 

anterior. 

 Pensando em antigas infraestruturas urbanas que passaram por transformações em seus 

significados e finalidades originais como, por exemplo, o projeto habitacional de Zaha Hadid 

para o viaduto Spittelau em Viena, projeto de Otto Wagner, um outro arquivo histórico parece 

advir dessa ações parergonais, nem mais apenas superestrutura, nem apenas infraestrutura, 

mas, talvez, um ergon urbano espectral, ainda por vir, indiscernível, apesar de estar lá já como 

um outro. Mas de que outro? 

 

4.2. SOBRE RETORNOS PALINTRÓPICOS  

 Em 1995, Jacques Derrida publica “Mal de Arquivo”, uma obra que lhe permite 

aprofundar a problemática do arquivo ao articular técnica e política, ética e jurídica, 

psicanálise e judaísmo. Nessa obra, Derrida fala sobre as revoluções tecnológicas que sempre 

podem transformar os arquivos e, sobretudo a relação que estabelecemos e criamos com eles, 

arquivos do bem e do mal. A quem pertence afinal a autoridade sobre esses arquivos, sobre a 

instituição dos arquivos, pergunta Derrida. Arquivos ligados aos meios de comunicação 

historicamente, mas, sobretudo, os arquivos tornados disponíveis, acessados, gerados e 

manipulados por esses novos meios comunicacionais, entenda-se a internet, maior fonte 

espectral na atualidade. 

 Temos, assim, em nossos dias, nos defrontado cada vez mais com diferentes 

modalidades de arquivamento da imagem, seja ela objetual-figurativa ou escrita. O arquivo, 

uma modalidade transhistórica ligada à preservação e conservação do objeto, suplantou o 

próprio objeto ao torná-lo fonte inesgotável de arquivamentos, desarquivamentos e 

rearquivamentos. Diante disso, o que seria então hoje o arquivo, o que seria esse ato de 

arquivar?  
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 Arquivar significa tanto conservar como abandonar, como sugere Derrida, entretanto, 

o que se conserva quando o arquivo está desde o inicio ameaçado de incontroláveis 

desarquivamentos e rearquivamentos (princípio da “Wikipédia”, por exemplo)? 

 Arquivamos aquilo que já foi publicado, algo publicitado, de domínio público, 

arquivado para ser preservado e poder retornar quando solicitado. Mas o que retorna se sua 

solicitação e tempo em que se dão esses retornos não são mais coincidentes com os de sua 

concepção. 

 Acompanhando Derrida, o que retorna no momento que retorna é um aquém e além da 

coisa, nunca é a coisa mesma porque sempre há seleção, exclusão nos processos de 

arquivamento e retorno desse passado. Por não serem a coisa mesma, dada essa 

impossibilidade de ser o mesmo tempo de sua concepção e aparecimento, o que retorna é 

sempre um traço da coisa mesma, um espectro. 

            Mas, como dito, esse espectro pode ser um além da coisa ao retornar, pelo fato de seu 

ser poder estar associado a outras lógicas de mundo diferentes daquelas de quando foi 

concebido. Espaço e tempo não são os mesmos, aquilo que foi arquivado retorna como seu 

próprio traço, traços de traços arquivados, porque o que é arquivado também são traços da 

coisa.  

 Diante disso, estamos diante de que traços de outrem, de algo em devir, ao nos 

depararmos com as transmutações dessas 4 infraestruturas? Por exemplo, o que se torna o 

viaduto em Viena? De que arquivos estamos falando quando nos deparamos com o retorno de 

traços de antigos ramais ferroviários e rodoviários no mundo?  

 O que retornou junto, por exemplo, com o High Line ou o Spittelau Viaduct em 

Viena? Que presenças espectrais são essas, que já não mais são, mas ainda persistem também 

já como um outro? Que espectros infraestruturais são esses que retornam como algo que já 

excede sua própria presença infraestrutural ao retornarem como uma superestrutura 

arquitetônica?  O que foi expropriado do ser dessas infraestruturas no momento em que foram 

reapropriadas segundo uma outra lógica urbanística? E que outras expropriações ainda podem 

ser produzidas no momento mesmo em que nos apropriamos, em um gesto interpretativo, 

dessas imagens que nos dão a ver algo? O que está diante de nós e o que resta ainda a ver? O 

que veio junto “com” e “do” parque “High Line” (Figura 4)? De que resistência urbana? 
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“C’est ce que j’appele quelque part l’ “exapropriation”, c’est que l’appropriation est une 
expropriation. ” 

[é o que eu chamo em algum lugar de ex-apropriação, o fato de que uma apropriação é já uma 
expropriação (tradução livre)]. (DERRIDA, J. Trace et archive, image et art, p. 34). 

 

 

 

 Seguindo Derrida, tais arquivos, expropriados de seus mundos temporais na época de 

suas concepções retornam já como um outro e, ao retornarem encontram um outro tempo do 

qual passam a fazer parte. Essa montagem temporal, uma edição de  tempos superpostos, 

constroem devires inauditos e intangíveis, espectros de um tempo passado e futuro não 

realizados plenamente, rastros do aquém e além daquilo mesmo que retorna, um retorno 

palintrópico.  

 O que retorna é editado pelo que o cerca. Mas, o que os cercam? Seria apenas o que 

vemos ou acreditamos ver? Esse ente que retorna é editado por forças visíveis mas também 

por forças espectrais, invisíveis, ou, pelo que aparentemente está além e aquém da coisa, em 

torno da coisa, subjacente a ela  mas, que, mesmo assim, e, apesar disso, já é a própria coisa 

(parergon). 

 Esse retorno palintrópico da estrutura, ou da infraestrutura, estabelece relações com 

aquilo que a cerca, com a mundanidade do espaço publico que a circunda, editando-se e sendo 

editada por ele. É justamente a publicização desse ente que retorna junto com  seus espectros 

– rastros do passado e do que está por vir - que nos interessa. 

Figura 4!

Fonte: Livro The High Line, 2015!



&+!

!

4.3. SOBRE DESABAMENTOS E OUTREM ESPECTRAL 

 Infraestruturas viárias obsoletas têm se tornado um tema urbano premente há algumas 

décadas. Suas permanencias na paisagem urbana têm se tornado, ao mesmo tempo, 

persistencia e reviravolta de alguns rastros suportados e deflagrados por elas. Há uma 

possibilidade simultânea de experiencias e interpretações do espaço urbano a partir e em torno  

desses rastros infraestruturais.  

 Essa pulsão de arquivo, de arquivar o que não mais ainda está lá, apesar e por conta do 

arquivo, é justamente a pulsão irresistível de interpretar os rastros, interpretar o 

fantasmagórico para lhe dar sentido. Seguindo Derrida, seria uma vontade portanto de futuro, 

d’avenir, e não de passado, pois sempre desejamos construir (construe, do latim, significa 

interpretar, enxergar de uma maneira peculiar, não usual), dar um sentido, um significado.  

 

“ L’ archive, comme j’ai dis quelque part, c’est n’est pas une question de passé, c’est une 
question d’avenir. L’archive ne trait pas du passé, elle trait d’avenir.” 

 [o arquivo, como já disse em algum lugar, não é uma questão de passado, é uma questão de 
porvir. O arquivo não é um traço/rastro do passado, mas rastro de porvir (tradução livre)] 
(DERRIDA, J. Trace et Archive, image et art, p. 62) 

 

 Qual a dimensão espectral dessas infraestruturas urbanas que retornam como um 

movimento catastrófico de si mesmas? O que retorna junto ao não retornarem como o 

mesmo?  Para além e aquém do suporte, que rastros espectrais podem ser esses emulados pelo 

retorno/desarquivamento dessas infraestruturas ?  

 O restante de algo é tudo aquilo que permanece apesar da impermanência. O restante 

daquilo que era é a possibilidade do ser outro daquilo que restou como, supostamente, algo 

aquém do que era, pois deixou de ser algo “pleno”, de ser em sua plenitude, para se tornar 

apenas um resíduo, um resto insuficiente. Mas a estancia, esse restante, esse resto, é 

justamente o rastro do outro, já é um outro apesar de ser considerado apenas um resto, resíduo 

daquilo que foi. A restancia é o espectro daquilo que já aparece como um outro apesar de ser 

visto como resto do que foi. A restancia de algo, do objeto, não seria, portanto, a diferença 

que falta para voltar a ser o que era, mas um rastro do outro, algo que foi, ao mesmo tempo, 

desapropriado de suas características “originais” e “fundamentais” e tornado uma presença 

espectral de si mesmo para já ser um outro. 
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 Portanto, não estaríamos mais falando sobre as insuficiências e faltas para que algo 

volte a ser o que era, mas a restancia de algo como sua própria destinerrancia, como uma 

condição espectral de sua própria identidade ao mesmo tempo como abertura a um outro. A 

expropriação dos supostos fundamentos da coisa abre a coisa ao seu próprio devir outro. 

Reapropriações críticas a partir da aceitação da alteridade da coisa fruto de sua insuficiência 

como ser pleno abririam a possibilidade de remarcações labirínticas em torno do ser outro 

dessa coisa. 

 

4.4. SUPLEMENTOS INFRAESTRUTURAIS 

 

 

 

 

 Infraestrutura superestrutural ou superestrutura infraestrutural, talvez não uma ou 

outra, mas uma e outra ao mesmo tempo. Uma força nunca pode ser realmente oposta a outra 

força, porque ela já está constituída pela contra-força da qual se alimenta para se tornar uma 

força. Talvez, o maior mérito do conjunto de Spittelau em Viena (Figuras 5 e 6) seja sua 

insuficiência e incompletude como infra ou superestrutura. Não sendo nem um nem outro, 

precariamente se realiza como ambos. O Elevado João Goulart, ao deixar de ser algo, cria 

uma restancia capaz de torná-lo outro, preservando-o. Em ambos, por adição e subtração, 

respectivamente, há uma insuficiência ontológica de seus fundamentos. 

 Nem uma nem outra, mas não plenitudes (espectros) que constroem uma outra força, 

por composição de rastros de ambas. Como nos mostra Derrida em seus incontáveis termos-

Figura 5- Viaduto Spittelau, Otto Wagner! Figura 6- Projeto Zaha Hadid sobre o Viaduto!

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura 
e Filosofia. Líder: Igor Guatelli) 

!

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura 
e Filosofia. Líder: Igor Guatelli) 

!
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conceitos compostos, a composição é o suplemento que carrega o traço do outro, ao mesmo 

tempo que preserva rastros do que é, sem ser plenamente justamente por ser um suplemento. 

  A lógica do suplemento é a da impossibilidade de uma ontologia, pois não há uma 

essência do suplemento. O suplemento é o espectro que assombra a essência do ser porque, ao 

ser além da coisa também é um aquém da coisa, por não ser “exatamente” o que se imagina 

como o ser fundante da coisa; ao exceder a coisa, falta-lhe algo para ser precisamente a coisa.  

 A lógica espectral do suplemento – ainda não ser por já exceder o ser – é, portanto, a 

lógica do tornar-se; tornar-se um outro jamais tornando-se completamente outro pois o 

suplemento não completa. Seguindo Derrida, se o suplemento é aquilo que ameaça a precisão 

do logos, o ser e finalidade de ambas estruturas – viaduto e conjunto habitacional – é 

ameaçado justamente pela composição de ambas.  

 Diferentemente do High Line de Nova York ou do Guggenheim de Bilbao, a 

ambivalência onto-teleológica do Spittelau – nem infraestrutura, nem superestrutura – instaura 

um devir urbano distante do território tratado como fundo pela messianicité. A messianicité 

da qual nos fala Derrida é entendida aqui como compêndio de imagens saturadas e 

autônomas, monumentalizadas por arquitetos messiânicos – espectros de deuses ex-machina - 

em solilóquio com uma cidade cujos caminhos traçados por eles apontam para sua própria 

negação como antídoto. 

 Sim, o espectro da mais-valia do território é indissociável do traço arquitetônico, mas, 

cabe perguntar, de qual mais-valia? Nesse projeto em Viena, o desarquivamento de uma 

infraestrutura parece impedir o arquivamento de uma superestrutura como imagem messiânica 

autossuficiente na cidade.  

 O novo arquivo não é algo apenas arquivado na paisagem para se ver, não se dá 

apenas a ver, é uma costura temporal e territorial, uma outra poética catastrófica, da costura, 

advinda do desabamento e perturbação das bordas e limites [la bordure] precisos de cada uma 

das estruturas, onde o protagonismo de cada uma delas se dissolve na costura entre elas; e, 

dessa dissolução, a  chance de disseminações e desvios de abordagem em relação às suas 

identidades, chance de outrem, talvez traços “infraestruturais” de outrem, cujos limites 

difusos esmaecem os contornos, que são alargados em suas “possibilidades” urbanas. 

 Esse outrem não seria o objeto monumentalizado na singularidade de sua própria 

imagem pelas tecnologias informacionais ou em uma memoria produzida a partir de seu ser-



&$!

!

em-si – e que considera a “escrita” urbana apenas como um suplemento - mas um tropos, uma 

outra tropologia construída como traços em devir, como memória do futuro, como uma 

presença ausente, uma restance, aquilo que ainda é apesar de já ser um outro, aquilo que ainda 

pertence a si mas, ao mesmo tempo, já pertence, estruturalmente, a um outro, um dos tantos 

nomos do espectro, trabalhados por Derrida.  

 

4.5. FRAGMENTOS EM TORNO DO ESPECTRO, DAQUILO QUE NÃO MAIS 

AINDA É JÁ UM OUTRO: SOBRE SUPORTES REAIS E VIRTUAIS 

            Se o Elevado João Goulart – passaremos a chamá-lo também pelo seu “nome” 

popular, Minhocão -  pode ser entendido por nós hoje como um um suporte de lugares que 

dão lugares sem fundar um lugar, e o "subjectile" como o suporte que subjaz a todo suporte, 

quais podem ser os subjectiles do Minhocão? O que subjaz ao Minhocão que ao mesmo 

tempo que o reitera o retraça ? O que essas imagens ocasionam como movimento suplementar 

na ocasião delas mesmas?  

 Há significativas diferenças entre o Elevado e as demais infra-estruturas porque o 

Elevado não re-fundou um lugar, ao contrario das demais que, ao se transformarem em linhas 

parqueadas de mobilidade, trabalho, moradia e comercio. O Minhocão pode ser qualquer 

coisa justamente por ser nada; livra-se de ser algo para sempre tornar-se outra coisa que nunca 

se realiza como outro de forma plena, permanente, total. É sempre devir 

 

4.6. O LOGOS IDEAL 

 Um resíduo das discussões que devemos recuperar é o conceito "ideologia"; e que 

serve para nossas filmagens e conversas. Ideo-logos, a razão do eidos, eidos como ideal da 

ideia, intencionalidade. Se há razão, há uma técnica. Se há uma técnica de construção (seja de 

uma mesa de sinuca na calçada, pessoas montando uma quadra de futebol na transversal do 

Minhocão, de um discurso, ou mesmo uma manchete de jornal), e sempre há, há uma 

intencionalidade, uma ideologia - mesmo naquilo que parece espontâneo ou "natural" - nem 

sempre ou quase nunca revelada. Interessa-me discutir suposições quanto ao conteúdo e 

expressão dessas técnicas à luz da gestell heideggeriana; ou seja, a maneira como acontecem 

no mundo, como acontecem em relação às "estruturas" que a suportam.  
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 Que lógicas subjazem à lógica de manutenção, transformação e “readequação “urbana 

dessas infra-estruturas? Confunde-se com o decantado “Direito à cidade”, um interesse da 

própria máquina molar capitalista capturar esses discursos e ações institucionalizando-se a 

ponto de se tornarem fonte alimentadora daquilo que negam, a saber, os agentes imobiliários? 

 Uma máquina de guerra urbana, potencializadora de micropoliticas e micro-

sociabilidades seria também um vetor de expansão do mercado imobiliário ao fetichizar-se 

como signo do “direito à cidade” e símbolo de uma retomada e reconquista do espaço publico 

urbano? As 4 situações infraestruturais no mundo nos mostram que pode haver significativas 

diferenças quanto aos processos de suas reassimilações urbanas pelos transeuntes urbanos.  

 Todas elas retornaram e retornam transfiguradas em relação aos seus significados e 

papéis originais, mas há aquelas que retornam como conjuntos vagos, forças intensivas – 

Minhocão e Spittelau – e aquelas que retornaram como novas organizações urbanas, 

enquadradas em novas lógicas, apesar de haver diferenças quanto ao grau entre elas (Viaduc 

des arts e High Line).  

 Para esclarecer, o "eterno retorno" de Nietzsche seria a afirmação da vida, tudo aquilo 

que deve retornar por justamente ter força para retornar. O que retorna é só aquilo que deve 

retornar, com força suficiente para permanecer retornando, e que, ao ter foça para retornar, 

não retorna como o mesmo. Devemos desejar o retorno, a repetição, não como retorno do 

mesmo, mas exatamente para que não seja o mesmo; o desejo da repetição altera a intensidade 

do retorno da coisa, alterando a coisa. Apenas a rotina, cópia e citações automáticas são o 

retorno do mesmo, pois não há o desejo suficiente do retorno. Portanto, não se trata da coisa 

ou do ente que permanece indiferente às situações, estável, consolidado, imutável, mas, ao 

contrario, frágil e insuficiente a ponto de ter de conquistar sua existência a partir das 

ocorrências e contingencias que o povoam, e não a partir dos atributos que carrega.  

 

4.7. O VIRTUAL E AS EXISTÊNCIAS MÍNIMAS 

 Emprestando do filósofo francês David Lapoujade o título de seu livro “As Existências 

Mínimas”, citamo-os uma passagem em que fala do virtual e sobre aquilo que ainda não foi 

instaurado plenamente: “Um exemplo que ilustra particularmente a natureza dos virtuais está 

em Henry James, quando ele descreve seu método de composição romanesca. Durante um 

jantar, às vezes ele ouve uma pequena história sugestiva, “uma partícula flutuando no 
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transcorrer da conversa” na qual entrevê a possibilidade de um novo “tema” de narração. 

“Nosso tema está na semente mais simples, o átomo de verdade, de beleza, de realidade, 

quase invisível ao olhar comum”.”  

 Assim, quando ele ouve falar de um caso entre mãe e filho que brigam pela mobília de 

uma casa antiga, sente ter a trama de uma nova narrativa (será a novela Os espólios de 

Poynton). “Foram só dez palavras e, no entanto, reconheci nelas, como uma espécie de clarão, 

todas as possibilidades do pequeno drama do meu “Espólios”, que ganhava vida aqui e ali 

[…]” ( H.James, “La création littéraire”, Denoël/Gonthier, 1980, p. 136-137.). É uma bela 

descrição da manifestação do virtual: a aparição de um leque de novas possibilidades, ditadas 

por alguns fragmentos apenas esboçados” ( p. 37). 

 Essa parece ser uma diferença importante entre o Elevado João Goulart e o Spittelau 

Viaduct e aqueles que se tornaram parques. Se os dois primeiros apenas sugerem maneiras de 

existência -potencias de existir - a coisa parque, cujo fundamento carrega a autoridade e 

legitimidade necessárias para sugerir modos de existência, revela e modera (de modus) formas 

de existir. O parque virtual do Elevado João Goulart (Figura 8), quase inexistente em sua 

existência, é um plano de consistência capaz de abrigar planos de existência multimodais, sem 

indução ou direcionamento. No outro extremo, o High Line (Figura 7) é um plano de 

organização, cuja formatação e definição realizadas como presença plena e perfeição própria, 

organiza modos de existência em função do seu próprio grau de definição. A deficiência de 

definição do Elevado possibilita que ele retorne sempre em circunstâncias mais imprevisíveis 

e estranhas ao seu eidos. 
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 Considerando-se as ressignificações por que passaram essas 4 infraestruturas, 

podemos perceber claramente diferenças entre elas quanto ao grau de determinação de seus 

novos “significados”, de destruição ou superação de seu significado e finalidade originais ou 

de mediação para a construção de “sociabilidades” intermediárias, intermitentes ou 

permanentes.  

 Podemos dividi-las então em estruturas baseadas em uma estética da anáfora (conceito 

utilizado por Lapoujade), ou em uma estética da instauração. Uma estética da anáfora seria 

uma estética baseada na “construção” de um suporte visando apenas um processo de 

intensificação de existências latentes tornando-as realidades, mas sem qualquer pretensão 

quanto a estabilidade e modo de acontecer dessas existências. Uma estética da instauração, 

por outro lado, conforme Lapoujade (p.81), seria a aposta em uma arquitetura onde as 

existências ganham em “formalidade” e solidez, onde existe pretensão de se fixar e estabilizar 

as existências através de uma narrativa montada com materiais/dispositivos viabilizadores 

dessa nova realidade prevista, pré-vista. Dentre as 4 infraestruturas, percebemos como 

algumas foram fixadas mais como coisas que carregam novas estéticas urbanas como 

fundamento - High Line e Viaduc des Arts - do que outras - Elevado João Goulart, Spittelau 

Viaduct.   

 Mas há diferenças entre o fundamento e a instauração de algo. O fundamento impõe 

uma forma pré-existente e a instauração é algo que instaura um principio mas que só se 

Figura 7- Figura 8-  

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Líder: 
Igor Guatelli) (2017) 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade 
e Arquitetura e Filosofia. Líder: 
Igor Guatelli) (2017) 
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realiza e se sustenta por gestos que a confirmem, podemos perceber matizes entre esses 

agrupamentos feitos acima. O Elevado instaura-se como outra realidade em relação a si 

mesmo apenas quando as existências que o habitam tornam-no mais real como parque; o 

parque permanece como um esboço ou promessa de outra coisa, de ser outra coisa apenas 

quando fenômenos provocados pelos modos múltiplos, precários, frágeis, imprevisíveis, 

“estranhos” de existências que o tomam o efetivam como outra realidade. Do outro lado, High 

Line e Viaduc des Arts são realidades efetivadas como outra coisa, outra realidade ôntica, 

independente dos fenômenos suportados por eles. Ao contrario, ambos sugerem, direcionam e 

induzem maneiras de existência e ocupação ao invés de se tornarem algo a partir deles. 

 Acompanhando o pensamento de Lapoujade (p.71), a força ontológica de uma 

existência precária, fugidia, como sombras que aparecem e desaparecem em instantes, por 

mais frágeis que sejam, têm a potencia de perturbar a ordem do real justamente por provocar 

incidentalmente outras realidades quando acontecem (fenômenos).  

 No Minhocão, pessoas apropriam-no (apropriação como apropriar a, tornar apropriado 

para, e não apropriar-se como tomar posse ou próprio) para que seja apropriado como parque, 

para que se efetive como um suporte parqueado; High Line e Viaduc des Arts são coisas cujas 

propriedades já estão lá antes de qualquer movimento de apropriação. No Spittelau Viaduct, 

em um sentido desviante, mas não contraria, a lógica sináptica, relacional, torna-o apropriado 

para algo que escapa a sua própria lógica ôntica. 

 

4.8. SOBRE COISAS E FENÔMENOS 

 Estimulado pelas lixeiras do Elevado (único “sinal” de suporte infraestrutural aos 

corpos que maquinam coisas por lá quando passam e passeiam) voltemos ao Belo e Sublime.  

 Apenas lixeiras "suportam" aquele lugar para os pedestres. Não há amenidades, 

distrações, "entretenimentos" projetados pelo poder público. O impacto provocado por aquele 

lugar parece ser mais autêntico, reto, legítimo na medida em que não há nada adicional feito 

para agradar e comover. Há algo de terrorífico nessa ausência de beleza que aproxima aquele 

lugar do sublime. Não é um lugar cortês, nem "charmoso", nem "amistoso". 

 Apenas lixeiras dão a dimensão da presença do transeunte ali. Não é, portanto, um 

lugar extravagante (degeneração do sublime) mas monstruoso, um vestígio que confirma a 

quase absolvição urbana de uma coisa aberrante mas tornada suporte do sublime pelos corpos 
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instauradores de acontecimentos e não corpos que respondem aos fundamentos da coisa 

instaurada – como no High Line e no Viaduc des Arts.  

 Novamente, Lapoujade, em seu livro “Deleuze, os movimentos aberrantes” diz que 

“só há máquinas de corpos individuais e coletivos e que só os corpos maquinam e são 

maquinados, e, que, apenas através de um corpo intensivo – um corpo sem órgãos -, que as 

falhas, as avarias da estrutura se produzem e que passamos ao maquinismo” (p.130). 

 No Minhocão, corpos descodificados pela ausência de codificação da estrutura que os 

suporta, provocam todo o tempo disjunções entre a estrutura e seu significado e finalidade. 

Não há um centro a ser considerado, divergências constantes entre corpos e entre esses corpos 

e a estrutura desterritorializada, reterritorializam-na de multiplicidades que a impedem de se 

constituir como coisa territorializada. É algo sempre em devir.  

 

 High Line e Viaduc des Arts, por outro lado, codificados como uma outra coisa 

maquinam os corpos que as habitam, apesar desses, de maneira acidental ou incidental, 

provocarem, pontualmente, forças disruptivas nas estruturas por tenderem ao neutro (Figura 

9). Mas, já reterritorializadas como outra coisa, essas estruturas urbanas não estimulam ou 

emulam divergências e conflitos, mas sugerem corpos em sintonia, também já territorializados 

por uma codificação do lugar. 

 

 

Figura 9- Viaduc des Arts 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. 
Líder: Igor Guatelli (2017) 
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 Fenômenos dissonantes e consonantes com os propósitos definidos ou imaginados a 

priori para essas infraestruturas tornam-nas vetores de sociabilidades, de vidas comunais em 

trânsito. Mas, previstos pelo próprio aparelho de Estado como lugares dessa vida publica em 

comunhão, passam também a funcionar como organizadores de eventuais fluxos 

descodificados, pensados como tal.  

 Se, para Deleuze e Guattari, apenas as máquinas de guerra são capazes de abalar e 

perturbar a vontade constante do aparelho de Estado de organização, disciplinamento e 

controle dos fluxos descodificados dos corpos no espaço publico que ele mesmo produz, 

aquelas infraestruturas pensadas como coisas determinadas por fundamentos tendem a 

territorializar e codificar esses fluxos potencialmente descodificados. Por outro lado, as 

infraestruturas definidas a partir de constantes descodificações ontoteleológicas (quanto aos 

seus significados e finalidades) parecem funcionar de fato como máquinas de guerra nômades 

ao provocar sua própria desterritorialização. Pelo que provocaram e provocam, Minhocão e 

Spittelau são os exemplos dessa segunda situação. O primeiro, por ser a partir do seu não-ser, 

o segundo por ser a partir de uma conexão sináptica. 

 Para Lapoujade (2015), Deleuze estabelece uma relação entre combate e destruição ao 

tratar do conceito “Máquinas de Guerra”. Diz que “nos nômades, a máquina de guerra age à 

maneira do instinto de morte em Diferença e Repetição [obra de Deleuze]. Ela constitui uma 

potencia de destruição positiva que faz morrer tudo o que impede a livre circulação das 

multiplicidades. Nesse sentido, é criadora “antes” de ser destruidora. O que cria é um espaço 

liso que permite essa livre circulação. De direito ou na Ideia, a máquina de guerra está 

inteiramente a serviço da distribuição “anárquica” das multiplicidades nômades” (p.248).  

             Como um certo tipo de "silencio" construído a partir de sua própria neutralização 

como coisa ôntica e teleológica, o Minhocão torna-se um espaço liso para as vidas nômades 

que o habitam e atravessa; seu alisamento espacial ( sem prerrogativas) o torna um lugar sem 

fundamentos (an-arkhé), anárquico, apenas distribuidor de multiplicidades sem endereços ou 

endereçamentos, mas que constroem endereços circunstanciais e incidentais ao povoá-lo.  

 Se a prática da contemplação e de modos coletivos de subjetivação são características 

desses lugares, como pudemos registrar, tanto no Viaduc des Arts como no High Line, 

miríade de lugares construídos pelo desenho (desígnio) e pela designação dos espaços 

endereçam e estratificam as ações; a distribuição anárquica das multiplicidades do Minhocão 
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é organizada nessas duas infraestruturas. À involuntária estética espacial lisa do Minhocão 

contrapõe-se uma estética espacial estriada das infraestruturas de Paris e de Nova York.  

 Já em Viena, a extensa ciclovia ( um espaço liso mental) é interrompida apenas no 

viaduto Spittelau ( projeto de Otto Wagner), onde o conjunto arquitetônico projetado pelo 

escritório Zaha Hadid ameaça estriá-la como lugar organizado. O que vemos, é a produção de 

espaços residuais no encontro dessas coisas. A sinapse “coisal”, ao contrario do que se 

imagina, não estratifica o território, mas o torna um lugar depositário de fenômenos colaterais 

e que subjazem à lógica imaginada. Um território de pichações, escolas de grafites 

representam uma anarquização dos fundamentos intentados pelo projeto. Aqui, nem uma 

estética do alisamento, nem do estriamento, mas de uma sinapse entre ambos. 

 

4.9. HETEROTOPIAS 

Termo atrelado a uma discussão de Foucault sobre a existência de espaços singulares 

cujas disposições na sociedade tornam-nos desviantes ou diacrônicos com as culturas nas 

quais se inserem. São espaços geridos e gerenciados segundo leis muito específicas por um 

lado, imagens invertidas da própria lógica da qual fazem parte ou espelham, diferenciações 

espaciais resultantes de lógicas sociais que passam a ilustrar. Por outro lado, a chance de 

alguns espaços terem sua dimensão onto-teleológica perturbada por situações temporárias 

capazes de introduzir novas lógicas de funcionamento (heterocronias). Heterotopia 

heterocrônica (espaços temporais, provisórios) aqui relaciona-se com a discussão sobre o 

conceito de Khôra, feita por Jacques Derrida, a partir do Timeu de Platão, e ambos com o 

problema do "endereço postal", uma suposta identidade ou destinação, que suas intervenções 

podem ser construções heterotópicas, potencializadoras de uma destinerrancia desses lugares. 

 Em Khôra, se o pensamento ocidental é a história do pensamento da verdade, da 

presença como eidos, ideia ideal, substancia, essência, do significado e finalidade 

supostamente "originais", da natureza condicionada das coisas, dos limites informadores de 

como as coisas devem ser, Khôra é o conceito por onde Derrida desconstrói esse valor 

metafísico  do limite em suas várias configurações. Khôra é o rastro do rastro, diferimento 

permanente, temporalização e espaçamento do espaço. 

  Uma intervenção que confirma e subverte a destinação do lugar ao mesmo tempo, um 

outro lugar instituído a partir da destinação do lugar , mas  sem apagá-lo, apenas alterando seu 



'"!

!

"endereçamento". O que era um endereço postal (lugar) "legível" apenas por alguns 

"destinatários", a partir das intervenções (no tempo e espaço) passariam a ser "legíveis" 

também por outros.  

 Mas para que se torne legível a outros, talvez tenha de se tornar menos legível em seu 

"endereçamento". Em que medida o endereçamento funcional daquilo que é considerado 

"disfuncional" e "aprimoramento" estético do que é tido como feio, tornariam-se movimento 

de reificação da coisa, acarretando mutilação social daquilo que já se tem como alcance? Ou, 

induzida expansão? Também uma discussão sobre o "dom" (destinação) de algo.  Sua 

capacidade de simplesmente dar-se, doar-se ou/e de ser dado a algo, doado para algo. O dom 

(doação/dádiva) pode dizer nada sua destinação e o dom pode querer-dizer algo sobre sua 

destinação.  

 De que dom podemos supor quando pensamos nas destinações das 4 infra-estruturas? 

Novamente, Elevado João Goulart e Spittelau Viaduct distanciam-se de suas destinações ao 

fracassarem e ou abandonarem os pressupostos segundo os quais foram ajustados. Um quadro 

negro horizontal, esvaziado quanto aos seus pressupostos que ainda o conduzem, mas 

interrompidos em determinados momentos, bem como arcos que não se efetivaram como 

galerias (como o Viaduc des Arts), e que, abandonados, tornaram-se suporte de grafites 

legalizados e pichações impertinentes, tornam-se engrenagens que parecem problematizar e 

desajustar aquilo que parecia ser o objeto de seu funcionamento.  

 Viaduc des Arts e High Line, ao contrario, recebem um dom que torna suas 

destinações urbanas endereçadas a ponto de ajustá-las às novas solicitações ônticas, parques 

urbanos revitalizadores. High Line, por exemplo, torna-se um vetor não só revitalizador mas 

de “manhattização” de uma área distante em sua existência do que deveria ser a “máquina 

Manhattan” de produção de valor imobiliário, publicitário. Uma heterotopia realizadora e 

efetivadora daquilo que era insuficiente ou “desajustado” como território de Manhattan. O 

High Line possibilitou a injeção de “Manhattan” onde Manhattan era insuficiente em seus 

pressupostos e endereçamentos urbanos. 

 Tanto no Elevado João Goulart como no Spittelau Viaduct há um desvio de conduta 

em relação aos seus respectivos dons, que permite que suas destinações e doações urbanas 

sejam bastante diversas e distantes de seus endereçamentos urbanos imaginados e previstos. 

High Line e Viaduc des Arts, ao contrario, mantêm seus endereçamentos sociais claramente 

atrelados aos respectivos dons a eles imputados. As quatro infraestruturas apresentam-se 
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como heterotopias urbanas, mas Elevado João Goulart e Viaduc des Arts tornam-se estruturas 

heteróclitas ao se distanciarem das regras e dos preceitos imaginados como suas destinações, 

seus respectivos dons. 

 

 

 No caso do Elevado João Goulart não se trata de um simples distanciamento das regras 

colocadas quando este cessa de ser o que deveria ser sempre (um viaduto para automóveis), 

mas a aparente contínua expansão dessas regras, rarefeitas como regras de destinação de uso. 

 Involuntariamente – no Elevado João Goulart com um certo grau de voluntarismo – 

Elevado e Spittelau tornam-se suportes de agenciamentos sociais e urbanos transversais aos 

seus pressupostos. Não são a simples passagem (temporária ou permanente) de uma forma 

pré-concebida para outra, como o são High Line (Figura 10) e Viaduc des Arts, mas estruturas 

cujos códigos arquitetônicos e urbanísticos que deveriam governá-los em suas destinações 

urbanas encontram um meio que lhes oferece variáveis suplementares responsáveis pela 

descodificação de suas formas e formatos imaginados.  

 A margem de descodificação das Máquinas Minhocão e Spittelau é bem maior, dada a 

incompletude e insuficiência de seus dons, que das Máquinas Viaduc des Arts e High Line. 

 

4.10. O SILENCIO ONTO-TELEOLOGICO 

Diz Derrida em sua obra Parages: “Le présent y est aussi disjoint du proche, mais le mode de 
disjonction s’écarte de la simple opposition, aussi bien que de lahiérarchie, la valeur de valeur 
s’en trouvant aussi éloignée: les deux “seulement”– “seulement présent”, “seulement proche” – 
font osciller le trop et le pas assez sans promettre aucun  arrêt[…] . Le disjoint du proche 
et du présent produit, engendre et décèle à la fois une fissure sans limits: dans le savoir ou dans 
le discours philosophique. Mais une fissure que tient encore ensemple, proches et présents l’un 
à l’autre, les deux qu’elle sépare. Qu’elle sépare sans séparer, maintient sans maintenir 

Figura 10- High Line 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. 
Líder: Igor Guatelli. (2018) 
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ensemple. La syntaxe tout à fait singulière du sans dans l’écriture de son récit, voilá ce qui, 
avec celle du pas, nous tiendra désormais sous la puissance fascinante de son attrait” ( p.32). 

[O presente também é desarticulado do próximo, mas o modo de disjunção desvia-se da 
oposição simples, bem como da hierarquia, o valor de valor se encontra assim distante: os dois 
"apenas" - "apenas presente", "apenas próximos" – fazem oscilar o demais e o não o suficiente 
sem prometer nenhuma parada "[…] O disjunto do próximo e do presente produz, gera e 
detecta ao mesmo tempo uma fissura sem limites: no conhecimento ou no discurso filosófico. 
Mas uma fenda que ainda se mantém unida, próxima e presente entre si, os dois que ela separa. 
Que separa sem se separar, mantém sem manter junto. A sintaxe de todo modo bastante 
singular do “sem” na escrita de sua história, aquela que, com a do “pas” ( não e passo além ao 
mesmo tempo), nos manterá, doravante, sob o poder fascinante de sua atratividade”] 

 

 Se aqui, Derrida faz uma interminável digressão conceitual em torno das 

ambivalências do termo pas em francês, evocando a obra de Blanchot para tanto, nos 

apropriamos de sua reflexão para pensar o pas e o sans a partir e com Derrida. 

 Sem suas predestinações originais – infraestruturas de mobilidade – as 4 

infraestruturas tornaram-se outra coisa no momento em deixaram ou deixam – no caso do 

Elevado -  de ser aquilo que carregavam como dom ou como sentido e essência, como ente 

essencial.  

 Ao tornarem-se outra coisa por deixarem de ser algo, em alguns casos houve a 

necessidade de interromper esse silencio ôntico produzido pelo “não mais já um outro” pela 

efetiva construção de um novo ente. Interessantes disjunções entre o que restava do antigo 

ente e seu devir foram produzidas por ações projetuais variáveis em suas intensidades de 

definição do novo ente urbano que surgia ou surge (Elevado) rotineiramente. 

  Entretanto, o silencio parece ter sido rompido por veemente ação de regeneração 

ôntica – sobretudo no caso do High Line – que acabou ecoando como o seu contrario. 

Exemplificando, o High Line, linha verde infraestrutural com um design eficiente o suficiente 

(reificação e fetichizacão da ex-ruína) para tornar-se vetor de uma concretização da lógica de 

Manhattan em um território onde essa lógica não havia ainda se realizado. Mega-torres, 

vistosas e suntuosas como exercício estético-formal de algumas grifes arquitetônicas povoam 

suas bordas, rompendo o seu silencio (Figuras 11 e 12). 
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 O High Line torna-se o corredor central de algumas “vedetes” arquitetônicas e da 

arquitetura que o definem. O corredor torna-se a passarela por onde passam transeuntes 

anônimos muitas vezes atônitos com as vedetes que os circundam e disputam os olhares. 

  A ausência e perda do sentido fundamental e fundacional e sua efetivação como uma 

linha verde infraestrutural verdejada conduz essa infraestrutura para um além da ausência que 

se torna uma presença edificadora e reprodutora de uma lógica urbana que parecia distanciar-

se. O “High Line” passa a ser uma linha de conexão direta com o resto da ilha, de junção e 

completude, e não mais disjuntiva. 

 Manhattan, como território ideal da produção de edifícios autônomos e castrados de 

urbanidade, encontra no High Line a possibilidade de realizar-se plenamente. Com uma lógica 

igualmente regeneradora de uma região decadente, o Viaduc des Arts, uma linha igualmente 

verdejada e parqueada, talvez por não desfrutar do exuberante design “verde” do “parque” 

High Line (Figuras 13 e 14) e da permissividade mercadológica de Manhattan, fica aquém da 

vibração ôntica de seu correlato norte-americano, mas algo além do “silêncio” urbano de seus 

congêneres -linhas elevadas infraestruturais de mobilidade – o Spittelau e o Elevado João 

Goulart. 

 

 

Figura 11-  High Line. Projeto Zaha Hadid 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2017) 
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Figura 12- High Line. Projeto Zaha Hadid 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2017) 
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 As novas presenças ônticas (e teleológicas) do Spittelau e do Elevado João Goulart se 

dão pelo que eles deixaram de ser e, ao mesmo tempo, não se tornaram plenamente. O edifício 

habitacional projetado por Zaha Hadid não se realiza como motor de regeneração urbana. Seu 

insucesso mercadológico contribui para que o Viaduc des Arts se torne um imprevisto centro 

de grafitagem e pichação urbana, um ambiente diametralmente oposto à exuberante, ascética e 

monumental Viena, como já mencionado. 

 

 

 

Figura 13- Imagens projeto High Line Figura 14- Imagens projeto High Line 

Figura 15- Spittelau Viaduct 

Fonte: Igor Guatelli (2018) 

Fonte: Livro The High Line, 2015! Fonte: Livro The High Line, 2015!
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 Muito distintos, mas igualmente precários em suas evidentes diferenças, os baixos do 

Spittelau Viaduct e do Elevado João Goulart também se tornam qualquer lugar por não se 

tornarem um lugar ontologicamente preciso e definido. A presença dessas duas infraestruturas 

urbanas em seus respectivos contextos, não garante a proximidade ôntica do que deveriam ou 

poderiam ser, a não ser de um modo precário, residual, frágil, incerto (Figuras 15, 16 e 17).  

Baixos e tabuleiros de ambos – sobretudo o tabuleiro do Minhocão e os baixos do Spittelau 

dilaceram-se em suas frágeis e quase silenciosas existências onto-teleológicas, mas, talvez, 

por isso, suportes geradores de improvisadas, espontâneas e aderentes micro-urbanidades   

 

 

 

  

            A clara presença urbana tanto do High Line como do Viaduc des Arts em suas 

dimensões onto-teleológicas os tornam tão próximos de uma lógica urbana que acaba por 

ultrapassá-los em relação ao “silêncio” urbano que poderiam ser, ou seja, estruturas 

silenciosas ligadas à flânerie urbana, à contemplação desinteressada ou produção espontânea 

e autêntica. Ao contrario, em diferentes graus, tornam-se também lugares do consumo -de 

imagens mercadorias- e de ações disciplinadas e orientadas por um design de designações de 

usos que induzem usos e ocupações.  

 

 

Figura 16- Elevado João Goulart  

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2017) 

 

Figura 17- Spittelau Viaduct 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e 
Arquitetura e Filosofia. Líder: Igor 
Guatelli. (2017) 
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 Com o High Line e o Viaduc des Arts novas fontes de urbanidades e micro-

sociabilidades são instituídas (Figuras 19, 20 e 21), mas chances de ocupações suplementares, 

criativas, inventivas, imprevistas diminuem na medida em que o movimento de diferimento e 

diferenciações em relação ao espaço e usos designados são desestimulados pela clareza e 

“induções” de uso pelo desenho dos espaços propostos.  

 

 

 

 Sobra pouco “espaço” para que a lógica onto-teleológica, de significação e finalidade 

dos espaços, seja rasurada e deslocada por movimentos de diferenciações incontroláveis em 

relação ao sugerido. Já bastante semeados pelo desenho, as dissonantes, aberrantes, 

“incongruentes” significações disseminativas encontradas e cartografadas no Elevado João 

Goulart, e no Spittelau (em menor grau), multiplicadas pela ausência de desenhos 

designativos, aqui são enfraquecidas por ações de semeadura dos espaços que sempre 

retornam ou permanecem vinculadas à fonte de disseminação, ou seja, ao desenho onto-

teleológico proposto. 

Figura 19- High Line 

 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2017) 

 

Figura 20- High Line 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2017) 

 

Figura 21- Viaduc des Arts 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2018) 
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4.11. ENCETAMENTOS (ENXERTO) 

 O encetamento (Entame, em francês) é o enxerto de algo em alguma estrutura 

aparentemente coesa, uniforme, tornando-a uma estrutura em mosaico, onde o fundamento e a 

essência se perdem, abrindo a estrutura a outros começos sem uma origem simples ou 

identificável como primordial. Na literatura, corresponderia a um mosaico de citações, como 

diz Evando Nascimento em seu livro Derrida e a Literatura. (p. 97).  

 Entendido pelo próprio Derrida como um procedimento da Desconstrução, é algo que 

se ergue segundo linhas de forças e de ruptura localizáveis por desconstruir. 

 

“Entame são também as primícias ocorrendo num lugar não fixo de uma origem múltipla, 
multifacetada. Correspondendo-se com entaille, os dois termos indicam o golpe e a incisão 
num corpo textual inaugurando um novo texto, germinal.” (NASCIMENTO, 2015, p. 98). 

 

 Inauguradas como estruturas de mobilidade urbana para transportes rodo-ferroviários, 

as quatro infraestruturas estudadas são reinauguradas como novos textos urbanos opostos ou 

em conflito – no caso do Elevado João Goulart – com suas origens.  Com exceção do 

Elevado, inauguram uma outra lógica com um grau de coesão capaz de gerar um outro 

fundamento infraestrutural. Passam a ser infraestruturas naturalizadas como outra linha de 

mobilidade.  

 O Elevado, ao contrario, torna-se uma infraestrutura em mosaico ao não completar-se 

como um outro; é desconstruído em seu fundamento original mas não se realiza 

completamente como outro lugar. Permanece um lugar incerto entre o que pode ser e o que 

continua sendo. O entalhe que é feito em sua estrutura o afeta em seu fundamento mas não o 

reformata. Sucessivos golpes legislativos o transformam sem uma intervenção física. Sua 

origem unidimensional dá lugar a uma situação urbana multifacetada por não se realizar 

completamente como um novo fundamento. Ao deixar de ser plenamente algo, torna-se outro 

sem abandonar completamente seu fundamento original. 

 Entalhado pelo projeto de Hadid, o viaduto Spittelau, por sua vez, concretiza-se como 

um suporte artístico ao não concretizar-se plenamente como lugar de comercio e consumo 

imaginado pelo projeto de Hadid. O encetamento de uma nova estrutura sobreposta ao viaduto 

fracassa em sua intenção de reinaugurar o viaduto segundo uma nova lógica. 
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 O encetamento efetuado, ao não se completar, lança o viaduto a uma destinerrancia11 

urbana que, ao mesmo tempo que o esvazia das intenções projetuais imaginadas, o lança em 

um movimento de devir que vai, aos poucos, construindo um outro  fundamento urbano para 

essa estrutura, muito distante do imaginado. O novo fundamento não é definido pelo golpe 

sofrido com o advento do projeto de Hadid, mas é emulado por ele ao acompanhar o 

“fracasso” mercadológico” e imobiliário do conjunto habitacional projetado por Hadid. 

 

 

 

 

             Encetamento, dito acima, pode significar enxerto e entalhe, além da matéria e aquém, 

adição e subtração do ente. O que podemos ver são quatro entidades infraestruturais 

entalhadas e enxertadas através de encetamentos que alteram seus sentidos e significados, por 

vezes definindo e antecipando, prematuramente, os devires e porvires desses entes, ora 

simplesmente livrando-os de suas amarras onto-teleológicas, abrindo-os para uma errância 

quase incontrolável, como é o caso Elevado João Goulart. 

 

4.12. DESLOCALIZAÇÕES E DISSEMINAÇÕES  

 Para falar dás disseminações de um texto a partir de encetamentos pontuais, Derrida 

cria o conceito “Dissemence”. Dissemence é um termo composto das palavras Semence e 
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Figura 22- 

Fonte:grupo de pesquisa Cidade e 
Arquitetura e Filosofia. Líder: Igor 
Guatelli. (2018) 

!

Figura 23- 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2018) 
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Dissémination. Em Glas, Derrida diz que a semeadura, ou o ato de semear torna-se mais 

importante que a fecundação ou o fecundar. 

              Na ação de semear, as sementes lançadas podem ter seus destinos desviados, 

deslocados por agentes externos, podem fecundar em locais absolutamente imprevistos. O ato 

de semear é um devir, portanto, para Derrida. Ao contrario, o sêmen, a inseminação do sêmen 

no ato da fecundação tem seu endereço traçado de antemão, mesmo que não atingido. Já 

considerando-se o sucesso ou fracasso da inseminação, o grau de imprevisibilidade é nulo. 

 Considerando-se a destinação do ato, a ação de semear é mais incerta e imprevisível 

que a fecundação.  

 Novamente, considerando-se as 4 infraestruturas analisadas, a abertura e/ou 

fechamento de suas destinações variaram conforme a ação baseada na promoção de 

fecundações ou re- semeaduras dessas infraestruturas semeadas “espontaneamente” pelo 

tempo histórico (Figura 24 e 25) 

 Pelo já discutido, High Line e Viaduc des Arts foram inseminados por projetos que 

deixaram pouco espaço para florescimentos imprevistos. Foram fecundados por um desenho 

que já traçava suas destinações com grau de certeza e fixação dos pressupostos que pouco ou 

quase nada floresce além do que foi fecundado. 

 

 

 

 O design adotado foi um veículo de fecundação e esterilização ao mesmo tempo. 

Deslocamentos estético-funcionais, em relação ao que eram, foram promovidos, mas um 

deslocamento que locou-os novamente em uma outra destinação. Deslocar foi um ato 

Figura 24- High Line (antes do projeto) 

Fonte: Livro The High Line (2015) 

Figura 25- High Line (antes do projeto) 

Fonte: Livro The High Line (2015) 
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contaminado por um desejo de criar e pré-fixar essas infraestruturas em outros “lugares” 

urbanos. Passaram a ser lugares para algumas atividades, limitadas por um desenho que os 

prefigurou, formatou e os enquadrou, apesar da intenção de transformá-los em locais de 

deambulações e perambulações.  

 Ao contrario, Elevado e Spittelau foram semeados por ações legislativas e 

arquitetônicas que, ao mesmo tempo que os inseriram em um processo de devir urbano, 

permaneceram com um grau de indefinição o suficiente para que não fossem formatados, 

prefigurados por desenhos e/ou  ações elaboradas a ponto de localizá-los como outra coisa.  

 O termo Dislocation, em francês, significa tanto disponibilização, disposição, como 

provisão, apesar de sua proximidade com a ideia de deslocamento; em inglês, tem um sentido 

de luxação. Na Dislocation há sempre lugares incompletos, provisórios ( precários, talvez), 

pois guardam rastros da posição anterior e posterior, sendo mais espaços em trânsito que 

lugares estabelecidos, espaço entre lugares que não se estabilizaram como um lugar 

reconhecível, espaços sem aura ( entendendo-se aura como o exercício distanciado do ótico), 

onde a comunicação entre usuário e suporte, entre expectador e obra implica uma confusa 

tatilidade, de uma proximidade que possibilita o divertimento da invenção e não apenas do 

usufruto.  

 Elevado e Spittelau foram deslocalizados de seus pressupostos, porém, mais a partir de 

um movimento de luxação - sem a necessária implicação com o ajuste e a provisão como 

outra situação ou lugar- do que de deslocamento. O termo deslocamento sugere o movimento 

e estabilização em outra situação ou localidade, disponibilização poderia ser interpretada 

como um lugar não resolvido, apenas disponível, sem indução de uso, instável. Pelo já 

exposto, seriam, em diferentes graus, os casos do Elevado João Goulart e do Spittelau Viaduct 

(Figura 26), quando comparados ao High Line e ao Viaduc des Arts. 

 Inscrições urbanas desligitimadas em seus pressupostos, desamparadas por perderem 

suas significações onto-teleológicas, as 4 infraestruturas diferem entre si como potências 

disseminantes ao receberem novas inscrições. Inscrevendo-se como suportes urbanos 

transfigurados, ao deixarem de ser ou tornarem-se menos o que eram, tornam-se topos e fonte 

de suposições e outros pressupostos, alguns indicados, alguns revelados, outros 

intencionalmente obscuros, como já discutido sobre o High Line. 
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 Sentidos e significados luxados, e não, simplesmente, deslocados ou reposicionados, 

permaneceriam em uma posição entre onde estavam e para onde foram lançados, 

precariamente posicionados em suas imposições urbanas.  

 

4.13. LUGARES [IN]SUFICIENTES 

 Desde Aristóteles, o lugar está ligado a uma situação precisa, de reconhecimento de 

algo, implica, portanto, precisão. Um topos, locus, situs, é um lugar reconhecível, definido, 

habitável, um espaço orientado e um espaço de orientações que nos permite nos orientarmos e 

nos localizarmos por estar carregado de referências e orientações. Papel da arquitetura criar e 

agenciar lugares no mundo.  

 Seria passível pensarmos em lugares insuficientes como quase lugares que se 

tornariam lugares apenas quando habilitados por um desejo de morada que supera a inaptidão 

ou o dom daquele espaço para a morada?  

 

 

 Como toda grande infraestrutura de mobilidade de massa rodo e ferroviarista, sabemos 

como o Elevado João Goulart, historicamente, criou na cidade um território antitético à 

morada, à permanência, seja sob e sobre ele ou mesmo em suas bordas. Foi inserido na cidade 

como uma aberrante estrutura de concreto, impositora de uma conhecida lógica rodoviarista 

ao mesmo tempo que arruinava o espaço que passaria a habitar tornando-o inabitável, em um 

sentido aristotélico.  

 

Figura 26- Spittelau Viaduct 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e 
Arquitetura e Filosofia. Líder: Igor Guatelli. 
(2018) 
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 Porém, ao contrario das outras três infraestruturas analisadas, que deixaram de ser o 

que eram ao permanecerem desativadas e abandonadas por um período, um processo de 

lobotomia urbana foi fazendo com que o Elevado João Goulart fosse, gradualmente, se 

distanciando de sua própria memória, lançando-se em um processo de devir insuficiente 

quanto aos seus pressupostos. Ao invés de se tornar efetivamente outro algo, durante décadas, 

passou a deixar de ser cada vez mais, nunca deixando de conservar, ao mesmo tempo, rastros 

do que foi ou continuaria sendo. Processos incompletos, o Elevado torna-se uma estrutura 

insuficiente em sua dimensão onto-teleológica, nem um, nem outro, nem arterial viária, nem 

parque urbano, sem se efetivar como um e outro.  

 High Line, Viaduc des Arts, sobretudo, ao serem redesenhados para serem parques 

lineares, tornam-se lugares suficientes para essa nova existência, suficientes a ponto de 

induzirem modos de ocupação, modos de ação e apropriação, enfim, ao induzirem modos de 

existência.  

 Passam a ser estruturas representativas de uma nova lógica ostentadora de suas 

próprias virtudes - outros modos de existência - e limites -  limitações desses mesmos modos 

de existência. Spittelau (Figura 27) e, principalmente, Elevado João Goulart (Figura 28) 

ostentam seus próprios limites ao falharem em seus devires como lugares urbanos, mas, que, 

talvez por isso, carregam a virtude de serem espaços de quase nada, acontecimentos 

dispersivos, imprevistos, aparentemente desajustados. 

  

  

 

 

Figura 27- Spittelau Viaduct 

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e 
Arquitetura e Filosofia. Líder: Igor 
Guatelli. (2018) 

Figura 28- Elevado João Goulart  

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e 
Arquitetura e Filosofia. Líder: Igor 
Guatelli. (2017) 
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 Como Khôra, as insuficiências do Elevado e do Spittelau como lugares auráticos, 

como lugares para serem vistos ou detentores de uma arte social, de construção de sociedade, 

são justamente a possibilidade desses quase lugares darem sempre lugar a lugares, a outros 

lugares. Lugares que se formam a partir da ação tátil desejante dos corpos que as habitam e 

habilitam com inscrições imprevistas e não a partir do império do ótico (High Line), são 

apenas territórios de recepção daquilo que não foi convidado por um desenho prévio. 

 Ao não consolidar-se como um lugar, naturalizado em seu [novo] ser, o Elevado João 

Goulart é um arquivo que resta de um ente que está sempre se reapresentando como outro 

lugar. Dando lugar às imprevistas inscrições que o constituem como outro lugar, sempre em 

processo, o Elevado é um retorno espectral de si mesmo, dia após dia, um retorno insuficiente 

como ente que não se consolida ou cristaliza em seu [outro] ser, seja ele anterior ou posterior;  

 Ao contrario do High Line e do Viaduc des Arts, o Elevado João Goulart é um ente em 

permanente atualização, um fantasma diário (ente insuficiente) de sua própria ignomínia e 

infâmia urbanas que, como vemos, pelos traços póstumo e testamental que ainda carrega, 

transforma-se em fonte paradoxal de virtude (Figuras 29 e 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29- Elevado João Goulart  

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2017) 

 

Figura 30- Elevado João Goulart  

Fonte: grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e 
Filosofia. Líder: Igor Guatelli. (2017) 
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5. PENSAR A IMAGEM 

 

 Textos construídos a partir dos encontros e discussões realizados ao longo do ano de 

2017 pelo grupo de pesquisa. O resultado mostra a potência de se pensar a realidade visível 

para além de seus pressupostos e visibilidades imediatas. 

 

INSUFICIÊNCIA DE DESIGN: VIADUC DES ARTS 

 

 

 

Na cidade de Paris o Viaduc des Arts adquiriu um papel de grande importância para 

discussão sobre o design e suas conseqüências para o usuário. A situação na imagem evoca a 

ideia da desnecessidade do design para certos funcionamentos de uma estrutura, ao mesmo 

tempo que mostra as possibilidades e conquistas a partir da ideia de insuficiência do 

ordenamento e codificação de um determinado lugar. É de questionar se encontramos nessa 

insuficiência um desvelamento a cerca da sobrecodificação de lugares promovidos pela idéia 

do espetáculo.  

A noção de insuficiência adquire importância ao passo que se percebe que algumas 

características e usos do viaduto, como por exemplo seu funcionamento na cidade, conexão e 

apropriação, podem ser gerados a partir da indeterminação de alguns fatores estéticos. Esses 

fatores, normalmente produzidos por arquitetos e desenhistas da cidade, tendem ao grande 

impacto e mobilização de uma cidade que conspira ao esplendor. Por outro lado as tentativas 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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de coesão no desenho implicam em uma maior codificação do espaço e no caso do viaduto 

não existe indícios dessa coesão. Deste modo entende-se que as coisas foram colocadas pra 

resolver problemas pontuais e nada além disso. 

 A conexão com a cidade pela passarela metálica, por exemplo, cumprindo exatamente 

seu papel de ligação, seu design se apequena. Isso significa ser o mínimo suporte para a 

passagem da praça para o elevado, sem o embelezamento ou a sugestão de um desenho 

enobrecedor.  Os guarda-corpos do elevado, o paisagismo lateral, o elevador e a pequena 

passarela que interliga a infraestrutura e o chão, todos com o design necessário, mas 

possivelmente insuficiente. O piso central forma um corredor único e suficiente para o 

caminho possível, o jardim não é excepcional e sim comum. Assim pode-se dizer que não há 

nele o design que excede sua formação. Não parece haver ali o caso da sobrecodificação a 

serviço do espetáculo. Não se vê a preocupação com O desenho sedutor, capaz de garantir a 

publicidade do lugar. 

Não há nele a sofisticação do design. Ele, na verdade, cria um agenciamento sobre os 

espaços nas suas dimensões funcionais, esse agenciamento resolve apenas uma conexão, 

resolve a escada, o banco, o guarda-corpo, e mostra a possibilidade de coexistências. Não 

uniformiza a paisagem não é um design homogenizador, trabalha com justaposição e 

sobreposição no tempo. Na imagem não existe uma sobrecodificação do espetáculo: não há 

excesso.  

 

 

Por Alexandre Abrahão 
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OS LIMITES COMO PROPULSORES DO DESEJO. OS LIMITES COMO CONVITE. OS 

LIMITES COMO FREIO E CONTROLE.  

 

 

Ao perceber os procedimentos instintivos de um animal no meio urbano, como uma 

pomba que pousa no muro de concreto como se fosse galho que ampara sua pausa, percebe-se 

que ele se forma para ela enquanto casca de um tronco, planificado. Se não fosse o caso do 

vidro quebrado, agregado ao concreto, configurando o formato de pontas soltas com a 

intenção de rasgar qualquer indivíduo que tente ultrapassá-lo, seria como qualquer pouso 

comum para a pomba. O limite se dá no elevado, o limite é visual e físico, propositados para o 

acaso de algum sujeito não convidado tentar pular das margens de um ao interior do outro. O 

elevado pressupõe uma nova segurança, também elevada.  

Os cacos vidros são representativos de um movimento de improviso, urgente e 

precário. Um dispositivo de limite instaurado devido a necessidade imediata de barrar o outro. 

A própria invenção da barreira, cheia de táticas populares contidas nos novos limites criados, 

dialoga e se referencia ao elevado o tempo todo. Agora, por ele criadas, as produções de 

barragem se tornam cada vez mais inéditas. A liberdade de um torna-se configuradora da 

produção de novos limites nas laterais do minhocão. O limite colocado parece nunca ser o 

bastante, pois em cada momento é necessário uma nova barreira, e todas resultam 

sobrepostas, como se a cada uma, criasse-se junto um convite para novas transgressões. 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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O direito a cidade por um lado mostra a cordialidade, o viver junto de Richard Sennet, 

o minhocão mostra essa possibilidade, mas tambem mostra no âmbito coletivo o aumento de 

hostilidade como ameaças e arruaceiros. Dualidade entre o coletivo que usa a rua e a ameaça 

ao individuo. O Grupo social nesse sentido vira vandalização para outros. 

O elevado supõe, dadas suas condições espaciais, o florescimento e a invenção de 

infinitos modos de pensar relativos a seu uso e atribuição; não se apagam e mesmo assim 

nascem e morrem nele. Criam-se e depois se esvaem, nunca possíveis de capturar ou eleger 

um em detrimento de outro, para então a consolidação de uma possível prática espacial 

hegemônica ¹, que viesse a excluir o restante. Entre as formas de violência surgidas dessa 

liberdade, as consequências externas aos limites físicos do minhocão parecem ter levado à 

formação de processos empíricos de defesa contra invasores, motivando tentativas de 

segurança sempre modificadas e complementadas a cada novo salto e atravessamento 

conseguido.  

A tamanha liberdade, especialmente noturna, faz com que se invente um espaço 

precavido aos possíveis violadores. Assim, a noite sempre aberta aos usuários, reaparece no 

dia. O momento de ocupação mostra seus rastros, mas não da invasão, e sim de uma 

suposição a partir da invasão na hora que todos dormem, que mostra seus rastros produzidos a 

cada nova tentativa. A relação com a suposição de que a ocupação gerará invasão. Cada 

artimanha e possibilidade inventada resulta num novo desmembramento de gradil: espinhos, 

barreiras pontiagudas, arames farpados, na horizontal vertical diagonal, enrolados e 

amontoados agora na cota alta, gerando novas possibilidades de invasão. Novos momentos de 

invenção. Há de se perguntar, tais barreiras orgânicas se assumem como um fragmento do 

existido? 

De fato, o que se tem é uma composição natural dos arames farpados, seguindo as 

linhas dos edifícios, nas quinas mais suscetíveis, crescendo na vertical e acompanhando o 

traçado do edifício, seus pontos vazios e sua nova vulnerabilidade proporcionada pelo traçado 

do elevado. A relação dele com seu entorno, dessa forma, se dá no momento mais único e 

íntimo, no ponto máximo, na extremidade entre um e outro, no momento do quase toque, do 

quase esquivar-se. O elevado se aproxima tanto do edifício que causa uma relação brutal. O 

peso do concreto direciona-se por um momento ao edifício, indicando um encaminhamento 

para a destruição dele, mas claro, quando chega a hora da curvatura ele se inclina gentilmente 

e desvia-se da edificação. Esse pequeno espaçamento, pequena fresta peneirando um mísero 

raio de sol aos transeuntes do baixio, esse milímetro na escala é o quase toque que atinge o 
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momento de sua dimensão mais brutal, mais tensionadora. O elevado não chega ao andar do 

edifício, não passa a uma distância razoável, ergonômica e funcional relativa a norma de 

distâncias entre construções, na verdade ele para justamente no máximo, no limite de sua 

existência no confronto com um outro objeto. Ambos que não poderiam se encostar jamais, se  

aparecem no momento Maximo entre seus limites de vínculo espacial.  

O minhocão de certo modo gera muita liberdade, por outro lado a reação contrária dos 

que moram junto. A emancipação social desejada nele pode, para muitos indivíduos, quebrar 

o contrário social. Sob os aspectos de uma soleira o minhocão encontra outra ambiguidade, a 

vontade de ser uma coisa e outra, transitando entre espaço domestico e privado. A soleira é 

sempre o espaço da negociação entre esa dualidade. As características dos gradis, das defesas 

por conseqüência dessa indeterminação e intensa negociação, geram objetos como na imagem 

mostrada. Do mesmo modo como os arruaceiros tentam novas maneiras de invadir, os 

proprietários inventam novos limites entre o particular e o publico. Obcecados sobre os 

limites, esses geram a dúvida sobre se há limites suficientes e se a tentativa se alarga por 

causa ou por consequencia. A proteção nunca parece suficiente. 

 

 

 

Por Alexandre Abrahão 
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A CARCAÇA DE CONCRETO  

 

 

A carcaça que se tornou viva. Mais viva e flexível que aquela que lhe tira forma e 

postura, mais flexível que, dentre as várias possibilidades, consegue ser todas; mais infinita 

por negar ser infinito, mais possível por negar ser o que ela é.  

A morte de sua alma anterior, agressiva e impositiva, fez renascer a alma da 

possibilidade e da harmonia. A sua falha tentativa de ser chão o fez ser mais que a lógica 

daquilo que a perseguia, a lógica da hierarquia, dos dignos de usar o espaço, aquela lógica que 

escolhe a dedo a quem pertence o lugar e se permite dizer o que é humano ou não. Essa falha 

no ser, essa crise de identidade que o tornou vazio de objetividade o mostrou como a 

abstração necessária para as pessoas explorarem o seu conteúdo (ou melhor definindo, 

descobrir o seu conteúdo). Ele é tudo por não ser nada.  

A demanda de espaço para realizar as vontades cidadãs multiplicado pela carência em 

ser algo traz esta personalidade do Elevado cheia de heterônimos pessoais para cada usuário 

do espaço. Para uns uma via elevada para carros, para outros o quintal expandido de seu lar. 

Não importa, de alguma maneira o espaço indeciso se tornou o oásis urbano, um espaço que 

de nada definido ser a definição abstrata de nossos sonhos, como uma caixa de areia, o campo 

das possibilidades. 

A sobreposição de realidades dão o curioso teor heterotópico, ele é mais do que 

poderíamos sequer entender só de imaginá-lo, é a experiência de ser Elevado que finalmente o 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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personaliza. É a cópia mal feita de seu original, o chão urbano, e por ironia se tornar mais do 

que a aquilo que o modela.  

É a radiografia de concreto do percurso urbano, como aos nossos pés lhe é natural e 

familiar, mas aos nossos olhos impressiona pela sua sinuosidade cheia de curvas caminháveis, 

mas de certa forma abstrata. Tudo pelo deslocamento de seu uso original para veículos como 

via para um espaço livre, a estranheza em ocupar o espaços sagrado dos veículos de transporte 

que compõe o que é a experiência “Elevado”. 

 

 

 

Por Allan K. Tacoshi 
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ALÉM DOS LIMITES 

 

   

 

Tarde de domingo: uma avenida fechada aos carros, aberta às pessoas. Público 

presente caminha, pratica exercícios, marca encontros. Uma menina olha para o movimento, 

tranquilamente, segura de si, por trás das grades. Grades de proteção, muretas de concreto, 

separação do leito em asfalto.  

Uma barreira se mostra presente, sequencial, isolando acesso nos dois lados da via. 

Qual risco é imperativo à existência de tais bloqueios? Que passeio é esse que se mostra tão 

recluso? Dos edifícios lindeiros, as fachadas em cegas empenas denotam não haver entradas 

ou acessos. Os edifícios se voltam contra a via, e a via se volta contra os edifícios.  

Atrás da menina o chão não se apresenta igual. Não segue um mesmo eixo, nem 

consta em mesmo plano: é, pois, outro chão, outra realidade. Como definir esse novo nível? 

Onde estaria o chão real? Sobre a confirmação de um plano abaixo, aufere-se a existência de 

plano acima. Planos superpostos, chão sobre chão. A via, assim, eleva-se do solo, e dela não 

se liga a outro plano. Permeia a cidade construída, por entre prédios e esquinas, limitando-se a 

não tocar nas beiradas. Ela se afasta do limite e cria novos limites. Ao não se unir, afasta-se 

ainda mais. 

A menina que observa o movimento está no plano da via, rés daquele chão; que 

porém, “do outro lado” das pistas, não permite sequência. O piso cessa às bordas do tabuleiro 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 



)$!

!

e impede o livre caminhar. Das muretas de concreto, o elemento que preserva da livre queda e 

que retém os incautos do abismo criado. Do perigo criado. 

Da barreira disposta pelo fosso em abismo, surge outra barreira a impedir o desastre 

em queda. A mureta é barreira, criada para não haver travessia, não existir a livre passagem. 

Passagem, porém, feita por uma menina. 

Ela se arrisca e põe à prova sua capacidade de ir além. De ultrapassar os limites 

impostos pelo projeto; e questionar a estrutura. Por sobre o pórtico de sustentação, ela passa a 

observar o movimento das pessoas em novo ângulo; e estas também a encaram com surpresa, 

afinal, ela está fora daquele “chão”. 

Mais que coragem e destreza, a garota se calça na apropriação do território existente. 

Descobriu uma parte ignorada da cidade. Deu valor de permanência àquela forma tida como 

mero apoio estrutural de uma obra pensada apenas à breve passagem. Rés do chão que se 

tornou rés pública. Uma conquista da menina que agora observa os planos em tranquilidade, 

em um ar altivo de quem se impõe sobre o terreno e passa a subjuga-lo. 

A via elevada trouxe a passagem de veículos pelo alto, criando um novo chão. As 

pessoas se apropriaram deste, em todos os seus limites impostos, fidelizando as relações ao 

novo plano. A menina agora tendia a ultrapassar as barreiras, desbravar o território e 

questionar o próprio “chão”. 

 Por que não ousar os planos? Por que não olhar por além dos limites? 

 

 

 

 

Por André França 
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ENTRE PLANOS E DEVIRES: SOBREPOSIÇÕES  

 

 

 

Uma pessoa caminha por Viena, na Áustria, em trecho do reconhecido Spittelau, de 

Otto Wagner. Por um instante, o direcionado foco de atenção à estrutura, um convite a 

repensar a ocupação dos espaços. E não por menos: afinal um conjunto de edifícios de formas 

singulares se sobrepõe a um viaduto disposto em arcos, datado do século XIX. O branco-

acinzentado das empenas modernas contrasta com os tons terrosos da estrutura em arcadas. O 

“novo” que se sobrepõe ao antigo – no que valha a comparação temporal das construções. A 

intervenção que não altera a pré-existência, mas que dela toma seu partido. 

A estrutura do viaduto marca presença no espaço e se torna perceptível a partir das 

proximidades. Um elemento arquitetônico que se preserva no tempo, com base sólida, calcada 

em robustos pilares de cimento e tijolos cerâmicos, com vãos que se vencem por arcos em 

extenso trajeto. Dos arcos, os interstícios, sem definido uso, foram apropriados por outras 

leituras, que não apenas as breves passagens. Na presença da caixilharia e vidro, forma-se 

espaço disponível para diferentes atividades, mas que por hora, mantém-se vazio. 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. 
Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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Acima dos arcos, caminhos de ciclismo e caminhada. Os postes de iluminação 

denotam a presença de pedestre em passagem naquilo que outrora se firmara como eixo de 

ferrovia. Uma evidente alteração de usos no tempo. Um movimento que, além de 

heterotópico, é demarcado como forte rastro da história local. 

Mas o plano do viaduto não é o mesmo do chão, e a este pouco se comunica. Também 

não está conectado aos mais recentes edifícios; em que se revele sublime a estrutura em 

coexistência. Em inusitadas linhas, o conjunto instiga o observador pelo olhar: Por que este 

formato? Como fica em pé? De que maneira se alcança cada pavimento? Questões de 

estrutura, mas também questões de lógica. Lógica contradita, perturbada na sua essência. 

Posta à prova em suas certezas. 

Se a justificada de um viaduto está na transposição de diferentes planos, elevando um 

sobre o outro; o edifício de Zaha Haddid se firma como uma nova camada. Acima do viaduto, 

sem nele tocar. Um novo plano criado, em que o espaço de ocupação, privado, está justo 

acima de outro, de passagem, em livre e pública fruição. Um desafio ao entendimento, sendo 

a forma como não direta consequência da função, nem o locus compreendido nas convenções 

de uso de terreno e solo. 

O edifício se desloca do eixo, remete ao viaduto, quase o “abraça”, mas a ele não se 

une. Uma desobediência das normas, decodificando sentidos e significados. À vista do 

passante, um sentimento de surpresa se faz presente. Os edifícios que cindam da conexão, e 

que intentam negá-la, por fim, desvelam suas nuances, apresentam por recorte seus detalhes. 

O viaduto que amplifica suas tradicionais linhas na justaposição dos edifícios, destacado a 

partir das diferenças. 

Uma relação de coexistência e estranhamento. O edifício surge como novo elemento 

projetado a questionar o ambiente construído e a si próprio; enquanto o viaduto tem borrada 

mais uma vez sua relação com a cidade, na afirmação por seus usos. Uma pessoa caminha 

pelo Spittelau, e se atenta à inusitada relação de planos: instigante em seus devires, relevante 

no repensar dos espaços. 

 

 

 

Por André França 
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TRIANGULAÇÕES 

 

 

 

A cidade como resultante à superposição de elementos em distintas fases. O Minhocão 

como sobreposição contínua à malha urbana, não passível de ser ignorado. Um eixo que 

recorta a cidade, e que por quilômetros serpenteia entre os edifícios. Alguns até parecem se 

alinhar ao elevado como se dele tivessem partido; enquanto outros, em tão diferentes eixos, 

por pouco não se conflitam com a estrutura.  

Por um momento, a marquise de um edifício não encosta no tabuleiro do viaduto. Os 

dois planos superiores se equivalem à mesma cota e por pouco não geram um único e 

contínuo elemento. Da mesma forma, configuram uma grande laje, que restringe o chão da 

claridade do dia. As estruturas estão lá, mas já não se denotam em identidade clara. O 

sombreamento impede o detalhe, interpõe a dúvida, amealha a curiosidade e nubla a 

convicção.  

Se o concreto beira os centímetros e determina a não-junção, o mesmo não se pode 

afirmar das auxiliares estruturas que compõem o objeto: grades, barras e aramados em lança. 

No intento da proteção em níveis superiores, defesas pouco afáveis são assim dispostas. E tal 

a sobreposição, que até se duvida se os farpados arames circulares não provocam o contato 

por pouco evitado pelas bases de concreto.  

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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O Elevado contrariou a frequente ordem das coisas: carros e pessoas de passagem ao 

chão, moradas em diferentes andares acima. Com o viaduto, o chão da cidade ganhou novo 

nível, mais alto, à altura dos primeiros pavimentos. Seguiu-se com o teórico fim das 

propagadas segurança e privacidade, frutos da distância do térreo. Distância do contato. Busca 

ao individual. 

O contato passa a não ser desejado. A proteção dos planos superiores passa a ser uma 

verdade excêntrica: à medida que os planos quase se tocam, seus caminhos quase se cruzam; e 

este se configura como o mal a ser evitado. A todo custo. Com todas as armas. Com toda a 

proteção. Proteção ao patrimônio, ao espaço privado. Mesmo quando ainda acima do terreno 

público, na marquise do passeio público. 

Os aramados fazem lembrar que o contato e a transposição de planos não são bem-

vindos. A disposição de ameaças, uma cena já comum à vida urbana, tanto quanto a reclusão 

dos moradores, como alternativa possível ao problema gerado.  

A cidade dos diversos níveis expõe o conflito. Cercear o acesso de quem trafega pelos 

planos superiores, ao mesmo tempo que estes planos já cessam o contato do chão original 

com o céu e todos os gabaritos. Das triangulações, resquícios de aberturas revelam a 

intensidade da luz solar: tão forte por ser tão pouca. Ao cerceamento do céu, a intensa luz que 

chega ao chão faz coroar a construção à frente: o edifício inusitado. Aquele que se desenha 

diante o viário, em limites perfeitos à marquise e ao tabuleiro. As redondas ventanas intentam 

a um ângulo único de visão. Visão categórica a todas as frentes: edifício, elevado e chão. 

Surpresas para cada ponto de vista. Ainda mais para quem do solo observa. A lógica das 

formas não resiste em uma evidente talha. Provocam o conflito do pensamento. Aguçam a 

curiosidade do construído. Trazem à tona o sublime em descoberta, num instante à exata 

confluência. Da sombra, a triangulação dos planos. Dos planos, o triangular das sombras. 

 

 

 

Por André França 
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CENÁRIO 

 

 

 

 A corrosão e a dissolução dos laços comunitários tem sido objeto de estudo de muitos 

sociólogos da sociedade contemporânea. Alguns deles, como Baumanacreditam que na 

contemporaneidade essa corrosão está ligada a ideia da solidariedade ter sido substituída pela 

competição, gerando nos indivíduos uma sensação de abandono, de estarem entregues aos 

seus próprios recursos escassos. Essa dissolução na modernidade gera uma sensação 

compartilhada de um perigo eminente, um medo do outro. 

Essa sensação compartilhada em relação ao outro, de medo e insegurança, muitas 

vezes nos leva a depositarmos a nossa confiança na vigilância dos ambientes, e assim, 

passamos a construir cidades (em suas mais variadas escalas) para proteger seus habitantes, e 

não para integrá-los às comunidades às quais estes pertencem. 

Assim, nascem lugares inóspitos, lugares de fluxo, onde não há interação ou 

convivência. Onde imperam indivíduos focados em si mesmos, arrastados pelo intenso fluxo 

do medo do outro. Como podemos perceber na primeira imagem, um mar de carros, cada um 

com o seu condutor buscando o máximo de conforto e fluidez, mas que não consegue se 

perceber engarrafado. 

Mas em meio de todo esse cenário existem lugares, ou talvez momentos, nos quais 

essas lógicas se invertem. Na segunda imagem podemos ver o mesmo território, antes 

inóspito e tomado pela lógica do individualismo e medo, recebendo um novo significado, uma 

nova possibilidade. O mesmo elevado que recebe toneladas de carros todos os dias também é  

capaz de receber uma platéia leve e disposta a olhar uma nova cena. No momento 

capturado nesta imagem, a janela que até então enquadrava uma paisagem um tanto quanto 

Fonte: Sissy Eiko. (2017) Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. 
Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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inóspita, agora se abre para uma nova possibilidade: ser cenário, o cenário que mostra a outra 

face do outro, a perspectiva da interação e das relações.  

Propõem-se assim, uma nova relação entre o elevado e a cidade, bem como entre o 

elevado e a comunidade local: a lição de ser uma outra coisa. De ser cenário, ser plateia, ser 

parque e acima de tudo ser palco de uma outra possibilidade de cidade, uma cidade que 

assume o papel social do conflito, mas que ao invés de propagar a sensação compartilhada de 

perigo, insegurança e medo prefere se abrir a compartilhar a sensação de conviver, respeitar e 

dividir. Talvez esse seja o desejo que move dezenas de pessoas ao leito de possibilidades do 

Elevado todos os dias, a sensação de pertencer. 

 

 

 

Por Andresa Lêdo Marques 
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O ESPAÇO SUFICIENTEMENTE BOM 

 

 

O ponto mais espaçoso e popular do High Line, localizado na região Oeste de Manhatam, é a 

intersecção entre a 17ª e a 10ª avenida. Nesse ponto, está uma espécie de arquibancada com uma 

grande janela envidraçada que faz o recorte da paisagem. Como bem ilustra a imagem, tirada em um 

horário de almoço na região do Chelsea Market, muitas pessoas - sobretudo turistas - dirigem-se até 

esse local, e ali ficam, contemplando dezenas de carros, pessoas e os tradicionais táxis amarelos no 

intenso e acelerado fluxo da Big Apple.  

Mas além de recortar a 10ª avenida, essa imagem também faz um recorte da paisagem do 

entorno do parque elevado, que está em transformação desde a implantação do mesmo. Essa 

transformação do entorno do High Line pode simbolizar tanto o sucesso do parque, como também 

apontar para a gentrificação do território e a crescente desigualdade de Manhatam. Se prestarmos 

atenção a essas e outras imagens recentes do High Line, perceberemos que a maioria das pessoas que o 

visitam não parecem ser o que os americanos chamam de “locals”, cidadãos locais. Parecem ser 

pessoas que estão ali de passagem, para conhecer um lugar que passou por uma transformação radical. 

Uma pesquisa recente da City University of New York demonstrou que embora exista um 

discurso que aponta para o High Line como um ideal de parque democrático com mistura social, a 

maioria dos visitantes do mesmo é caucasiana, em um grau que está longe de ser alinhado com a 

demografia étnica do bairro, posto que o Chelsea é um bairro de população negra. (REICHL, 2016) 

A excelência técnica e estética do desenho do High Line é notável. Tão notável, que tem 

atraído pessoas de diversos lugares do mundo para ver de perto um dos parques lineares mais famosos 

do planeta, e um dos pontos turísticos mais frequentados de Nova York. O desenho é extremamente 

cuidadoso, determinando claramente a função de cada espaço e de cada elemento disposto no 

tabuleiro. São claramente definidos por meio do desenho quais são os espaços de contemplação, os 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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espaços de passagem,  os limites que não devem ser ultrapassados, ou seja a ideia do projeto é 

trabalhar com limites detalhadamente definidos em diferentes escalas.  

Como podemos observar na segunda imagem, o limite entre o “público” e o “privado” é 

afirmado e reafirmado de diferentes maneiras: o paisagismo define claramente o lugar cedido para o 

trânsito de pedestres além de servir como barreira, visual e física, entre o terraço privado de um dos 

residenciais nas bordas do parque e o tabuleiro do High Line. A diferença de nível entre esses dois 

elementos também configura uma outra barreira, além das cortinas blackout no nível do pedestre. 

Todas essas estratégias de desenho, demonstram a excelência do projeto em estabelecer limites claros 

aos sujeitos mantendo um padrão estético atraente a grande parte da população, o que pode ser 

interpretado como uma virtude do ponto de vista técnico, mas também como um problema quando 

consideramos o processo de espetacularização e mudança de significado desse território. 

Sabe-se que houve um processo de participação da população durante as etapas de projeto, 

mas talvez a preocupação dos arquitetos com a estética do parque tenha superado a atenção da equipe 

com a população local. Em uma entrevista ao City Lab, Robert Hammond, um dos co-fundadores do 

Friends of the High Line disse:  

 

“Ao invés de perguntar como deveria ser a aparência do parque, eu deveria ter 
perguntado: “O que nós podemos fazer por vocês?” Porque as pessoas tem 
problemas maiores do que Design”. 1 

 

Durante a pesquisa, trabalhamos com o conceito de recalque da psicanálise freudiana. Talvez, 

nesse ponto da pesquisa, poderíamos retornar à psicanálise, agora com uma abordagem winnicottiana, 

quando o mesmo aborda a questão da transformaç ão e do desenvolvimento do indivíduo a partir da 

configuraç ão de um ambiente suficientemente bom, em aspectos totais, físicos e emocionais. 

Segundo Winnicott (1990), o ambiente suficientemente bom não é aquele que provê todas as possíveis 

necessidades do indivíduo, mas aquele que dosa a exposiç ão do mesmo à frustraç ão frente a 

necessidade, dando assim, o suporte necessário e o não excessivo.  

     

Ela existe e prossegue existindo, ela vive, cheira, respira, seu coraç ão bate. Ela está 
ali para ser sentida de todos os modos possíveis. 
Ela ama de um modo físico, proporciona contato, calor corporal, movimento e 
quietude de acordo com as necessidades do bebê .  
Ela fornece a possibilidade de o bebê  fazer a transiç ão entre o estado tranqü ilo 
e o estado de excitaç ão, evitando surgir de repente com o alimento a exigir a 
resposta do bebê . 
Ela providê ncia alimento aceitável nos momentos adequados.  
No início ela permite que o bebê  domine, estando disposta (visto que o bebê  está 
tão perto de ser uma parte de si mesma) a manter-se de prontidão para responder-lhe. 
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1-https://www.citylab.com/solutions/2017/02/the-high-lines-next-balancing-act-fair-and-affordable-
development/515391/?utm_source=nl__link3_020717 

 
Aos poucos ela vai introduzindo o mundo externo, compartilhado, graduando 
cuidadosamente essa introduç ão de acordo com as necessidades do bebê , que 
variam dia a dia e de hora em hora. 
Ela protege o bebê  de sustos e coincidê ncias (por exemplo, uma porta que bate 
no momento em que o bebê  pega o seio), tentando manter a situaç ão física e 
emocional suficientemente simples para que o bebê  consiga entender, e ainda 
assim rica o bastante para atender às suas crescentes capacidades. 
Ela fornece continuidade. 
Por acreditar que o bebê  é um ser humano por direito próprio, ela não apressa o 
seu desenvolvimento, e assim capacita o bebê  a apropriar-se do tempo, a ter o 
sentimento de um existir interno e pessoal. 
Para a mãe a crianç a é um ser humano total desde o início, e isto a torna capaz de 
tolerar a sua falta de integraç ão e o seu tê nue sentimento de viver-dentro-do-
corpo (WINNICOTT, 1948b, p.237-38).  

     

Apesar de o autor estar se referindo ao desenvolvimento do indivíduo na relação mãe-bebê, 

talvez esse conceito possa ser aplicado à construção de espaços suficientemente bons nas cidades. 

Espaços estes, que contenham o suporte necessário para atender as necessidades dos indivíduos, 

deixando espaço para o desenvolvimento dos mesmos seja através da criatividade, do exercício de 

cidadania ou até mesmo, do conflito.  

A palavra suficiente significa algo que basta, que já possui o essencial, o necessário, cuja a 

qualidade está entre o mínimo e o máximo; o razoável2. No caso da cidade, que muitas vezes tem 

priorizado o desenho eficiente do ponto de vista funcional e deficiente do ponto de vista das relações 

humanas, talvez seja o momento de se pensar em espaços neutros, suficientemente bons, onde haja o 

suporte necessário para relações e desenvolvimento. 

 

 

 

Por Andresa Lêdo Marques 
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2- https://www.dicio.com.br/suficiente/ 

INSTANTES AVIZINHADOS 

 

 

A ideia para essa colagem, é que se corra os olhos como quem faz uma leitura. A 

partir de então, começa-se a construir um entendimento alicerçado em um dos fragmentos. 

Transita-se ao próximo fragmento levado por uma linha de força, uma perspectiva continuada 

ou pelo simples tatear dos olhos. Esse último tão próprio das mentes inquietas.  

Ao deslizar para os fragmentos seguintes paulatinamente, provoca-se um 

embricamento de sentidos e significados que insinuam um estranhamento. Quando não um 

desentendimento. Há a tentativa de se iniciar um novo entendimento a cada novo fragmento 

explorado. Ao mesmo tempo, e na mesma proporção, provoca-se uma constante perda das 

referências ao passo que os fragmentos exibem outros espaços, situações e tempos. 12  

Tempo muito caro a essa reflexão. A heterocronia mostra-se aqui num sentido de 

embaralhamento dos tempos. A ordem ou organização dos tempos, não mais encadeados em 

um sentido cronológico, sequencial, provável ou previsto.  

A confusão, causada pelo avizinhamento de instantes, e até pela falta de um deles, é a 

possibilidade de o sujeito construir seu próprio entendimento. Não apenas da colagem, mas 

principalmente, através de um raciocínio análogo, seu próprio entendimento do espaço. Estes 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Referência base:  
Obra “Glas” de Jacques Derrida. O livro combina uma leitura sobre Hegel e Jean Genet de modo que 
comentários e discussões se [des]organizam em colunas distintas na mesma página. Informações fornecidas por 
Igor Guatelli, “Linhas do Devir – Filosofia e acontecimento urbano”, São Paulo, 2016. 
 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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que se mostram fundamentais na metrópole contemporânea a medida que perturbam certas 

lógicas e ordens impostas. 

A obra do suíço-americano Christian Marclay, “The Clock”13 nos ajudará a enriquecer essa 

discussão de possibilidades inesgotáveis de [des]entendimentos. A montagem do filme-

colagem explode o contínuo para em seguida reorganizá-lo em uma nova continuidade.14 

Apesar de muito relacionados, aqui, o tempo não é o objeto em questão. Há um aparelho de 

controle, fruto da disciplina temporal das instituições, que rouba a cena: o relógio. Veja: o 

relógio, não o tempo. Isto me provoca a uma outra reflexão. 

Recentemente o horário de Brasília iniciou seu horário de verão. Perdemos uma hora 

do dia quando os relógios pularam da meia noite diretamente para a uma da manha. Para onde 

foi esse tempo? O que houve com essa uma hora inteira? Que tipo de aparelho de controle 

teria tamanha autoridade? Ter o poder de fazer uma hora sumir.  

A situação fica ainda mais enigmática quando se faz uma hora ser duas. Quando a 

hora já vivida da meia noite a uma da manhã, ganha uma segunda chance. Num mesmo dia, 

você vive a mesma hora duas vezes. Quando nos tiram uma hora, levamos dias para nos 

reorganizar.  

Interessante trazer o acontecimento de “The Clock” junto a essas fraturas no tempo. 

É claro que a vídeo-colagem já traz em si uma desorientação muito interessante. Porém, 

nesses dias em que se troca o horário, a questão ganha mais uma dimensão. Imagine o 

seguinte: você entra na sala do IMS em São Paulo onde a videoinstalação está acontecendo. 

Você está fisicamente em um lugar, assistindo coisas que aconteceram naquele mesmo minuto 

em 3 ou 4 universos que estão nas cenas dos filmes. Não mais do que de repente vem uma 

cena de um filme conhecido, ou o desejo de saber a continuidade de uma cena intrigante, por 

frações de segundo você é transportado. Perde-se algumas cenas que estão logo em seguida 

quando uma das cenas rouba a atenção. A cena ladra te desloca, te convida a imaginar e te 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 “The Clock é uma videoinstalação composta por milhares de cenas de cinema e televisão que fazem referência 
ao horário do dia. Em todos os casos em que a hora é mencionada por um personagem ou surge na tela, seja em 
objetos de pulso, de bolso, em torres de igrejas, mostradores digitais ou cuco, ela coincide com a hora real do 
lugar em que a obra está sendo mostrada. Com duração de 24 horas, o trabalho é, portanto, um imenso relógio 
formado por fragmentos de filmes de toda a história do cinema”. Disponível em: www.ims.com.br 

 
14 Revista fórum disponível em: www.revistaforum.com.br 

!
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leva para um outro lugar por alguns instantes. Situação heterocrônica dentro da heterocronia 

da vida. Ou seria, dentro da heterocronia da arte?  

Se o horário volta, ou se você retorna em um outro dia no mesmo horário, certamente 

não será igual. Talvez você consiga assistir as cenas que você perdeu da primeira vez. Talvez 

não. Uma constante perca e retorno de entendimentos em outros entendimentos.  

O ‘simples’ selecionar, recortar, colar, rearranjar propicia uma elaboração que vai 

muito além. A obra nos faz imaginar. Nos coloca como autor da coisa. A aproximação 

acontece aqui. O Elevado pela via de suas várias temporalidades e um sujeito como autor. 

Apesar de haver alguma relação entre os fragmentos, a imagem como um todo mal 

condiz com o formato “real” do Elevado, um dos fragmentos se quer existe em sua 

concretude. Essa colagem abstrata, fragmentada, fraturada e rearranjada procura revelar a 

própria dimensão heterotópica e heterocrônica do Elevado. Pela via dessa construção aqui 

exposta, escolher apenas uma imagem do Elevado seria uma maneira de trair suas próprias 

condições de existência. A situação da colagem transmite mais do Minhocão do que qualquer 

fotografia existente e nítida seria capaz. 15 

 

 

 

Por Ariela Giuli 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15Referência: DIDI-HUBERMAN, Georges. Cascas. São Paulo: Editora 34, 2017. 112 p. 

“(...) na impossibilidade de ajustar o foco, isto é, de sacar o aparelho do balde onde ele o escondia, na 
impossibilidade de posicionar o olho no visor, o integrante do Sonderkommando orientou como pôde sua lente 
para as árvores, às cegas. (...) Para nós, que aceitamos examiná-la, essa fotografia “defeituosa” ou “desorientada” 
testemunha algo que permanece essencial, isto é, o próprio perigo, o vital perigo de presenciar o que acontecia 
em Birkenau.” (p.49) 
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VIADUTO COMO VAGÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura 
e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 

Fonte:! https://www.lissongallery.com/artists/anish-kapoor 
Acessado em: 15 jun 2017 
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Da imagem, o enquadramento. Século XXI encaixilha e emoldura século XIX16. 

Emoldurar insinua-se quadro mas arrisca-se janela, esta sugere movimento do lado de lá. Uma 

composição de figura fundo muito marcada pelo viaduto de tijolos vermelhos17 que atravessa 

a perspectiva da imagem quase como trem passante.  

Na imagem, o viaduto ferroviário de Otto Wagner é ergon kantiano, é o que está sendo 

emoldurado, o elemento principal, o que está em foco, o que parece ser o essencial. A 

moldura vem de fragmentos e volumes do edifício residencial de Zaha Hadid. Possivelmente 

não seria reconhecida por olhos incultos partindo apenas da imagem - parergon kantiano. Na 

cena congelada, o viaduto se estabelece ainda mais como ergon, dada a relevância desse 

parergon. O edifício é além do viaduto, mas ao mesmo tempo faz parte dele. Um resgate no 

interior da obra, as interferências do fora. 

A partir de uma leitura derridiana há um questionamento do entendimento da relação 

ergon/parergon de Kant. O parergon, para Derrida, poderia ser entendido como um 

suplemento, aquilo que parece ser além do necessário, um perigoso suplemento, porque é 

capaz de fundir-se ao ergon.18  

Ao mesmo tempo que o edifício se dobra19 sobre a infraestrutura, chama a atenção a 

maneira como o viaduto invade o complexo residencial. Dada a cronologia dos fatos, seria 

possível a noção de uma invasão inversa?   

Sugere-se a possibilidade de o marco fundir-se ao suplemento. Talvez a noção inversa de um 

perigoso parergon20, em que é ele quem se funde ao ergon.  

O que era ergon para Kant, o que parece ser o essencial, o fundamental (o viaduto) passa a ser 

parergon para Derrida. A infraestrutura passa a ser aquilo que não é nem obra, nem fora da 

obra. A fusão do então Ergon kantiano (viaduto) no, agora, ergon derridiano (edifício). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

16 Referência ao século de construção do viaduto ferroviário projetado pelo arquiteto Otto 
Wagner (XIX) e pelo século de término da construção do conjunto residencial projetado pela 
arquiteta Zaha Hadid (XXI).!
17 Viaduto ferroviário projetado pelo arquiteto Otto Wagner no século XIX, em Viena, Áustria. 
")
!Guatelli, Igor. Arquitetura dos entre-lugares: sobre a importância do trabalho conceitual. Editora 

Senac São Paulo, 2012. P.68!
"*
!Conceito deleuzeano de!Dobra. Noção de uma concavidade que gera um espaço que passa 

a fazer parte do ente.!
#+
!Referência ao termo utilizado por Igor Guatelli em Arquitetura dos entre-lugares: sobre a 

importância do trabalho conceitual. Editora Senac São Paulo, 2012. P.68!
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Afinal o parergon existe para/por/em funcão do ergon? Há espaço aqui para uma relação 

ambígua?  

Apoio 

Anish Kapoor – Svayambh  

A obra de Kapoor de 2007, Svayambh significa em sânscrito "autogerado". 

Interessante notar que nas especificações técnicas da obra as dimensões constam como 

“variáveis”.   

Esse grande bloco de cera maior do que a porta está sobre trilhos e se move 

lentamente. De alguma maneira se empurra e esculpe a si mesmo ao passar pela porta. 

Lembra um vagão de comboio, daqueles cegos, sem janelas, como os que seguiam 

para Auschwitz. Desliza imperceptivelmente num longo carril. A cera carmim transborda para 

o chão e enche a lateral das portas uma a uma paulatinamente.21 

A cera que fica no entorno da porta, por seu pouco volume e pelo passar de alguns 

minutos se enrijece. Ao passo que o grande bloco retorna, o que era parte do ergon (o grande 

bloco de cera vermelha), passa ser parte do parergon, da moldura externa, e passa a interferir 

no ergon de então. Seria essa uma fusão do ergon no parergon e no momento seguinte do 

parergon no ergon, em um eterno retorno?  

Parergon, parede, que interfere e impacta diretamente no ergon. Parergon existente. Uma 

construção sólida e antiga, as salas de exposição da Royal Academy of Arts, aqui se 

estabelece como moldura, como enquadramento. 

Não se estabelece como parergon kantiano, e sim como parergon derridiano. É capaz 

de fundir-se, misturar-se ao ergon. Insinua ser um e outro, ao mesmo tempo. Talvez o edifício 

deforme o bloco de cera, talvez seja a cera carmim que perturbe o prédio. 

 

Por Ariela Giuli 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#"
!https://www.publico.pt/2009/10/21/culturaipsilon/noticia/e-um-penis-e-um-canhao-e-anish-

kapoor-contra-o-imperio--243444 

!
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OTTO WAGNER E ZAHA HADID PEDALAM EM VIENA 
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Viena, Áustria: entre as diversas estruturas de transporte que se tangenciam 

paradoxalmente em Spittelau, é na ciclovia do Gürtel – desenhado por Otto Wagner - que 

uma outra condição espaço-temporal emerge; uma condição que reside na lacuna, no quasi. 

Cruzar este trecho numa bicicleta não é simplesmente estar entre as estações de 

Spittelau e Friedensbrücke, ou  entre  água e asfalto; é transgredir entre imagem e 

movimento.  

Não a imagem-movimento de Bergson, mas sim, o espectro que orbita o desejar do 

perceber e o renderizar da matéria... um quilometro de mergulho no conceito de imagem-

afe(c)to de Deleuze para o cinema. 

 Uma batalha, ou melhor, uma dança entre o pedalar equilibrado da mente e o observar 

esquizofrênico dos olhos, sem ser absorvido pela melodia de qualquer real. 

A medida que o Gurtel descola do chão, outras perspectivas se revelam: é 

possível identificar o horizonte linear, as cores do incinerador de Hudertwasser , a sobriedade 

do campus da universidade. Uma metamorfose do ver em perceber: não mais como o 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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fotografar do caminhar ou o assistir motorizado, mas como uma experiencia do pedalar, um 

filme. 

A ciclovia é um cinema. 

O silêncio ganha espaço no vazio da mente borrando o tempo; a subida ingrime de três 

minutos perdura num quasi infinito... apenas a tensão entre Zaha Hadid e Otto Wagner é 

capaz de transbordar e congelar num instante. 

Assim como Deleuze faz com Bergson, Zaha projeta sobre Wagner, num jogo de 

forma que desforma; arcos obtusos, diagonais oblíquas, luz, sombra: penumbra disfarçada de 

mistério. 

A co-relação entre Hadid e Otto se transmuta numa relação ao ciclista -  um intruso 

subjetivo, um objeto ubíquo, um quasi-ser de Michel Serres.  

A ciclovia do Gürtel esta para a urbe, assim como o ciclista esta para Zaha-Wagner, 

um parasita, um estranho. 

Este quasi-real de equilíbrio esquizofrênico remonta Foucault, numa utopia que 

tangencia o real ordinário; heterotopia linear a ser percorrida em duas rodas, entre terra e  ar, 

num horizonte ainda linear, mas agora profundo. 

Entre manicômios e cemitérios, incineradores e estações, está a ciclovia, repousando 

sobre o Gürtel, como um buraco-negro entre universos, um unicórnio entre fantasia e ficção, 

um ciclista; familiar mas desconhecido. 

  

 

 

Por Carlos Marchi 
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VERMELHO AZUL PRETO E BRANCO 

 

 

"O Sol é o Capital máximo". (Serres) 

 

No Spittelau de Viena, na Áustria, mesmo durante longos invernos que escurecem a 

paisagem, a ciclovia do Gürtel continua com suas cores, à luz da ordem, de Hundertwasser e 

da sobriedade de uma linha – reta – que conecta as estações de Friedensbrücke e Spittelau, 

sem deixar traços, rastros ou penumbras.  

 

Um para-sita é uma consoante, uma pausa; uma lacuna a ser preenchida, à sombra e a-bordo, 

assim como a ciclovia do Minhocão, em São Paulo. Uma linha reta, de silhueta sinuosa, que 

assombra e aborda, num sub-mundo urbano permeado por tempos em desordem, em 

meandros. 

Se na ciclovia austríaca o campo é fluido, continuo e iluminado, no Brasil, a nova 

modalidade de ciclovia urbana - com obstáculos - da luz a territórios fragmentados, tortos e 

apropriados por culturas emergentes, latentes. Não se trata mais de alta cultura ou cultura 

popular, mas de cultura estranha - familiar e desconhecida. 

De onde vem o riso de uma piada? 

Confrontar Spittelau e Minhocão é explorar a caverna de Platão à luz da razão e se 

perder na gruta de Júlio Verne com suas sombras de luz aludindo à razão. 

O silêncio que se acomoda na ciclovia do Gürtel é exorcizado pelo barulho que habita 

o Elevado paulista. O ruído é um para-sita, um código, mensagem na mensagem, perdido 

entre senso e significado. Seria a sombra o espaço do senso ou do sentido? Seria a poluição 

um ruído? 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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Numa Era de antropocentrismos e seres urbanos, a poluição é o primeiro traço de 

apropriação (Serres). Do natural ao cultural, a Arte que polui, que emerge d(à)sombra, 

su(b)verte, ilumina. 

Seria o homem também natureza? 

Numa Era de ubiquidades, panfletar dicotomias-dualidades é descartar o porvir de 

outras relações, frescas e alheias a lógicas pré-estabelecidas por modelos correlacionistas 

(Meillassoux); é bloquear memórias de um futuro, serendipitias... 

Minhocão e Spittelau não é Adoniran ou Mozart; é o espectro do jazz, do craft, 

navegando por incertezas aos ventos da razão... É abraçar o devir nesta deriva pelo fértil solo 

da penumbra - que não é luz e não é sombra. 

 

"O Sol é o último Capital". (Serres) 

 

 

 

 

Por Carlos Marchi 
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A CASA 

 

 

 

A Casa sobre rodas e o elevado que ascende do chão. O elevado, um canal aéreo 

condutor de veículos motorizados, um rastro que aos poucos se naturalizou ao cotidiano da 

Amaral e da São João e a Casa que acolhe, onde se mora, namora, faz comida, educa, 

descansa, está tudo ali. 

O viajante que anda de carro e carrega a mala, é o viajante que em seu carrinho 

recolhe as sobras da cidade, é o amante que consola a amada que perdeu a coberta para o 

“rapa” do dia anterior, a 50 km/hora22 vê-se a lona do azul, a 5,0 km/hora23 é possível adentrar 

com os olhos o lugar, onde Héstia24 guarda o fogo sagrado, a lareira [o micro-ondas 

contemporâneo], o lar. Enquanto Hermes25 enfrenta o mundo hostil da cidade, a guerra do 

cotidiano e recolhe sobras, está sempre fora da casa, a proteger a casa. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 50 km/hora é a velocidade máxima permitida na região do Elevado João Goulart e conjunto de viadutos que conformam o “Minhocão”. 
23 5,0 km/hora é a velocidade média do pedestre. Fonte: http://www.dtt.ufpr.br/Trafego/Arquivos/SegurancaCap07.pdf 
24 Héstia é a deusa do lar e dos laços familiares, simbolizada pelo fogo da lareira. Filha de Chronos, é uma das doze divindades olímpicas. 
Sua chama sagrada brilhava continuamente nos lares e templos, sendo a personificação da moradia estável, onde as pessoas se reuniam para 
orar e oferecer sacrifícios aos deuses. Extraído: 
https://www.facebook.com/311869023346/photos/a.10150277685258347.346611.311869023346/10155520770828347/?type=3&theater 
25 Hermes era venerado entre os gregos, um benfeitor e defensor da humanidade perante os deuses do Olimpo, filho de Zeus e da ninfa Maia, 
deus da fertilidade, protetor dos rebanhos, frequentemente associado a Pã e as ninfas, mensageiro dos deuses; protetor das estradas e 
viajantes; condutor das almas ao Hades; deus da fortuna, da eloquência e do comércio; patrono dos ladrões e inventor da lira. Era também o 
deus dos sonhos, a quem os gregos ofereciam a última libação antes de dormir. Extraído: http://www.portalsaofrancisco.com.br/historia-
geral/hermes 

 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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O mundo do homem é a cidade, saímos da caverna, do buraco, nosso abrigo primitivo 

tomou forma e começamos a construí-lo, de volta ao ninho depois da guerra diária, um objeto 

uno ou composto na forma de agrupamentos, feito corais. O pintor Maurice de Vlaminck, 

vivendo em sua casa tranquila, escreve: “o bem-estar que sinto diante do fogo, quando o mau 

tempo se desencadeia, é totalmente animal. O rato em seu buraco, o coelho na toca, a vaca 

no estábulo, devem ser felizes como eu.”26 A casa que já foi carro, hoje uma toca, a caverna 

de sonhos latentes e vitais. 

A sobra de um carro que rodava virou casa, estacionado numa rua ele acolhe, protege 

e deixa feliz seus moradores, é um abrigo. O limite entre o carro e o homem, o direito a 

circular e o não direito a morar, na cidade cabem os carros, mas não cabe quem anda a pé, 

recolhe sobras e mora na cidade, num abrigo que não se conforma, não toma uma forma 

reconhecida, se acomoda na velha carcaça que pode parar na cidade. E para na cidade e se 

realiza como a morada, como um lar. 

Neste lugar morava muita gente, com certezas, sonhos e esperanças, construíram sua 

vila, seu conjunto, todos por sob o viaduto, escondidos dos carros, escondido dos olhos que a 

50km/h passa, passa por esta paisagem, por este lugar, mas um dia vieram os homens com as 

ferramentas, que o dono [do viaduto] mandou derrubar, pegaram todas as suas coisas e foram 

para o meio da rua apreciar a demolição27, como lição do dono que não permite a transgressão 

do imago. 

A cidade de asfalto, do viaduto, dos carros, não tem lugar para quem não tem um 

endereço para voltar, morar no carro, morar na rua, viver do carro e viver na rua. A caverna 

que nos guarda durante o sonho é a mesma que um dia rodou por este elevado, hoje parada 

abriga, e acolhe é o ninho. 

 

 

 

Por Celso Sampaio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 Bachelard, Gaston. A poética do Espaço. São Paulo: Editora Martins Fontes, 1993, p.104. 
27 Livre interpretação dos versos da música saudosa maloca do compositor Adoniran Barbosa:  
“...  
Mas um dia, nós nem pode se alembrá 
Veio os homis c'as ferramentas 
O dono mandô derrubá 
 
Peguemos todas nossas coisas 
E fumos pro meio da rua 
Apreciá a demolição 
...”!
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(IM)PAUSÁVEL MANHATAN 

 

 

 Fazer uma pausa parece ser algo difícil na “cidade que nunca dorme”. O High Line, 

contudo, inverte essa lógica, ou ao menos finge que tenta invertê-la. Esse respiro de 

aproximadamente 2,5 km de extensão, supostamente permite que as pessoas consigam 

usufruir de um hiato, atiçando a vontade de se entregar ao ócio em meio à acelerada 

Manhattan. 

A imagem acima retrata exatamente essa pausa, mesmo que com o tempo limitado. 

Vêem-se pessoas interagindo com o High Line, seja caminhando, lendo ou dormindo; todas 

usufruindo dessa brecha atemporal cercada por arranha-céus e outdoors.  

Pessoas que podem ser comparadas a flanêurs, vagando em um espaço a fim de 

estranhá-lo e explorá-lo, tirando proveito dessa ausência de pressa que ele proporciona - 

mesmo que de forma calculada. Pessoas que, nesse mesmo aspecto, também podem ser 

equiparadas aos arcadistas em busca do fugere urbem, a fim de apreciar um espaço mais 

distante da cidade, mesmo sendo dentro de uma; um espaço urbano naturalizado como seu 

contrário. 

De modo sutil, o estranhamento que o High Line induz vem principalmente de uma 

comparação externa, quando analisado sob seu contexto urbano. Prédios, carros, vias, 

multidão, dinamismo. Nesse contexto, ele surge como uma possibilidade de respiro, como um 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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emulador do repouso. Induzido a ser um parque, ele funciona como tal, mas ainda assim essa 

sua função é duvidosa. Seria ela genuína ou a gênese de outra lógica? 

Talvez, sob outro aspecto, o High Line seja o fingimento poético do arcadista nova--

iorquino; como uma simulação de parque que parece querer interromper a lógica da cidade, 

mas que na prática apenas a enaltece. É possível que ele realmente transgrida de alguma 

forma o comportamento barulhento e acelerado de Nova York, sendo um instrumento que 

possibilite essa interrupção do caos, contudo, simultaneamente, o High Line enquadra e 

espelha Manhattan.  

Construído justamente para revitalizar uma linha férrea abandonada, o parque foi um 

dos responsáveis pela realização do bairro e fora utilizado para impulsionar o 

desenvolvimento de uma Manhattan que ainda estava em formação. Ele auxiliou a transbordar 

sua identidade, servindo para refleti-la. Assim, o High Line também pode ser compreendido 

como um instrumento que acaba inserindo seus frequentadores ainda mais no universo de seu 

entorno, (re)tirando a pausa que eles têm disponível e auxiliando a imergi-los no turístico 

bairro nova-iorquino. 

 

 

 

Por Geórgia Abejon 
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INSUFICIÊNCIA TRANSBORDÁVEL 

 

 

 

O tradicional “pular corda” se resume a uma brincadeira onde há a necessidade de três 

participantes: dois deles seguram, cada um, uma ponta da corda, batendo-a de forma ritmada 

enquanto o terceiro integrante a pula, assim que ela toca o chão. Na imagem apresentada 

também há três personagens no jogo: duas meninas (uma batendo a corda e outra pulando) e 

um terceiro não identificado que segura a outra extremidade da corda, fazendo-a formar uma 

parábola.  

O elemento oculto nesse registro da brincadeira pode ser suposto como sendo o 

próprio Elevado João Goulart, tendo o seu gradeamento como um participante que substitui 

uma das crianças para segurar a corda no jogo. O gradil, desse modo, se torna um objeto 

apropriado de uma forma diferente da tradicional: agora ele não é apenas uma barreira de 

proteção que segue as normas da ABNT a fim de evitar quedas e garantir a segurança das 

pessoas no Minhocão; agora ele, juntamente com as garotas, é um protagonista que possibilita 

a diversão.  

Por ter o atributo de abranger vários lugares em um único, o Elevado contém múltiplos 

significados e captações. Frequentado por carros durante a semana, aos fins de semana e 

durante à noite seu público se altera; seu tabuleiro é utilizado de outros modos e, assim, passa 

a ter novas funções e interpretações. Essa sobreposição de situações o torna heterotópico e, 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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dessa forma, sua grade acompanha essa alternância de usos e de camadas. Ela possibilita ser 

reinterpretada e reutilizada de modo distinto do convencional, acumulando significados e 

acolhendo outros acontecimentos que lhe garantem uma relação não hegemônica com o 

espaço; torna-se participante ativo do cotidiano. 

Essa neutralidade de predominações é observada em toda extensão do Minhocão. 

Caminhando em seu tabuleiro é fácil identificar diferentes relações que o cidadão tem com 

seu espaço e desuniformidades que acabam compondo sua imagem. As placas capturadas na 

fotografia indicam que há a presença de automóveis no local, porém, contrariando essa 

indução, são pessoas que aparecem retratadas ali. Os pichos na empena do prédio a esquerda 

são marcas que também registram tal apropriação incomum. As marcas de tinta somente no 

nível do tabuleiro do Elevado - no “térreo” - denunciam a presença humana.  

No fundo da imagem também é possível identificar copas de árvores. Um amontoado 

de verde que, espontaneamente, parece surgir de longe e acaba por genuinamente oferecer 

sombra ao árido tabuleiro; uma emersão da natureza no Elevado. 

Digo emersão porque a palavra “invasão” talvez não seja a melhor para expressar esse 

acontecimento. A natureza não está usando a força ou a ilegalidade para penetrar no tabuleiro. 

Assim como as meninas brincando de corda, o gradil e as pessoas retratadas na imagem, a 

natureza está se apresentando de outro modo ao Minhocão, cuja neutralidade a permite 

adentrar em seus limites.  

Essa neutralidade é tamanha que faz do Elevado uma surpresa. Ele não ousa em se 

apropriar de qualquer definição e não premedita nada; sua função nunca foi ter uma. 

Justamente por isso, ele é democrático. Incita a quem bem entender a vagar sobre seu espaço 

sem uma finalidade certa, à espera do inesperado. Suas formas de apropriação não são 

consolidadas, o que permite esse tal desacostume de quem está sobre ele. Assim como Khôra, 

ele é insuficiente e, por isso, ilimitado e sublime. Suas possibilidades de uso são das mais 

variadas e não há um preceito que as direcione. Elas fluem. Não há um design. 

 

 

 

Por Geórgia Abejon 
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UNIR PARA TRANSGREDIR  

 

 

  

 Cidade de São Paulo. Em uma tarde chuvosa e fria, pessoas se reúnem sob luzes de 

aspecto quente, com uma só intenção. Olham para baixo, em sua maioria com as mãos ao lado 

do corpo ou próximo ao peito. À distância para aqueles que passam aos lados, em movimento 

linear e acelerado, a expressão facial se faz uma incógnita. O grupo se faz tão misterioso 

quanto poderia ser, em uma atitude aparentemente suspeita àqueles que tradicionalmente 

ocupam a cidade. 

 Isolado, enquanto a cidade continua a movimentar-se em suas vias, o grupo está 

reunido em vozes múltiplas, com uma mesma intenção. Isoladas em um microcosmo, as vozes 

poderiam ser preces específicas de alguma religião; poderiam ser o reflexo de algum grupo 

devoto que peregrinava pela cidade com o propósito de espalhar suas crenças. O assunto 

poderia ser Deus, Jesus Cristo, Alá, Maomé, Oxalá, Ogum. Um deus o mais diverso possível, 

mas que estaria sendo a liga daquele grupo. 

 De forte simetria, a imagem capturada tem o poder de se revelar a partir do centro, 

como se camadas de informação se solidificassem em camadas diferentes. Com um grafite 

que apresenta uma forma feminina, a qual aponta seu olhar para o alto, a arte coincide com a 

iluminação do baixio da estrutura. De forma acidental a arquitetura dele se mescla ao que é 

conhecido de templos religiosos: estruturas que tendem a ser mais alongadas, com um ponto 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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de interesse central, iluminação mais forte em pontos de interesse - sejam eles cartazes, 

imagens, esculturas ou até mesmo o púlpito daquele que celebra a reunião.  

 É revelado, então, a forte impressão de culto. Corpos, planos e luzes tendem a 

expressar uma dimensão religiosa, tornar físico o "religare" - palavra em latim, que remete a 

"religar, apertar, atar bem", apontada como uma das raízes etimológicas da palavra "religião" 

- e fazer desse espaço, isolado por meio do desenho urbano, um ponto de múltipla 

interpretação.  

 Contudo, o culto que se realiza não possui uma conexão com um deus, com uma 

religião de fato. Na fotografia se revela o que deveria ser comum à cidade e seus cidadãos: a 

ocupação de espaços diversos, não apenas aqueles que se fazem destinados a essa ação. Por 

meio de características únicas, cada linha e nó da cidade se fazem únicos; cada linha e nós se 

fazem perfeitos para serem ocupados de formas diversas não apenas por automóveis e outros 

meios de transporte, mas também pelos corpos humanos e suas diversas possibilidades. 

 

 

 

Por Igor Rodrigues De Carvalho 
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MARCAS EFÊMERAS 

  

 

Em um domingo ensolarado, próximo à Rua da Consolação, uma série de elementos 

incomuns toma lugar no Elevado Costa e Silva. Imediatamente, a situação ali estabelecida 

pelo tapete verde com mesa de centro, cadeiras e guarda-sóis de praia, chama a atenção. Um 

lugar estabelecido em um outro lugar, que claramente não pertence ao Elevado e que, ao fim 

do dia, será desmontado e guardado para, em outro final de semana, dar novamente vida a 

esse lugar. Ao justapor em um lugar um outro lugar, suposta e aparentemente incompatível 

com suas funções socialmente mais aceitas e estabelecidas, cria-se uma heterotopia. 

(FOUCAULT, 2009, p. 418). 

No Elevado, esses lugares, que claramente não pertencem ao suporte, se diluem e 

desmancham, podendo surgir novamente aí mesmo ou em outra localização, possuindo outras 

relações de afeição com o público sendo, portanto, criação de um novo lugar, uma vez que 

gera um novo bloco de sensações.  

Khôra recebe, para lhes dar lugar, todas as determinações, mas a nenhuma 
delas possui como propriedade. Ela as possui, ela as tem, dado que as recebe, mas 
não as possui como propriedade particular. Ela não “é” nada além da soma ou do 
processo daquilo que vem se inscrever “sobre” ela, a seu respeito, mas ela não é o 
assunto ou o suporte presente de todas essas interpretações, se bem que, todavia, não 
se reduza a elas (DERRIDA, 1995, p. 25-26) 

 

Uma intervenção peculiar, de fato: mesas de centro na praia são relativamente 

incomuns; guarda-sóis comuns em praias, porém sobre um tapete verde; e, adicionado a isso, 

o wi-fi. Há aí uma série de elementos, cujos usos socialmente mais aceitos são de diferentes 

ambientes, dispostos ali para convidar o usuário.  

Embora a intervenção seja chamativa aos olhos, há algo em ambas as imagens que 

causa um estranhamento ao espectador: não há usuários, mesmo com todo o apelo dos objetos 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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ali dispostos. Apenas na segunda imagem há uma fotógrafa realizando seu ofício. O que seria 

esse lugar? De quem seria? A noção de propriedade privada é tão fortemente estabelecida em 

nossa sociedade que a falta de alguém por perto para “liberar” o uso daquele espaço dificulta 

sua livre apropriação, ainda mais por haver ao lado um banner que explicita a propaganda da 

qual o gramado faz parte como estratégia de marketing de um stand de vendas de um 

condomínio residencial que será construído na Amaral Gurgel. Virão vendedores caso os 

visitantes se utilizem daquele lugar ou apenas poderiam apreciar a vista e o domingo 

ensolarado? Seria um lugar de ócio ou [neg]ócio? 

A criação de outros lugares no “lugar Elevado”, que poderia ser interpretada como 

“máquina-de-guerra28” uma vez que questiona a lógica de ocupação estriada e sedentária – 

estabelecida pelo Estado ao dar função puramente viária à essa estrutura – é absorvida e 

capturada pelo sistema econômico. 

O aparelho de captura se apropria igualmente da máquina de guerra, dos 
instrumentos de polarização, dos mecanismos de antecipação-conjuração. É dizer, 
inversamente, quais mecanismos de antecipação-conjuração têm uma grande 
potência de transferência: eles não se exercem somente nas sociedades primitivas, 
mas também nas cidades que conjuram a forma-Estado, nos Estados que conjuram o 
capitalismo, no próprio capitalismo quando este conjura ou repele seus próprios 
limites (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 113) 

 

Nessa imagem, está evidenciada a criação do novo, da ocupação [incompatível com a 

“real função”] daquele espaço, da capacidade do Elevado enquanto suporte de novas situações 

(antes transgressoras) como instrumento estimulador de vendas, como um meio de obter 

simpatia do transeunte e mostrar um pensamento supostamente – pois ainda não sabemos – 

aberto às novas possibilidades de ocupação e “livre” apropriação do Minhocão.  

 

 

 

Por Luana Do Vale Gomes 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 “Quanto à máquina de guerra em si mesma, parece efetivamente irredutível ao aparelho de Estado, exterior a 
sua soberania, anterior a seu direito: ela vem de outra parte(...). Não se reduz a um dos dois, tampouco forma um 
terceiro. Seria antes como a multiplicidade pura e sem medida, a malta, irrupção do efêmero e potência da 
metamorfose” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 8) 
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MARCAS PERENES 

 

 

 

De imediato, há uma sobrecarga de informações: pessoas, bicicletas, cachorro, caixas, 

o gradil como plano de fundo. Sobrecarga pois as informações são em quantidade suficiente 

para quase tomar a atenção em relação à intervenção mais perene ali presente. Enquanto 

vemos a tudo o que está na imagem, deixamos de ver o que está em primeiro plano, ainda 

mais por estar já em desgaste, quase impossibilitando sua leitura. Na estrutura onde se sentam 

as pessoas e apoiam seus pertences, está a pixado “por uma vida sem grades” e, ao lado, mais 

uma inscrição (ilegível). Seu descascamento evidencia que há um certo tempo que foi ali 

inscrita, marcada por algum usuário do Elevado.  

Embora em claro tom de questionamento de uma situação tida como cotidiana, o 

protesto se deu de maneira silenciosa, quase desapercebida, sem permissão de uma comissão 

que desse aval para “fazer arte” e, talvez por isso, ainda mais desestabilizadora e transgressora 

das situações vigentes e aceitas como normais.  

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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Consciente ou inconscientemente, o usuário que fez essa intervenção torna do Elevado 

um ready-made29: o ali já pronto, já existente, como suporte de inscrição e fazer artístico, que 

não apenas recebe, mas que é parte da arte elaborada pelo pichador – essa arte só existe dessa 

maneira pela existência do Elevado no mundo. Estaria o pichador elevando o Elevado à 

categoria de “obra de arte” ou já seria o Elevado uma obra de arte per se? 

Sendo essa inscrição relativamente antiga e, ao mesmo tempo, atual, não pertence 

totalmente ao presente30. Não pertence apenas a esse lugar, uma vez que as grades não estão 

presentes apenas nessa estrutura, mas em muitas situações cotidianas na vida urbana. É 

atemporal, uma vez que o tempo no qual se deu a inscrição não a torna menos 

desestabilizadora e transgressora de situações passadas, presentes ou mesmo futuras. 

As heterotopias estão ligadas, mais frequentemente, a recortes do tempo, ou 
seja, elas dão para o que se poderia chamar, por pura simetria, de heterocronias; a 
heterotopia se põe a funcionar plenamente quando os homens se encontram em uma 
espécie de ruptura absoluta com seu tempo tradicional (FOUCAULT, 2009, p. 418, 
grifo meu) 

 

Arquivando um passado antecipadamente relacionado ao futuro, a inscrição rompe 

com a concepção tradicional de tempo ao invocar diversos tempos, acumulando-os em uma 

inscrição, podendo ser interpretada como uma “heterocronia”. 

É geradora de uma potência de debates e discussões, ativada pela constante tensão de 

situações aparentemente incompatíveis. Não importa, desse ponto de vista, se as inscrições 

foram realizadas por diversão, por demonstração de poder ou por protesto. Busca-se 

evidenciar nessa leitura o “tornar-se constantemente outra coisa” através das inscrições 

deixadas por seus visitantes, inscrições que ficam, inscrições que marcam. Uma camada de 

apropriação que fica registrada no espaço e transcende o tempo, questionando a identidade do 

lugar, receptáculo de experiências e registros que, marcados, transcendem a noção tradicional 

de tempo, amplificando seus devires: inscrições capazes de mudar a percepção desse espaço 

no tempo.  

                                                                                                          Por Luana Do Vale Gomes

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Estratégia artística de Marcel Duchamp, na qual objetos industrializados, ou seja, que já vinham 
“prontos”, eram reposicionados ou unidos com outros objetos, ou ainda apenas assinados pelo artista 
e, com isso, obtinham o status de “obra de arte”. 
30 Questiona-se o que é de fato o presente, se é que existe: o que foi por nós apreendido por meio do raciocínio 
lógico, das sensações ou dos sentidos já está no passado; e o que é existe como possibilidade está no futuro. 
Segundo Gleiser (2014, p. 106), o agora, além de ser uma ilusão, é também um truque matemático de como 
definimos o espaço e o tempo quantitativamente de acordo com nossas limitações cognitivas.  
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ESCAPE CONTIDO 

 

 

 

Descontrole no nome. Denomina-se “coulée verte” o parque linear que liga a Place de 

la Bastille ao Bois de Vincennes.  A palavra “coulée” pode ser traduzida como vazamento, 

dando a ideia de um espalhamento verde que se dissemina sobre a antiga linha férrea de 

Vincennes. A foto acima foi retirada sobre o Viaduc des Arts, uma das estruturas que faz 

parte dessa promenade elevada. Descontrole no nome, controle em sua essência. Apesar da 

dedução feita a partir de seu nome, observa-se que esse parque não se difere enormemente dos 

jardins à la française, em que há o ordenamento, a simetria e a rigidez geométrica no desenho 

da paisagem. 

Parece haver então o adestramento desse derramamento verde, e das ações que ali 

acontecem. Existe uma fronteira explícita entre onde deve-se andar, sentar e contemplar, tanto 

por meio do desenho do parque quanto por algumas regras (não explicitas) seguidas pelo 

inconsciente humano. Seria então permitido sentar apenas nos bancos colocados 

meticulosamente ao lado de onde se anda? Ou então, seria a vegetação apenas um plano de 

fundo não só para esse percurso como também para as construções vizinhas ao Viaduc? 

As construções à sua esquerda são coladas a ele, já as à sua direita são separadas por 

uma rua no nível do térreo, criando, portanto, uma barreira física entre eles. Porém, a relação 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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que existe entre essas construções e a estrutura elevada é praticamente a mesma. Exceto pela 

proximidade física, existe uma relação bastante delimitada, entre o que seria um espaço 

público de parque e o privado dos prédios, acentuada exatamente por esse jardim que segue 

um ritmo linear, inclusive pela altura da vegetação explicitando o fora e dentro, o privado e 

público da estrutura.  

O propósito de se verdear o espaço acaba por estreitar sua própria existência e também 

a própria promenade. Observa-se pela foto uma via de pedestres bastante tímida cercada por 

duas faixas verdes ainda mais tímidas e controladas. Ou seja, o ato de se proporcionar um 

caminhar belo e agradável, acaba por comprimir o espaço de uso dos visitantes e por 

consequente as suas ações. O corte e controle do escorrimento verde do parque acabam 

refletidos no acanhamento e na escassez de pluralidade das atividades no espaço. 

Classificação do espaço, adestramento do corpo. A obediência ao desenho, a 

conformidade das ações.  

 

 

 

Por Natalie Rachid Baptista 
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O COTIDIANO DE SUA NEGAÇÃO 

 

 

Um vazio já carrega em si uma 

coexistência a partir do momento em que 

ele existe pela compreensão do seu oposto, ou seja, pelos cheios que o delimitam. O 

Minhocão se manifesta como um vazio elevado, em que sua indefinição como espaço surge 

como potencial para uma infinidade de ocupações. O que pode vir a ser esse vazio preenchido 

por um cotidiano rude e egocêntrico de uma cidade tomada por veículos e para veículos? 

Certos questionamentos perturbam o ordenamento desse cotidiano. A negação deste 

aparece quando existem consentimentos que permitem que esse grande vazio seja invadido 

por atividades e acontecimentos, negando sua ocupação por veículos. São horários específicos 

da semana, momentos singulares em que o indivíduo passa de expectador de um espaço 

urbano hospitaleiro para espectador e ator dessas inúmeras atividades que ali convivem. A 

primeira imagem mostra um evento criado, “Pintar o chão do Minhocão de Giz”, que 

transformou o elevado em lousa, onde inúmeras inscrições foram feitas, como registros das 

ocupações e fluxos humanos, onde, talvez, cada palavra ou desenho colocados ali não tenha 

grande relevância individualmente, mas sim a importância de um todo, de 3,5km de vazio 

suportando expressões das atividades de quem o habitou e o habilitou naquele momento. 

Perturbou-se, inclusive o cotidiano do não cotidiano, negou-se um cotidiano com a criação de 

outro. 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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Essas marcas feitas de giz no domingo foram apagadas, pelo menos em parte, pelos 

carros que invadiram o elevado na segunda feira de manhã. Na segunda imagem vê-se que 

algumas dessas marcas ainda não foram totalmente apagadas, como se existisse ainda o rastro 

do dia anterior, o contato, mesmo que não intencional, desses dois cotidianos, um regido pelos 

veículos e outro pela falta deles nesse mesmo espaço. 

Seria então a natureza desse vazio ser ora elevado à inospitalidade ora à hospitalidade, 

sem que nunca se torne uma delas, sem que nunca haja a definição do indefinido, a 

concretização do inesperado, uma vez que a construção do vazio em algo específico, ou seja, 

sua consolidação, torna-se sua própria negação. Seria, portanto, a ambiguidade do espaço a 

formadora de novas casualidades e cotidianidades que atuam para a formação de momentos 

singulares no espaço urbano. 

 

 

!

Por Natalie Rachid Baptista 
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UM ARBUSTO EM FORMA DE INTERROGAÇÃO 

 

 

 

O que vemos na foto não pode acontecer por um mero capricho do acaso. Não nos 

enganemos! O acaso poderia ter levado a sua semente ao vinco lateral do viaduto, mas nunca 

a manutenção da sua existência arbusto-rizomático. Provoca-nos um deslocamento mínimo, 

sutil, mas o bastante para detectarmos uma microfissura na topologia da paisagem. Enunciado 

assim, adicionaríamos à cena uma camada descontínua, silenciosa e de resistência, indaga-se: 

o que suportaria o arbusto? 

Não é raro no interior do Estado, ouvirmos histórias de galinhas que são soltas nos 

quintais para se alimentarem de ervas daninhas entre frestas, tiriricas... Se olharmos por este 

ângulo, teríamos um problema de zeladoria urbana, aqui colocado, no qual a ação de caiar 

pontes, viadutos e sarjetas, haveria sido descuidada, ao permitir, em um tempo relativamente 

duradouro, a persistência deste arbusto ‘parasita’. As suas raízes seguem, arrancando a tintura 

da superfície calcária, que se deixa umedecer e infiltrar, na ausência de rufos. Assim, graças à 

alma betuminosa de nossos administradores públicos, mais atentos ao piche que às obras de 

arte especiais, deixam-no em paz.  

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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Desta forma, não é apenas a estrutura de concreto armado que o sustenta, elevado, mas 

um conjunto de forças que - displicentemente ou não – o preserva. Está neste lugar muito 

mais protegido, do que talvez em um parque. Neste canto esquecido o deixamos no seu 

acontecimento arborescente, gracioso. A planta, neste instante, parece fazer um aceno ao 

passante, que ao percebê-la, segue o seu caminho e a esquecerá no momento seguinte: 

memória curta, que não se prolifera.  Graciosas seriam as conchas do posto Shell que nos 

retornariam como marcas ao percurso cotidiano, mas repetidas, hipnóticas, vazias de seus 

moluscos, sem devires.   

O arbusto e as conchas estariam em planos distintos e não apenas na paisagem: ele, 

naturalizado na cena urbana, figura como resto; elas assinalam o local do combustível, inertes. 

O primeiro não se oferece de imediato, encontra-se na periferia do olhar, exige um esforço, 

propõe uma cartografia. As conchas, no reverso, fazem lembrar as imagens evocadas nos 

poemas árcades: indicam claramente onde querem chegar. O posto é o porto seguro do 

capitalismo industrial; o arbusto, ao contrário, nos tira o chão, de natureza aberrante, 

manifesta-se nu em meio ao mar de signos da cidade. Seria esta erva uma provocação à um 

certo parque anunciado? Teria chegado inconvenientemente antes?  

O tramo de galhos e folhas acopla-se ao campo real dos nossos pensamentos sobre o 

Parque do Elevado. Em seu isolamento vegetal, convida-nos a uma reflexão, coloca-nos em 

um lugar de interrogação do sujeito.  Liberto da sua condição de arbusto heroico, no claustro 

do estigma de matinho lateral, assim codificado, também nos liberta pela desobediência 

corpórea, de um certo ‘corpo utópico’, desde que convocado Foucault31. Até, entretanto, a sua 

completa sujeição, quando novamente se tornará espécime vegetal do paisagismo da moda 

dos viadutos, que se tornam parques destas grandes infraestruturas viárias. Esta planta, que 

não estaria melhor em um vaso, comportada e disciplinada, ganhou o mundo.  Refaz-se, 

assim, um instante, do seu pequeno baluarte, uma alfandega entre reinos.  

Cidades para pessoas: eis a nossa ilusão humanizante.  

 

Por Paulo Olivato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 O autor faz referência às ‘conferencias radiofônicas “O corpo utópico” e “Heterotopias” proferidas por 
Michel Foucault, nos dias 07 e 21 de dezembro de 1966, no France-Culture. Estas conferências foram objeto de 
uma edição em áudio com o título de “Utopias e heterotopias” (INA-Mémoires vives, 2004). A conferência “As 
heterotopias”foi publicada em texto numa edição reduzida, revista pelo autor, sob o título de “Des espaces 
autres”, pela Éditions Gallimard, em Dits et Écrits, vol. IV, 1994’ segundo edição de 2013,  pela n-1 edições, 
São Paulo.  
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O FIM DA ESQUINA?   

 

 

Neste ponto do Viaduc des Arts alteram-se alguns fundamentos da cidade 
haussmaniana. Isto pode ser observado na ligação do térreo com o nível elevado do tabuleiro 
do viaduto, por meio da escadaria acoplada ao edifício, ou seja, uma articulação urbana. Esta 
conexão possibilita ativação de um novo uso coletivo, com a instalação de um parque linear. 
Não se destruiu o viaduto. Não se reproduziu uma tipologia conhecida de edifícios. Travou-se 
um diálogo entre os elementos da estrutura urbana. Ocorre uma mudança de pressuposto, ao 
interpretar a situação urbana e as suas preexistências. Nesta imagem, a esquina permite 
atravessar-se por um fluxo vertical, inaugurando aí uma arquitetura singular e de fusão.  

 

Ao se adicionar um elemento de transposição de cotas, junto à esquina da Avenida 
Daumesnil e a Rue Rambouillet, rompe-se uma certa lógica tradicional de construção da 
cidade ‘formal’, diluindo-se os limites entre as dimensões públicas e privadas da vida urbana. 
Ou seja, a clara distinção entre a matriz púbica (os passeios, o leito carroçável etc) e os lotes 
com as suas respectivas edificações fica ameaçada.  A matriz pública – suporte de toda a 
infraestrutura necessária para a vida na metrópole, na  sequencia do seu processo de 
urbanização, com grandes avenidas axiais, orientadas por pontos nodais monumentais32 - 
daria lugar agora ao edifício imbricado à cidade, na qual a infraestrutura de acesso é 
concebida de forma hibridizada – produz-se uma transição entre os passeios públicos e o lote.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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Surgir nesta esquina um elemento de conexão vertical, refaz uma outra gramática [a 
partir] da cidade. Antes, resguardado do chão na livre circulação horizontal e longitudinal a 
fim de acelerarem as locomotivas, o viaduto era um suporte da máquina. Agora, resíduo da 
modernização urbana, se torna suporte de um outro sistema de destinações da rotina urbana 
diária. Subtraiu-se uma esquina? 

 

Os cafés das esquinas da cidade burguesa, antigas paragens, entretinham nas suas 
pequenas mesas, o jornal e cigarro. Da pequena guloseima, o açúcar mais fino do patissier. O 
café a aquecer o corpo antes de sair, blasé.  Um trago a libertar o pensamento. Um outro 
cigarro e uma revolução. Nas palavras de Eça de Queiroz: “pensar e fumar são duas operações 
idênticas que consistem em atirar pequenas nuvens ao vento”33. Hoje, substituímos o jogo do 
ver e ser visto, da fruição, pelo jogging saudável e religioso.  

 

Ao trazer a memória da esquina tradicional do centro parisiense para esta cena 
reafirmamos a reminiscência do monumental, com as suas contradições inerentes. De um lado 
a repulsa de um projeto de reforma urbana autoritária (empreendida por Napoleão III), de 
outro um certo constrangimento, ao admirarmos o que lá está: belo, harmônico, funcional etc. 
Assim, recepcionamos no presente o monumental de outras épocas a nos revelar que, ao 
contrário do que se poderia imaginar, não reduziu o ordinário da vida pública, que se fazia 
sentir nos grandes bulevares arborizados, repletos de galerias, cafés, trens e carruagens.   

 

Hoje, quando apenas uma situação urbana, um retrato digital, nos permite olhar para as 
transformações da vida, poderíamos considerar que o domínio nivelador da racionalização, ao 
mesmo tempo que invadiu a vida cotidiana, seria capaz de ser contido na produção de uma 
arquitetura urbana, adotando os rastros do passado como estímulo para a sua ressignificação. 
Suspeitamos de estarmos diante do nosso eterno conflito: o impulso ordenador imanente e a 
contingência de transgressão.  

 

 

 

 

Por Paulo Olivato 
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QUADRO NEGRO? 

 

 

As inscrições na superfície do Viaduto circunscrevem uma nova geografia escolar. Os 

desenhos feitos com giz convidam-nos a recepcionar a escola [skholè] no presente, em 

particular, os rastros da mais emblemática moldura: o quadro negro. Este, transformado, ao 

longo dos anos, passa por sucessivas mutações: de lousa a quadro branco, de telão às mais 

recentes telas de LED. Instrumento central na política do disciplinamento, a sua superfície 

[re]edita os saberes - cumulativamente, a cada aula, em um regime de reproduções de 

verdades, provadas e postas em prática, salvaguarda da sociedade democrático burguesa -  que 

nesta imagem faz-se apagar.   

 

Já foi instrumento de punição, ao expor o aluno ‘indisciplinado’ a resolver o problema 

de matemática na lousa, após jogar o avião de papel. Tempo da vergonha: por não saber ou 

por desejar voar? Pelas mãos de bons professores, daqueles que arrastam violentamente as 

folhas deste quadro de madeira para o lado de fora e fazem abrir as janelas da imaginação 

criadoura. A lousa torna-se suplemento à vida, são as paisagens da terra, os seus mares 

longínquos, estrelas e planetas, os dramas humanos, os percursos sinuosos da digestão, as 

Fonte: Y1<6@1!8=8=!]-?56G/1B (2017) 
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lendas, a poesia e as revoluções. Estes mestres sempre existirão. Mas, quando o árido do giz 

branco insiste, permanece reduzido à racionalidade, ao riscar o quadro negro, centro de todas 

as nossas atenções, alinhados e enfileirados em ‘carteiras’, constrói em nós uma fronteira, 

orienta o fluxo dos nossos pensamentos, cavando sulcos profundos em nossa experiência do 

mundo, a cisão entre a mente e o corpo.  

 

Na vida que se refaz coletiva, na espessura do betume do Elevado que se oferece como 

quadro negro sem limites, lançamo-nos ao espaço sideral, aos buracos negros e na Via Láctea 

inteira, por efêmeros instantes. Plasmam-se corpo e mente no gesto criador. Acontecimento 

das entre linhas urbanas, reconstitui a comunicação improvável, coletiva, horizontal. Emitem-

se os sinais de um devir: escrita sem palavras, na ação direta do corpo. Fecharam os livros e 

abrimos os caminhos outros.  

 

Uma folha se desprega no papel da academia. Assim, ao riscar o chão, locus do, antes, 

intocável, altar elevado do acesso ao automóvel, instaura-se ali um jogo, sem hierarquias. É 

hora do intervalo, toca o sinal – mas um alerta: ao retornar para a sala não voltaremos iguais.  

 

 

 

Por Paulo Olivato 
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ELEVADO LUGAR 

 

 

 

A ideia tradicional de um viaduto é ser uma ponte sobreposta a uma via pública para 

estabelecer conexão entre dois pontos. A imagem retrata um viaduto que foi, por tanto, como 

muitos outros: uma via de fluxo elevada, e que é, contudo, um espaço aberto para um novo 

lugar acontecer. 

Sabemos que foi, em um instante diferente desse, aquela via propriamente dita. A 

sinalização branca no asfalto, a placa indicando o limite de velocidade, o guard rail de 

proteção para carros e a divisão das pistas em concreto fazem jus ao significado de viaduto. 

Sabemos que é um novo acontecimento, pela forma da via se desdobrar em caráter de parque. 

O cachorro correndo atrás da bola lançada pelo seu dono, um casal que caminha observando a 

paisagem urbana, o guarda-sol colorido de um vendedor ambulante, alguns amigos se 

reunindo num piquenique e muitos transeuntes descansando no “banco” desse mesmo parque 

são algumas ações do espaço vivenciado que o viaduto promove a cada pessoa que participa 

dele. 

Durante a pesquisa estudamos o conceito de Khôra como um espaço das inscrições 

sem fim, ele não sugere o que é e, sim, dá lugar para que aconteça. Isso faz do espaço um 

território que carrega histórias e se renova a cada novo acontecimento, mas que sozinho é 

vazio de significado. O espaço que apenas permite o acontecer, mas que igualmente, precisa 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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existir para que aconteça. Nesse ponto, faço um acréscimo com o conceito de espaço de outro 

teórico, a abordagem de Bollnow (2008) afirma que o produto das relações dos seres humanos 

e o seu espaço é a estrutura da existência humana, já que esta é determinada pela ação do 

homem no ambiente que se encontra. Desse modo, a existência da humanidade só se faz 

presente quando se tem um espaço (que permite acontecer) como referência, essa “terra de 

ninguém” carece existir para que a vida humana aconteça. “Dizemos que ela necessita do 

espaço para nele se desdobrar.” ¹ 

Através dessa ideia, percebemos que o viaduto permite a vivência humana e por isso a 

perspectiva é tão variável. Ao observarmos a paisagem fixa do local temos de um lado 

edifícios e de outro uma cobertura de árvores, ambos tomam conotações diferentes no 

Elevado, seja pelo caráter de via seja de parque. Como via, prédios e árvores passam através 

da janela dos veículos como quaisquer outros da cidade. Como parque, os edifícios propõem 

uma nova distração aos moradores e curiosidade dos pedestres, as árvores retomam a 

memória de bosque, trazem o frescor e quebram a sensação citadina. Outro ponto a ser 

notado, é a divisão das pistas em concreto. Na perspectiva de quem percorre uma via, é uma 

barreira física para que os automóveis não a ultrapassem provocando acidentes; na visão de 

quem caminha num parque, é um banco, um leito de descanso, um apoio para vendas, é tudo 

aquilo que puder e precisar ser. É suficiente. 

O conceito suficientemente bom, discutido outras vezes em textos elaborados pelos 

integrantes da pesquisa, não se trata de suprir todas as necessidades o indivíduo é, na verdade, 

a dosagem correta e não excessiva para o desenvolvimento humano, dá margem para a 

criação, bem-estar e o próprio conflito. O ser suficiente torna o viaduto como qualquer outro, 

mas diferente de todos os demais: é uma via que permite ser palco de novos acontecimentos e 

que se recomeça em um novo lugar ao abrir ou fechar de carros e olhos. 

 

 

 

Por Priscila França 
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INEVITÁVEL DESTINO 

 

 

Na imagem podemos ver o parque que o High Line é. O piso em ripas de madeira se 

delimita bem com a vegetação das margens, demonstrando o que é passeio e o que é jardim. 

Da mesma maneira que o High Line se define bem elevado em relação à cidade, constatando 

o que é lazer e o que é cotidiano. O contraditório agora é perceber que mesmo detalhista em 

relação ao desenho do jardim e à escolha da vegetação, não se pôde prever seu 

desenvolvimento. As plantas avançam o local de passagem e crescem em altura promovendo 

uma barreira visual. Paradoxal é, também, o uso do parque, pensado para levar qualidade de 

vida aos cidadãos locais. Ele vive lotado de turistas, que dividem uma parte do espaço com 

desconhecidos uma ou duas vezes na vida, como acontece na maioria dos pontos turísticos. 

A partir desses apontamentos vistos na imagem e vivenciados pelos pedestres, me 

recordo de um trecho estudado durante a pesquisa do livro Cascas de Georges Didi-

Huberman: “Mas o que dizer quando Auschwitz deve ser esquecido em seu próprio lugar, 

para constituir-se como um lugar fictício destinado a lembrar Auschwitz?”.¹ Em um contexto 

totalmente diferente do estudado, o High Line se perde em sentido, é omitido na própria 

forma e se funda na simulação de um High Line imaginado pelos de fora, hipotético, 

idealizado.  

^!,d,dEeec_H]ZUa7!f1-5G1B=!+)',)'=!89-!:;/<-Q!H?63-5;!$%7!@=!#&7!#+"(=!

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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Um High Line que nunca foi, mas passa a ser e através da “memória” de um desejo ele 

se concretiza.Essa descaracterização do seu próprio espaço permite discriminar três fases para 

o High Line: da linha férrea, do abandono e da retomada. Nenhuma delas é semelhante no uso 

e ocupação - partindo da infraestrutura e transporte, passando pela rejeição e chegando ao 

lazer, respectivamente - porém, todas elas reforçam o poder que o High Line tem sobre a 

cidade.  

Tornam-no um marco da conexão, do esquecimento e do turismo. Um marco que 

continuará trazendo a memória o High Line, independente de sentido e significado, por 

diferentes gerações. High Line vive. High Life. 

 

 

 

Por Priscila França 
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LINHA DIVISÓRIA. 

 

 

“Os gregos não possuíam um termo único para exprimir o que nós queremos dizer 
com a palavra vida. Serviam-se de dois termos, semântica e morfologicamente 
distintos, ainda que reportáveis a um étimo comum: zoé, que exprimia o simples fato 
de viver comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bíos, que 
indicava a forma ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo.” 
(Agamben, 2010,p. 9) 

 

Sobre o viaduto João Goulart, o cidadão metropolitano apropria-se da infraestrutura 

como espaço para o lazer. Sobre o viaduto, lhe é permitido exercer seu direito a cidade através 

de 3,5 km de espaço livre. No nível superior, o viaduto transforma-se em uma pista de corrida 

com pontos de partida e chegada bem iluminados. O livre e descontraído caminhar demonstra 

domínio do cidadão perante o espaço. 

Sob o viaduto, o homem metropolitano apropria-se para sobreviver. Sob o viaduto, o 

homem sobrevive (sobre-viver) acima do viver através de resíduos, bens que se tornaram 

além do necessário, no encontro da infraestrutura com a malha urbana, resíduo espacial. Sob o 

viaduto, no espaço opaco inibido de iluminação enxerga-se uma mancha, que se torna fogo. O 

fogo, possibilitou ao homem evoluir perante as outras espécies, na vigente imagem demonstra 

o estado primitivo do ser humano. A chama como forma de proteção e abrigo.  

Sobre e sob o viaduto João Goulart. Realidades incompatíveis sobrepostas interagem 

na confortável invisibilidade social daqueles  que habitam o chão. Aos que passeiam no chão 

elevado, a chance de não ver o que ocorre sob seus pés. O viaduto recebe essas realidades, 

Fonte: Grupo de pesquisa Cidade e Arquitetura e Filosofia. Coordenador: Igor Guatelli (2017) 
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negativas entre si, coexistindo em um mesmo espaço, sem se verem e sem que nenhuma o 

domine.  

O mito da caverna, presente no livro “A República” (380 a.C.), Platão descreve os 

prisioneiros como aqueles que vivem dentro da caverna, acorrentados de costas para a saída, 

observam as sombras e ouvem os ruídos das pessoas que vivem fora dela. Estes nasceram e 

vivem acorrentados pelo medo do desconhecido.  

Sob o viaduto, o prisioneiro vive em sua própria “caverna”, resíduo da técnica que a 

produziu, mas sua sombra ofusca e ameaça a cidade iluminada. Preso a este sistema, (que 

sobrevive através da relação sobre e sob, e possui a necessidade de conservar as realidades 

opostas há uma distância controlada, para que através da consciência de uma existência sob a 

cidade, aumente a desigualdade entre elas), impossibilita a viabilidade do prisioneiro fugir da 

caverna.   

Sob o viaduto, o prisioneiro ocupa o resíduo espacial que a insuficiência do desenho 

permite. Prisioneiro, homem, não é mais cidadão, não exerce mais sua vida política, portanto 

perde seu direito sobre a cidade. A sua vida biós é reduzida a vida zoé, a qual segundo 

Agamben é a vida comum a todos os seres vivos, não havendo diferença entre o homem 

pensante e o animal. O cidadão reduzido a homem, reduzido a animal.  

 

 

 

 

 

Por Victória De La Torre 

 

 

 

 

 

 

 



"$"!

!

6. INCONCLUSÃO 

 O objetivo foi de promover descodificações, explorar uma linguagem que embaralha e 

nubla as representações mais imediatas. Ao invés de esclarecer, uma linguagem que gagueja, 

intermitente e não fluida; uma linguagem menor, uma literatura menor onde as imagens da 

ordem de composições quase auto-evidentes são transformadas em componentes quase soltos 

de passagem, mas ainda mantidos por um tênue fio condutor com pontas soltas. Teríamos 

uma máquina de expressão desencadeadora de conteúdos não uniformes, não legíveis, mas 

caóticos o suficiente para promover desmontagens. Enfim, uma linguagem convulsionada, 

mergulhada em um jogo de dissensos, distâncias e ressonâncias entre o familiar e o 

estranhamente familiar. 

 O problema é seguir inconscientemente a lei e o movimento de nosso pensamento 

quando este se torna autárquico, senhor de seus próprios fundamentos, desconsiderando suas 

próprias fissuras. Como antídoto, « como o ente não é de modo imediato, mas apenas por 

meio e através do conceito, seria preciso começar pelo conceito e não pelo mero dado [do 

ente] » mas que não pode ser hipostasiado antes do conteúdo, o que levaria a uma acentuação 

das identidades.  

 Conceito e conteúdo, ser e ente devem permanecer suficientemente (dis)juntos para o 

exercício do pensamento. Em suma, o pensamento deve habitar cavernas por mais que se 

creia na sua “solaridade”. Obscurecer aquilo que parece claro e consensual demanda um 

exercício de reconhecimento polissêmico, multivalente e diacrítico do ente que se apresenta 

como pleno, unidimensional, monológico. 

 O problema ao vermos algo é prever algo sobre esse algo, pré-ver antes de ver. Mas 

nunca é possível ver o restante daquilo que vemos; então resta-nos pensar ao não ver. 

Reconhecer o estado de imanência do ente, da coisa, requer um exercício de destituição de 

pré-julgamentos e pré-valorizações guiadas por um ideal transcendente. A existência da coisa 

no mundo, ou melhor, as existências temporais de uma coisa no mundo exigem a nadificação 

dos pressupostos que nos impedem de ver e aceitar suas ambivalências e idiossincrasias, 

muitas vezes, tratados como insignificantes pormenores. 

 Em "A câmara clara", Roland Barthes teoriza sobre o que chama de dimensão 

"punctum" e "studium" de uma imagem. Em arriscada interpretação, Studium seria o mais 

visível daquilo que já se mostra como visibilidade, o Punctum seria um detalhe perturbador 

capaz de trazer o vir a ser visível outro daquilo que se apresenta como visibilidade, seria a 
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"serendipide" da imagem. O trabalho procurou lidar com os "punctuns" das imagens sempre 

já presentes em nossas representações e formatos dessas infraestruturas já pré-figuradas como 

coisas. 

 A partir de um ponto de vista do studium, as infraestruturas analisadas podem 

representar uma estética urbana contrária aos movimentos globalizantes e mundiais que 

conduzem lógicas de construção de lugares urbanos. Lugares urbanos que parecem ter a 

“Times Square” como lugar referencial, um território ícone do capital neo-liberal e financeiro, 

onde o coletivo se forma a partir de uma potente combinação e oferta de atividades e 

tecnologias potencializadoras do hyper-turismo, do hyper-entretenimento, do hyper-consumo 

de imagens e da hyper-mediatização e do merchandising, enfim, um hyper-lugar.  

 Não parece ser o caso das 4 infraestruturas, aparentemente constituídas a partir de uma 

visão de planejamento ou de desenho urbano mais sutil, sensível às temporalidades do 

território com a revalorização da memória,  do estímulo às ocupações procedentes de uma 

tentativa de recuperação da boa escala politica do convívio, da emulação de prosaicas e 

cotidianas  rotinas potencializadas por ações e desenhos  direcionados mais ao estímulo de 

ritmos locais de existências, que a produção da mais valia urbana através do espetáculo da 

imagem global.  

 Entretanto, um olhar mais acurado a partir da dimensão punctum, nos permite 

questionar essa apreensão mais imediata. O que poderia parecer como construção de um outro 

lugar urbano, de um contra-lugar, lugares contrários a esses platôs urbanos globalizados, 

revela-se como uma outra estratégica estética de se viabilizar a lógica da qual parece se 

afastar ou contestar.  

 O High-Line reproduz, em uma chave ambiental, histórica [não histérica], do desenho 

em prol da experiência social coletiva local (e não promocional, imagética global) a mesma 

lógica da Times Square. Se esta tornou-se, ao longo da história, o lugar símbolo da 

recuperação de Nova York depois da quebra da bolsa em 1929, o High Line é o território que 

recoloca Manhattan nos holofotes do porvir urbano do século XXI. O ponto nodal referencial 

– Times Square - dá lugar à linha delineadora [standard] – High Line- de nova tendência 

estética nos processos de estetização de territórios urbanos, matriz de hyper-localizações a 

posteriori. O High Line torna-se a apoteose de uma estética urbana que nasce do silencio 

formal. 
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 Esse hipertiroidismo da lógica de um planejamento de preservação, recuperação e 

transfiguração de pré-existências de mobilidade transforma-se em espetáculo estético. O 

singelo pressuposto da retomada da cidade pelo caminhante torna-se locus da renovação da 

voracidade imobiliária amparada pela arquitetura de grife.  

 Como vimos, o High Line nasce a partir de um slogan, ”Keep it”. Antes das obras de 

reativação do fóssil metálico, dessa presença espectral de uma modernidade esgotada em seu 

sucesso, seu entorno alterava-se em um ritmo vertiginoso, resposta a, talvez, uma outra 

modernidade, transfigurada em seus pressupostos, mas continuidade da mesma modernidade 

identificada por Walter Benjamim na Paris do século XIX - a Paris de Haussmann, a Paris dos 

boulevares e da flânerie - uma modernidade guiada pela inesgotável mercantilização.  

 Mega edificios, solilóquios urbanos, fragmentos de um mostruário da “expertise” e 

habilidade formais, tomavam o lugar de um estoque construído, mas inapropriado para uma 

nova “modernização” de Manhattan. Preservou-se a estrutura da antiga linha elevada, 

preservaram-se trechos da vegetação existente fetichizada em sua própria naturalidade.  

 Por um lado, é possível perceber que a relativa neutralização onto-teleológica de um 

lugar urbano – tornado suporte de devires – como o Elevado João Goulart, torna-se a chance 

da construção de um outro lugar – um contra-lugar, nesse caso – a partir do incontrolável e 

imprevisível surgimento de ocupações e eventos “imateriais” que o povoam. Por outro lado, a 

redefinição onto-teleológica de suportes infraestruturais semelhantes podem prestar-se como 

fonte de fabricação de eventos publicitários, materiais e imateriais, que alimentarão a 

expansão de um novo “estilo” de lugar urbano; na lógica contemporânea de lugares, hyper-

lugares  

 Sob a égide da cidade para as pessoas, do direito à cidade como retomada e retorno ao 

e do espaço público, da flânerie como deambulações e perambulações urbanas, efetiva-se a 

cidade do negócio, do glamour e espetáculo arquitetônicos, a cidade do selfie, do auto-retrato, 

do ego-retrato. Aguardemos o “parque” Minhocão, mas estejamos atentos ao valor de um 

lugar que guarda segredos suficientes para sempre serem revelados como exercício do 

imprevisível (Figura 31), por mais que queiramos entender aquele lugar como um fenômeno 

unidimensional, já condenado pelo que ele é, desconsiderando-se seus devires. O que virá 

junto “com” e “do” Parque Minhocão? Restancias e destinerrancias de um indesejável e 

resistente suporte.  
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