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RESUMO
ca.mi.nhar [caminho] v.int 1. Percorrer caminho a pé. 2.
Fig. Progredir, avançar. Ti. 3. Fig. Propender (2): Este caso
caminha para o fim. Tc. 4. Dirigir (7).

O ato de caminhar pela cidade sofreu mudanças
notáveis ao longo da história; o contexto político, econômico,
social e cultural, influenciou na maneira que ele era visto,
em quem o praticava e nas suas intenções. Durante essas
transformações, os caminhantes receberam nomenclaturas
diferentes: no modernismo a figura que andava pela multidão
sem ser percebida era o flâneur; no pós-modernismo,
dadaístas, surrealistas e situacionistas serviram-se do
devaneio e da deambulação como forma de arte; e no
contemporâneo, a expressão de quem caminha é dada pelas

errâncias urbanas.
O caminhar também está atrelado ao conceito de
tempo, que intervém no ritmo da vida das pessoas e
influencia diretamente em como elas vivenciam a cidade;
e juntos (caminhar e tempo) são causa e consequência,
simultaneamente, das qualidades das interações com
estranhos/desconhecidos nos espaços públicos. Esse
ambiente urbano também influi e é influenciado pelo contexto
da cidade, fazendo com que essas discussões estejam
fortemente interligadas.
Ao construir o percurso do caminhar, essa pesquisa
propõe uma investigação de modo que essa ação possa
ser usada como instrumento de estudo e aprendizagem da
cidade; uma forma que possibilita a experiência por meio de
fragmentos e invisibilidades. Para defender essa proposta,
foram relatadas vivências de cidade como complementos dos
panoramas traçados e produzidas cartografias como registro
das experiências urbanas.
Isto posto, foi pensado um caminhar como intervenção,
ou seja, uma proposta na cidade real que seja uma alternativa
a existente e que intensifique a experiência urbana.

palavras-chave: caminhar na cidade contemporânea;
intervenção urbana; arquitetura e arte urbana.

ABSTRACT
walk [wɔ :k] vint 1. to walk, go on foot. 2. to hike, march. 3. to
travel on foot.

The act of walking through the city has undergone
remarkable changes throughout history; and its political,
economic, social and cultural context has influenced the way
in which the walk has been seen, in who was practicing it and
with what intentions. During these transformations, the walkers
received different nomenclatures: in modern times the one
who walked through the crowd without being perceived was
the flâneur; in postmodern times, Dadaists, Surrealists and
Situationists used daydreaming and ambulation as a form of
art; and in contemporary times the expression used for those
who walk about the city is urban wanderings.

Walking is also tied to the concept of time, which
intercedes in the rhythm of people’s lives and influences
directly how they experience the city. Together (walking and
time), are the cause and consequence, simultaneously, of
the quality of interaction among strangers in public spaces.
This urban environment also influences and is influenced
by the context of the city, making these discussions closely
intertwined.
By tracing the path of the walk, the research proposes
an investigation of the way that this action can be used as
an instrument of study and learning of the city; an art form
that allows questions and experiences through fragments and
invisibilities. As a base ground of this study, city experiences
were reported as tools to outline panoramas and to produce
cartographies as records of urban experiences.
Therefore, the design of the “walk in the city experience”
was proposed as an intervention in the real city: an alternative
proposal aiming the intensification of the urban experience.
To existing experience and that intensifies the urban
experience., In front of this, it was thought a walk like
intervention; a proposal in the real city that could be

keywords: walking in the contemporary city; urban
intervention; architecture and urban art.
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“Foi dentro da compreensão
Desse instante solitário
Que, tal sua construção
Cresceu também o operário.
Cresceu em alto e profundo
Em largo e no coração
E como tudo que cresce
Ele não cresceu em vão
Pois além do que sabia
- Exercer a profissão O operário adquiriu
Uma nova dimensão:
A dimensão da poesia.
(...)
De um homem pobre e esquecido
Razão porém que fizera
Em operário construído
O operário em construção.”

O operário em construção.
Vinicius de Moraes

INTRODUÇÃO
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Pode-se dizer que o tema desse trabalho surgiu com
uma palavra: wanderlust. O termo alemão origina-se da união
de outros dois – wander, que é a prática da caminhada; e
lust, desejo, vontade profunda. Dessa maneira, a expressão
germânica refere-se a um desejo intrínseco por caminhar;
não no sentido de atividade física (esporte), mas de
acepção de um sentimento, de uma ânsia por viajar, de um
interesse autêntico em explorar novas culturas e ambientes
desconhecidos.
Essa aspiração em se deslocar para obter conhecimento
e aprender algo que faltava foi transferida a São Paulo. Por
que não a explorar pelo caminhar? Então, percebeu-se que,
inconscientemente, isso já era feito: caminhar pela cidade
como investigação e busca de experiências diversas era algo
natural no cotidiano. O mais interessante a se observar era
que, quanto mais andava por São Paulo, mais gostava dessa
cidade e queria conhecer lugares novos.
À vista disso, uma segunda influência para a escolha
do tema foi um poema do brasileiro Vinicius de Moraes,
chamado “O operário em construção”. Seus versos abordam
a evolução pessoal de um operário, o qual deixa der ser
construído para estar em construção; a compreensão de
poder construir para si pensamentos próprios, usar seu corpo
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e mente para enxergar o que estava invisível e aceitar novas
perspectivas, o fez crescer e, assim, adquirir a dimensão da
poesia.
Unindo essas influências, surgiu o tema da pesquisa.
“Construindo o percurso: qualificação do caminhar na cidade
contemporânea” é uma investigação da experiência urbana
pelo caminhar e compilação de viagens físicas (corpo na
cidade) e mentais (pela literatura). Pretende-se discutir
causas, consequências e influências do que leva as pessoas
a caminhar (ou não) como um instrumento de aprendizagem
e a usar (ou não) espaços públicos; como a arquitetura e o
urbanismo determinam isso; e como a arte, quando levada
ao âmbito público, pode propor novas significações. Dessa
forma, o trabalho a seguir visa contribuir com propostas
para as pessoas usarem e se conectarem com a cidade;
explorarem o desconhecido e as delicadezas escondidas e,
quiçá, terem um novo olhar sobre ela; a partir do caminhar
como instrumento de indagações e descobertas.
Para abordar esse tema, a pesquisa se estrutura em
quatro capítulos, os quais trazem diversos autores que
fundamentam as discussões. A estratégia é equilibrar teorias
e práticas para conceber o conteúdo, e assim, fornecer um
panorama mais completo do contexto e dos conceitos que
se desdobram. O olhar proposto pretende aludir à arte em
alguns momentos - como nas ilustrações e nos fragmentos
que abordam movimentos artísticos - porque ela exemplifica
e revela pontos importantes nas argumentações; além do
próprio caminhar – nessa pesquisa – ser considerado uma
forma de arte.
O primeiro capítulo aborda discussões e definições
acerca do caminhar e da cidade num recorte temporal do
modernismo e do pós-modernismo; nele há três conjuntos
de debates -o contexto; a multidão e o flâneur/errante; o
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tempo e o estranho/desconhecido - que se complementam
e dão o panorama dos períodos escolhidos. Autores como
Richard Sennett, Charles Baudelaire e Walter Benjamin
são fundamentais para embasar a primeira era, enquanto a
segunda conta com David Harvey, Francesco Careri e Josep
Maria Montaner.
Seguindo a cronologia, o segundo capítulo é a
continuação das discussões anteriores, porém, na cidade
contemporânea. Os mesmos conjuntos de debates - o
contexto; a multidão e o errante; o tempo e o estranho - são
usados para criar uma hierarquia aos conteúdos e estabelecer
uma comunicação com o capítulo anterior. A teoria vista nessa
primeira parte do capítulo fundamenta-se em autores como
Massimo Cacciari, Paola Berenstein Jacques e Zygmunt
Bauman. Já a segunda parte do capítulo, tem caráter prático
e, sob a ótica dos mesmos conjuntos de discussões, relata
experiências na cidade contemporânea fundamentadas no
corpo que a vivencia.
O terceiro capítulo, de caráter completamente empírico,
se dedica ao reconhecimento do bairro de Pinheiros, na
zona oeste de São Paulo. É um estudo de caso no qual a
teoria encontra a prática; para os levantamentos sensoriais
e de paisagem são utilizadas cartografias como método de
aproximação, registro de experiências e documentação das
análises efetuadas. Busca-se apresentar essa área foco
utilizando como instrumento o próprio caminhar.
Paralelamente às investigações relatadas anteriormente,
foram feitas especulações no campo de projeto arquitetônico
e urbano. O capítulo que encerra essa pesquisa contém uma
proposta no território real da cidade: a proposição de uma
intervenção no bairro de Pinheiros – nas escalas do plano
urbano e do pedestre – que visa intensificar a experiência
urbana.

CAPÍTULO 01
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O CAMINHAR NA CIDADE A
PARTIR DO MODERNISMO
Um ponto muito importante dessa pesquisa é o caminhar
e, para entendê-lo no contexto atual, é pertinente traçar um
breve panorama ao longo da história, uma vez que “sem
saber onde estivemos, é difícil saber para onde estamos
indo. (...) A continuidade entre passado e presente cria um
sentido de sequência para o caos aleatório (...)” (HEWISON.
apud Harvey, 2013, p.85). Usando um recorte temporal do
modernismo e pós-modernismo como estudos anteriores focando nas transformações que ele sofreu e em como seu
significado mudou - em paralelo ao contemporâneo, permite
olhar para o presente e entender melhor o caminhar e o espaço
público na cidade atual. Esse limite histórico para a análise
foi escolhido por conta das grandes transformações sofridas
a partir do século XIX, nos âmbitos político, econômico,
cultural e social, que refletiram diretamente no homem e em
sua relação com a cidade, o espaço público e o outro.
O escritor francês André Breton fez a seguinte afirmação:
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“a rua, que eu acreditava fosse capaz de imprimir a minha vida
giros surpreendentes, a rua, com as suas inquietações e os
seus olhares, era o meu verdadeiro elemento: nela eu recebia,
como em nenhum outro lugar, o vento da eventualidade” (Les
pas perdus. Paris, N.R.F., 1924. apud Careri, 2010, p.84); tais
palavras foram o ponto de partida da reflexão acerca dos
motivos e consequências do caminhar na cidade e inspiraram
a explorá-los a seguir.

MODERNISMO
o contexto
A cidade moderna foi palco de grandes transformações
- tanto no âmbito político, quanto no econômico, que são
indissociáveis da sociedade, da vida cotidiana e seus valores
– aspectos muito relevantes nesse trabalho. O burguês,
com maior força no corpo social, redefiniu os conceitos de
homem e cidadão, assim como os de público e privado, os
quais interferem diretamente em como ele se coloca perante
a cidade. Vale ressaltar que o termo burguês aplicado aqui
refere-se aos integrantes da classe social em ascensão na
Europa durante o Antigo Regime; segundo a teoria marxista,
os burgueses eram aqueles, os quais possuíam os meios de
produção de riqueza e do capital privado, ou seja, que detinham
os meios de trabalho - como instrumentos, instalações,
infraestrutura - e os objetos - como as ferramentas e recursos
naturais.
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Durante o século XVIII, o privado - ambiente particular
das casas que “constituía o local onde se podia controlar com
quem se falava” (SENNETT, 1988, p.120) - era intimamente
associado a conspirações, quando destinado ao debate; era
suspeito discutir ou mostrar a opinião em ambientes fechados,
porque inferia-se que, se não pudesse expor sua opinião
em âmbito público, significaria que estava atravessando o
interesse de todos. Em razão disso, os cafés, bares e pubs
passaram a desempenhar uma função muito importante
no debate por serem espaços de sociabilidade, nos quais
estranhos discutiam inúmeros assuntos, independentemente
de seu estrato social ou origem. De acordo com Richard
Sennett (1988, p.109):

Quando um homem entrava no recinto (...) sentava
para se divertir. Isto, por sua vez, consistia em
conversar com outras pessoas, sendo a conversa
comandada por uma regra cardinal: a fim de que as
informações fossem as mais completas possíveis,
suspendiam-se temporariamente todas as distinções
de estrato social; qualquer pessoa que estivesse
sentada num café tinha o direito de conversar com
quem quer que fosse, abordar qualquer assunto,
quer conhecesse outras pessoas, quer não, quer
fosse instada a falar, quer não.

No século XIX, com a ascensão do burguês, essa
postura se inverte completamente; a revolução industrial e
todos seus aspectos trouxeram um elemento que é crucial
para entender o homem moderno: a individualidade. Os
direitos e desejos do homem como ser – indivíduo - superam
os interesses dele como coletivo, e isso se reflete em como
a sociedade passa a se organizar e, principalmente, a se
relacionar com o outro - seja esse, cidade ou pessoa. O
burguês da modernidade passa a considerar sua casa como
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o centro do universo, ele reduz sua vida ao seio de sua família
e se fecha; é em sua morada que ele se sente confortável e
seguro para ser, falar e criar. Ao habitar, o homem conseguia
o controle total e, portanto, no cerne privado, ficavam mais
expressivos. O interior da casa (interieur) também mostra
como a revolução industrial adentrou profundamente os
modos de vida do homem burguês, agora ela era recheada
de peças, mobiliários, molduras e objetos - reforçando tanto
o capitalismo vigente, quanto essa importância que o homem
dava para sua vida particular.

Mas já eu me começava a inquietar, reparando que
a cada talher correspondiam seis garfos, e todos
de feitios astuciosos. E mais me impressionei
quando Jacinto me desvendou que um era
para as ostras, outro para o peixe, outro para o
queijo! Simultaneamente, com uma sobriedade
que louvaria Salomão, só dois copos, para dois
vinhos: um Bordéus rosado em infusas de cristal,
e champanhe gelando dentro de baldes de prata.
Todo um aparador porém vergava sob o luxo
redundante, quase assustador de águas - águas
oxigenadas, águas carbonatadas, águas fosfatadas,
águas esterilizadas, águas de sais, outras ainda,
em garrafas bojudas, com tratados terapêuticos
impressos em rótulos. (QUEIRÓS, 2012, p.41)

Essas novas idiossincrasias se refletem em como o
burguês se porta perante ao outro fora desse templo que é
sua própria casa. As roupas são a maneira mais visual de
entender essa acentuação do individual – trajes sempre bem
cuidados e muitos acessórios (como luvas, bengalas, cartolas,
etc.) enaltecem a importância da quantidade e se tornam
um disfarce, escondendo quem o homem realmente é, para
mostrar apenas uma casca uniforme; vestem a máscara da
indiferença para caminharem na rua e, quem não compactua

fig.1. The Luncheon of the Boating Party. Pierre August Renoir. 1880-81.

com esse comportamento social, é tachado de boêmio.
Por falar em roupa, o invólucro do homem moderno
- (...) será que a roupa não deveria ter a sua beleza
e seu charme próprios? Será que não é desta roupa
que a nossa época precisa? Pois nossa época sofre
e, ainda por cima, tem de suportar sobre os seus
magros ombros o negro, símbolo de uma eterna
tristeza. (...) A roupagem do desespero, quase toda
igual, prova a igualdade (...) (BAUDELAIRE. apud
Benjamin, 1985, p.101)

Contudo, esses aspectos descritos até então, não eram
uma característica extensiva a todas as moradias da época,
mas sim, exclusivo da burguesia. A moradia popular - dos
trabalhadores assalariados - era extremamente precária e se
encontrava nos lugares mais sujos e insalubres da cidade; por
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essa razão, essas regiões eram malvistas pela sociedade e
consideradas “fonte de perturbação pública”, como pontuou
a Dra. Martha D’Ângelo (2006, p.241). Essa instabilidade foi
transferida para o âmbito público, que deixa de ser o ponto
de encontro para se tornar o local em que há perigo e no
qual encontra-se estranhos; os jardins públicos não são
mais os ambientes de passeios e caminhadas para trocar
conversas e experiências com o outro, mas sim, os espaços
sombrios usados pelos “condenados a uma solidão absoluta”
(D’Ângelo, 2006, p.242).
Por conta desse novo juízo aplicado aos espaços,
houve uma tentativa progressiva em delimitar o público e
o privado, rompendo com o equilíbrio existente entre eles;
assim “gradualmente, a vontade de controlar e de moldar a
ordem pública foi desgastando, e as pessoas passaram a
enfatizar mais o aspecto de se protegerem contra ela, (...)
consideravam antes a vida pública como moralmente inferior.”
(SENNETT, 1988, p.35)
Somado a isso, há o fato da sociedade estar sob o juízo
de valor do individualismo, o qual nasceu com a racionalidade
característica desse período e se intensificou com a
independência das cidades - possibilitada pelo comércio - e
com o ganho de força dos direitos individuais, fazendo com
que as pessoas diminuíssem o olhar sobre o todo e o outro.
Assim, o corpo social homogêneo e monocromático, muda
seu comportamento na rua - o silêncio em público como
sinônimo de boa conduta, se isolam mesmo no meio de tantos
outros, refreiam suas emoções e participam passivamente da
coletividade; o homem cosmopolita, como era chamado por
Baudelaire, substituía as experiências de trocas, para adotar
a observação.
O observador é um príncipe que em toda parte
faz uso pleno do seu estatuto de incógnito
(BAUDELAIRE. apud. Benjamin, 2015

fig.2. Portrait of Madame Gaudibert. Claude Monet. 1868

30

a multidão e o flâneur
Com toda essa esfera de indiferenciação instaurada
na cidade, surgiu uma figura que até então não existia: a da
multidão - a massa indistinta que percorre a cidade, caminha
sem reconhecer e sem ser reconhecido; olha, mas não vê.
Ela é encarada com certo preconceito por alguns, rotulada
como inferior e até considerada sinônimo de selvageria;
isso acontece visto que é na multidão que se perde as
características e é possível se esconder. No entanto, graças
a ela, nasce um símbolo que “resiste ao tempo matematizado
da indústria” (D’ÂNGELO, 2006, p.242), devaneia e é
consciente ao andar pela rua e viver a cidade, aquele que se
sente confortável em meio ao anonimato: o flâneur.
Esse personagem se diferencia dos demais por ter um
olhar deslocado, ele enxerga de perto, busca o entendimento
da cidade além de suas aparências e é considerado um
resistente por buscar vivências invisíveis. Ao caminhar pela
cidade, o flâneur não veste sua máscara da indiferença junto
a suas luvas bem cuidadas, ele se detém nas significações
urbanas, enxerga a cidade sem disfarces.
Walter Benjamin, acreditando que “a cidade é um
campo político de negação incerta” (1985) discorre sobre
a relação dela com o homem moderno, o qual a vivencia
por superficialidades, opondo-se às experiências mais
significativas do flâneur. Flanar é movimentar-se sem ser
percebido, é sentir-se em casa andando pelas passagens1
e pelas ruas, é ter conforto no exterior (extérieur). Assim
1 ”As passagens, uma nova invenção do luxo industrial, são galerias com
cobertura de vidro e revestimentos de mármore que atravessam blocos de casas,
e cujos proprietários se juntaram para poder entregar-se à tais especulações.
De ambos os lados dessas galerias, que recebem luz de cima, estendem-se os
mais elegantes estabelecimentos comerciais, de modo que uma tal passagem
é uma cidade, um mudo em miniatura” (Paris, 1852. In. Walter Benjamin, p.31)
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como a mercadoria, o flâneur é um abandonado na multidão,
entregue a ebriedade, seus passos têm a cadencia de
tartarugas, seu andar é quase um protesto e, de acordo com
Nadar, ele possui o pas saccadé - o “passo do poeta que erra
pela cidade procurando rimas”(apud. BENJAMIN, 1985).
Edgar Allan Poe, quando escreveu o clássico “O
homem da multidão” também definiu uma versão de flâneur,
o qual não se sente seguro em sua própria cidade e recorre
à multidão como um refúgio desse medo. Essa massa de
desconhecidos – receptora de um enfoque especial - é
propícia para as pessoas se esconderem, porém, ao habitar,
o homem deixa rastros, permitindo a evocação do detetive –
personagem cujo propósito é investigar alguém que sumiu na
multidão. O flâneur de Poe observa tudo e monta seu percurso
pelas pistas, ele é um “elemento associal” (2011) cujo prazer
do olhar vem da observação e, mesmo em silêncio, pode ser
considerado um detetive.

A maior parte dos que passavam pareciam pessoas
satisfeitas consigo próprias e com os dois pés
bem assentes na terra. Pareciam estar apenas
preocupadas em abrir caminho por entre a multidão.
Franziam as sobrancelhas e olhavam para todos os
lados (POE, 2011, p.89-90)

Outro autor muito importante para compreender essa
figura errante pela cidade é Charles Baudelaire, que a coloca
como o próprio poeta. Duas características marcantes em seu
trabalho, as quais permitem entender a complexidade que
sondava a época, são a constante presença do choque – em
elementos e sistemas – e a própria contradição; além disso,
ao criticar a hipocrisia e a alienação social, acaba por revelar
a degradação que o meio provoca. O poeta está vivendo
um intenso confinamento numa cidade que cresce cada vez

fig.3. Lunch on the grass. Claude Monet. 1865

mais, e isso implica na solidão; com uma imaginação ativa,
ele perambula pela cidade e “viaja através do grande deserto
de homens” (BENJAMIN, 2005).
Para entender melhor o sentimento da modernidade
e as sombras do homem moderno, o poeta dedicou um
dos seus principais escritos – intitulado “As Flores do Mal”
- a expor a realidade da época, trazendo uma liberdade e
ousadia ao tratar de assuntos que não eram bem vistos. Com
uma percepção do tempo e da experiência vivida cruamente,
ele recupera a obscura e profunda unidade do mundo,
tratando do ambiente mesquinho, dos corpos moldados
pela imbecilidade, do pecado, do erro e do seu árduo desejo
pela liberdade (BENJAMIN). Baudelaire se desloca tanto
no tempo, reconstruindo e voltando ao passado, quanto no
espaço, com suas viagens mentais e espaciais literais; além
de articular entre o desfrute do sensual e da recusa dele,
mostrando a forte dicotomia de seus textos ao cambiar entre
o prazer e a culpa.
Dentre os diversos escritos desse livro, há um conjunto
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de quatro poemas2 chamados Spleen3 que são muito
interessantes para compreender o percurso mental do poeta
ao tentar assimilar o espírito da modernidade. Exaltando
elementos como a provocação e a degradação, Baudelaire
revela o estado de ânimo do flâneur – geralmente tédio;
isso faz com que o poeta reflita sobre seu tempo, sentindo
um grande desconforto e mantendo-se sempre no lugar do
inadaptado social.
O flâneur ia em oposição a outra virtude muito prezada
por toda a sociedade: a pontualidade, flanar pelas ruas era
uma maneira de perder tempo e, portanto, má vista. Porém,
esse ócio era praticado por uma pessoa vinda da burguesia
ou da pequena burguesia, fator que o tornava tolerável,
diferentemente do que acontecia com os considerados
vagabundos comuns e com os trabalhadores.
2 Retirados do livro As Flores do Mal, Charles Baudelaire, edição de 2006 da
Martin Claret. Alguns dos poemas desse conjunto foram proibidos, por essa
razão há edições em que os Spleen recebem outras numerações.
3 Spleen, numa tradução livre, significa baço - o baço baudelairiano traz uma
carga de monólogo, solidão que leva à impossibilidade de alcançar o paraíso,
uma imagem negativa que se reporta a miséria e a morbidez, um estado de
melancolia e de profundo desanimo. Ler os poemas na ordem em que o próprio
autor escreveu é essencial para entender o percurso de compreensão do
poeta, desde o exotismo e as tentativas de vencer os obstáculos, passando
pelas quedas até chegar na ruína e perda total da esperança. No primeiro
deles, LXXVIII, o spleen é um estado de inquietação, uma perturbação, o poeta
percebe a cidade através de um gato sujo e doente, a alma dele vagueia porque
está à beira da extinção; preso ao frio e a melancolia, vive um desconforto
físico e moral. No seguinte, LXXIX, o spleen se torna o desconforto de viver, um
registro desesperado da sua própria existência; o poeta está entediado e nada
o estimula, acredita que fracassou e não tem mais o que agregar ao mundo,
suas memórias são apenas “ossos acumulados”, ele deixa de ser curioso e de
avançar. No terceiro spleen, LXXX, o tédio retorna com muita força, associado
ao peso do tempo e às imagens pejorativas como frio, doença e morte; o
poeta está num caminho sem volta, ele envelhece, seu ego é consumido e se
eu metafórico é gradualmente apagado. O último spleen, LXXXI, é marcado
pela ascendência da crise que se instaurou nos poemas anteriores, o poeta
é assombrado pela prisão psíquica que leva a derrota dele, na qual o espírito
e a esperança são condenados; o spleen é o mau tempo moral, psicológico e
metafisico que se rompe e não tem mais volta.
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o tempo e o estranho
Com o advento da revolução industrial e a chegada
das máquinas, não foi apenas o ritmo da produção que
mudou, mas também o da sociedade, fazendo com que outro
elemento importantíssimo se transformasse radicalmente: o
tempo. Anteriormente dimensionado de maneira aproximada
- usando como parâmetros eventos naturais como o sol e as
estações do ano - o tempo ganha a dimensão da máquina,
a precisão matemática, se tornando tão mercadoria quanto
qualquer um dos objetos produzidos pelas fábricas. A exatidão
dele vai além de uma forma de controlar os trabalhadores,
seus serviços e produções, para ser considerado uma virtude
em toda sociedade - o predicado da pontualidade. As pessoas
se tornam sujeitas a algo que nem existe fisicamente, a um
conceito inventado pelo homem, o qual se torna prisioneiro
de sua própria invenção.
A precisão do tempo e a ênfase no individual são tão
fortes na vida do homem moderno que refletem inclusive no
planejamento urbano da cidade. Tomemos a capital francesa a
título de exemplo: Georges-Eugène Haussmann, em resposta
ao crescimento populacional, reestruturou Paris a partir do
Arco do Triunfo; criando leis que limitavam o gabarito, praças
marcadas por monumentos e derrubando inúmeros edifícios,
configurou a “cidade burguesa por excelência” (PANERAI,
2013, p.5) promovendo o “culto ao belo” (PANERAI, 2013,
p.10).

A elevação de aluguéis empurra o proletariado para
os arrebaldes. Através disso, os bairros perdem a
sua fisionomia própria. Surge o cinturão vermelho.
Haussmann deu a si mesmo o nome de “artiste
démolisseur” [artista demolidor]. (...) Assim, ele faz
com que Paris se torne uma cidade estranha para os
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próprios parisienses. Não se sentem mais em casa
nela. Começa-se a tomar a consciência do caráter
desumano da grande metrópole. (BENJAMIN, 1985,
p.41)

Por volta de 1850, Haussmann setorizou a cidade,
definindo vizinhanças homogêneas pautadas numa unidade
econômica padrão, tratando a “ecologia do quartier, como
ecologia de classes” (SENNETT, 1988, p.172). A estratégia
de segregação proposta pelo urbanista, enfatizou a
desigualdade e culminou no distanciamento do diferente,
diminuindo o contato das pessoas com as ruas, as praças
e, principalmente, com o outro; “haviam mais estranhos,
e eles estavam mais isolados” (SENNETT, 1988, p.172).
Os trabalhadores, por exemplo, costumavam sair de seu
setor apenas para ir à alguma loja de departamento, o que
significa que a experiência deles de cidade, era sinônimo de
experiência de consumo.

E não obstante, ultrapassam-se uns aos outros,
apressadamente, como se nada tivessem em
comum, nada a fazer entre si; não obstante, a única
convenção que os une, subentendida, é que cada
um mantenha a direita ao andar nas pelas ruas,
a fim de que as duas correntes da multidão, que
andam em direções opostas, não se choquem;
não obstante, a ninguém ocorre dignar-se dirigir
aos outros, ainda que seja apenas um olhar. A
indiferença brutal, a clausura insensível de cada um
nos próprios interesses privados torna-se tanto mais
repugnante e ofensiva quanto maior é o número
de indivíduos que se aglomeram em um espaço
reduzido. (ENGELS. apud Benjamin, 1985, p.47)

Como pôde-se observar ao longo do capítulo, o
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século XIX protagonizou transformações nos âmbitos
político, econômico, social e cultural, os quais se relacionam
diretamente com o homem moderno, seu papel na sociedade
e, principalmente, sua interação com o outro (cidade ou
indivíduo). Tais discussões começaram com um panorama
histórico que localizou cronológica e territorialmente os
temas, não os deixando soltos e, possibilitou, por exemplo,
apresentar como ocorreu a mudança na relação do homem
com o privado e, consequentemente, com o público. A quebra
do equilíbrio entre as duas instâncias (público e privado)
permitiu o aparecimento de duas figuras coadjuvantes na
discussão do caminhar: a multidão e o flâneur; o caminhar
como uma ação já difundida nas práticas cotidianas - existente
no Antigo Regime - se converteu, quando não associado a um
destino específico, num ato feito por um poeta, um errante,
uma exceção. O capítulo mostra como as concepções de
uma época e os fatores discutidos, mudaram as relações
acerca daquele que caminha.
Abrir a discussão para o tema do tempo e do estranho
complementa o panorama do homem moderno, na medida
em que tratam de novos paradigmas e de sociabilidade,
respectivamente. As relações entre o tempo e o estranho foram
enfatizadas com a estratégia de plano urbano segregado, que
influenciou de duas formas: a primeira, dividindo a cidade e
homogeneizando aszonas; e a segunda - por conta de seu
redesenho, ampliação das calçadas e criação das passagens
- configurando um ambiente propício para o flâneur praticar
sua flanerie.
Toda a efervescência do período industrial, o
desenvolvimento da tecnologia, o crescimento da cidade
e todos os aspectos discutidos no tópico do Modernismo,
culminaram na guerra. O período subsequente a isso é
caracterizado por instabilidade econômica, turbulência
ideológica e pessimismo; aspectos que também mudam a
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relação do homem com a cidade, o outro e o caminhar, e que
serão abordadas na segunda parte do capítulo.

PÓS-MODERNISMO
o contexto
A revolução industrial e as mudanças destacadas na
primeira parte do capítulo culminaram nas duas Grandes
Guerras Mundiais. Após uma fase de grande crescimento
e desenvolvimento, as cidades tiveram que lidar com a
destruição. Em razão disso, a era pós-moderna foi marcada
pela desconstrução dos princípios concebidos anteriormente
e por movimentos arquitetônicos, urbanos e sociais que
clamavam por mudanças.
Os problemas econômicos, políticos e sociais vindos
com os conflitos armados eram graves e amplos, portanto,
a prioridade em reconstruir uma cidade devastada pela
guerra, a necessidade de rapidez e eficácia em reerguer
habitações, hospitais, escolas e todos os serviços básicos,
foi fundamental; desta forma, políticas pós-guerra e
programas que atendessem essas novas necessidades
foram implementados na Europa.
Nesse contexto, nascia um novo espírito crítico e
conceitual, que questionava as ações do período anterior,
muito influenciado pelas ciências do homem (sociologia,
antropologia e psicologia social). Há, como o geógrafo
David Harvey pontuou, uma certa confusão por parte dos

fig.4. Guernica. Pablo Picasso. 1937.

pós-modernistas relacionada ao mundo em que vivem;
eles enxergaram que a homogeneidade proveniente do
modernismo não respondia as verdadeiras necessidades
da cidade, então, reivindicaram soluções mais flexíveis.
Isso pode ser visto, por exemplo, nos planos urbanos que
buscaram ambientes mais satisfatórios – do ponto de vista
dos teóricos que estavam estudando a cidade.

Começo com o que parece ser o fato mais espantoso
sobre o pós-modernismo: sua total aceitação do
efêmero, do fragmentário, do descontínuo e do
caótico que formavam uma metade do conceito
baudelairiano de modernidade. (HARVEY, 2013,
p.49)

Considerando o tecido urbano como um palimpsesto1 e
1 Palimpsesto é um pergaminho ou papiro, no qual há vestígios de um
texto anterior, uma vez que foi apagado ou raspado para ser reutilizado; é
a sobreposição de textos num mesmo material. No livro “São Paulo: três
cidades em um século”, Benedito Lima de Toledo aplica essa palavra à cidade,
reconhecendo as sobreposições de cidade que a capital paulista sofreu durante
cem anos.
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aceitando seu caráter fragmentado, o urbanismo abandona
o planejamento em larga escala para intervir na metrópole
por partes - recorrendo às tradições vernáculas, atendendo
a necessidades locais e reafirmando o valor cultural e
simbólico da cidade. É relevante destacar a busca pela
continuidade da história e da memória coletiva; o acúmulo
de referências passadas é uma característica marcante do
período. Rompendo com a visão anterior de zoneamento
monofuncional, o qual “nem responde a autodiversificação
espontânea entre as populações urbanas e nem consegue
fornecê-las” (JACOBS. apud Harvey, 2013, p.76), os pósmodernistas buscavam modos de expressar essa estética
da diversidade e criar “comunidades urbanas completas
e finitas” com “distâncias a pé compatíveis e agradáveis”
(KRIER. apud Harvey, 2013, p.70) por meio da articulação
dos espaços públicos, de novos usos e da recuperação do
tecido urbano mais antigo.

E assim o edifício de grande altura, o arranhacéu, o símbolo mais espetacular da arquitetura do
Movimento Moderno começa a ser muito criticado
devido às distorções que ele introduz no entorno
histórico, urbano, paisagístico e topográfico.
(MONTANER, 2001, p.125)

O contexto urbano, de acordo com Montaner, não tinha
memória, inibições ou mesmo uma condicionante de traçado,
tornando-se atópica e fugindo da história. Ademais, esse
autor também criticava a sociedade existente por ser incapaz
de transferir significados e valores simbólicos, abandonando
os múltiplos códigos. Arquitetos, como por exemplo Aldo
Rossi, se destacaram por procurar soluções singulares a
cada contexto trabalhado, trazendo uma tendência em que

fig.5. Autorretrato en la Frontera Entre El Abrazo de Amor de el Universo, la tierra (México), Yo,
Diego y el Señor Xólotl. Frida Kahlo. 1949

o), Yo,
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a tecnologia conquistava uma face mais humana. Além
disso, o teórico italiano foi a maior expressão ao tratar da
revalorização da memória coletiva, criticando a mitificação
do novo, o funcionalismo ingênuo e a forma sobrepondo-se
ao uso.

Ao longo dos anos setenta, o urbanismo, a
arquitetura e o desenho começaram a trabalhar
a partir de uma nova premissa: buscar soluções
alternativas aos vigentes critérios culturais,
econômicos, tecnológicos, urbanos e de projeto,
soluções mais experimentais, atrevidas, versáteis
e adequadas a cada contexto social, que não
imponha modelos senão que aprendam de cada
lugar. Tratava-se de reconstruir um sentido comum
existente durante séculos e que agora estava
ameaçado de extinção. (...) Em geral está sendo
expressado um dos resultados da tendência ao
humanismo e do interesse pelo individuo comum
desenvolvido nos anos cinquenta, junto à paulatina
consciência do relativismo antropológico que os
trabalhos daqueles anos conduziram: Levi-Strauss,
Marvin Harris e outros. (MONTANER, 2001, p.127)

A maneira encontrada para colocar esse planejamento
em prática foi a adoção de padrões racionais e sistemas de
construção industrializados, permitindo a produção em massa
e convertendo a indústria de desenvolvimento e construção
num dos principais meios de acumulação de capital. O
resultado disso foi a transformação das terras especulativas
nas forças dominantes, e do planejamento da cidade baseado
no zoneamento de mercado, enfatizando, dessa maneira, o
capitalismo de acúmulo de bens de consumo.
Esse “populismo do livre mercado” (HARVEY, 2013, p.79)
tem consequências na vida urbana e no homem público, na
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medida em que coloca o homem da classe média em espaços
privados e protegidos (como shoppings centers); somado a
isso, há a perda expressiva de significados nos ambientes
públicos, afastando-o da rua. A “(...) expropriação e as rápidas
mudanças do mundo como resultado da especulação (...)
são os sinais mais reconhecíveis da dinâmica urbana, (...)
as imagens sugerem o destino ininterrupto do indivíduo, de
sua participação frequentemente triste e difícil no destino do
coletivo” (ROSSI. apud. Harvey, 2013, p.84), outra razão para
isso é a falta de amparo à classe mais baixa, transformando
os pontos da cidade que eles frequentavam em lugares
evitados. Na tentativa de superar essas divisões do espaço
público e compor uma cidade pautada no sentimento de
comunidade, manifestou-se a “sociedade de espetáculo”
(HARVEY, 2013, p.92). O maior exemplo da criação desse
espaço público, cuja imagem era de um urbano espetacular,
foi a praça Plaza de Italia do arquiteto Charles Moore em
Nova Orleans - a intenção desse projeto era aludir as funções
sociais, comunicativas e a linguagem arquitetônica de uma
praça europeia, porém, ela foi negada pela comunidade e se
tornou um local para moradores de rua.

Projetos para pessoas de baixa renda que se
tornaram piores centros de delinquência, de
vandalismo e de desamparo social geral do que
as favelas que pretendiam substituir. Projetos para
pessoas de renda média que são verdadeiras
maravilhas da estupidez e de sujeição, privados
de toda a jovialidade ou vitalidade da vida na
cidade. Projetos de habitações de luxo que mitigam
sua insanidade, ou tentam, com a vulgaridade
insípida. Centros culturais incapazes de sustentar
uma boa livraria. Centros cívicos que só não são
evitados pelos vagabundos, que têm menos
escolhas de locais de vagabundagem que outros.
Centros comerciais que são imitações apagadas
de shoppings suburbanos padronizados com lojas
de departamentos. Calçadões que vão do nada a
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lugar nenhum e que não têm quem passe neles.
Vias expressas que desfiguram as grandes cidades.
(JACOBS. apud Harvey, 2013, p.73-74)

O início do desaparecimento do homem público na vida
urbana, destacada acima, foi discutido por alguns movimentos
artísticos durante o pós-modernismo, os quais usavam o
caminhar na cidade como forma de expressão - casos que
serão discutidos a seguir.

a multidão e os errantes
Nesse novo espírito conceitual que emanava no
pós-modernismo, algumas figuras se destacaram com
propostas que contribuíram com as questões do caminhar
desenvolvidas nessa pesquisa. Paris, novamente, foi o palco
desses movimentos insatisfeitos com a realidade por meio
do ‘Grande Saison Dadá’ - uma temporada de operações
urbanas. Os dadaístas transgrediram os meios tradicionais
de representação, propondo uma prática no espaço real
ao inaugurar uma série de excursões a “lugares banais
da cidade” (CARERI, 2015) como forma de anti-arte. Essa
transferência para o espaço externo foi muito significativa,
porque se tornou – como Francesco Careri descreveu – uma
“ação estética a ser realizada na vida cotidiana” (2015, p.71),
ou seja, a ação dadaísta deixa de ser um objeto banal levado
ao espaço da arte (como por exemplo “A fonte” de Marcel
Duchamp) para ser a arte transportada à um espaço banal.
Com essa atitude eles pretendiam atingir a sensibilidade e
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produzir sensações novas na realidade não extraordinária
que estava em voga.
O grande marco dessa nova dinâmica de ready-made
urbano aconteceu no dia 14 de abril de 1921, no jardim de
Saint-Julien-Le-Pauvre - uma igreja abandonada em pleno
Quartier Latin1 - escolhida justamente por ser “familiar e
desconhecida ao mesmo tempo, não frequentado e evidente”
(CARERI, 2015, p.77); a caminhada até esse terreno vago,
tão próximo a pontos turísticos, visava atribuir valor estético a
um espaço vazio, uma operação simbólica que buscava um
território cidade. O ready-made urbano aspirava explorar e
fazer descobertas, reinterpretar a natureza e empregar isso
a vida; porém, tal ação acontecia sem deixar vestígios físicos,
apenas registros escritos e fotografias da visita. A cidade
dadá era sinônimo de banal, um espaço estético, o qual
desmascara as farsas e provoca, caracterizando-se como
um estado de negação.

(...) é através do dadá que se realiza a passagem do
representar a cidade do futuro ao habitar a cidade
do banal (...) o dadá elevou a tradição da flânerie
a operação estética. O passeio parisiense descrito
por Benjamin nos anos vinte é utilizado como forma
de arte que se inscreve diretamente no espaço e no
tempo reais. (CARERI, 2015, p.74)

Apesar de ter sido um símbolo, as caminhadas erráticas
1 O Quartier Latin localiza-se nos distritos (arrondissements) 5 e 6 de Paris,
França - próximo à Universidade de Sorbonne, ao Rio Sena e à Catedral de
Notre Dame – e recebeu esse nome por conta do Latim (língua) que era muito
falado pelos frequentadores. Reconhecido como ponto de encontro de muitos
escritores e artistas ao longo dos anos, tem um caráter boêmio radicado, com
uma efervescência intelectual e movimentos ligados a estudantes. Passear por
lá é encontrar sebos, restaurantes de diversas nacionalidades, muito agito; o
local é frequentado por muitos estudantes e turistas.

fig.6. La persistencia de la memoria. Salvador Dali. 1931.

propostas pelos dadaístas não atingiram o sucesso desejado
e as relações entre seus integrantes estremeceram. Perante
isso, surgiu uma viagem até Blois2 que, ausente de escopo e
meta, constituía apenas uma deambulação - estado de hipnose
e desorientação, marcado pelo abando à inconsciência - da
qual nasceu o primeiro manifesto do surrealismo3 que tentava
entender a realidade mental. Nessa jornada, os surrealistas
saíram do território-cidade dadaísta para buscar o territóriovazio - um espaço “sujeito ativo” (CARERI, 2015, p.78) que
estivesse fora do tempo e evocasse imagens de outro mundo,
buscado nas zonas marginais de Paris, as quais, por terem
escapado das transformações e manipulações burguesas,
caracterizavam a parte inconsciente da cidade.
O caminhar para esse grupo (surrealistas) se tornou um
2 Blois é uma cidade localizada na área central do Vale do Loire, na França.
3 Surrealismo: “automatismo psíquico puro com o qual se propõe expressar,
seja verbalmente, seja por escrito, seja de qualquer outro modo, o funcionamento
real do pensamento”. (Breton, Andre. Manifesto do surrealismo. Paris, Gallimard,
1924)
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meio de indagação, uma maneira de desvelar as zonas até
então inconscientes, buscando o não traduzível, enxergando
a realidade não visível e, principalmente, investigando numa
dimensão psicológica a realidade urbana. Formulando mapas
contendo a percepção do espaço, os surrealistas tentavam
assimilar as pulsões despertas nos pedestres, apontando
zonas de atração e repulsão que causam, respectivamente,
bem e mal-estar. Em 1926, Louis Aragon publica Le paysan
de Paris, cujo personagem principal é um camponês que
repentinamente se depara com a vertigem do moderno - a
sensação de perda de equilíbrio que causa instabilidade,
gerada pela metrópole que nascia. Esse errante apresenta
a cidade por trás do itinerário turístico, mostrando lugares
inéditos e fragmentos de vida; esse inconsciente buscado
suscita surpresas e revelações extraordinárias que passam
despercebidos pela multidão.

A viagem empreendida sem escopo e sem meta,
tinha-se transformado na experimentação de uma
forma de escrita automática no espaço real, uma
errância literário campestre impressa diretamente
no mapa de um território mental (CARERI, 2015,
p.78)
A terra sob meus pés não é senão um imenso
jornal explicado. Às vezes, passa uma fotografia,
uma curiosidade qualquer, e das flores nasce
uniformemente o odor, o bom odor de tinta de papel
impresso (BRETON. apud Careri, 2015, p.81).

A cidade banal dos dadaístas, ao ganhar uma
dimensão psicológica, se tornou a cidade onírica (sonhos)
dos surrealistas que, por sua vez, ao receber uma expansão
política, se transformou na cidade lúdica dos situacionistas.
Esse último grupo acreditava que perder-se na cidade era
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um “meio estético-político” (CARERI, 2015, p.83), ou seja,
almejava subverter o sistema capitalista do pós-guerra;
além disso, seus integrantes consideravam que a arte não
precisava de obra e muito menos de artista, defendendo
uma “arte anônima coletiva” (CARERI, 2015, p.83) - fator que
reforçava o caráter insurgente de suas convicções.
Um dos principais conceitos que nasceu dos
situacionistas foi a dérive, cunhado pelo escritor francês Guy
Debord, a qual perscrutava os efeitos psíquicos produzidos
pelo contexto urbano nos indivíduos (psicogeografia) e
tentava formas alternativas de habitar a cidade. A teoria da
deriva é fundamentada na errância urbana e, com um caráter
experimental, navega entre o consciente/inconsciente e o
racional/irracional, avaliando as possibilidades e aspirando
conclusões objetivas; esse comportamento experimental
está associado à sociedade urbana e constrói novos
territórios, espaços e rotas dentro de uma cidade em eterna
metamorfose. Os praticantes dessa errância situacionista
moviam-se fora e em oposição as regras da sociedade, usando
a deambulação como arte coletiva; porém, é importante
ressaltar que não se limitavam ao mundo surreal como os
surrealistas, eles incorporavam uma leitura subjetiva da área
e a transformavam num “método objetivo de exploração”
(CARERI, 2015, p.85), ela transcendia o caráter abstrato
para ser usada com uma finalidade, fazendo com que o
agir sobressaísse ao sonhar. O caminhar em grupo era uma
maneira de rejeitar o sistema e os caminhantes assumiam
um caráter antagonista, buscando construir situações no
cotidiano e uma nova cultura no consciente coletivo, as quais
realizariam novos comportamentos.

O conceito de deriva está indissoluvelmente
ligado ao reconhecimento de efeitos de natureza
psicogeográfica e à afirmação de um comportamento
lúdico-construtivo, o que, de todos os pontos de

fig.7. The psychogéographique de Paris. Guy Debord. 1957

vista, o opões às normas clássicas de viagem e
passeio. (DEBORD. apud Careri, 2015, p.88)
(...) caminhar é instrumento insubstituível para
formar não só alunos como também cidadãos, que
o caminhar é uma ação capaz de diminuir o nível de
medo e de desmascarar a construção midiática da
insegurança: um projeto “cívico” capaz de produzir
espaço público e agir comum. (...) é o prazer de
perder-se para conhecer. (DEBORD. apud Careri,
2015, p.171)

A formalização de registros situacionistas acontecia por
meio das metagrafias influenciadoras – colagens de imagens
e frases – e de mapas, como o La Guide Psychogéographique
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de Paris4, o qual trazia fragmentos (ilhas) soltos no vazio
(amnésias urbanas), que eram conectados por zonas
homogêneas (lembranças segmentadas), representando a
deriva contínua no espaço líquido e ressaltando as infinitas
cidades possíveis dentro dos vazios da cidade construída por
buracos. Guy Debord fez uma analogia dessa realidade com
o arquipélago - “cidades-ilhas imersas num mar vazio sulcado
pela errância” (apud. CARERI, 2015, p.97) - enfatizando
as diferentes escalas, as inúmeras porções e as diversas
naturezas que compõem espaços vivos, os quais necessitam
ser preenchidos de significados.
4 La Guide Psychogéographique de Paris foi o primeiro mapa psicogeográfico
situacionista, feito pelo escritor francês Guy Debord em 1957. Sob a forma de
um mapa dobrável, ele foi entregue aos turistas convidando-os a se perder pela
cidade.

o tempo e o desconhecido
Para compreender o conceito de tempo dentro da Pósmodernidade, é necessário destacar os novos métodos
de trabalho desenvolvidos nela. O sistema introduzido
por Henri Ford em 1914, baseava-se na linha automática
de montagem, na qual os processos de fabricação foram
decompostos, configurando assim, um trabalho pautado
em tarefas fragmentadas e específicas. Somando isso ao
controle de horas trabalhadas, o resultado foi o barateamento
dos custos e a aceleração da produção. O domínio dos
turnos nas fábricas visava também proporcionar um tempo
de lazer aos trabalhadores, para que assim, pudessem se
tornar consumidores; uma vez que a produção em massa
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significa o consumo em massa, eles mesmos podem acelerar
a produção.
Essa nova metodologia implicava na criação de um
novo tipo de trabalhador e, por consequência, de homem,
reforçando a ideia de que as lógicas de trabalho são
indissociáveis do modo de vida e pensamento. A cadência
do tempo da fábrica foi transferida para o conceito de tempo
geral da sociedade pós-moderna: há uma notável aceleração
dele e do consumo, alcançando um ritmo de transformações
alto demais para acompanhar - a sociedade se submeteu às
leis da fabricação em série, o modo de vida era baseado no
movimento e a cidade era assumida como cidade-máquina.
Para ilustrar esse conceito de tempo associado ao
consumo, pode-se citar a publicidade, cujo papel nessa
sociedade foi muito importante por disseminar ideias em
massa e reforçar o caráter da instantaneidade. As propostas
e intenções se tornavam slogans, que por sua vez se
transformavam em imagens, até serem objetos midiatizados,
mostrando como os meios de comunicação usavam o tempo
instantâneo para a massificação de ideias.

Definitivamente, são os anos de geração de uma
ampla cultura de massas, que apresenta diversas
faces: por um lado, está dirigida para cumprir a
promessa da socialização do saber e dos processos
técnicos, mas por outro lado, está acompanhada
pelo perigo da manipulação, da homogeneidade e
do consumo. (MONTANER, 2001, p.138)

Em contrapartida a essa cultura de massa, teóricos
como o francês Michel Foucault defendiam ações pluralistas
como resposta a uma sociedade diversificada e heterogênea,

fig.8. Cinemascope. Mimmo Rotella. 1962
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na qual as pessoas poderiam escolher o conjunto de códigos
que bem entendessem. Ele acreditava na coexistência de
mundos, manifestando preocupação com a alteridade permitir que diferentes grupos pudessem exprimir suas ideias,
legítima e autenticamente, era um direito; tal pensamento
permitiu a ascendência de manifestações sociais em prol dos
negros, dos homossexuais e das mulheres (feministas). A
potência desse último movimento social atingiu sua plenitude
quando a mulher saiu de casa para trabalhar nas fábricas,
ocupando o lugar dos homens que partiram para guerra e
assinalando o princípio da liberdade sexual e de expressão.
A dicotomia entre uma cultura de massas e a defesa
da heterogeneidade foi expressa no modo de se trajar,
uma vez que as vestimentas são, concomitantemente, uma
fig.9. Campbell’s Soup Cans. Andy Warhol. 1962
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expressão pessoal e um reflexo direto da realidade em que
vivem, seus valores e costumes; as roupas representam
como as pessoas se revelam para o desconhecido, são
ideias exteriorizadas em si mesmas quando estão no espaço
público. A heterogeneidade foi manifestada no aumento de
cores, na despretensão da silhueta e no ganho de estampas
e misturas; enquanto a transformação do papel da mulher
na sociedade foi expressa na simplicidade do corte da
roupa feminina, possibilitando o fácil manuseamento das
ferramentas das fábricas, e a liberação do movimento para
trabalhar e caminhar na cidade. Por outro lado, a cultura e o
consumo de massa, foram evidentes na moda na medida em
que ela recorria à publicidade - “a arte oficial do capitalismo”
(HARVEY, 2013, p.65) - e a mídia para impor um gosto,
reforçando o ímpeto pós-moderno de se integrar a cultura
popular, e superando as formas tradicionais da alta costura.

Chanel estendeu à silhueta feminina a mesma
revolução que se dava nas artes plásticas, na
arquitetura e na poesia: os famosos vestidinhos
pretinhos de linha próxima ao corpo - até hoje
curingas nos guarda-roupas -, o jérsei esportivo, os
cabelos curtos, a pele bronzeada. (PEZZOLO. apud
Zaher, 2018, p.45)

Essa influência da publicidade, o tempo instantâneo e o
consumo cotidiano foram incorporados também pelas artes
plásticas, as quais - conscientizadas da realidade vigente
- trabalhavam a raiz comercial do mundo, transformando
elementos vulgares em obras de arte. Além disso, retiraram
o tema dessas discussões e ajustaram a técnica expressiva
para uma analogia a esse mesmo consumo exacerbado - a
produção de mercadoria e de cultura concomitantemente a
produção de bens de aparência.
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Para ilustrar o conceito de tempo e amarrá-lo ao
de desconhecido, há uma imagem simbólica que se
enquadra perfeitamente: Marilyn Monroe. A atriz e modelo
estadunidense, considerada ícone de beleza e sensualidade,
é um marco da produção da indústria, uma pessoa que
ganhou a dimensão de produto de consumo – seu estilo,
suas roupas, seu cabelo curto platinado, foram “montados”
pela indústria cinematográfica, ficaram associados aos seus
papéis de “loira burra materialista” e foram extremamente
difundidos na cultura popular. O pintor e cineasta norteamericano Andy Warhol compreendeu a extensão da imagem
de Marilyn Monroe e fez um dos ícones mais marcantes do
que posteriormente seria a arte pop, a composição de quatro
quadros conhecida como “The Shot Marilyns” - o “status” de
celebridade sobrepondo-se ao da mulher Marilyn é marcado
na planificação, falta de cores reais e repetição.
Tanto a vida dessa estrela quanto a obra de Warhol
exemplificam o conceito de tempo – uma vida extremamente
agitada e precoce somada a repetição e técnica de
serigrafia, compõem a rapidez, futilidade, superficialidade e
facilidade de troca que dominam esse conceito. Ademais, a
composição de quatro telas também mostra a obsessão dos
meios de comunicação para com as celebridades e enfatiza
a ironia de uma imagem que realça certo vazio emocional e
superficialidade. Foi vendida uma imagem da atriz; ela era
uma figura pública, era aquilo que desejavam que fosse;
as emblemáticas características dos quadros mostram que
há uma mulher real por trás da popular imagem, a verdade
de quem ela realmente era ficou incógnita e o que pensava
sozinha, desconhecido. Desconhecido, um adjetivo e
substantivo masculino que foi capaz de caracterizar uma
época inteira, quando a análise é a relação de alguém
com outrem. Não é irônico uma das personalidades mais
populares e que marcou uma geração inteira ser uma
completa desconhecida?
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des.co.nhe.ci.do: [part. de desconhecer] Adj. 1.
Não conhecido; ignorado. 2. Sem conhecimentos
ou relações. Sm. 3. Indivíduo não conhecido. 4.
Aquilo que não se conhece. (DESCONHECIDO,
2010) Dicionário Aurélio.

Em suma, todas as discussões abordadas nesse
capítulo compõem o panorama do pós-modernismo; e,
para concluí-lo, retoma-se o início: a guerra é um marco
intenso na história de qualquer civilização, ela influencia
diretamente na construção de cidade e de homem - dois
aspectos protagonistas nas discussões dessa pesquisa.
Uma das consequências desse conflito, abordada no último
tópico, foi a mudança no conceito de tempo, que ganhou
uma dimensão utilitarista. Ao compará-lo com os “errantes”,
pôde-se perceber que, ao reivindicarem o espaço público da
cidade com suas caminhadas, eles também transformaram a
noção do tempo; para eles, deambular e se perder cunhava
um caráter lúdico ao tempo. Baseando-se apenas no desejo
pessoal de cada um para usá-lo, os “errantes” criavam outros
espaços e fugiam das regras, usavam dessa construção de
liberdade para romper com a ideia da cultura dominante
e (re)apropriar o território. O caminhar, nesse caso, não
transforma apenas o olhar sob a paisagem em que está, mas
também faz repensar em seu próprio significado, como uma
metalinguagem; é um prazer e uma aventura, não um meio
útil de chegar a algum lugar.
Outro fator que colaborou para entender a complexidade
desse período pós-guerra foi a dicotomia entre a busca por
respostas aos contextos específicos e a cultura de massa; é
quase uma ironia dois elementos, aparentemente antagônicos,
caracterizarem a mesma sociedade adequadamente,
revelando os mais variados aspectos e suas diferentes
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composições na constituição de certo período históricocultural. Ademais, em relação a construção do urbano,
pôde-se expor como tais complexidades se refletiram na
configuração, uso e teorias da cidade.
Confrontando as duas partes do capítulo - moderno
e pós-moderno – foi percebido uma questão interessante
sobre a moda: no primeiro período, ela foi um reflexo do
declínio do homem público, uma maneira dele se misturar
na multidão, uma vez que vivia uma fase, na qual evitava o
contato com o outro; as cores e o corte eram respostas ao
contexto. Já no segundo, a moda foi uma reação a cultura
de massa e ao conceito de tempo - ambos vindos com o
sistema de produção. É importante pontuar o porquê discutila, se o tema central é o caminhar – caminhar é colocar
o corpo no espaço público, é estar suscetível ao acaso, é
vivenciar a cidade e encontrar o estranho. Ambos os casos
de moda, trazidos como exemplos, ilustram a O tempo e o
desconhecido maneira que fatores na sociedade implicam em
como as pessoas se colocam nela, se portam e se mostram
para o outro; além disso, ao se deparar com o desconhecido,
a vestimenta por completo é a leitura rápida e a primeira
impressão de reconhecimento de outrem.
Construir esse raciocínio ao longo de todo o capítulo
01, usando os três mesmos conjuntos de temas para abordar
ambos os períodos, possibilitou o entendimento de algumas
causas e consequências, e a análise de conceitos diferentes
dentro da cidade para, em seguida, rebatê-los e constituir
um panorama completo, dando sentido ao tema principal –
o caminhar. Desenvolvendo assuntos seguindo a cronologia
(moderno e pós-moderno), foi possível ler o passado e dar
uma sequência a ele, para que, no capítulo seguinte, as
discussões sobre o contemporâneo possam fazer sentido.

CAPÍTULO 02
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O CAMINHAR NA CIDADE HOJE

O capítulo 01 dedicou-se aos períodos moderno e pósmoderno, construindo um raciocínio que possibilitou traçar um
panorama das duas épocas e entrar em algumas discussões
pontuais - como aquelas referentes aos caminhantes, ao
tempo e ao desconhecido. Visando uma continuidade, o
capítulo a seguir tratará do contemporâneo sob a ótica dos
mesmos tópicos anteriores e, assim, perscrutar o hoje,
ancorado no que já foi discutido.
Com o modernismo e o pós-modernismo, o homem
público e o caminhar viram seu declínio; mas também
conceberam figuras – como o flâneur, os dadaístas, surrealistas
e situacionistas – que contrastaram com isso. Agora,
essas investigações acontecerão na contemporaneidade,
levantando questões como: as características da cidade
atual, quem é o homem e o espaço público, quem são os
caminhantes e a definição do tempo e do estranho.
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Antes de começar as discussões pontuais do capítulo,
é relevante uma introdução sobre o contemporâneo. Para o
filósofo italiano Giorgio Agamben, a contemporaneidade “é
uma singular relação com o próprio tempo” (2009, p.59), a
qual acontece por meio de dissociações e, principalmente,
anacronismos. Então, ser contemporâneo é estar na ruptura
do tempo linear, é não permitir que as luzes de seu tempo o
ceguem - enxergando além dela, perceber o escuro como
algo que diz respeito a si mesmo e questioná-lo, descobrindo
o que está entre o ainda não e o não mais. Além disso, ele
é um retorno ininterrupto e, por essa condição, se aproxima
da poesia que é esse mesmo “movimento do olhar para trás
(...) e, portanto, um olhar para o não-vivido no que é vivido,
tal como a vida do contemporâneo” (AGAMBEN, 2009, p.19).
A descrição acima pode ser exemplificada por um
elemento constante nas discussões dessa pesquisa – a
moda. Ela é a própria quebra da cronologia, representa
uma descontinuidade no tempo uma vez que está,
simultaneamente, atrasada e adiantada de si mesma; estar
na moda é estar na ruptura do tempo linear. Ao desenhar um
croqui, um estilista está, no presente, dando uma resposta
ao passado – como uma pesquisa de mercado feita – e,
simultaneamente, antevendo o futuro – visto que, esse
desenho só se tornará roupa, muito depois. Isso pode ser
visto, portanto, como uma analogia ao projeto de arquitetura,
o qual também se caracteriza por ser uma descontinuidade
no tempo.
Agamben também salienta o fato de a sociedade
contemporânea não sofrer subjetivações reais, ou seja, suas
vivências não atingem subjetivações que possam contribuir
efetivamente para a construção pessoal. Isso será visto,
principalmente, no subtópico “o tempo e o desconhecido”, que
tratará da falta de profundidade nas relações interpessoais.
A complexidade desse período é visível e a dificuldade
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está justamente na necessidade de afastar-se dele para
compreendê-lo; como pontuou Friedrich Nietzsche, “é
verdadeiramente contemporâneo aquele que não coincide
perfeitamente com este” (NIETZSCHE. apud. Agamben,
2009, p.58)
É nesse deslocamento temporal que o pensamento
de Agamben e de muitos outros teóricos trabalhados nessa
pesquisa estão, além disso, a escolha dos sub tópicos
desenvolvidos no capítulo visou a adoção de objetos de
estudo invisíveis (escondidos) - como o caminhar, o estranho
– e assim, poder investigar pelos fragmentos e refúgios, a
sociedade, o homem, o tempo e a cidade.

A TEORIA DO CONTEMPORÂNEO
o contexto
O crescimento urbano, visto durante os períodos
anteriores, culminou em cidades de grandes extensões
territoriais, marcadas por planejamentos que não
acompanharam tal expansão e pela ampliação de seus
problemas. A necessidade de uma comunicação global e o
aumento das trocas de informações relativizaram os limites
nacionais, fazendo as nações se expandirem e extrapolarem
seus limites físicos. Além disso, com o desenvolvimento
tecnológico não houve apenas mudanças técnicas, mas
também espiritual e comportamental, tornando as pessoas
cada vez mais dependentes de aparelhos eletrônicos e
transformando o homem do século XXI no homem da

fig.10. Chama-me Jim. Cacciari. 1972
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tecnologia.
Observando esse contexto, o filósofo italiano Massimo
Cacciari concluiu que se tratava de uma fase posterior
à metrópole: o território indefinido (desterritorializado),
cujas fronteiras eram as de comunicação - meramente
administrativas e artificiais - atribuiu à cidade contemporânea
o nome de pós-metrópole (ou cidade-território). O perceptível
desenraizamento e a crescente aceleração, resultaram
na ubiquidade e na criação de espaços homogêneos
e indiferentes, os quais são caracterizados por uma
“geografia de acontecimentos” (CACCIARI, 2010, p.54), ou
seja, influenciados por acontecimentos que se modificam
incessantemente, desmanchando culturas e recursos e
impedindo que memórias sejam conservadas.

Não existem dúvidas de que o território em que
habitamos representa um desafio radical a todas
as formas tradicionais de vida comunitária. O
desenraizamento que produz é real. Todas as
formas ligadas à terra tendem a dissolver-se na
rede das relações temporais (CACCIARI, 2010, p.
35)

Tais características são refletidas diretamente no
urbano, como na perda da hierarquia dos espaços - a qual
revela uma contradição, ao mesmo tempo em que as pessoas
clamam por soluções rápidas aos problemas, exigem lugares
de acolhimento – na tendência à privatização e no declínio
dos estares públicos. Um exemplo da hierarquia mencionada,
são os “contentores” (CACCIARI, 2010), edifícios referenciais
com particularidades e naturezas próprias, os quais
direcionavam e davam sentido aos planos urbanos traçados
e que, na atualidade, se provam cada vez mais inaceitáveis;
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esse corpo rígido e resistente se mostra pobre de simbologia.
Em relação ao enfraquecimento dos ambientes de pausa e
da sua importância, uma das causas que pode ser citada é
a priorização de estares coletivos privados ou semi-públicos
– como shoppings e condomínios - os quais, fechados e
murados, enfatizam a segregação social e prejudicam o meio
urbano e a experiência nele.
Esses espaços em que não são atribuídos significados
positivos são chamados pelo antropólogo Marc Augé de
“não-lugares” (2015) - espaços que não favorecem o estar
e não são preenchidos por subjetividades. São inacessíveis
porque costumam ser invisíveis; tal fato pode ser, dentre
inúmeras possibilidades, uma consequência do mapa mental
das pessoas - locais que são evitados tanto por medo, como
pela falta de costume, pelo desconhecimento, por existir
outro caminho mais atrativo ou até o condicionamento de
sempre traçar o mesmo itinerário, passando pelos mesmos
lugares. Mais uma possível causa são os traçados urbanos
e lógicas imobiliárias que privilegiaram determinadas áreas,
esquecendo-se da sua envoltória e ressaltando a constante
renovação urbana que leva a dissociação ao invés da
interação.

Se um lugar pode se definir como identitário,
relacional e histórico, um espaço que não pode
se definir nem como identitário, nem como
relacional, nem como histórico definirá um não
lugar (...) isto é, de espaços que não são em si
lugares antropológicos e que, contrariamente
à modernidade baudelairiana, não integram os
lugares antigos: estes, repertoriados, classificados
e promovidos a ‘lugares da memória’, ocupam aí um
lugar circunscrito e específico (AUGÉ, 2015, p.73)

fig.11. Town. Nemanja Vuckovic. 2016

Outro reflexo das características da pós-metrópole
que revela uma contradição, é a impossibilidade do parar de acordo com Cacciari, o lugar é o sítio em que paramos,
então, se essa cidade não possibilita uma parada, ela não
conhece mais o lugar; a perda da intensidade foi tão grande,
que se tornou uma passagem.Essa ausência de lugares,
discorrida anteriormente, confronta com o próprio indivíduo
que habita a cidade: “continuando nós a ser lugares, como
podemos não querer lugares?” (CACCIARI, 2010, p.36), ela
parece exigir uma “metamorfose em almas puras, ou (...)
em energia intelectual” (CACCIARI, 2010, p.45); o que leva
ao questionamento - “é possível a eliminação do espaço
enquanto formos corpos?”
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(...) não é possível habitar a cidade se ela não se
dispuser de ser habitada, ou seja, se não <der>
lugares. O lugar é o sítio onde paramos: é pausa
- é análogo ao silêncio de uma partitura. Não há
música sem silêncio. O território pós-metropolitano
ignora o silêncio numa partitura; não nos permite
parar (...) (CACCIARI, 2010, p. 35)

Essa é uma grande questão da nova fase da cidade,
a qual naturalmente “desterritorializa” e tem um caráter “antiespacial” (CACCIARI, 2010, p.47), e, assim, dificulta habitála, uma vez que as pessoas são corpos existentes, massas
físicas que ocupam um lugar. Isso se revela como um grande
desafio à construção de espaços na cidade, ademais, essa
inclinação do contexto em desarraigar-se dos espaços
é reforçada pelo novo conceito de tempo e implica nas
relações interpessoais na cidade, os quais serão tratados
posteriormente no tópico “o tempo e o estranho”.
Nesse cenário de construção e transformação da cidade,
mudam também os significados - há agrupamentos históricosociais diferentes, que se sobrepõem e se conectam; os
espaços, nos quais podem ser atrelados sentimentos, são
dissolvidos; há grupos de ação sem território definido. O
mundo atual é uma peça unitária que permite customização,
ou seja, é necessário elementos contentores que permitam
(de)formação, que tenham qualidade elástica e sejam
intercambiáveis.

Aqui qualquer edifício deve não apenas valer como
corpo de referência, mas os corpos devem poder
ser “de-formados” ou transformados durante o
seu movimento. (…) Cada qual será polivalente
não apenas englobando em si diferentes funções,
eventualmente “confinando-as” de novo no seu seio,
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aprisionando-as dentro de si, mas também entrando
intimamente em relação com o outro diferente de si,
enquanto capaz de o refletir. (CACCIARI, 2010, p.
60)

Se a importância na contemporaneidade está no como
ir de um lugar ao outro, ao invés do caminho o longo dos dois
pontos, e a cidade é composta por espaços vazios perdidos,
cabe a alguém costurá-los. Esse alguém é o errante que se
destaca na multidão.

a multidão e os errantes
As pessoas que se destacam da multidão por não
participarem passivamente da cidade, ao longo da literatura
acadêmica, receberam diversas denominações: para o
historiador francês Michel Certeau eram os “praticantes
ordinários”, para o geógrafo brasileiro Milton Santos, os
“homens lentos”, para a socióloga brasileira Ana Clara Torres
Ribeiro, os “sujeitos corporificados” e para o arquiteto e
urbanista italiano Francesco Careri, o “outro urbano”. Nesta
pesquisa, os grupos de pessoas que saem da normativa,
no contexto da contemporaneidade, serão nomeados de
errantes, uma analogia ao livro “Elogio aos Errantes” da
arquiteta Paola Berenstein Jacques.
De acordo com o dicionário Aurélio1, errante é um
1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua
portuguesa. 8. Ed. Curitiba: Positivo, 2010. 960 p.
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adjetivo de dois gêneros, o qual significa “que erra ou vagueia;
erradio, andante”. Ampliando essa definição, pode-se dizer
que o errante não é apenas aquele que erra na cidade,
mas também, o que a vivencia; o indivíduo que constrói
possibilidades por meio de experiências não passivas, explora
o urbano e transforma o caminhar numa forma de apreensão.

Os errantes são, então, aqueles que realizam
errâncias
urbanas,
experiências
urbanas
específicas, a experiência errática das cidades. A
experiência errática afirma-se como possibilidade
de experiência urbana, uma possibilidade de
crítica, resistência ou insurgência contra a ideia
do empobrecimento, perda ou destruição da
experiência (...) (JACQUES, 2012, p.19)

A errância urbana é um afastamento, uma perda pelo
caminho, um vagar pela cidade sem destino, é desorientarse no espaço, desviar e errar. É importante salientar que o
errar, nesse caso, não configura completamente o sentido
de não estar certo, uma vez que, para o errante urbano, não
existe um certo; seja qual for o caminho, sempre será o certo,
porque não há regras para explorar a cidade, não há uma
metodologia para caminhar ou um itinerário a seguir, existe
apenas os pés e a vontade de ir; para qualquer lugar.
Errar pela cidade é uma forma de apreendê-la e de
descobrir outros espaços, a “experiência errática” (JACQUES,
2012) se torna uma resistência, na mesma medida em que é
ação; é um instrumento para buscar novas aprendizagens e “é
um exercício de afastamento voluntário do lugar mais familiar
e cotidiano, em busca de uma condição de estranhamento,
em busca de uma alteridade radical” (JACQUES, 2012, p.73).
Para exercer essa prática, o errante busca “zonas opacas”
(SANTOS. apud. Jacques, 2012, p.15), ou seja, aquelas

fig.12. Princip Gavrilo.
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que estão escondidas ou apagadas; dessa forma, ele se
apropria do espaço público e reinventa o urbano, causando,
frequentemente, desconforto e discordância apenas com sua
presença.
O errante pode caminhar sem um objetivo exato, mas ele
sempre o fará com uma intenção. A verdadeira preocupação
dele está no ato, o percurso é tão valoroso (se não mais) quanto
a chegada, visto que a experimentação é dada por dentro
da cidade; os entres sobrepondo-se aos fins. Negam um
sistema de poder na medida em que encontram alternativas
para vivenciar a cidade; descobrem caminhos que não
condizem, necessariamente, com o tecido urbano existente
– revelando críticas a detalhes que um plano urbanístico
estratégico deixou escapar; eles desestabilizam para depois
(re)estabilizarem, costuram lugares e apreendem pelos pés.
Outra questão interessante a destacar é que, na maioria das
vezes, os errantes não transformam suas errâncias urbanas
em narrativas, eles “inventam outras possibilidades (...) outras
formas de compartilhar experiências”, as quais “enfatizam as
questões da experiência, do corpo e da alteridade na cidade”
(JACQUES, 2012).
Nessa pesquisa, o errante sempre estará atrelado à
experiência urbana, a ação na cidade, por isso, é interessante
pensar em como é a experiência na contemporaneidade. Para
tal, Jacques recorre a Giorgio Agamben: de acordo com o
italiano, na experiência da cidade contemporânea, o homem
não tenta se libertar dela (como foi visto no moderno, por
exemplo), ele é simplesmente incapaz de fazer e transmitir tais
experiências; há um “anestesiamento” (JACQUES, 2012, p.20)
delas. Nesse ponto, pode-se retomar algo que foi discutido
na introdução do capítulo - a sociedade contemporânea
e sua característica de não sofrer subjetivações reais. A
assertiva que o homem é incapaz de criar experiências é
extremista demais, convém dizer que muitas vezes ele perde

fig.13. Mercado Negro. Robert Rauschenberg. 1961
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parte da experiência ou não tem uma relação positiva com
ela. Isso leva a uma reflexão interessante – tal perda revela
também a falta da troca de experiências entre as pessoas,
elas quase nunca conseguem compartilhá-las, reforçando
a “(im)possibilidade do que seria uma experiência coletiva”
(JACQUES, 2012, p.18).

Não se pode, portanto, dizer que a experiência, seja
qual for o momento da história, tenha sido ‘destruída’.
Ao contrário, faz-se necessário [...] afirmar que a
experiência é indestrutível, mesmo que se encontre
reduzida às sobrevivências e às clandestinidades
de simples lampejos à noite. (HUBERMAN. apud.
Jacques, 2012, p.21)

Georges Didi Huberman fez uma analogia interessante
entre os seres humanos e os vaga-lumes - destacando como
esses insetos são uma “delicadeza que resiste” e “seres
luminescentes, dançantes, erráticos e resistentes”, o filósofo
conclui que “as vezes os seres humanos se tornam vagalumes” (apud. JACQUES, 2012, p.21) Esse indivíduo, o qual –
ocasionalmente – adquire as características do inseto, nada
mais é que o próprio errante; os lampejos dos vaga-lumes
são resistências, assim como as caminhadas dos errantes
pela cidade.
Esse resistente, pode ser qualquer um que se proponha
a perder-se; ele sobrevive, reinventa e, principalmente, se
apropria do espaço público. Jacques exemplifica qual é o
exemplo máximo desse errante: são considerados “radicais”
aqueles que cotidianamente “praticam o espaço” (2012);
vivem na rua, profanando-a e subvertendo-a - prostitutas,
moradores de rua, ambulantes, camelôs, catadores, etc.
São aqueles indivíduos mantidos na opacidade, os quais as
pessoas não querem enxergar, portanto, se tornam invisíveis.
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Os errantes, ao perderem a orientação, têm a chance
de encontrar o outro e várias cidades possíveis dentro da
existente; eles a contaminam com seu próprio corpo, com
sua presença física e não necessariamente com uma
intervenção construída. Essa colocação do corpo para a
experiência na cidade confronta também o caráter virtual da
contemporaneidade, que será tratado no tópico a seguir.

o tempo e o estranho
De acordo com o dicionário da língua portuguesa
Aurélio, fluidez é um substantivo feminino que significa
“qualidade do que é fluido”, e este (fluido), por sua vez, é um
adjetivo referente àquilo que corre ou se expande à maneira
de líquido ou gás. O sociólogo e filósofo polonês Zygmunt
Bauman utilizou essa qualidade física da matéria, para
caracterizar a modernidade; o líquido é um estado volátil,
que não se fixa no espaço e sofre mudança quando sujeito à
uma tensão. Ao rebater esse conceito da física/química para
a cidade, o autor mostra um olhar profundamente crítico,
ressaltando a mobilidade e inconstância que desencorajam a
ideia de estabelecimento e esvaziam as subjetividades.
A “modernidade líquida” é assinalada pela dissolução dos
sólidos, ou seja, as posses físicas e as terras especulativas,
que eram a força dominante no pós-moderno, foram
substituídas por um domínio extraterritorial, no qual o mais
leve e portátil são sinônimos de melhoria e progresso. Dessa
forma, viu-se o capitalismo de hardware ser transformado no
de software, em que o lucro é trazido pela velocidade, pelo
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envelhecimento e pela substituição.
A partir dos anos 90, com esse capitalismo (software),
o poder passou a se mover no compasso do sinal eletrônico;
acompanhando sua crescente velocidade, caracterizou
uma sociedade virtual - de informação - e reduziu o tempo
à instantaneidade. O capital foi desvinculado do panóptico1,
tornando-se leve e com uma “matriz de permutação”
(BAUMAN, 2001) maior, a qual causou grandes incertezas
por conta da mobilidade e auxiliou na “descorporificação do
trabalho” (BAUMAN, 2001).

A modernidade fluida promove o tempo de
capacidade infinita e, ao mesmo tempo, dissolve
sua duração. (BAUMAN, 2001).

Os espaços são diretamente influenciados por essa
aceleração da contemporaneidade, na medida em que o
tempo é o que realmente importa. Isso pode ser observado
no fato de as pessoas atribuírem uma qualidade do tempo
para responderem um questionamento de distância, por
exemplo, a pergunta “qual a distância entre sua casa e a
faculdade?” é costumeiramente respondida com minutos ou
horas, e não em quilômetros. O tempo ganhou “capacidade
de carga” (BAUMAN, 2001), é dinâmico e ativo, mas também
tem história, contrapondo-se ao espaço, sólido e impassível.
1 Panóptico é um termo cunhado pelo filósofo inglês Jeremy Bentham em
1785, referente a uma penitenciária ideal na qual uma torre central permite
que um único vigilante observe todos ao seu redor. A finalidade do Panóptico
é a observação total, sem que os observados saibam quando estão sendo
vigiados. O termo empregado nessa pesquisa se refere a arquimetáfora de
Michel Foucault, que no livro “Vigiar e Punir” (1975) explorou esse conceito
para explicar a autodisciplina e autorregulação na sociedade; a presença física
necessária para o controle que caracteriza o Panóptico estendida à cidade por
Foucault, é o aspecto referido nesse trabalho.

fig.14. Infinity. Nemanja Vuckovic. 2017

Essa contraposição faz com que todas as partes (do espaço)
possam ser atingidas ao mesmo tempo e, já que nenhuma é
privilegiada, todas são passíveis de perder seu valor.
O fato de o tempo ter adquirido a capacidade do
eterno num único segundo, leva o ser humano a buscar
gratificações sem consequências e a desintegração social. Tal
desvalorização da imortalidade abala a memória do passado
e, muitas vezes, a confiança no futuro, além de transformar
a qualidade do convívio humano. A desintegração social é
condição e efeito simultaneamente: as relações densas são
evitadas e a arte da fuga é cada vez mais aprimorada – ao
não gastar tempo para algo, não é aplicado valor a ele.
Essa arte da fuga muitas vezes é acompanhada pela
austeridade para com o estranho, uma das possíveis razões
disso é a predileção pela política da “compra de proteção”
ao invés da diminuição das diferenças sociais. Durante
as décadas de 1960/70 houve o que a professora Sharon
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Zukin chamou de institucionalização dos medos urbanos,
circunstância que afasta as pessoas da cultura pública. O
meio urbano é o local em que as pessoas podem compartilhar
como personas públicas, mas o acontecimento ressaltado
anteriormente, tende a levá-las a se aproximarem apenas
dos seus similares; quanto mais eficaz essa tendência
homogeneizadora, mais difícil é ficar à vontade na presença
de estranhos, portanto, mais intensa é a ansiedade sentida.
Os tidos como estranhos muitas vezes se fundem com
os medos urbanos e com a insegurança geral, não conceber
o outro, o diferente, é uma patologia social, do espaço
público e também da política. Um exemplo disso é o termo
assaltante, criado para se referir a uma pessoa que ataca
outra com intenção de roubar, porém, se tornou um nome
comum para designar o medo do ambiente que assola parte
dos contemporâneos.

Na América do Sul, caminhar significa enfrentar
muitos medos: medo da cidade, medo do espaço
púbico, medo de infringir as regras, medo de
apropriar-se do espaço, medo de ultrapassar
barreiras muitas vezes inexistentes e medo dos
outros cidadãos, quase sempre percebidos como
inimigos potenciais. (CARERI, 2015, p.170)

A cidade é um assentamento humano (SENNETT, 1988),
no qual há a possibilidade de encontros entre estranhos. Isso
é totalmente interessante de acontecer, pois, no momento
em que alguém se abre para o desconhecido, permite
entendê-lo e aceitá-lo, dissolvendo segregações e conflitos
e atravessando o medo. Esses encontros com estranhos
acontecem nos espaços públicos, que nem sempre são civis;
ademais, nesse ambiente urbano, as pessoas utilizam-se
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da civilidade, cuja essência é a máscara, para protegeremse. A tendência que as pessoas e a sociedade têm em se
fechar em seus próprios círculos, evitando o diferente, é uma
postura quase homogeneizadora, a qual faz com que se evite
ainda mais os estranhos, entrando num ciclo vicioso.
Um exemplo claro disso são os shoppings centers: o
habitante da cidade é o consumidor, e o local em que está,
encoraja-o a uma ação (consumir) em detrimento de uma
interação. Escolher esse espaço de lazer, muitas vezes, é um
reflexo do desejo do “equilíbrio entre liberdade e segurança”
(BAUMAN, 2001) que o edifício fechado, com câmeras e
frequentado por semelhantes, representa. As paredes e muros
retém, dentro deles, indivíduos alheios aos acontecimentos
e à cidade, configura-se como um estar coletivo em que
pessoas se encontram, mas não interagem.

O templo do consumo bem-supervisionado,
apropriadamente vigiado e guardado é uma ilha de
ordem, livre de mendigos, desocupados, assaltantes
e traficantes. (BAUMAN, 2001, p.125).

Zygmunt Bauman (2001) caracterizou de uma forma
muito interessante esse estranho na realidade contemporânea:
evitar a proximidade física. Perante isso, é interessante
uma inversão - se familiarizar com o estranho e questionar
o conhecido, ampliando uma visão de mundo, permitindo
conhecer o novo e indagar o que já está incumbido em si
mesmo, deixando de ser um operário construído para ser um
operário em construção.
Em relação a isso, o caminhar - tema da pesquisa e
razão das investigações - se mostra uma forma de colocar
em prática tal anseio de estar em construção: perder-se na
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cidade para encontrar, (re)descobrir o invisível aos olhos
domesticados e, dessa maneira, vivenciar experiências
urbanas novas. Escolher interagir ao invés de dissociar
permitirá a construção de relações densas e a percepção
dos fragmentos e refúgios, além de interromper um ciclo de
transformações rápidas e que não proporcionam a criação
de raízes.
A dinâmica da metrópole atual é mais rápida que a do
ser humano, principalmente em cidades como São Paulo,
em que seus habitantes parecem estar sempre fazendo algo,
ao mesmo passo que nunca tem tempo para nada; sempre
correndo, mas permanentemente atrasados. Então, quebrar
esse ritmo pode significar atingir novas possibilidades
cognitivas, além de perceber e captar diferenças; essa
palavra carrega grande força, porque é com a diferença que
existe um campo desconhecido e como tal, um extraordinário
instrumento de informação. Isto posto, a parte do capítulo
que vem a seguir trata de um panorama do contemporâneo

fig.15. Instalação. 2017
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que não pretende discutir os temas anteriores por teorias e
história - como ocorreu nessa pesquisa até então, mas sim a
partir das vivências e caminhadas da autora.

O CONTEMPORÂNEO NA PRÁTICA
o contexto
É relevante apresentar um panorama histórico sobre o
caminhar na cidade, fundamentar as ideias em teorias existentes,
criticar e tentar entender o processo e as transformações que
levaram ao hoje. Porém, tão importante quanto isso, é um olhar
otimista para a questão: o que se pode fazer hoje para reverter a
condição? Como levar para a cidade o que foi estudado na teoria?
Como converter palavras em ações?
A segunda parte desse capítulo visa complementar o
cenário da cidade contemporânea com uma visão além das
teorias vistas até então. Na introdução, foi exposto que ser
contemporâneo é estar deslocado de seu tempo, olhando
para o não-vivido dentro do vivido e embasando-se nessa
definição. O conteúdo a seguir é uma tentativa de se deslocar
e ser contemporâneo, além de completar o panorama a partir
da prática de uma ação defendida anteriormente: o caminhar.
Se ele é um instrumento de conhecimento muito potente,
então é interessante usá-lo para integrar as investigações
acerca da cidade contemporânea.
As investigações práticas acontecem em dois
momentos, o primeiro com a experiência prática na cidade
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do flâneur (Paris) e o segundo, num exemplo completo de
pós-metrópole (São Paulo).

a multidão e o flâneur
Para complementar as discussões acerca da multidão
e do flâneur, a prática mais apropriada seria a autêntica
flanerie, e o local mais nobre para tal, seu berço - Paris. Essa
cidade foi o cenário em que Charles Baudelaire e Walter
Benjamin buscaram experiências e enxergaram além da
superficialidade; além disso, foi o local no qual dadaístas,
surrealistas e situacionistas reivindicaram o espaço e
levantaram críticas por meio de caminhadas. Isto posto,
o objetivo é investigar a capital francesa hoje, da mesma
maneira que os teóricos estudados fizeram nos períodos
passados.
No contexto de prática no contemporâneo, a multidão
seria a população que reside em Paris, a qual vive a cidade
cotidianamente; geralmente falantes da língua francesa,
essas pessoas têm uma rotina nesse espaço, compromissos
diários que as fazem ter uma visão diferente dele, muitas vezes
até domesticada. Já a versão contemporânea do flâneur de
Baudelaire, seria o estrangeiro que visita Paris pela primeira
vez; ele fala francês vagamente, não conhece absolutamente
nada da cidade e opta por ficar um tempo sozinho.
Uma das primeiras impressões ao caminhar em Paris
é a percepção do quão diferente ela é de uma capital do
imaginário comum. Costuma-se associar cidades importantes

fig.16. Paris vista do edifício Mundo Árabe. 2017
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a grandes metrópoles - com muitos carros, prédios altos porém, não é isso que se encontra. Fazendo uma analogia
à música, uma capital tradicional do imaginário é como São
Paulo, uma polifonia; enquanto Paris, é como um solo de
violoncelo. Sem dúvidas, há prédios e carros nas ruas, mas
a diferença é que eles não parecem causar uma sensação
de asfixia; as ruas são largas, existem diversas árvores por
elas, cidadãos franceses dividem suas calçadas com turistas
e cachorros, os edifícios partilham os espaços com diversos
jardins e praças e há uma presença intensa de modais de
mobilidade alternativos – como bicicletas, monociclos e
patins – compartilhados e individuais. Sobre os transportes
citados, é interessante comentar sobre a nova velocidade
que os acompanha – nem tão rápida quanto um carro, nem
tão lenta quanto um devaneio.
Uma das maiores belezas encontradas nessas
caminhadas foi apreendida pela audição - ouvir várias línguas,
expressões e múltiplas vozes, mostrou culturas de raízes tão
diferentes convivendo no mesmo espaço urbano. Sentarse em cadeiras espalhadas pela calçada, ao lado de uma
espanhola conversando em inglês com uma francesa de pais
japoneses, é um privilégio, uma oportunidade de intercambio
única - que acontece na rua, no espaço público.
Durante a flanerie, uma primeira rota era traçada,
mas, a cada passo, encontrava-se um caminho totalmente
diferente, a escolha das direções era baseada no que estava
sendo visto naquele exato momento – um edifício intrigante,
um jardim florido, qualquer um deles se tornava motivo da
troca do percurso; o instinto de investigação se sobressaía
em toda a experiência. Outra circunstância interessante era,
após um tempo seguindo um caminho aleatório, chegar em
algum lugar que já tinha sido conhecido, descobrindo uma
proximidade que não se imaginava e uma quantidade de
percursos e possibilidades existentes dentro da cidade.

fig.17. Rosas do jardim do museu Rodin. 2018

Houve a experiência na antiga Arène de Lutèce1, caminhando
pelos seus jardins foi encontrado um banco de madeira, cuja vista
era uma arena em que gladiadores lutavam com leões antigamente.
O espaço de areia estava sendo usado por algumas pessoas
que jogavam algo similar a boccia2, esporadicamente os grupos
trocavam integrantes e o jogo recomeçava. Era um fim de tarde de
uma terça feira qualquer de julho e estavam jogando boccia numa
antiga arena! Essa imagem é tão interessante quanto inusitada
e faz perceber como os espaços públicos podem ser utilizados
de diversas maneiras - como a apropriação de um ambiente gera
usos novos e valorosos.
1 Arènes de Lutèce (Arenas de Lutécia) é uma antiga arena de gladiadores, construída
aproximadamente no final do século I d.C. e restaurada por volta de 1870, que funciona
atualmente como uma praça. Localiza-se na 49 Rue Monge, 5º arrondissement, Paris
- França.
2 A boccia (ou bocha) é um esporte em que duas equipes competem lançando bolas
com o objetivo de chegar o mais perto possível de um bolim (uma bola menor).
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Outra experiência enriquecedora foram as refeições
feitas nos diversos jardins franceses – comer com os pés
na grama, o sol no rosto e as flores por todos os lados é
uma vivência ímpar. A flanerie também conduziu à praia
urbana francesa – uma praia artificial as margens do Rio
Sena; a dinâmica de pessoas à beira do rio mostrou como
há alternativas para o uso dele dentro da cidade, o que já foi
símbolo de doença, agora recebe crianças brincando, jovens
tomando sorvete e adultos dançando. A areia da praia urbana,
a grama dos parques ou o asfalto da rua, eram texturas que
faziam sentir Paris (literalmente) pelos pés.
A capital francesa não é composta apenas de
intervenções contemporâneas, mas também de voltas ao
passado, como a Maison de Victor Hugo3 - casa que pertenceu
ao escritor francês - e o Le Procope - o restaurante mais
antigo de Paris, no qual filósofos, escritores e intelectuais se
encontravam para conversar e discutir política. Lugares como
esses são exemplares de uma caminhada não só física, mas
também mental; um pedaço da França antes da Revolução
Francesa dentro da França Contemporânea.
Observou-se que não fazer passeios com pontos
turísticos como destino final, fez com que eles ficassem mais
interessantes quando encontrados, já que era uma surpresa
e não uma finalidade; ademais, permitiu a descoberta de
outros lugares significativos na cidade do flâneur. Notou-se
que Paris é uma cidade de enquadramentos, por onde olhar,
sempre terá composições de paisagens marcantes, novas e
antigas.
É importante pontuar que a capital francesa facilita a
flanerie - quando comparada a capital paulista - em razão de
3 Victor Hugo foi um escritor francês muito atuante na vida política da
França, entre diversas obras dele que se tornaram clássicos, pode-se citar Les
Misérables e Notre-Dame de Paris.

fig.18. Mulhere na margem do Rio Sena. 2018
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sua pequena área (aproximadamente 14.5 vezes menor que
São Paulo) e da sua geografia pouco acidentada. Em suma,
usar o caminhar como um instrumento de conhecimento foi
essencial para entender o que havia sido lido sobre Paris até
então, a experiência real na cidade fez com que se criassem
subjetivações fortes e marcantes, além de complementar a
ideia de cidade vista por um contexto (país, cultura) diferente.
A sensação de deslocamento é grande, mas a absorção de
conhecimento supera isso: vivenciar uma cidade em que
seus espaços públicos são usados tão intensamente e cujos
habitantes se apropriam do urbano com tanta potência, só
fortalece a vontade de apresentar alternativas para aquelas
(cidades) que não o fazem, como a própria São Paulo.

o tempo e o (des)conhecido
Para complementar as investigações do último tópico
de discussão, a grande questão foi tentar encontrar uma
prática ligada ao caminhar que pudesse, simultaneamente,
confrontar o tempo contemporâneo, ser uma resistência
por levar o corpo para a cidade e entrar em contato com o
desconhecido.
A maneira de responder a isso, de inspirar a descoberta
pela cidade a partir do caminhar e incentivar à arte, foi
descoberta numa ONG (Organização Não Governamental)
que estimula o transporte a pé. Chamada de Corrida Amiga,
a instituição fundada pela Dra. Silvia Stuchi Cruz trabalha
com crianças e idosos, ajudando na conscientização da
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cidade em que vivem e promovendo um novo olhar para
com ela. Ademais, como a própria idealizadora enunciou,
contribuem para a “melhoria da mobilidade urbana por meio
do engajamento de voluntários e da interferência em políticas
públicas voltadas à mobilidade a pé, de forma a promover
cidades mais acessíveis e caminháveis” (2014). O trabalho
voluntário dentro da Ong possibilita transformar o cotidiano
de alguns cidadãos e ajudá-los a perceber a necessidade de
espaços urbanos mais humanos, acessíveis e caminháveis.
Incentivar o transporte a pé acarreta em diversos
benefícios: melhoria da saúde física - por conta da prática
regular de exercício - e da mental – interagir com outros e
observar o movimento, evita transtornos mentais como a
depressão; promove autonomia; possibilita encontros; diminui
a quantidade de carros circulando na rua e minimiza as
despesas com automóvel particular; ajuda o meio ambiente;
conecta as pessoas; proporciona relações humanas
mais saudáveis; melhora o humor e pratica a cidadania. A
pesquisa aborda questões do caminhar, então esse incentivo
é uma forma de reforçá-la e, como experiência de arquiteta,
possibilitar que as pessoas vejam esses benefícios e utilizem
mais o transporte a pé e o espaço urbano.
A cadência dos passos permite uma atenção à cidade
que o carro – devido à alta velocidade - não consegue; as
ruas deixam de ser borrões para se tornarem paisagens, os
detalhes deixam de ser manchas para serem cores, formas
e cheiros. Uma série de percepções são reduzidas ao deixar
o automóvel ditar o ritmo; enquanto, ao andar na rua, elas
são recuperadas e ampliadas por meio da interação de
pessoas de diferentes círculos, tornando aquelas que seriam
consideradas estranhas, conhecidas. A relação com a cidade,
com você mesmo e com o outro se transformam.
A primeira faixa etária trabalhada na ONG são as
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crianças: alunos de EMEI (Escola Municipal de Educação
Infantil) e de EMEF (Escola Municipal de Ensino Fundamental).
São duas atividades principais, a primeira, “Foquinha”
(Formação Corrida Amiga para Crianças), simula, dentro das
escolas, diversas situações da mobilidade a pé, mostrando
percursos e percalços por meio de “estações”; com práticas
lúdicas as crianças se deparam com desníveis de calçadas,
lixos, obstáculos, se colocam no lugar de deficientes e,
assim, absorvem regras de trânsito, sinais, acessibilidade e
cidadania.
A outra modalidade chama-se “Bonde a pé”, na qual as
crianças ganham consciência da cidade indo para as ruas;
saindo da escola em direção a um destino sempre novo
(como museus, parques) elas ganham acessórios para ajudar
a reinterpretar a cidade, como por exemplo, pedômetros
(contabiliza passos), cronômetros, contadores, fita métrica e
placas. Ao final do passeio, os pequenos recebem uma folha
de atividades que contém alguns pontos que foram levantados
ao longo da caminhada - os cheiros, tipos de árvores,
barulhos, faixas de pedestres e duração dos faróis, presença
de cadeirantes e carrinhos de bebê - e também espaços para
desenho e coleta de texturas, incitando vivenciar a cidade por
meio de todos os sentidos. Um elemento simples como um
giz de cera, tem a capacidade de mudar por completo o olhar
para com a cidade.
Essa modalidade tem uma variação, chamada “Bonde a
pé cultural”, em parceria com a Ong Canto Cidadão, na qual,
durante todo o trajeto, há diversas intervenções artísticas
com música, teatros e performances. É importante ressaltar
que tudo aquilo despertado na atividade é incentivado a
continuar sendo trabalhado na sala de aula, contribuindo
para a construção de cidadãos conscientes, além disso, o
contato com as crianças também reeduca os pais, numa
ação reverberadora.
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Trabalhar com crianças é sempre interessante,
principalmente na fase de aprendizado, na qual estão
absorvendo o máximo de coisas a sua volta. Os alunos
de EMEI estão imersos nesse estágio do descobrimento,
então poder incentivar a descoberta na cidade os tornando
pequenos exploradores é uma experiência ímpar. Há
uma adaptação na linguagem - tornando-a mais simples
e permitindo a comunicação - e o recurso do lúdico é
essencial para conseguir manter a atenção e interesse deles,
principalmente de alguns pequenos (entre 5/6 anos) que são
extremamente agitados e falam muito.
Atividades com alunos de EMEF são um pouco
diferentes, cativar a atenção dos jovens que estão entrando
na puberdade muitas vezes se mostrou uma atividade
hercúlea, uma vez que acreditam estar acima das regras e
não precisam obedecer a ninguém. A arte de rua – grafite,
hip hop – e o esporte são as maneiras mais eficazes de
conseguir uma boa comunicação e despertar o interesse
dessa geração, além disso, introduzir diálogos leves sobre o
dia-a-dia permite uma aproximação voluntário-alunos e faz
com que se sintam parte da atividade. É relevante ressaltar
que, durante essas conversas e trocas, foi percebido que a
maioria das crianças dessa faixa etária já são caminhantes
ativos, acostumados a andarem pelas redondezas e usarem
o transporte público sozinhos.
As atividades com os mais velhos acontecem em parceria
com o CRI (Centro de Referência aos Idosos), e dentre os
locais de atividade estão o Hospital Mandaqui, localizado no
bairro homônimo na zona norte de São Paulo. A caminhada
acontece dentro e na envoltória da instituição, começando na
quadra poliesportiva com pequenas instruções sobre como
se manter saudável e ativo, incentivando a beber água, se
alongar, tomar sol, ingerir alimentos com cálcio, tudo para
evitar algumas doenças costumeiras na idade avançada.

fig.19. “Bonde a Pé”. EMEI Ângelo Martino. 2018

Isso posto, todos enchem bexigas para aquecer os pulmões
e fazem alongamento para evitar qualquer tipo de lesão
posterior.
Diferentemente do esperado, os participantes dessa
caminhada na cidade são bem ativos; apesar da cadência
dos passos ser menor, eles enfrentam bem subidas e
pequenos obstáculos, mostrando grande independência
e trazendo uma nova visão do que um idoso pode ser –
muito mais que um ser humano debilitado pela idade, é um
cidadão que participa da cidade ativamente e experimenta o
ambiente público cotidianamente. A partir de conversas com
as senhoras presentes, pôde-se notar a preferência pela
atividade por conta de estarem em grupo, por ser coletiva,
a caminhada as incentiva deixar de lado seus afazeres
domésticos; além disso, muitas ressaltaram o quão levaram
dessa atividade para seu dia-a-dia, trocando, por exemplo,
elevador por degraus e o ônibus pelos trajetos a pé. Outro
fator interessante percebido é a amizade criada, a parceria e
o sentimento de pertencimento fazem com que não se sintam
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“caducos”, renovando a saúde mental.
Por ser um grupo numeroso, algumas pessoas de fora
da atividade param para se informar sobre a caminhada,
muitas vezes participando da próxima, o que revela o
potencial de reverberação que pequenas ações têm na
cidade. Distintamente das crianças, as quais estão em fase
de aprender tudo, os idosos são um grupo com uma grande
bagagem de experiências, portanto, essa prática é um
modo de redescobrir e recriar – o papel deles na sociedade,
seu olhar para com o bairro, seus colegas - questionar se
a cidade em que habitam é desenhada para eles ou para
jovens saudáveis, resgatar a história de cada um e ter um
espaço para compartilhar experimentos e, quiçá, se sentir
parte de algo de novo.
Um último e muito importante relato é o encontro
das idades, os caminhantes são idosos, os professores e
enfermeiros, adultos, e os voluntários, jovens. O intercâmbio
entre idades é de suma importância para uma aproximação
entre diferentes faixas etárias, que muitas vezes não convivem
fora do seio familiar. O caminhar aqui se torna um incentivo a
ambientes e atividades cada vez mais intergeracionais.
O mais interessante a se observar, é que em todos os
casos descritos acima, a experiência da rua por parte dos
“aprendizes” se transforma por completo, ter alguém para
incentivar a perceber detalhes, ensinar sobre arte e levantar
várias questões da cidade, ajuda-os a entendê-la e a criar
novas subjetividades. Do outro lado, como uma voluntária, o
olhar muda muito, porque o contato com crianças e idosos,
que não tem as mesmas vivências, permite enxergar a cidade
e o caminhar através deles; entender que nem todo mundo
tem essa inquietação de investigação e que a experiência
urbana, para eles, acontece de outra maneira. Um exemplo
disso, foi o campo de futebol improvisado embaixo do Viaduto
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Júlio de Mesquita filho: para mim, era uma amostra incrível
de apropriação de espaços residuais da cidade; para as
professoras, uma distração que faria descumprir o horário da
atividade; e para as crianças, era uma disputa espetacular
entre o Real Madrid1 e o Palmeiras2. Esse contato, traz de
novidade, uma visão não técnica e não especializada de um
espaço que estudo e vivo todos os dias – o que é de suma
importância, uma vez que, ele não é habitado apenas por
pessoas com visões profissionais da cidade.
Como uma estudante de arquitetura e urbanismo, a
contribuição para com essas crianças e idosos é de grande
valor, o que é aprendido na faculdade pode ser repassado.
A quantidade de participantes de aulas de ensino superior,
com a cidade como temática, é ínfima quando comparada
com a população total; então, esses momentos de
encontros e voluntariados são maneiras de alcançar o outro,
compartilhando informações e conhecimentos. Em suma,
é um modo de extrapolar o ambiente escolar e as páginas
acadêmicas, para chegar nas ruas; não viver no conformismo
e poder inspirar, nem que seja uma única pessoa; influenciar
com imaginação e memória, um mundo de possibilidades
diante dos olhos. Diferentemente das outras experiências
do corpo na cidade apresentadas, participar do voluntariado
permitiu uma experiência coletiva de cidade, atuar no
espaço público com outra pessoa, que não tem as mesmas
vivências, agregou perspectivas e trouxe questionamentos
novos – principalmente ao trabalhar com faixa etárias muito
diferentes. As crianças viram o caminhar como uma grande
brincadeira, já os idosos, como uma forma de voltar a atuar
na cidade, isso acarretou a aprendizagens que serão levadas
para futuras intervenções e projetos urbanos.
1 Referente Real Madrid Club de Fútbol, time de futebol espanhol sediado em
Madrid.
2 Referente a Sociedade Esportiva Palmeiras, time de futebol brasileiro
sediado em São Paulo.

CAPÍTULO 03
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O CAMINHAR NO BAIRRO DE
PINHEIROS, SÃO PAULO, ANO 2018.
Visto que os principais assuntos abordados nessa
pesquisa são o caminhar, o espaço urbano e o encontro, o
capítulo 03 é uma investigação no campo sensorial dentro do
território real da cidade; visando tratar questões levantadas
pelo tema no âmbito da experiência, para isso, o corpo é
levado para a rua.
Essa investigação empírica acontece dentro de
uma das cidades mais importantes do Brasil: São Paulo.
Caracterizada por longas avenidas, pelo movimento contínuo
de pessoas e informações e habitada por infinitas tribos, a
metrópole paulista nunca dorme. A capital financeira do país
é cenário de desigualdade e território de confronto político,
social e econômico, “é uma cidade partida, cravada por muros
visíveis e invisíveis que a esgarçam em guetos e fortalezas,
sitiando-a e transformando seus espaços públicos em praças
de guerra” (ROLNIK, 2012, p.10).
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Com 1.521,110km² de extensão1, São Paulo é palco de
infinitas possibilidades, então, como escolher onde atuar?
Pensando na vida cultural já ativa, na presença forte da arte
- seja em grafites ou em instituições relacionadas a ela - na
baixa declividade e em um contexto de desigualdade dentro
de um mesmo bairro, foi escolhida a porção sudoeste do
espigão da Paulista: Pinheiros.
Dedicado ao reconhecimento da área foco, esse
capítulo reunirá levantamentos de paisagem e sensoriais,
buscando entender a dinâmica do recorte trabalhado, assim
como suas potencialidades e deficiências, visando conceber
propostas de projeto coerentes com o contexto. Para tal, serão
utilizadas cartografias como método de aproximação, registro
de experiências e documentação das análises efetuadas.
A forma mais simples de carta geográfica não
é a que hoje se nos mostra como a mais natural,
isto é, o mapa que representa a superfície do solo
vista por um observador extraterrestre. A primeira
necessidade de fixar os lugares na carta está ligada
à viagem: é o lembrete da sucessão das etapas, o
traçado de um percurso... (CALVINO. apud Careri,
2015, p.137)

1

Dado referente ao censo de 2017 do IBGE.
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DUETO DE PINHEIROS
uma sobreposição de realidades
A palavra dueto é originária do latim “duo, ae, o” que
significa “dois, duas” e é um termo da composição musical,
na qual dois músicos executam instrumentos ou cantam
simultaneamente. Essa cartografia, intitulada Dueto de
Pinheiros, é composta pela união de imagens sobre duas
realidades do bairro: a primeira, em cinza, daquela que
as pessoas tentam evitar - trechos de rua sujos, áreas
abandonadas, zonas pouco iluminadas, calçadas muito
estreitas; enquanto a segunda, em colorido, são lugares
mais usados, geralmente mais limpos, com mais movimento
e mais conservados. O mais interessante, ao construir essa
cartografia, foi perceber que muitas vezes os espaços bem
cuidados não coincidem com os de qualidade urbana, mas
sim com as propriedades privadas, muradas ou gradeadas.
Esse fato leva aos seguintes questionamentos: estão bem
cuidados por que tem sempre uma instituição privada
limpando o que é seu? Ou por que as pessoas não sujam
ou estragam justamente por ser um lugar que “pertence a
alguém”? Enquanto a rua “não é de ninguém”.
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O NEGATIVO DA CIDADE
um olhar pelo escuro
Ensaio inspirado na exposição intitulada “Chichico
Alckmim, o fotógrafo” que aconteceu no Instituto Moreira
Sales (sede São Paulo) de janeiro a abril de 2018, na qual
havia fotografias feitas pelo mineiro Francisco Augusto
Alckmim (1886-1978) durante a primeira metade do século XX
em Diamantina, mostrando a distância que a cidade estava
de seus dias de notabilidade. Apesar das incríveis imagens,
tanto da burguesia, quanto das camadas mais pobres, a
parte mais interessante era o painel luminoso - exposto numa
das salas adjacentes - composto pelos negativos das fotos
exibidas. Os negativos mostravam com grande sensibilidade
aquilo que estava oculto aos olhos - são as mesmas imagens,
porém vistas de uma maneira totalmente diferente, invertendo
os protagonistas e enfatizando elementos escondidos. Além
disso, o fato de a percepção não acontecer de maneira
imediata como na fotografia final, desperta o interesse de
quem a observa.
Tendo em vista essa troca de iluminação que acontece
nos negativos das fotografias, essa cartografia propõe uma
nova visão das áreas escuras da cidade, um olhar para o que
não é revelado, ir além dos elementos técnicos da paisagem
para ser uma crítica em forma de arte.
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O MEDO URBANO
preto, branco e cinza
A cartografia intitulada Medo Urbano é resultado de
análises, em diversos horários e dias da semana, da porção
do bairro de Pinheiros que será trabalhada na intervenção
de projeto apresentada no último capítulo. Ela consiste no
resultado de reflexões acerca da relação entre os caminhantes
e os espaços da área foco, no qual o branco refere-se aos
lugares que as pessoas costumam ir, o preto, os que elas
evitam e o cinza são as áreas vistas apenas como passagens.
Essa cartografia foi inspirada num mapa homônimo que
André Breton fez durante suas caminhadas na França pósmoderna e no La Guide Psychogéographique de Paris do
Guy Debord, descrito e ilustrado no capítulo 01.
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SOBREPOSIÇÕES DE CIDADES
colagens de possibilidades
A última cartografia é composta por três conjuntos de
colagens, as quais buscaram ser expressões de possibilidades
no território real da cidade. Totalmente lúdicas, as composições
aludem ideias, reflexões e elementos descobertos durante as
sucessivas derivas no bairro de Pinheiros.

co.la.gem1 [colar³.6] sf. Composição artística em que se
emprega material (papel, tecido, etc.) colado numa superfície.
[Pl.:-gens.]
pe.ga.da (gá) [Lat. *pedicata. 4] sf. Vestígio que o pé deixa no
solo; passo, pisada.
re.fle.tir [Lat. reflectere. 1C] vtd. 1. Fazer retroceder,
desviando da direção inicial. 2. Reproduzir a imagem de. Ti.
3. V. meditar (2). Int 4. Fazer reflexão (2 e 3). P. 5. Reproduzirse, espelhar-se. 6. Repercutir-se. [C.:48]
i.ma.gi.na.ção [Lat. Imaginatione. 2A] sf. 1. Faculdade que
tem o espírito de imaginar; fantasia. 2. Faculdade de criar
mediante a combinação de ideias. 3. A coisa imaginada. 4.
Criação, invenção, ideia. 5. Fantasia, devaneio. [Pl.: -ções.]

1 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da
língua portuguesa. 8. Ed. Curitiba: Positivo, 2010. 960 p.
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CAPÍTULO 04

123

O CAMINHAR COMO INTERVENÇÃO

O capítulo que encerra essa pesquisa é o resultado das
especulações no campo de projeto arquitetônico e urbano,
desenvolvidas paralelamente às investigações teóricas,
cujo propósito é materializar as discussões abordadas com
propostas no território da cidade. Buscando uma intervenção
forte e que refletisse as leituras técnicas e sensoriais, a
proposta acontece em duas escalas distintas: a macro, a qual
rege toda a área de estudo, e a do pedestre.
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O PLANO URBANO
O plano urbano foi inspirado no artista plástico russo
Wassily Kandinsky que, no início do século XX, pintava
abstrações compostas por linhas e pontos no plano. Esses
três elementos principais foram transformados em diretrizes
de intervenção.

O ponto geométrico é um ser invisível. Portanto,
deve ser definido como imaterial. Do ponto de vista
material, o ponto é igual a Zero. (...) Assim, o ponto
geométrico é, de acordo com nossa concepção, a
derradeira e única união do silêncio e da palavra.
(KANDINSKY, 1997, p.17)
O ponto se incrusta no plano original e se afirma para
sempre. Assim, ele é, interiormente, a afirmação
mais concisa e permanente, que se produz breve,
firme e rapidamente. Por isso o ponto é, no sentido
exterior e interior, o elemento primário da pintura e,
especificamente, da arte ‘gráfica’. (KANDINSKY,
1997, p.25)
A linha geométrica é um ser invisível. É o rasto
do ponto em movimento, logo seu produto. Ela
nasceu do movimento – e isso pela aniquilação da
imobilidade suprema do ponto. Produz-se aqui o
salto do elástico para o dinâmico. (...) A linha é, pois,
o maior contraste do elemento originário da pintura,
que é o ponto. (KANDINSKY, 1997, p.49)
Consideramos plano original a superfície material
destinada a suportar o conteúdo da obra.
(KANDINSKY, 1997, p.105)
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fig.20. Composição VIII. Wassily Kandinsky. 1923

IMPLANTAÇÃO PLANO URBANO
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as linhas
O primeiro elemento, a linha, refere-se aos percursos
traçados e compõe as diretrizes relacionadas ao caminhar.
Ligando espaços dispersos numa distância confortável para
percorrer a pé, a rua se torna protagonista e o projeto propõese a intensificar a experiência urbana.
A partir dos levantamentos do capítulo anterior, das
análises de fluxos, da caracterização das calçadas existentes,
do tamanho das ruas e dos usos, foram definidas 5 tipologias
de desenho urbano a serem aplicadas, todas seguindo um
mesmo padrão de intervenção e necessidades:

1. alargamento dos passeios na medida do
possível
2. faixa elevada de pedestres para a
travessia em nível com a calçada
3. adoção do mesmo piso em toda a área,
com desenhos no chão ao longo dos
percursos
4. jardins de chuva para auxiliar na drenagem
5. arborização para ajudar no microclima
6. colocação de mobiliário urbano e
iluminação ao longo de todo o trajeto
7. obras de arte para acentuar a experiência
de cidade e reforçar a identidade
reconhecida na área pelas cartografias
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A tipologia 01 diz respeito às ruas maiores - como a
Avenida Faria Lima – e, as demais tipologias, vão seguindo a
diminuição da largura das ruas, até chegar na última, tipologia
05. Nesse caso, o espaço do pedestre é tão reduzido, que ele
é levado a andar pela rua; pensando nisso, na impossibilidade
de aumentar as calçadas de ambos os lados – por conta do
tamanho da caixa da rua – e na inviabilidade de fechá-la para
pedestres – em razão das residências presentes, foi proposto
um recorte como alternativa de desenho urbano.
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IMPLANTAÇÃO MÓDULO
ESCALA 1:200
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TIPOLOGIA 04 . RUAS MENORES
ESCALA 1:200

TIPOLOGIA 02 . AVENIDAS
ESCALA 1:200
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TIPOLOGIA 05 . RUAS MUITO PEQUENAS
ESCALA 1:200

TIPOLOGIA 03 . RUAS MAIORES
ESCALA 1:200
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os planos
O segundo elemento, refere-se aos momentos de
pausa. Durante as derivas na área, foram encontrados
diversos terrenos com usos deficientes ou abandonados,
cujo potencial poderia ser explorado com novas propostas.
Dentre eles há duas praças, a Reverendo João Yasoji Ito e a
Praça dos Omaguás, que ladeiam grandes avenidas e estão
próximas ao Instituto Tomie Ohtake e a Fnac, respectivamente.
Os outros 17 terrenos selecionados foram divididos em
quatro núcleos, cada qual referente a um campo da arte,
como por exemplo, música, literatura e cênicas. A proposta é
de um programa em explosão, isto é, atividades espraiadas
ao longo do plano urbano, fazendo com que todas tenham a
mesma importância e se conectem pela rua; essa escolha visa
aumentar a área de influência e evitar que a construção de
um único objeto o torne isolado; uma intervenção espalhada
possibilita costuras na cidade, a criação de tramas ligadas
que dão sentido a uma proposta de percurso e, somada ao
fato desses terrenos terem curtas distâncias entre si, propicia
o caminhar e potencializa a conexão.
A seleção de uma temática diferente para cada núcleo
pretende atingir um público mais amplo, com diversas faixas
etárias e grupos de pessoas. O primeiro deles, chamado de
núcleo de papel, é ligado à literatura e aos quadrinhos, e foi
proposto próximo a Fnac e a diversos sebos, utilizando uma
característica já vigente na área para dar força à essa nova
proposta de inserir pequenos edifícios com programa literário.
O segundo, o núcleo primário, relaciona-se às primeiras
artes (como a escultura) e está localizado na Avenida
Brigadeiro Faria Lima; o fato de suas calçadas serem muito
largas, possibilita, ao longo dela, a exposição de obras de
artes, as quais podem ser produzidas nos ateliês do programa
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proposto nos edifícios desse núcleo.
O terceiro, o núcleo das cores, referente à arte de rua
(como o grafite, o hip hop e a música), foi sugerido adjunto
à praça Reverendo João Yasoji Ito e buscou terrenos com
muitas empenas, para que elas se tornassem as grandes
protagonistas.
O último, o núcleo performance, relativo às artes
cênicas, buscou os terrenos próximos ao teatro Prevent
Senior e a Entre Atos, agência com atividades de produção
cinematográfica, pensando numa conexão com o existente.

o programa
.núcleo de papel
módulo . histórias em quadrinhos | 998.08m²
módulo . literatura | 652.76m²
módulo . fotografia | 638.35m²
.núcleo cores
módulo . hip hop | 1161.13m²
módulo . grafite | 405.67m²
módulo . moda | 674.91m²
.núcleo performances
módulo . cinema | 431.82m²
módulo . artes cênicas | 540.56m²
módulo . mirante | 2021.30m²
.núcleo primário
módulo . música | 621.75m²
módulo . pintura | 304.50m²
módulo . escultura | 241.57m²
.áreas públicas | 1851.30m²
.composição VIII | 3702.48m²
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os pontos
Diferentemente dos planos e das linhas que são
diretrizes e referências, o terceiro elemento do plano urbano
refere-se às intervenções construídas, ou seja, os pontos são
aqueles que serão desenhados e especificados no projeto.
Para materializar a discussão de toda essa pesquisa,
não faria sentido grandes objetos arquitetônicos que
impusessem sua presença; mas sim, um projeto composto
de partes conectadas - como mencionado na explicação do
programa em explosão - que podem despertar novos usos e
servir de exemplo para outras porções da cidade.
Para a especificação desse último elemento foi escolhido
um segundo recorte, o qual, restringindo a área de atuação,
permite um melhor desenvolvimento do projeto. Desenhar a
rua e novos estares possibilita abrigar diversas atividades
do cidadão, criando extensões dos programas existentes,
proporcionando encontros e diluindo barreiras entre o público
e o privado.
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A ESCALA DO PEDESTRE
O segundo recorte proposto para tratar as intervenções
com mais precisão, compreende aproximadamente três
quadras, tendo a rua Cardeal Arco Verde como principal e
a rua Cunha Gago e a Avenida Pedroso de Moraes como
secundárias.
As diretrizes de projeto adotadas foram:
1. conectar espaços apartados da cidade
2. levar o percurso da rua para dentro do
edifício
3. olhar e ser olhado
4. não se distanciar do gabarito do entorno
5. criar recintos e momentos de pausa
6. ressaltar a natureza na paisagem
7. inserir elementos lúdicos
8. incentivar o caminhar em todas as idades
9. propor instalações de arte
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Visto que o contexto atual da cidade é de rápida
transformação, foram escolhidos para os pontos, estruturas
modulares, caracterizadas pela adaptabilidade e flexibilidade,
tanto funcional quanto programática. O módulo gerador
proposto é de 1.20m, a partir dele pode-se multiplicar ou
subtrair, criando composições que atendam às necessidades
e ao arranjo urbano existente. O valor do módulo selecionado
é compatível com muitos pisos (0.60x0.60m), com o pé direito
mínimo proposto de 3.60m e com uma circulação horizontal
confortável de 1.20m.
Partindo dessa modulação numérica, chega-se a
composição dos espaços, os quais podem ser formados
por três elementos: a infraestrutura de suporte - exemplo
banheiros, espaços de apoio; a arquitetura substancial
- ambientes principais; e o vazio - visando não perder a
comunicação com a cidade.

A materialidade contínua foi outro aspecto buscado,
para manter uma mesma linguagem por todo o percurso e
conferir unidade.
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Para um percurso ter sentido, é necessário pontos
de ancoragem, pensando nisso a partida do percurso
acontece no ponto A, uma pequena intervenção dedicada à
literatura devido à proximidade à Fnac e à diversos sebos. A
infraestrutura de suporte dele são os banheiros; a arquitetura
substancial, os espaços dedicados à leitura e ateliê; e o
vazio, o deck de madeira externo para leituras conjuntas e
discussões de livros.
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Seguindo o percurso do ponto A, encontra-se a primeira
ampliação, referente a passarela elevada sobre a pista de
veículos e em nível com a calçada.
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O pergolado, é um elemento composto por pórticos
metálicos e vigas de madeiras, presente várias vezes ao
longo do percurso para proteger parcialmente da insolação e
abrigar mobiliário urbano.
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A espera do ônibus foi outro componente desenvolvido
em projeto, há a presença de diversos pontos na rua Cardeal
Arco Verde, porém todos sem proteção a intempéries e
mobiliário para descanso.

A disposição das árvores, da iluminação, do mobiliário e
das artes urbanas, varia de acordo com o tamanho das ruas.
Por essa razão, há duas possibilidades de composição.

O jardim de chuva está presente nas margens das
calçadas ao longo de toda a área do recorte de projeto e com
sua vegetação específica, visando auxiliar na drenagem.

144

As árvores, por sua vez, foram escolhidas
fundamentadas pelos estudos de insolação urbana e pelo
Boletim Acadêmico de Arborização Urbana1. A partir dos
estudos do sol em diversos pontos do percurso usando
a carta solar e experimentos com modelos físicos, foram
definidas três espécies principais: a Cássia Javanesa, o Ipê
Roxo e o Ipê Amarelo.

Para as tipologias de ruas 01 e 02, definidas no
plano urbano, foi estabelecida a espécie Cássia
Javanesa.
Para a tipologia 03, o Ipê Roxo.
Para a tipologia 04, o Ipê Amarelo.

1 O Boletim acadêmico de Arborização Urbana foi desenvolvido pela Professora
Doutora Kathia Fernandes Lopes Pivetta e pelo Professor e Pesquisador
Demóstenes Ferreira da Silva Filho, em nome das instituições Unesp, Fcav e
Funep, Jaboticabal, em 2002.
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Finalizando o percurso, chega-se ao ponto B. A
ancoragem final é chamada de “Composição VIII” e configura
o local integrador e organizador que administrará tudo o que
acontecerá nas intervenções menores propostas no plano
urbano, além de representar o elemento arquitetônico mais
marcante na paisagem.

o programa
. primeiro volume
.acesso restrito

.acesso semi-público

. recepção | 31.73m²

. recepção

. criação | 38.31m²

. café

. controle | 21.98m²

. livraria | 407.30m²

. armazenamento | 35.30m²

. exposições | 694.40m²

. diretoria | 15.32m²

. banheiros | 93.96m²

. reunião | 25.12m²
. cozinha | 19.50
. segundo volume
.acesso restrito
. áreas técnicas | 226.12m²

.acesso semi-público
. foyer
. auditório
. banheiros | 271.00m²
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. primeiro volume

O ponto B organiza-se em dois volumes - o primeiro
comporta toda a área administrativa e expositiva, enquanto
o segundo, enterrado, abriga um auditório para 160 pessoas.
No primeiro edifício, a área administrativa (restrito) e a
expositiva (público) configuram os espaços principais e são
separadas pela infraestrutura de suporte - núcleo rígido de
circulação vertical e banheiros, que também marca o edifício
externamente por conta de sua cor amarela. O terceiro
item da composição são os vazios, presentes no primeiro
pavimento - em que não há vedação, nos recortes das lajes e
nos terraços propostos, visando conexões entre pavimentos
e com a cidade.
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Respeitando a modulação trabalhada em todo o plano
urbano, a “Composição VIII” está inserida numa malha de
1.20m; o módulo gerador multiplicado por 8, origina o vão de
9,60m no sentido longitudinal do volume e, por 7, constitui o
vão de 8.40m no sentido transversal – ambos marcados por
pilares de concreto com seção redonda e diâmetro de 30cm.
A partir dessas distâncias determinadas, por serem vãos que
tendem ao quadrado e por ter alguns vazios foi escolhido a
laje de nervura bidirecional, a qual se transforma em capitel
quando encontra com os pilares.
A estrutura de concreto excede o edifício, permitindo a
ancoragem de uma rampa externa que marca fortemente a
paisagem, além de reforçar o conceito de caminhar por conta
de sua continuidade e conectar os lados interno e externo.
Os pilares fora do volume principal permitem a fixação
de uma segunda pele de trama metálica vazada, que
acompanha o desenho da rampa. A tela perfurada traça as
palavra “Composição VIII” (nome do edifício) e configura a
silhueta de pessoas caminhando, uma referência direta ao
álbum musical Abbey Road1 do The Beatles. A elevação
também é marcada pela caixa amarela em que está o núcleo
rígido, tal cor está presente também nas vegetações e nos
desenhos de piso que excedem o lote e atingem a rua,
chegando ao ponto A.

1 Abbey Road foi um álbum musical lançado pela banda britânica The Beatles
em 1969, o qual recebeu esse título por conta de uma rua homônima em Londres.
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AMPLIAÇÕES . CORTE E PLANTA TÉRREO
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. segundo volume
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No segundo edifício, que está enterrado, a arquitetura é
o auditório em si; a infraestrutura de suporte, os banheiros e
áreas técnicas; e o vazio, a pequena praça na entrada, que
funciona como um segundo foyer, externo e semicoberto. A
estrutura desse volume é independe do outro, mas também
segue o módulo gerador de 1.20m; por meio de paredes
autoportantes de 40 cm com pilares embutidos na casca
externa, vencem os vãos de 16.80m por 8.40m. Acima dele,
há uma cobertura leve vazada, a qual segue o desenho das
rampas do primeiro volume e protege a praça que acontece
no nível térreo; tal coberta é composta por placas de chapa
metálica perfurada, a fim de, ao incidir luz solar, criar projeções
diferentes no solo, e também dialogar com a segunda pele do
edifício principal.

EPÍLOGO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para começar as considerações finais dessa pesquisa,
propõe-se um retorno: voltar ao início do trabalho e “ler”
apenas as imagens. Ou não. Ler do último capítulo para o
primeiro. Ou não. Fazer isso pode culminar na completa falta
de sentido, ou pode acarretar num raciocínio que estava
escondido. O ponto importante é - o caminho consiste numa
escolha. Essa pesquisa pretendeu instigar a escolher com
consciência.
O caminhar pela cidade é composto por sucessivas
escolhas.
Esse tema é importante na medida em que o caminhar
na cidade contemporânea, muitas vezes, é associado apenas
a uma passagem e não como um meio pelo qual pode-se
obter conhecimento. Então, essa investigação mostra uma
possibilidade de reverter esse quadro.
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Tecer um panorama histórico ao longo dos capítulos,
permitiu discussões além da causa e consequência, dando
sentido às transformações que ocorreram nos diferentes
períodos históricos. Estudar o antes, proporciona entender
o hoje; ler o passado confere uma sequência ao presente e
um entendimento mais completo do tema principal. Tratar de
múltiplos pontos de vistas, vindos de diversos autores, confere
um caráter não absoluto às questões e possíveis soluções,
uma vez que, o que pode parecer bom para um, pode não ser
para todos. Ademais, permite que não se restrinja a apenas
a uma realidade de cidade, período e cultura, expandindo o
tema em questões históricas e de outros países; e, dessa
maneira, enxergar melhor a própria realidade.
Com isso, foi possível entender características e
valores atuais, como a dissolução dos espaços públicos, a
desintegração social e a velocidade da vida na pós-metrópole.
Aspectos como a valorização do capital privado, revoluções,
guerras - influências de todos os âmbitos - que transformam
o homem, seu comportamento, sua vida em sociedade e
seus espaços.
Nessa pesquisa foram feitos dois percursos essenciais:
o pela literatura (mental) e o pelas ruas (corpo experimentando
a cidade); dessa forma, foram desenvolvidas experiências
urbanas novas e a criação de memórias e subjetivações
reais.
Pretendeu-se mostrar a maneira que o caminhar como
instrumento de conhecimento e de apreciação pode quebrar o
ritmo da cidade, ser resistência e atingir novas possibilidades;
caminhar pela cidade é confrontar o espaço urbano e
colocar o corpo suscetível a adversidades. A perspectiva
de encontrar estranhos e permitir conhecê-los é de suma
importância, visto que, vive-se em sociedade, na qual as
pessoas - heterogêneas e únicas - convivem e compartilham
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um mesmo ambiente: a própria cidade. Aceitar a alteridade
é um modo de afirmar o direito à cidade e combater o medo
urbano; e, às vezes, descobrir que o desconhecido é incrível.
Diante disso, o papel do arquiteto é analisar a cidade,
discuti-la e propor alternativas; não será um único projeto
que mudará por completo uma realidade, mas ele pode
possibilitar novas experiências e reflexões. A investigação no
campo da arquitetura e urbanismo, feita no último capítulo,
exemplifica essas alternativas e um modo de colocar em
prática tais conceituações e discussões de intervenções
dentro do território real da cidade.
A pesquisa apresentada foi uma vontade pessoal de
entender o viver a cidade. A prática cotidiana de caminhar
pelas ruas da cidade pode transformar visões e fazer com
que as pessoas estejam em eterna construção; além de ser
uma proposição de discussões que não acabam com esse
trabalho, dissemina o tema e reflexões acerca dele. Pode-se
dizer que terminar essa pesquisa deixou mais dúvidas que
certezas, então, acredito que ela tenha cumprido seu papel.
Mais do que ver com novos olhos, é ver com outros
olhos e ver com olhos de outros.
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