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 O corpo se movimenta no espaço, se ocupa do espaço, 
reage ao espaço. Sendo assim, a arquitetura e o sujeito estão 
em constante interação, em constante jogo de sedução. Quem 
transforma a quem? A arquitetura ao espaço, ou o contrário?
 A reflexão sobre o corpo no âmbito arquitetônico deve ir 
além das medidas. A finalidade última da arquitetura, o usuário, 
sem o qual o espaço se torna obsoleto, teria um papel muito mais 
importante do que se imagina. O jogo da interação se dá a partir 
do momento em que o corpo adentra o espaço. Essa relação 
lúdica entre sujeito e espaço pode ser algo temporário, a partir 
do momento em que os modos de controle das sociedades, da 
política e das culturas passam a dominar o corpo e os desejos.
 Como compreender até onde o corpo é capaz de ser 
controlado, e o quanto o espaço traduz tal poder sobre o sujeito. 
O controle é uma forma de poder, e suas lógicas formam uma 
máquina capaz de regrar mais do que somente o espaço. As 
máquinas de controle estão presentes nas sociedades como um 
todo, atritando sempre em seu ritmo, à espera de uma população 
superobediente, dócil; meras engrenagens que sincronizam com 
as rotações da máquina.
 Cabe então refletir sobre a reação ao controle, a 
emancipação do sujeito, e como o espaço, a cidade e os territórios 
são capazes de instigar os contra-atritos. No que seria uma 
retomada de um erotismo, recuos e avanços, no ato de contemplar 
e se deixar seduzir pelo espaço. O momento de suspenção em 
que há uma tomada de consciência do indivíduo, a curiosidade e 
o explorar o lugar, a fim de criar novos atritos, novas liberdades.
 Como uma maneira de refletir então sobre as dinâmicas 
do controle - aquelas excessivas - e suas transições para as 
dinâmicas emancipatórias - aquelas dos excessos -, uma área de 
estudos e um exercício projetual de arquitetura – tratados ao final 
desta monografia – foram executados, procurando um meio de 
criar um espaço para discussão de tais reflexões na arquitetura. 
Em que momento o excesso se transforma em excessivo?

Nossos corpos e movimentos estão em constante 
interação com o ambiente; o mundo e a individualidade 
humana se redefinem um ao outro constantemente. A 
percepção do corpo e a imagem do mundo se tornam 
uma experiencia existencial continua; não há corpo 
separado do seu domicilio no espaço, não há espaço 
desvinculado da imagem inconsciente de nossa 
identidade pessoal perceptiva. (PALLASMAA, 2011, 
p.38)



I. TERRITÓRIOS
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 O território, as espacialidades, conceitos criados física 
e mentalmente pelos animais. É possível se imaginar uma 
espacialidade, se apropriar de territórios, até mesmo construí-
los. O ser humano se diferencia dos outros animais nesse 
sentido, vai além do construir e imaginar: 

 O “sujeito do jogo” é uma maneira para compreender as 
relações entre o indivíduo e o território, uma vez que ambos se 
encontram em constante estado de jogo e interação. Tal jogo 
pode sempre variar, criar novas tensões, sugerir e criar regras, 
ou até mesmo acabar subitamente. O tempo de jogo é algo 
relevante a essa interação, sua relação com o espaço e com 
o sujeito, de maneira que, quando em jogo, essas noções se 
perdem, o jogador está absorvido.

Figura 1 Crianças brincando em 
Manchester, Nick Hegdes, 1971

Há, no entanto, uma terceira função, aplicável tanto à 
vida humana como à vida animal, e tão importante como 
a racionalidade e o ato de fazer – o jogo. Quanto a mim, 
a seguir ao Homo Faber e talvez ao mesmo nível do 
Homo Sapiens, o Homo Ludens, o homem lúdico e 
jogador, tem direito a um lugar na nossa nomenclatura. 
(HUIZINGA, 2003, p.15)
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 Tal interação é clara quando se pensa na natureza do 
jogar de uma criança. Natureza, pois, o ato não é apenas limitado 
aos seres humanos uma vez que animais também jogam, 
mas o que fica claro é a capacidade de criar do sujeito que o 
diferencia dos demais animais. Na Figura 1, fotografia tirada 
por Nick Hedges, crianças brincam no subúrbio de Manchester, 
Inglaterra, em 1971. O jogar de uma criança evidencia o 
caráter da diversão e liberdade de um jogo. Como descreve 
o autor Johan Huizinga, “As crianças e os animais brincam 
porque gostam de brincar e é aí precisamente que reside a sua 
liberdade.”, explicitando uma das principais características do 
jogo: ser livre.
 Segundo o autor, a natureza do jogar faz do jogo, na 
mais interessantes de suas abordagens, algo desnecessário, 
supérfluo, algo que já vem além de suas regras, pois estas 
não foram predefinidas. Essa importância que é dada à falta 
de necessidade de um jogo é um ponto a ser compreendido. 
Se não há necessidade, como é possível se perder em tal 
jogo? Outra questão é de quando existe a necessidade dessa 
interação, ainda é possível compreende-la como jogo?
 A necessidade ou desnecessidade de jogar definirão 
o posicionamento do jogador. O valor excessivo de um jogo 
supérfluo define as infinitas possibilidades de interações, 
de regras ainda veladas e inexistentes, de erros e acertos, 
recuos e avanços, desvios. Mas quando o jogo passa a ser 
racionalizado, o desnecessário torna-se dever, e o jogo pode 
facilmente passar a ser um jogo institucionalizado, sem 
desejo, ou com este disciplinado, controlado ou normatizado, e 
completamente mecânico.
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1RAGO, Margareth. Inventar outros espaços, criar subjetividades libertárias. 
Coleção Outras Palavras, Escola da Cidade. 2016

JOGAR COM O ÓCIO

 O ser humano é o sujeito da razão. Ele a utiliza de tal 
maneira que é possível entendê-la desde o “logo penso, logo 
existo”, até a extrema racionalização daquilo que o envolve. 
Sendo assim, o pensar de um indivíduo já é “racio”, há a 
importância da reflexão, do uso da razão, nas sociedades 
desde a Antiguidade Clássica até a contemporaneidade. Mas o 
que se modificou nesse período foi a relação do sujeito com o 
ócio, o tempo livre de contemplação.
 Os antigos compreendiam o ócio como algo fundamental 
ao desenvolvimento de um indivíduo, “para o cuidado de si, 
para a elaboração de si como indivíduo livre e para a formação 
do cidadão apto a participar da polis”1. O tempo livre era visto 
como uma forma de cuidado, assim como uma maneira de 
exercitar a criação. Para se criar, a razão é essencial, uma 
vez que uma explosão de ideias, pensamentos, sinapses, 
acontecem nesse momento. Ao ócio pertence a contemplação, 
aquele momento de suspensão do indivíduo com o uso intenso 
do pensamento e captura do corpo para uma nova interação. 
Nela o sujeito se perde no pensar, num jogo lúdico de tempo e 
espaço indefinidos.
 A maneira como os antigos entendiam o tempo de ócio 
como “cuidado de si” demonstra a importância do tempo livre 
para o desenvolvimento físico e mental do sujeito. Trabalhar o 
pensamento, por meio da contemplação, faz com que o indivíduo 
mude sua interação com o meio, é um jogo desnecessário, mas 
uma vez dentro dele, há a certeza de uma mudança para o 
jogador.
 Na fotografia (Figura 2), datada de 1945, do fotógrafo 
Robert Doisneau, dois homens demonstram-se envolvidos 
num jogo de bolas. Também entendido na atualidade como 
“tempo livre”, o ócio tende a capturar o corpo e interagir com 
o sujeito de maneira que essa concentração e envolvimento, 
expressada pela fotografia, faça com que o jogo aconteça 
interna e externamente ao sujeito.
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Figura 2 Petanque tournament in Fontvieille (Provence, France) - 
Concentration, foto de Pierre Meunier
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 O jogo, segundo Huizinga, é uma atividade 
“conscientemente exterior à vida ‘normal’”2 que absorve o 
jogador completamente. Essa absorção para algo externo à 
realidade, mas ao mesmo tempo para algo interno ao sujeito 
pode ser entendida nos atos da contemplação, do ócio e da 
captura do corpo. O jogador, ao jogar, cria as regras, o espaço, 
mas ao mesmo tempo não os possui, pois, quanto mais 
autêntico, mais imprevisível o jogo e mais criativo o jogador.
 O valor desta autenticidade possui uma relação com o 
conceito de Michael Foucault sobre “parresia”. Ele fala sobre o 
falar autêntico, o falar franco, que é descrito pelo autor como 
alguém que fala francamente para outro, “de maneira que este 
outro possa, (...), constituir uma relação consigo mesmo que seja 
autônoma, independente, plena e satisfatória”3. É importante 
apontar, que assim como o ócio, a parresia, para Foucault, é 
uma das práticas do cuidado de si na antiguidade, uma vez 
que o falar autentico em uma conversa leva à verdade. Sendo 
assim, o jogo desnecessário, o jogo do ócio, é aquele que se 
comunica com o jogador de maneira franca, e tal interação 
faz com que se construa um diálogo autentico, faz com que o 
jogador crie libertamente.
 O valor supérfluo do jogo, aponta Huizinga, onde o fato 
de o jogo não estar previsto é o que faz dele algo lúdico. “A sua 
necessidade só se faz sentir na medida em que o prazer que 
dele se retira em tal o transforma”4. Com o jogador envolvido 
por completo, nenhuma regra é dada de antemão, nenhuma 
medida, tudo acontece ao longo do jogo. Quem cria é o jogador, 
o “parresista”, por meio da interação e do envolvimento, sejam 
novas regras, novas necessidades; o sujeito se transforma 
nessa relação, além de exercer o tão importante ato autêntico 
de criar no jogo do ócio.

2 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: um estudo sobre o elemento lúdico da 
cultura. Edições 70, Lisboa, Portugal. 2003
3  FOUCAULT, Michel. L’hHerméneutique du sujet. 2007.
4 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: um estudo sobre o elemento lúdico da 
cultura. Edições 70, Lisboa, Portugal. 2003.

Sem ócio não poderia haver criação, apenas repetição 
monótona do mesmo, submissão à esfera de 
necessidade. (RAGO, 2016, p.10)
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A NECESSIDADE DO NEGÓCIO

 A autenticidade do jogo implica na liberdade que o 
sujeito possui como jogador. Mas a tendência das sociedades 
contemporâneas a transformar os níveis de interação social em 
lucro, faz com que o caráter de liberdade do jogo se perca. 
Isso provoca ao ato de jogar uma aproximação ao dever e à 
obrigação, implica em sua racionalização e negação do tempo 
livre.
 Tal negação ao ócio, o “negócio”, transforma-se no 
interesse político e econômico, submetendo o indivíduo à 
uma sistematização da vida cotidiana. O tempo livre passa a 
ser um pequeno período de pausa, para que o sujeito volte 
rapidamente à produção de lucros. Na Figura 3, datada de 
aproximadamente 1959, há uma perda naquilo que divide o 
ócio e o negócio, os trabalhadores nela ilustrados param suas 
atividades para o descanso, mas no próprio local de lavoro. Para 
eles, não se “perde” mais tempo com o ócio. Ao mesmo tempo, 
chama atenção o barco metros abaixo dos trabalhadores, um 
homem a velejar por uma realidade contrastante com aquela 
apresentada logo acima.
 Ao se seguir a mentalidade contemporânea de que 
“tempo é dinheiro”, fica evidente que o ócio passa a perder seu 
espaço na vida do indivíduo, que o cuidado de si não é mais tão 
importante, e que o valor monetário vai reger o ritmo da vida em 
sociedade. Em paralelo ao jogo, uma vez que a competitividade 
ultrapassa o prazer de jogar, tornando-se interesse, as regras 
são racionalizadas, o jogo passa a ser mecânico e sem desejo, 
ele passa a ser obrigação.

 A racionalização do jogo implica, então, na perda de 
sua essência. A técnica, nesse caso, vai ter maior importância 
que a autenticidade, e a diversão passa a ser vista como a falta 
de seriedade no jogo do negócio. Sendo assim, aquilo que é 
útil confere maior importância na vida social, seja esta política, 
econômica, desportiva, empresarial, etc.

Para jogar realmente, um homem deve jogar como uma 
criança. Será que se pode aplicar esta ideia a um jogo 
tão elaborado como o bridge? Se a resposta for negativa, 
então o jogo perdeu toda sua virtude. (HUIZINGA, 2003, 
p.223)
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Figura 3 Margaret McClure, ‘Auckland places – Waitematã Harbour’, 1959
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 Na atualidade, o sujeito é regido por uma “lógica 
utilitária” que o força ao constante movimento, sem tempo para 
reflexões, apenas escolhas rápidas. Com isso, há a redução 
dos momentos de ócio e o aumento do utilitarismo nos territórios 
contemporâneos. Essa passagem, de um jogo descodificado, 
supérfluo, para um jogo codificado, se dá de maneira que o 
indivíduo agora segue regras de comportamento e conduta, 
passando a medir e pré-avaliar seus atos em função dessas 
regras.

 O jogo codificado é aquele cujos riscos são calculados 
e calculáveis, é previsível, e todas as regras são as 
predeterminações do próprio ato de jogar, um jogo condicionado. 
Quanto mais institucionalização, maiores as chances de 
manipulação, seja o jogador manipulado, ou o próprio como 
ator manipulador. Nesse caso, no jogo institucionalizado, 
codificado, há uma competição interessada, o negócio, que 
amplia as possibilidades de manipulação para que o objetivo 
do jogo seja alcançado, não importando o meio.

Como é evidente, a competição para fins comerciais 
não se insere nas imemoriais formas sagradas de jogo. 
Só surge quando o comércio começa a criar setores de 
atividade em que cada um tem de procurar ser o melhor. 
A rivalidade comercial rapidamente faz com que as 
regras limitativas se tornem imperiosas, nomeadamente 
os hábitos do comércio. (HUIZINGA, 2003, p.223)

Figura 4 Old People’n’Lines, GrandSpammer, deviantart.com, acesso em 
02/04/2019
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CONCEITOS: O ERÓTICO E O PORNOGRÁFICO

5  Assunto a ser contemplado mais adiante, no subcapítulo O pornográfico e 
os modos de subjetivação contemporâneos.
6 RAGO, Margareth. Inventar outros espaços, criar subjetividades libertárias. 
Coleção Outras Palavras, Escola da Cidade. 2016
7 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: um estudo sobre o elemento lúdico da 
cultura. Edições 70, Lisboa, Portugal. 2003.

 Assim, com uma diferenciação entre relação implícita 
e desinteressada e relação explicita e de sedução com o 
espaço, respectivamente, é possível introduzir dois conceitos 
que serão amplamente utilizados ao longo desta dissertação: o 
erótico e o pornográfico. É importante compreender que ambos 
representam uma constante tensão. Ora um se sobressai em 
relação ao outro, mas tanto o erótico quanto o pornográfico 
estão presentes nesse jogo de tensão. Há uma alternância 
de intensidades, o que justamente diferencia um conceito do 
outro.

 A racionalização do jogo, e a importância que recebe 
a lógica do utilitarismo na sociedade contemporânea, fazem 
com que a competição interessada se torne negócio. Isso leva 
à perda da relação do sujeito com a espacialidade do jogo 
supérfluo, assim como a perda da relação social e do cuidado 
de si. Isso dá abertura a formação de sujeitos passiveis aos 
novos modos de subjetivação capitalistas5, onde o controle se 
transforma em “uma nova modalidade de poder”6. Segundo 
Margareth Rago, “Nessa nova configuração capitalista, o 
‘corpo dócil’ é substituído pelo ‘homem flexível’, ondulatório e 
constantemente endividado, capaz de navegar em múltiplas 
redes e espaços simultaneamente.”7.
 Assim, com a perda da relação corpo-espaço, o sujeito 
torna-se capaz de utilizar qualquer lugar como território de 
negócio. Há a extrema racionalização do cotidiano, levando 
a uma nova linguagem codificada aos territórios urbanos, 
gerando, também, a desnecessidade da contemplação e do 
desvelamento de tais códigos. O desnecessário vira utilitarismo, 
e a relação com um ambiente codificado faz com que as 
interações necessárias com o território se tornem explícitas e 
“pronto para uso”.
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 Trata-se de intensidades distintas que alteram a 
qualidade dessas relações. Uma intensificação do erótico pode 
se transformar no ato pornográfico, assim como o recuo do 
pornográfico pode vir a ser o erótico. “Depende da revelação, 
o quanto a coisa ainda é subliminar, ou revelada totalmente.”8. 
Ambos procuram capturar o indivíduo, mas a intenção no ato de 
captura pode diferenciar um do outro, o erótico do pornográfico.
 Tendo o espaço como ponto principal de tais relações 
já exemplificadas, é possível entender o erótico como o “jogo 
desinteressado”, ambíguo, como o valor do tempo livre para 
o cuidado de si, da contemplação, daquilo que excede o 
utilitarismo promovido pelo negócio. Quando Bernard Tschumi 
escreve sobre o erotismo na arquitetura, o autor deixa claro a 
importância do excesso como experiencia espacial:

 O erótico nada mais é do que o “jogo supérfluo” descrito 
por Huizinga, o que importa é o durante, é a experiencia sem 
objetivo predeterminado, sem uma meta, que gera o excesso e 
a sedução do indivíduo, que envolve-se com o jogar, e que age 
autenticamente. O excesso também demonstra o espaço que o 
erótico dá para a contemplação.
 A interação entre corpo e espaço, promovida pelo 
jogo erótico, é regido pelo ato de desvelar suas regras, suas 
medidas, seus territórios. Tal ação é incessante e sedutora. O 
desvelar ao longo do jogo conduz a interação ao envolvimento 
completo do jogador. Então, é possível entender o valor erótico 
do espaço quanto território geográfico, assim como território 
de jogo. O corpo inserido neste território erótico tende à mais 
completa interação, contemplação, e exercício da razão.
 O excesso, que é reconhecido por Tschumi9 como prazer 
erótico, é também a característica que faz da distinção entre o 
limite do erótico e o limite do pornográfico algo nimboso. Uma 

O prazer máximo da arquitetura está naquele momento 
impossível em que um ato arquitetônico, levado ao 
excesso, revela ao mesmo tempo os vestígios da razão 
e a experiencia imediata do espaço. (TSCHUMI, 1996, 
p.89)

8 GUATELLI, Igor. Em conversa para orientação do trabalho acadêmico.
9 HUIZINGA, Johan. Homo Ludens: um estudo sobre o elemento lúdico da 
cultura. Edições 70, Lisboa, Portugal. 2003.
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 Nesse sentido, a captura, tanto do erótico quanto do 
pornográfico, seduz o sujeito para tais interações. O que difere, 
então, é o espaço de reflexão, de contemplação, promovida por 
cada uma. A relação pornográfica busca alienar por completo o 
indivíduo, o qual cessa o ato de pensar, de interpretar; o espaço 
entre sedutor e seduzido diminui, fazendo com que o sujeito se 
cegue. Justamente nesse espaço que se dá a relação erótica, 
no recuo dessa aproximação, no movimento, no excesso; tudo 
isto é o que o sujeito necessita para contemplar, desvelar, 
interpretar o jogo do erótico.
 Sendo assim, é possível compreender, a partir da 
discussão do “negócio”, que aqui se entende o pornográfico como 
a racionalização exagerada deste jogo erótico. O desinteresse 
se transforma em interesse, e o jogo se transforma em algo 
mecânico, sem reflexão. O “interessado” é a manipulação, 
a sistematização, a captura completa que aliena o sujeito. 

vez que no conceito de erótico é possível entender “excesso” 
como “exceção”, no conceito de pornográfico essa compreensão 
se transforma em “excessivo”. Até onde o excesso do erotismo 
se torna algo pornograficamente excessivo?

Figura 5 Contemplar - Acervo pessoal
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Ora, com a sistematização e regulamentação gradual 
do desporto, perde-se inevitavelmente qualquer coisa 
do caráter primitivo do jogo. (HUIZINGA, 2003, p. 221)

Tendo o esporte como exemplo desta transformação do jogo 
desinteressado ao interessado, Huizinga comenta:

 Assim como o “caráter primitivo do jogo”, o erotismo se 
perde na relação corpo-espaço uma vez que há a manipulação 
e o cegamento do sujeito, uma vez que a exceção se transforma 
em excessivo. Isso pode ser observado nos territórios 
contemporâneos, como descrito anteriormente, como a relação 
explicita gerada pelo pornográfico entre sujeito e território.
 O pornográfico entende-se como explicito, o 
transparente, o evidente, o claro. Não há a necessidade de 
desvelar coisa alguma, tudo está “esclarecido”, pronto para 
uso, todos os códigos estão dados. Há, assim, o excesso de 
códigos, o excesso de informação; o jogo codificado, onde o 
interesse engendra manipulação, e onde o jogador não tem 
necessidade de explorar autenticamente o território.



II. CORPO E ARQUITETURA
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 O corpo, nas interações discutidas até aqui, é o que 
vai ditar os desejos e prazeres arquitetônicos e espaciais. Em 
“Olhos da Pele”10, o autor Juhani Pallasmaa procura explicitar 
a importância da memória sensorial do sujeito para a formação 
de uma espacialidade e identidade arquitetônica. Nesse 
sentido, Jacques Derrida, em sua entrevista por Eva Meyer11 
- ao discutir o pensamento arquitetônico quanto caminho para 
que aquela arquitetura exista, mesmo que sem forma física -, 
se aproxima de tal importância da memória sensorial; vai além: 

Ambos autores deixam claro que o pensar arquitetura, o 
desejo de habitar, ultrapassa as medidas físicas e os desenhos 
técnicos. Esse habitar pode ser numa dimensão ainda virtual. O 
corpo se mostra o meio pelo qual esses pensamentos abstratos 
se materializam, assim como onde são fabricados, o momento 
da não efetivação.

Eu confronto a cidade com meu corpo; minhas pernas 
medem o comprimento da arcada e a largura da praça; 
meus olhos fixos inconscientemente projetam meu 
corpo na fachada da catedral, onde ele perambula 
sobre molduras e curvas, sentindo o tamanho de recuos 
e projeções; meu peso encontra a massa da porta da 
catedral e minha mão agarra a maçaneta enquanto 
mergulho na escuridão interior. Eu me experimento da 
cidade. A cidade existe por meio da minha experiencia 
corporal. A cidade e meu corpo se complementam e se 
definem. Eu moro na cidade, e a cidade mora em mim. 
(PALLASMAA, 2011, p.37)

É preciso que uma comunidade assuma o compromisso 
e se empenhe em dar lugar a um pensamento 
arquitetônico. Começa a esboçar-se nova relação 
entre o individual e o comunitário, entre o original e a 
reprodução. (...) Saber que uma promessa continua a 
ser empenhada, ainda que ela não se mantenha em 
sua forma visível. Lugares em que o desejo se pode 
reconhecer e habitar. (DERRIDA, 1986, p.24) 

10 PALLASMAA, Juahani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos; 
tradução técnica: Alezandre Salvaterra. – Porto Alegre: Bookman, 2011.
11 DERRIDA, Jacques. “Uma arquitetura onde o desejo pode morar”. Entrevista 
a Eva Meyer. In: NESBITT, Kate (org.). Uma Nova Agenda para a Arquitetura. 
Antologia Teórica 1965-1995. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
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  Então, entendendo o corpo como finalidade da 
arquitetura, ele não representaria aqui a maneira como - 
iniciando-se com o “Homem Vitruviano” no Renascimento - os 
modernistas reduziram o corpo humano quanto medida mínima 
para o fazer arquitetura. Tal redução ameaça a compreensão 
do corpo como limite arquitetônico, assim como formador de 
espacialidades e territorialidades, sendo elas imagéticas ou 
físicas. O sujeito age e se movimenta no espaço, interage com 
ele através do corpo, e a relação que dali surge tem capacidade 
de ressignificar toda uma estrutura, que pode ser arquitetônica. 
O corpo habita o espaço, e decide como designar o uso daquele 
lugar, inscreve seu desejo no espaço.
 Mas, é possível compreender, então, que o corpo quanto 
matéria só existe através do sujeito, e que tais experiências 
sensoriais podem vir carregadas de regras pré-estabelecidas 
social e politicamente. Os prazeres passam a se ocupar do 
corpo, e estes representam grande poder social uma vez que 
são facilmente manipuláveis.
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  Os territórios contemporâneos possuem uma disposição 
que procura expor suas ações aos indivíduos ali inseridos de 
maneira que os capture por completo. Não há dúvidas das 
atividades que o território propõe, dos fluxos, rotas, códigos, 
programas, que o sujeito deve seguir, das maneiras de se 
portar diante de tais propostas. O “homem do jogo” passa, 
assim, a ser facilmente controlado pela lógica capitalista que 
agora domina a sociedade contemporânea. Perde-se aí o 
equilíbrio que se havia entre organização e caos. Essa nova 
relação com o território pode ser explorada como um paralelo 
entre “organização-caos” e “pornográfico-erótico”.
 É possível compreender os territórios contemporâneos 
como uma relação pornográfica entre corpo-espaço. A partir 
do momento em que a contemplação é desnecessária para 
interpretar o lugar, o indivíduo é submetido a um excesso de 
informações pronto-para-uso, estão dadas. O “pronto para uso” 
dos espaços atuais exemplifica essa relação desnecessária 
entre território e sujeito. A racionalização excessiva faz de 
tais relações com o espaço algo isento de contemplação e 
reflexão, o sujeito é condicionado e regrado em suas ações, 
como na figura abaixo, sem o espaço, o recuo, necessário para 
o exercício do questionamento.

O PORNOGRÁFICO E OS MODOS DE SUBJETI-
VAÇÃO CONTEMPORÂNEOS
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 Se tomado como exemplo um shopping center, este 
é o espaço do pornográfico. O puramente racional, com 
uma sedução a mais explicita possível. Não há espaço para 
contemplação naquele lugar, é a explicitação do pronto-para-
uso, da sedução que busca alcançar o sujeito com todos os 
sentidos do corpo. “No momento em que você entra naquele 
espaço, já está em um campo emantado que te atrai para 
aquela lógica a todo tempo. É inescapável.”12.
 É importante destacar que a relação pornográfica com o 
espaço pode-se dar através de regras predefinidas que regem 
o sujeito. Suas ações no lugar já estão dadas por lógicas 
sociais, utilitárias. Margareth Rago, em seu livro “Inventar 
outros espaços, criar subjetividades libertárias”13, deixa claro o 
efeito causado pelas lógicas capitalísticas sob a vida cotidiana 
e a rotina do sujeito pós-moderno:

 Assim, por meio das relações pornográficas com o 
espaço - o explícito -, e com a inserção das lógicas utilitárias na 
vida cotidiana, o sujeito do jogo passa a ser este “observador 
passivo”. O indivíduo recebe todas as informações apresentadas 
a ele sem questionamentos, tornando as interações sociais, 
econômicas, políticas tão funcionais que este se isola da vida 
em comunidade, tornando-se simples “observador”, sem noção 
de tempo ou espaço.
 Michel Foucault, segundo interpretação de Edgardo 
Castro, procura entender como essas novas regras se inserem 
na maneira de agir e pensar do sujeito ao longo da história da 
humanidade. Os “modos de subjetivação são precisamente as 
praticas de construção do sujeito.”14, o autor analisa tal conceito 

12 GUATELLI, Igor. Em conversa para orientação do trabalho acadêmico.
13 RAGO, Margareth. Inventar outros espaços, criar subjetividades libertárias. 
São Paulo: Editora da Cidade, 2016. 71p. (Coleção outras Palavras).
14 CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: Um percurso pelos seus 
temas, conceitos e autores. Autentica Editora, Brasil. 2016.

No momento em que a esfera privada se sobrepõe à 
esfera pública, no momento em que os indivíduos vão 
buscar os parques, as ruas, os passeios não para se 
encontrarem, mas para ficarem sozinhos consigo 
mesmos, prevalece a ‘tirania da intimidade’; então, o 
mundo público é destruído e o ‘homem público’ tende 
a desaparecer substituído pelo observador passivo, 
retraído e silencioso. (RAGO, 2016, p.52)
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em relação à história da humanidade, e como tais práticas de 
construção do sujeito foram se transformando junto com as 
vsociedades.
 Sendo assim, é possível compreender tais lógicas 
expressas, aquelas do capitalismo e do utilitarismo, como 
“modos de subjetivação” que irão reger a maneira como o sujeito 
contemporâneo virá a atuar em sociedade, até mesmo a pensar 
como indivíduo e agir no espaço. As lógicas cotidianas passam, 
então, a seguir as regras desses jogos institucionalizados, sem 
questionamentos, representando moldes para o sujeito.

Figura 7 Metaphysical Moment, Rupert Vandervell, flickr.com, acesso em 
02/04/2019
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 Pode-se dizer, então, que a relação da organização 
com os modos de subjetivação capitalistas se dá por meio da 
interação utilitária do sujeito com o território. Representados 
atualmente, por exemplo, pelo marketing, a propaganda, essas 
relações explicitas de consumo e geradoras de capital, fazem 
com que o jogo perca sua virtude e se transforme em competição 
e manipulação do sujeito. Não existe aí a contemplação, não é 
mais necessário refletir.
 A noção de uma “racionalização pornográfica” deixa 
evidente tais questionamentos levantados anteriormente: há a 
superexposição do sujeito às regras explicitas e racionalizadas, 
que são as do jogo pornográfico. O corpo está sempre em 
constante mobilização e manipulação pela lógica utilitária. Com 
isso, então, qual seria o limite do uso da razão, da racionalização, 
quando se trata de uma relação “corpo-espaço”? Quando que o 
espaço de interpolação se perde?

 Como o caos e a organização, o erótico e o pornográfico, 
há uma interpretação feita por Freud sobre Eros – deus do 
amor – e Tânatos – deus da morte -, ambos na mitologia, 
com relação às tensões de pulsões na vida de um sujeito. 
Segundo o psicanalista, Eros representaria a pulsão de vida, 
ou a pulsão erótica, onde os instintos naturais lutam contra o 
desejo e pulsão de morte, Tânatos, o inconsciente humano. 
Tal batalha simboliza os desejos naturais e inconscientes ao 
sujeito, criando tensões entre realidade e certeza da morte. 
 Eros, a pulsão erótica, se caracteriza por instintos que 
lidam com a sobrevivência, prazer e reprodução; pulsões que 
buscam lutar pela vida do indivíduo. Esta diferenciação, este 
equilíbrio criado por ambas pulsões de morte e vida, é também 
abordada pelo autor Georges Bataille, onde ele diz que “Do 
erotismo é possível dizer que ele é a aprovação da vida até 
na morte.”15. Aprovar a vida “até” na morte, segundo o autor, é 
aceitar a presença da morte no ato da reprodução, na criação 
da vida.

A ERÓTICA RELAÇÃO COM O ESPAÇO

15 BATAILLE, Georges. O erotismo. Autentica Editora, Brasil. 2013..
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Figura 8 Rest Energy, Marina Abramovic e o parceiro Ulay, 1980, National 
Gallery of Art de Dublin.
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 Nesses casos, o erotismo transcende a reprodução 
sexual, uma vez que ele compreende em si a existência de seu 
extremo, o pornográfico, assim como a pulsão de morte.

Têm-se aí o excesso não apenas como algo que ultrapassa 
uma barreira, mas também como uma exceção, algo além do 
necessário. No dicionário, “exceção é aquilo que não pertence 
ao todo; estado ou circunstância fora do comum”17. Sentir prazer 
em algo que é fora do comum, que precisa ser desvelado, a 
“metáfora da sedução”18 descrita por Bernard Tschumi.

 Nos territórios contemporâneos, as pulsões de vida e 
as pulsões de morte, lidas aqui como lógicas eróticas e lógicas 
pornográficas, batalham entre si pela sedução do sujeito e seu 
envolvimento com suas respectivas dinâmicas de espaço, ora 
um se sobressai, ora o outro. Como abordado anteriormente, 
os modos de subjetivação capitalistas fizeram das lógicas 
pornográficas vitoriosas nos territórios pós-modernos, em 
detrimento da erótica natureza mundana, por se considerar 
os fins lucrativos melhores representados no utilitarismo e na 
funcionalidade dos espaços.
 Assim, o pornográfico vem marcado pela máxima 
exposição, de códigos, e de regras. Em balanço à tais pulsões 
de morte, o erotismo procura utilizar-se das exceções como 
uma maneira de se libertar das relações pornográficas, fazendo 
com que o sujeito redescubra significados nas interações 
desinteressadas com o espaço. O erótico recua.
 Segundo abordagem de Bernard Tschumi16, o erótico se 
apresenta como um prazer, na Arquitetura, aquilo que move o 
sujeito, que o seduz e procura fazer com que o mesmo busque 
descodificar aquele espaço:

” (...) a reprodução leva à descontinuidade dos seres, 
mas ela põe em jogo sua continuidade, isto é, ela esta 
intimamente ligada à morte.” (BATAILLE, 2013, p.11)

“O erotismo não é o excesso de prazer, mas o prazer do 
excesso” (TSCHUMI, 1996, p.89)

16 TSCHUMI, Bernard. Architecture and Disjunction. Page 90 The MIT Press, 
Massachusetts Institute of Technology. 1996.
17 https://www.dicio.com.br/excecao/ - acesso em 10/02/2019, 16:00.
18 TSCHUMI, Bernard. Architecture and Disjunction. Page 90 The MIT Press, 
Massachusetts Institute of Technology. 1996
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 Todo o espaço dado para reflexão pela relação erótica, 
pelo jogo erótico, pelo recuo, descritos anteriormente, são 
muito bem representados por tal metáfora que o autor descreve 
em seu texto:

 Tschumi exemplifica essa relação por meio da fachada 
arquitetônica, como tal elemento pode ser um disfarce, um meio 
pelo qual o observador vem a descobrir novas maneiras de 
conhecer e desvendar aquele espaço. A “metáfora da sedução” 
é o jogo lúdico de sedução entre espaço e corpo, onde nada 
se revela por completo, ao contrário: se insinua para que essa 
relação sirva de estímulo, fecundando novos conhecimentos.
 O espaço traz, então, a questão da interação. Essa 
necessita de pelo menos dois fatores, sendo um deles o corpo, 
o sujeito; necessita também de tempo, para contemplação, para 
o pensamento e para o desvelamento daquilo que se insinua 
no espaço, necessita do recuo. Contemplar é dar tempo para 
esse espaço descodificado, que não determina sua maneira de 
ser utilizado, que se abre, se dá ao exercício do pensamento. 
Nesse tempo nada é revelado por completo, é uma interação 
lenta, sedutora, que excede os limites do que é conhecido, 
instiga o corpo à investigação, avançando e recuando.

(...) Assim, às vezes, você deseja desesperadamente 
entender a realidade por trás das máscaras 
arquitetônicas. Mas logo que você desvenda o que esta 
por trás da máscara, descobre uma outra máscara. (...) 
As máscaras escondem outras máscaras e cada nível 
sucessivo de significado confirma a impossibilidade de 
apreender a realidade. (TSCHUMI, 1996, p.90)

Figura 9 Three Spheres II, 1946, Maurits Cornelis Escher
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A METÁFORA DO LABIRINTO

 Tendo em vista o jogo de sedução, a relação erótica 
e pornográfica do sujeito com o espaço, a figura do labirinto 
se adequa à função de exemplificar tais conceitos, aplicados a 
uma espacialidade tão complexa quanto esta.
 O labirinto é algo sedutor. Na mitologia grega, sua forma 
representa um desafio para o herói Teseu, como também algo 
misterioso a ser desvelado. Com suas paredes indecifráveis, 
seus caminhos incertos, e as infinitas oportunidades que ele 
apresenta. Teseu, com o fio de Ariadne, decide desbravar os 
mistérios do labirinto com extrema racionalização e técnica. A 
ameaça central, e figura representativa da loucura, dionisíaca, 
o Minotauro se apresenta também como o desconhecido, que 
faz com que aqueles que adentram seu labirinto se percam no 
caos sedutor.
 A tensão entre a racionalização e a sedução é o que 
forma a figura do labirinto; o herói mitológico se depara com 
ambas possibilidades de se perder no espaço, assim como 
manipulá-lo. Qualquer que seja a escolha daquele que adentra 
o labirinto, sua movimentação é certa. O jogo erótico faz dessa 
mobilização um desvelar; o se perder pode ser visto como esse 
momento de suspensão, o contemplar e ser seduzido pelo 
movimento, pelos avanços e recuos.
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 Teseu opta pela extrema racionalização, seu caminhar 
é certeiro, não se permitindo perder naquele espaço. O labirinto 
para o herói mitológico se torna um empecilho entre ele e seu 
objetivo final: matar a materialização da loucura dionisíaca, o 
ser erótico que vive no centro da estrutura do labirinto. O medo 
de se perder no jogo da sedução faz com que Teseu use a 
extrema técnica para que seu caminho de retorno seja explicito.
 No jogo da sedução, é necessário que o homem se perca 
no labirinto a fim de compreendê-lo, sempre por partes, nunca 
conseguindo o contemplar por completo. É possível escolher 
o caminho a se seguir no labirinto, mas a cada passo, a cada 
dobra, o usuário se depara com uma nova percepção espacial. 
O jogo que se dá entre labirinto e corpo é erótico, o espaço 
se mostra sempre em movimento para o usuário, que também 
se mantém em constante movimento, tentando desvelar aquilo 
que se insinua. O homem se perde no exercício do pensamento, 
na contemplação, e se perde no tempo dentro do labirinto, por 
vezes o labirinto criado pelo seu próprio pensamento imerso no 
labirinto; na miríade de possibilidades abertas pelos labirintos, 
o homem ingressa em um jogo cuja utilidade dá lugar ao 
puro prazer corporal, estimulado pela constante perda das 
referências e na ânsia e expectativa de encontrá-las, o corpo 
passa a ser um território instável. Agora aberto ao controle, ou 
à busca por sua liberdade autentica quanto jogador.



III. CONTROLE E EMANCIPAÇÃO
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 Com os modos de subjetivação contemporâneos, os 
espaços se transformam em uma forma de controlar o sujeito. 
As logicas urbanas do utilitarismo e funcionalismo regem a 
maneira de se comportar do indivíduo, retiram as inúmeras 
possibilidades de ações dentro das espacialidades, regrando 
um corpo agora passivo a obedecer, mas, acima de tudo, 
seduzido.

 A obediência está conectada com o controle, um poder 
sobre o sujeito que vem da manipulação das logicas sociais 
sobre o corpo. Como exemplifica Frédéric Gros19, obedecer une, 
mas não liberta, controla. Mas controla o que, especificamente?
 Segundo o autor, seria um controle do desejo, da 
percepção - ou falta da mesma - de responsabilidade sobre 
os próprios atos. O corpo, então, se transforma em objeto 
de controle nas novas lógicas socioculturais, isento de 
responsabilidade, engrenagem lubrificada, pronto para agir 
repetitivamente. A desobediência, então, aparece como uma 
maneira de cria novas lógicas, de se libertar, de vencer a 
máquina.

Essa é a lição “demasiado humana”: é só na obediência 
que nos agrupamos, que nos assemelhamos, que não 
nos sentimos mais sós. A obediência faz comunidade. 
A desobediência divide. Não há outro meio de nos 
saber e nos sentir unidos a não ser sujeitarmo-nos ao 
mesmo jugo, ao mesmo chefe: doçura infinita, calor 
aconchegante do rebanho que se acerca de um pastor 
único. (GROS, 2017, p.25)

19 GROS, Frédéric. Desobedecer. Título original: Désobéir. Tradução por 
Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2018/ 224pp./ Coleção Exit.
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MÁQUINA DE CONTROLE

 Mecanismos representam uma lógica, formada 
por hierarquias, alimentada por lógicas menores, e que 
obedecem e seguem o movimento principal da máquina. Se 
uma engrenagem sequer não funciona, não obedece ao atrito 
principal, todas as lógicas falham em cadeia.

 As “formações de desejo”, devem ser vistas aqui como 
controle; o disciplinar no âmbito político e cultural da sociedade. 
Pode-se então compreender os modos de subjetivação 
capitalistas, aqueles analisados por Margareth Rago20, como 
uma máquina, um mecanismo sócio-político de controle do 
desejo e do sujeito.
 Tal máquina, capitalista por exemplo, gera uma série de 
atritos que mantém o sujeito em constante movimento, estes 
naturalizados na produção, necessários dentro dessa lógica 
colocada a priori. Uma relação pornográfica entre sujeito e 
mecanismo, onde não há tempo de reflexão, apenas repetição. 
“Nessas subjetividades capitalísticas, qual é a marca? O sujeito 
útil, e o sujeito que precisa demonstrar seu valor.”21. O sujeito 
se vê numa lógica onde a domesticação se transforma em 
“obediência voluntaria”22, onde obedecer vira algo implícito e 
sem necessidade de ordens. 

Micropolítica – ou seja, a questão de uma analítica das 
formações do desejo no campo social – diz respeito ao 
modo como o nível das diferenças sociais mais amplas 
(molares) se cruza com aquele “molecular”. (GUATARRI, 
ROLNIK, 2011, p.149)

20     RAGO, Margareth. Inventar outros espaços, criar subjetividades libertárias. 
São Paulo: Editora da Cidade, 2016. 71p. (Coleção outras Palavras).
21     GUATELLI, Igor. 2019, em conversa para orientação do trabalho acadêmico.
22   “Se só obedecêssemos aos poderosos de forma passiva e dolorosa, eles 
não teriam poder. É nosso excesso de obediência que os mantem.” Gros 
deixa claro aqui a obediência cega e excessiva que se dá com as novas 
logicas capitalísticas sobre o sujeito. “Demonstrar seu valor”, então, é sentir 
prazer no ato de subordinação à máquina. Trecho em: GROS, Frédéric. 
Desobedecer. Página 93. Título original: Désobéir. Tradução por Célia 
Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2018/ 224pp./ Coleção Exit.
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Figura 11 Cena do filme “Tempos Modernos”, de 1936 com direção de Charlie 
Chaplin
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Figura 12 Editorial de moda para a revista “160g”, Japão, fotógrafo Benjamin Armand

 A imagem do trabalhador fabril, ilustrada no filme 
“Tempos Modernos”, dirigido por Charlie Chaplin em 1936, é 
uma maneira de representar essas lógicas capitalísticas com 
grande êxito. No filme, o personagem principal se vê inserido 
no fazer repetitivo, no jogo pornográfico do dever da fábrica, 
onde ele está tão próximo de seu lavoro que não reconhece a 
magnitude do processo que o envolve. É um sujeito passivo, 
que obedece sem questionamento, que se submete às lógicas 
da fábrica voluntariamente, inconscientemente. O atrito é tão 
naturalizado que o sujeito se transforma na própria engrenagem.
 O “ser útil” e o “ser valorizado” irão formar os limites do 
que é aceitável ou não nessa nova lógica, o que merece ou não 
ser valorizado, o que é ou não é útil. O sujeito “superobediente” 
servirá como engrenagem para a máquina estatal, indo sempre 
com ritmo e rotação impostos a ele.

 A interação gera atrito, não importa a intenção. Mas a 
máquina utilitária, a máquina funcional, podem gerar atritos 
tão imperceptíveis, “muito bem lubrificada”, que faz com que 
o sujeito, sem perceber, entra em ressonância, em sincronia, 
com as engrenagens impostas.

 O sujeito, ao longo desta dissertação, foi amplamente 
abordado até agora; mas cabe uma compreensão sobre o 
porquê do se utilizar da palavra sujeito e não homem, vício 
de escrita e definição do indivíduo atualmente. Visto que a 
discussão sobre o sujeito dominado pela máquina, seduzido 
pelo jogo pornográfico, é um ponto importante para o trabalho 
como um todo, tal controle aparece na tentativa de categorização 
do sujeito por parte das ciências humanas.

A moral encontra seu refúgio, seu alicerce na 
consciência, ao passo que a política não é mais do 
que o modo de funcionamento de um aparelho enorme 
e frio. O aparelho estatal é uma maquina complicada, 
infelizmente necessária, mas à qual cada um deve 
constantemente opor sua “fricção”, seu “atrito”: “Faça da 
sua vida um contra-atrito para deter a máquina. Quando 
é muito bem lubrificada, a mecânica se torna perigosa, 
pois transforma os indivíduos em simples peças da 
engrenagem. (GROS, 2018, p.153)

O DOMÍNIO DO SUJEITO
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Figura 12 Editorial de moda para a revista “160g”, Japão, fotógrafo Benjamin Armand
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 Quando escreve sobre Michel Foucault, Edgardo 
Castro, em seu livro “Introdução a Foucault”, explica os estudos 
do filosofo com relação aos códigos fundamentais de uma 
cultura – epistemes -, onde analisa a correlação entre a Idade 
Clássica e seus princípios de organização e categorização 
daquilo que pode ser estudado pelas ciências, e o surgimento 
das ciências humanas e suas epistemes. A partir daí o sujeito 
que pode ser estudado e apropriado recebe o nome categórico 
de homem, da filosofia, agora como objeto controlado pelas 
ciências humanas.
 Assim, o homem estudado pela filosofia não 
representaria, como linguística, o que se reconhece como 
sujeito. Por isso, ao discorrer sobre a questão empírica nas 
ciências humanas, Castro explica:

A inconsciência do homem, aqui, sobre si mesmo, marca 
a tentativa de empirismo das ciências humanas e a perda 
de sua significação nesse processo. Seria, então, “tarefa do 
pensamento moderno recuperar o impensado, como tomada 
de consciência, como elucidação do silencioso, como o esforço 
para tirar da luz a parte de sombra que retina o homem de si 
mesmo”23.

(...). Porém, ao projetar os conteúdos empíricos para o 
campo da consciência, as ciências humanas terminaram 
repetindo em si mesmas a instabilidade da própria 
analítica da finitude. Desse modo, enquanto a categoria 
de significação mostra como a linguagem, esse objeto 
que a filologia estuda de maneira objetiva e empírica, 
pode oferecer-se à consciência, com a categoria de 
sistema, em contrapartida, a significação aparece como 
realidade secundária e derivada. A categoria de conflito, 
por sua parte, mostra como as necessidades e os 
desejos podem ser representados na consciência dos 
indivíduos; porém, de regra, como eles se inscrevem, 
finalmente, em jogo do qual os indivíduos que os 
experimentam não são conscientes. (CASTRO, 2014, 
p.63)

23 CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault. Tradução de Ingrid Müller 
Xavier. Belo Horizonte Autentica, 2009.
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 Os modos de subjetivação, então, aparecem como 
a compreensão da história do controle do sujeito por meio 
da sociedade política e cultural, como a forma de atividade 
sobre si mesmo, podendo este controle e esta atividade 
serem intencionais ou não. As maneiras como os modos de 
subjetivação podem se traduzir no agir do sujeito faz com 
que essas ações sejam induzidas, impostas pelas grandes 
máquinas de controle, a partir da manipulação do jogo.

Alívio e profundo apaziguamento, o de pensar que o 
homem é só uma invenção recente, uma figura que não 
tem nem dois séculos, uma simples prega em nosso 
saber e que desaparecerá tão logo este encontre uma 
forma nova. (FOUCAULT, 1986c, p.15)

Figura 13 “Lost in Movement”, fotógrafo Moey Hoque
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ARQUITETURA E A DOMESTICAÇÃO

Uma vez que a categoria de espaço deixa de ser 
submetida à hegemonia do tempo, da razão e do 
sujeito, (...), novos espaços se abrem para pensar a 
subjetividade como espacialidade construída em redes 
de relações de saber-poder, em regimes de verdade, 
em modos de subjetivação que são históricos, culturais. 
(RAGO, 2016, p.19)

 Os espaços, os territórios, se transformam em meios 
de controlar o sujeito, em meios de mantê-lo em constante 
movimento, alienação e observação. A autora Margareth Rago 
fala de uma “arquitetura da vigilância”, trazendo como exemplo 
o “Panópticon”, de Jeremy Bentham, como exemplo dessa 
tradução dos modos de subjetivação, desta vez na arquitetura.
 A estrutura proposta visava baratear os custos da 
vigilância dos prisioneiros (RAGO, 2016), com uma disposição 
cilíndrica; uma torre central com vista para todo o cilindro; celas 
na parte mais espessa da estrutura, com aberturas para o 
interior e o exterior da prisão. “Pelo efeito da contraluz, pode-se 
perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, 
as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia”24.

24 FOUCAULT, Michel; 1977; 177. Em citação de: RAGO, Margareth. Inventar 
outros espaços, criar subjetividades libertárias. São Paulo: Editora da Cidade, 
2016. 71p. (Coleção outras Palavras).

Figura 14 Presidio Modelo. Foto por: Friman, 2005.
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(...), das prisões se difundiu para os hospitais, fábricas, 
escolas, asilos, entre outras ‘instituições de sequestro’! 
Afinal, tratava-se de ter todos sob controle, desde a 
distribuição dos indivíduos no espaço, até a organização 
da vida social, (...). (RAGO, 2016, p.23)

O Panópticon representa o controle das ações, das 
subjetivações, do corpo dentro daquele espaço. É a tradução 
do poder que o controle toma na arquitetura, na construção, e 
o quanto isso influencia no agir do controlado, assim como do 
controlador.
 O jogo proporcionado pelo atrito da máquina de controle, 
daquela funcional, capitalística, é pornográfico, procura seduzir 
o jogador para dentro de sua lógica. Como citado anteriormente, 
“(...). Quando é muito bem lubrificada (a máquina), a mecânica 
se torna perigosa(...)”25; a relação pornográfica apresenta, 
portanto, um atrito lubrificado, despercebido, o corpo segue 
seus ritmos, sem notar, sem reflexão; é o sujeito controlado, 
o homem do jogo. O Panópticon é um forte exemplo dessa 
arquitetura de vigilância, mas pode-se citar aqui também a 
repetição dessas mesmas logicas funcionais e de controle em 
escolas, hospitais, quartéis.
 A tendência contemporânea na construção de 
espacialidades, tanto em escalas urbanas, quanto escalas 
menores, está levando ao excesso de controle e extrema 
funcionalidade. Novos shoppings construídos, sempre com 
seus fluxos bem definidos, suas lojas bem expostas, e seus 
labirintos sem retorno; os novos empreendimentos imobiliários 
agora com seus “múltiplos usos”, mantendo o corpo trabalhador 
ocupado ao máximo dentro de um mesmo espaço funcional, 
onde tais usos se encaixam com muita exatidão. Exemplos 
fortes de desejo de controlar, o corpo vigiado por câmeras, o 
translucido, a clareza, os fluxos fixos.

25 Rever citação de Frédéric Gros no subcapítulo “Máquina de Controle”.
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CONTRA-ATRITOS DAS SUBJETIVIDADES LIVRES

 Retomando a fala de Thoreau citada anteriormente, 
“Faça da sua vida um contra-atrito para deter a máquina”26, o 
que seriam os contra-atritos numa máquina?
 As dificuldades impostas pela interação com os 
sistemas político, cultural e social moldam o agir do sujeito, 
definem seus caminhos, normalmente muito certeiros, tudo 
para o funcionamento geral da máquina, para que ela continue 
girando. A partir do momento em que o sujeito compreende 
o meio em que está inserido, existe a chance da inversão e 
perversão das lógicas, abrir novos caminhos, ir contra, ou ir em 
diferente direção daquela imposta.
 Os contra-atrito, nem sempre procuram deter a 
máquina, mas enfrenta-la por outras perspectivas, abrir novas 
possibilidades de rotação. Nas lógicas contemporâneas, os 
contra-atritos podem ser pré-julgados como rebeldes, como 
desobedientes, até mesmo loucos. Mas a loucura pode trazer 
a parcela de liberdade mínima que o sujeito precisa para criar 
seus contra-atritos na sociedade contemporânea.

 O que se consideraria, então, “normal” seria o sujeito 
ajustado, obediente às lógicas que o enquadram que segue 
as logicas da máquina. Mas a desobediência pode ser muito 
mais uma tomada de consciência do sujeito, do que simples 
rebeldia. É o “abrir os olhos” de Adão e Eva, subjugados como 
não merecedores à vida, como pecadores por desobedecerem 
às regras impostas. Promovem um contra-atrito à uma máquina 
que não poderia ter sido questionada, seguem concelhos da 
serpente, desobediente, sorrateira.

26 Rever citação completa no subcapítulo “Máquina de Controle”.

A sociedade, o “social” são sobretudo, antes de 
mais nada, desejos padronizados, comportamentos 
uniformes, destinos rígidos, representações comuns, 
trajetos calculáveis, identidades atribuíveis, compactas, 
normatizadas. Normas para tornar cada um calculável, 
adequado e, portanto, previsível. Sujeito socializado, 
indivíduo integrado, pessoa “normal” (...). (GROS, 2018, 
p.99)
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Figura 16 Les Demoiselles d’Avignon, Paris 1907, Pablo Picasso



48

 O que poderia ter sido visto como “loucura”, rebeldia, 
foi o movimento de arte moderna, e suas releituras do que se 
compreendia como pinturas até então. Questionar os antigos 
modos de fazer arte, o representar perfeito das academias 
clássicas, foi um contra-atrito, uma abertura de novas 
oportunidades e singularidades de expressão. Les Demoiselles 
d’Avignon, uma das grandes obras do pintor Pablo Picasso, 
apresenta uma releitura cubista dos retratos realistas que eram 
feitos anteriormente e paralelamente ao movimento modernista.
 Ele faz a junção de dois mundos completamente 
diferentes: um que remete à cultura europeia, e outro que remete 
à cultura africana. A junção de mundos quase que impossíveis 
para a época. O contra-atrito, neste caso, é também deixar de 
lado os atritos naturais à época entre Europa e África; assim 
como expor como protagonistas da sociedade as prostitutas, 
exaltar a figura da prostituta, ele reposiciona. A desconstrução, 
questionando os sentidos e significados do corpo humano, 
de culturas, das hierarquias sociais, demonstram uma ação 
de contra-atrito, uma loucura que só será compreendida mais 
adiante.
 Margareth Rago apresenta a questão das subjetividades 
livres, que se dá - a partir da sociedade de controle, do sujeito 
submisso, do fim do tempo de ócio – com a expansão dos 
afetos e dos desejos (RAGO, 2015). A autora propõe o conceito 
assim como este do “contra-atrito”: não é uma questão de se 
rebelar contra a máquina, contra as subjetividades impostas, 
e sim criar novos caminhos, novos atritos, “busca da ética e 
do sentido de suas próprias vidas”27. As subjetividades livres, 
procuram novos sentidos, são as manifestações políticas, são 
as “des-significações”28 arquitetônicas, o questionamento das 
lógicas existentes, e não sua substituição, são as apropriações 
territoriais.

27 RAGO, Margareth. Inventar outros espaços, criar subjetividades libertárias. 
São Paulo: Editora da Cidade, 2016. 71p. (Coleção outras Palavras).
28 No sentido de questionar, e não colocar um outro significado pronto. Burlar 
o significado existente, e proporcionar uma abertura nesse antigo significado. 
Conceito abordado por Igor Guatelli em orientação para trabalho acadêmico.
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Figura 17 Paulista Aberta, apropriações territoriais e des-significações dos 
espaços públicos. Foto: Flávio Tito

 As maneiras como a sociedade contemporânea reage 
aos atritos da máquina estatal demonstram a procura das 
individualidades, das discussões, o desinteressado que se 
torna um foco, a tomada de consciência dentro de uma máquina 
de controle.

O questionamento daquilo que as logicas utilitárias e os modos 
de subjetivação capitalistas impõem não representa mera 
rebeldia, e sim um recuo do sujeito controlado, que agora têm 
em sua frente toda uma lógica a ser desvelada, uma máquina a 
contemplar. Rago completa:

Evidentemente, o crescimento da participação dos 
grupos em reivindicações de direitos, dos coletivos que 
lutam pelo uso de bicicletas e construção de ciclovias na 
cidade, que ocupam parques e praças e que se voltam 
contra a gentrificação força a repensar a configuração do 
espaço urbano, subordinada aos interesses capitalistas 
das grandes empresas e não às necessidades da 
população, assim como os usos do tempo livre. (...) 
(RAGO, 2015, p.61)
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(...) Não é apenas a cidade filógina que se volta contra 
a cidade fálica, mas a cidade dos prazeres que busca 
espaço no mundo higienizado e asséptico do capital. A 
cidade das artes, musical e colorida ganha espaço, ao 
enfrentar a cidade cinza do trabalho e da racionalidade 
econômica. (RAGO, 2015, p.61)

A ideia da rebeldia, dizer não para as coisas, significa 
que se tem a compreensão do que aquela coisa é. 
Esses espaços pensados de emancipação podem 
precipitar essa rebeldia, não tentam coagir o usuário. 
Há essa ideia implícita na rebeldia da emancipação, do 
libertar-se. Mas para se libertar, essa rebeldia deve ser 
em relação a algo. (GUATELLI, 2019)

 O contra-atrito das subjetividades livres é o recuo 
e avanço do jogo, como expressa a autora, não é apenas 
uma revolta, uma rebeldia; é o desvelamento, o jogo erótico 
entre corpo, agora consciente, e máquina. Os contra-atrito 
representam a oportunidade de um “outro” atrito, o jogar com 
as lógicas utilitárias, algo que não condiz com tal lógica; utilizar-
se do meio controlador como oportunidade para abrir novos 
caminhos, ações emancipatórias e de extrema relevância social. 
A falta de sincronia entre sujeito e máquina de controle é uma 
desobediência necessária para a tomada de consciência do 
indivíduo. Pode-se, então, romper com as lógicas antecedentes, 
ou abri-las a novas oportunidades de atrito.

 O controle, a máquina, os modos de subjetivação 
capitalísticas, a relação pornográfica com o espaço. O 
“algo” que está sempre presente no dia-a-dia da sociedade 
contemporânea, regrando o corpo, fazendo-o de objeto a ser 
manipulado. Tais lógicas representam um grande sistema 
maquinário, que visa sempre o lucro e o aproveitamento 
completo do, “inútil”, tempo livre. A maneira como esse sistema 
controla desde o sujeito até seus desejos, é apresentado por 
Frédéric Gros como o “dominar em nós o animal”29, é culpabilizar 
aquilo que é o natural, o instintivo, o “louco”.

EMANCIPAR-SE PELA DESOBEDIÊNCIA

29 GROS, Frédéric. Desobedecer. Título original: Désobéir. Tradução por 
Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2018/ 224pp./ Coleção Exit
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No início, haveria a posição que consiste em colocar 
a desobediência do lado das formas da rusticidade 
selvagem, da bestialidade incontrolável. Desobedecer é 
manifestar uma parte em nós de animalidade estúpida e 
rude. (GROS, 2018, p. 27)

 Então, ao se desobedecer, ao se provocar contra-atritos, 
subjetividades libertárias, relações mais eróticas com o espaço, 
acontece a construção de algo novo, algo imprevisível, que 
não é predeterminado, incompreensível. Algo que vai no contra 
fluxo da máquina de controle, dessincroniza sua harmônica 
rotação, instinto que singulariza o sujeito em relação ao resto, 
aquilo que separa.

 O sujeito que recua, que desobedece, é considerado 
“anormal”; esse ser selvagem que não consegue seguir 
as regras que incidem sobre a sociedade da vigilância, do 
controle. Assim como o homem, o ser anormal apresenta tal 
nominação pela necessidade de compreende-lo para que seja 
melhor controlado. Foucault, explica também Frédéric Gros, 
compreende parte desses “anormais” estudados como o sujeito 
“incorrigível”: “o indivíduo incorrigível é aquele diante do qual 
os aparelhos disciplinares (...) confessam sua impotência.”30. 
Eles, de maneira natural, não se encaixam no funcionamento 
da máquina, não sincronizam com seu movimento; mesmo que 
as lógicas tentam se impor ao sujeito incorrigível, ele continua 
inapto para reformar sua natureza e superar seus instintos 
(GROS, 2018).
 O “louco” incompreendido, que é colocado atrás das 
grades por uma sociedade de vigilância, que procura na 
população aquilo que é visto como “sanidade”. O “insano” pode 
ser compreendido de tal maneira por não fazer sentido para as 
lógicas da máquina de controle; mas quem define o que faz ou 
não faz sentido, ainda mais se considerado a partir de sentidos 
dados, impostos por lógicas do controle?

30 Trecho em: GROS, Frédéric. Desobedecer. Página 28. Título original: 
Désobéir. Tradução por Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu Editora, 2018/ 224pp./ 
Coleção Exit.
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Figura 18 “O louco”, pelo pintor realista Takiguthi, São Paulo, 2011

 O libertar-se, a emancipação, aparece como uma reação 
a este controle. A ação abre caminho, procura demonstrar 
novos sentidos; a construção se dá por meio das subjetividades 
libertárias, da reflexão, do contra-atrito. Desobedecer é 
retornar à lógica erótica da contemplação, é transgredir o jogo, 
o ato inesperado. Reinventar a partir da transgressão possui 
um caminho igualmente interessante: “O mimetismo, ou pelo 
menos certo mimetismo, é irredutível ao conformismo, primeiro 
porque supõe a presença insistente e admirada de um ‘modelo 
exterior’. Eu imito ‘ativamente’ um modelo e, imitando-o, 
deformo-o e invento.”31.
 No transgredir tem-se a perda de referência, a lógica 
mudou, deformou-se para algo outro desconhecido que se 
insinua no jogo erótico para o sujeito. O corpo então se vê despido 
das regras que o mantinham na claridade pornográfica, agora 
há a tomada de consciência, seu afastamento e contemplação 
caótica do novo que se apresenta. O sujeito, assim, se vê como 
jogador autentico na relação erótica com o espaço, permitindo-
se criar livremente subjetividades libertárias. Elimina atritos 
para criar novos.

31 Trecho em nota de rodapé em: GROS, Frédéric. Desobedecer. Página 
97. Título original: Désobéir. Tradução por Célia Euvaldo. São Paulo: Ubu 
Editora, 2018/ 224pp./ Coleção Exit.
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DINÂMICAS URBANAS: FLUXOS FIXOS

 Em uma tentativa de compreender as relações do corpo 
dentro das lógicas urbanas da cidade, a fim de observá-las 
a partir dos conceitos discutidos aqui até então, o vídeo em 
anexo32, com mesmo título deste subcapítulo, aparece como 
resultado de tais observações. Os locais de estudo escolhidos 
foram duas passarelas de travessia de território: a primeira, 
a passarela que conecta a estação de metrô Anhangabaú 
ao terminal de ônibus na Praça da Bandeira; a segunda, a 
passarela que atravessa a Avenida do Estado, no Parque Dom 
Pedro II, projetada por Ruy Otake, com acesso ao terminal do 
Expresso Tiradentes, o “Fura-Fila”, também território escolhido 
para exercício projetual.

32 Assistir vídeo que se encontra em anexo no final deste trabalho.

Figura 20 Foto de Satélite do Terminal 
Bandeira, Google Earth

Figura 21 Foto de Satélite da Passarela 
do Parque Dom Pedro II, Google Earth
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 Ambas com finalidade de vencer as topografias, 
naturalmente delimitadas pelos rios Anhangabaú e Tamanduateí, 
hoje ocupados por vias e avenidas, as passarelas apresentam 
uma única alternativa de fluxo para pedestres que necessitam 
fazer a travessia de tais territórios. Suas estruturas demonstram 
as discussões de poder na arquitetura, o quanto o desejo de 
controlar se expressa em tais lógicas projetadas, e até onde 
vai a submissão do sujeito que obedece às ordens e ritmos 
da máquina. O quanto isso já não seria uma lógica que está 
instaurada numa economia do controle?
 Iniciando pela banalização do percurso, o vídeo procura 
demonstrar a naturalização das lógicas de controle no cotidiano 
do sujeito. O fluxo contínuo, e fixo, que seduz o indivíduo em 
sua falta de alternativa, regrando suas escolhas e fazendo do 
território que o envolve algo desnecessário. A exposição das 
ações dos indivíduos, o ir e vir claro, é predeterminado pela 
funcionalidade das passarelas: o único dever é chegar de 
um ponto ao outro, o “meio” nada importa para o percurso. 
É a superobediência do sujeito, que, agindo de acordo com 
a máquina, naturaliza o desejo de obedecer33.  Em ambas 
as passarelas a travessia do território é algo já naturalizado 
em seu utilitarismo, sua funcionalidade, condicionados pelo 
espaço, por uma lógica a priori.

33 Ao se utilizar do texto Étienne de La Boétie, para explicar o conceito de 
“superobediência” na sociedade de controle, Frédéric Gros explicita a 
questão do desejo inconsciente de obedecer; cita, então, La Boétie: “Para ter 
liberdade basta deseja-la”. O obedecer estaria tão naturalizado para o sujeito, 
que faz desta ação um desejo, “Ser livre, desfere La Boétie, é, antes de mais 
nada, emancipar-se do desejo de obedecer.”.
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 O caos dos fluxos das avenidas, dos viadutos, da 
incidência da técnica nos territórios da Praça da Bandeira e 
do Parque Dom Pedro II, são a máxima racionalização e 
exposição dessas logicas. Um “caos fixo” do entorno que causa 
o desinteresse para aquele que transita por mais um fluxo, 
aquele das passarelas. O caótico, aqui, se apresenta como 
as linhas vetoriais que rasgam os territórios, que canalizam 
ou retificam seus rios, que perturbam o olhar de maneira 
pornográfica. O passado de ambos os vales, do Anhangabaú e 
do Carmo, já não gera mais interesse uma vez que não mais é 
possível compreender suas antigas lógicas.

 Então o que significaria submergir-se em tais dinâmicas 
urbanas que não mais interessam para o sujeito? O observar é o 
espaçamento do erótico. Um momento de suspensão, onde se 
tem a visão de um todo insinuante, de duas passarelas que não 
aparentam necessitar de desvelamentos. É o detalhe dentro 
de uma dinâmica banalizada, a contemplação, a tomada de 
consciência. Encobrir a realidade em que o sujeito está inserido 
é um primeiro passo para adentrar no jogo contemplativo, se 
deixar seduzir pelo desnecessário, compreender a máquina 
como um todo e suas engrenagens, enxergar além da lógica, 
podendo, assim, reagir a ela.

Figura 22 Cena do vídeo em anexo onde aparece a Avenida do Estado, como 
um fluxo, e a sobreposição do Viaduto Leste-Oeste.
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 Aparece, então, a representação dessas lógicas de 
controle dos fluxos, agora em menor escala, com intuito de 
controlar o próprio caminhar daqueles corpos, ordenar suas 
travessias. As faixas, assim, aparecem como linhas vetoriais 
nesses espaços, como uma perturbação àquele que o contempla, 
regrar o não pode ser regrado, um corpo em movimento, agora 
recuado de sua realidade. “Pelo tumulto” o corpo se liberta, se 
rebela; pelo caos e pela desobediência se cria o contra-atrito, 
sua subjetividade livre. Por esses motivos, de qual fronteira se 
pode falar hoje na sociedade, de quais perturbações? É algo 
físico, político, do pensamento? As passarelas, então, podem 
ser muito mais do que apenas mera conexão.

Figura 23 Cena do vídeo em anexo onde aparece em recorte a passarela do 
Ruy Otake no Parque Dom Pedro II.



IV. PARQUE DOM PEDRO II
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 A partir dos conceitos discutidos até aqui, e ao se buscar 
uma maneira de se aprofundar mais em suas relações com 
arquitetura, surge como território para tais estudos o Parque 
Dom Pedro II. 
 Situado no centro da cidade de São Paulo, a área, 
denominada de “parque”, possui uma rica história que mostra 
o quanto o desenvolvimento histórico da sociedade, da política 
e do urbano, atinge diretamente a maneira de se tratar as 
espacialidades e de como agir nelas. A inserção da máquina 
de controle no espaço urbano, com suas lógicas funcionais, 
colide com o que ali se encontrava até então. 

A definição espacial de cidade, como bem perceberam, 
implicava muito mais do que uma organização 
arquitetônica ou geográfica: significava a definição da 
localização e segregação dos diferentes setores sociais, 
étnicos e de gênero, assim como a implementação de 
determinados padrões de conduta e de relacionamento. 
(RAGO, 2016, p.28)

Figura 25 “Rippled Surface”, Maurits Cornelis Escher, 1950.
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 A partir do enfoque nos conceitos de erótico e 
pornográfico, é possível compreender a sutil passagem do 
excesso ao excessivo no território, acompanhando sua narrativa 
histórica: passou de várzea e margens do rio Tamanduateí 
ao limite da dominação da técnica. Instaurou-se nele todos 
os meios de exploração do território, deixando-o como hoje 
está: explícito, de máxima exposição, um local de passagem, 
o desinteressado. Os acontecimentos que se deram ao longo 
dela, marcam a transição gradual de um caos erótico a uma 
organização pornográfica.
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 O rio, suas águas virgens, suas insinuantes voltas, 
as cheias intermitentes que inundavam sua várzea; fatos 
passados que marcam memórias distantes de quem um dia 
presenciou o erotismo da Várzea do Carmo. Este foi um dos 
maiores territórios germinativos de acontecimentos na cidade 
de São Paulo e é possível afirmar a relevância do rio para o 
desenvolvimento da região do Carmo. Mas as alterações nele 
feitas ao longo dos anos, junto com as ações rodoviárias em 
seu entorno, deixaram que se instaurasse ali algo perturbador 
e excessivo. Um contraste naquilo que foi uma das maiores 
áreas de lazer de uma metrópole em desenvolvimento.
 Por muito tempo, as margens do Tamanduateí recebiam 
os diversos usos da “Cidade do Barro”34 e seus eventos, desde 
um local para banhar-se, um ponto de união para as lavadeiras 
e para os moradores da região. Unidos, marcam um estilo mais 
rústico, onde o ócio e os encontros ainda eram bem vistos. A 
terra úmida da várzea traz com si a fertilização daquela área, 
lê-se não apenas como fertilizar a flora natural, mas também os 
acontecimentos que ali existiam: o vale, com suas sete voltas, 
os lençóis brancos das lavadeiras, úmidos, fertilizados pelas 
margens nuas e insinuantes do Tamanduateí.

TAMANDUATEÍ: UM PASSADO NÚ E ERÓTICO

34 TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo, três cidades em um século. [S.l: 
s.n.], 2004. APA. Toledo, B. L. de. (2004). São Paulo, três cidades em um 
século.

Figura 26 “Innundação da Várzea do Carmo”, 1898, Óleo sobre tela de 
Benedito Calixto – Acervo do Museu Paulista.
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 Apenas com ajuda de pinturas é possível visualizar a 
natureza presente na antiga Várzea do Carmo, a nudez do 
rio e do vale; visões inimagináveis para qualquer um que não 
tenha conhecido a região antes do séc. XX. Cabe aqui, então, 
explicitar seu valor erótico35 em meados do séc. XIX.
 O vale do rio Tamanduateí com sua excessiva 
sinuosidade possuía essa conformação erótica, desde o 
vai e vem das águas em suas margens, até o movimento 
das lavadeiras e seus lençóis. Isso foi capaz de instigar os 
habitantes e usuários da região, de tal maneira que seu uso 
era constante. 
 Tais eventos demonstram a característica de cotidiano 
que a Várzea do Carmo trazia para a cidade de São Paulo, 
desde o uso de suas margens para lazer e trabalhos rotineiros, 
assim como a navegação de suas águas. Em uma das sete 
voltas, o apelidado ‘Porto Geral’, que carregava em si a 
curiosidade e o desvelamento de outras regiões do Estado. 
O erotismo era denotado pela topografia, pela hidrografia e 
sua descontinuidade, então ainda não a pouco disponível e 
disponibilizadas pela técnica.

35 Segundo Bernard Tschumi, o erotismo é o prazer do excesso, aquilo que 
requer consciência assim como voluptuosidade, é a metáfora da sedução, a 
máscara que simultaneamente simula e dissimula (TSCHUMI, 1996).

Figura 27 Postal de Guilherme Gaensly, as lavadeiras às margens do 
Tamanduateí, 1900-1905.
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Figura 28 Vista da Várzea do Carmo a partir do Pátio do Colégio, 40 anos 
após a narrativa do francês Saint-Hilaire. Fotografia de Militão Augusto de 
Azevedo, 1862.

Figura 29 registro de Vicenzo Pastore, da lavadeira às margens do 
Tamanduateí, entre 1900/1910 – Acervo Instituto Moreira Salles
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 Por conta de sua proximidade ao Porto de Santos - o 
porto mais importante para a região de São Paulo - e ao interior 
fabril que começou a se desenvolver, inicia-se a construção 
da São Paulo Railways, em 1867 ligando Santos a Jundiaí, 
o que estabeleceu uma interrupção obscena no erotismo 
natural da cidade de São Paulo, fazendo o primeiro rasgo num 
território virgem, marcando então os interesses econômicos 
e a industrialização prevista pelo poder central. Com isso, 
e com o despejo de dejetos no rio Tamanduateí, causado 
pelo exponencial crescimento da cidade, há o aumento da 
insalubridade às margens do rio e doenças para a população 
por conta das enchentes. 
 Sendo assim, o sinuoso rio passa pelo processo de 
retificação de seu primeiro trecho, abandonando suas curvas, 
e se alinhando ao que viria a ser a futura cidade urbanizada. 
O sinuoso rio Tamanduateí recebe sua primeira alteração, sua 
primeira penetração pela técnica, marca o momento em que o 
interesse pelo natural, o puro, começa a ser enfraquecido pela 
ganancia que vem com o domínio da natureza, o desinteresse.

 Mesmo com a alteração no traçado das águas, aquilo 
que restou da terra de uma das sete voltas serviu para a 
formação da Ilha dos Amores, um respiro do antigo Tamanduateí, 
assim como uma forma de não se afastar completamente 
da sensualidade da Várzea do Carmo. A ilha deixa ainda um 

Figura 30 Cartão postal da Ilha dos Amores, imagem da década de 1920
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espaço para o erotismo da região, uma busca e valorização do 
ócio diante um novo estilo de vida que começa a se alocar na 
sociedade. Essa transição entre as antigas e as novas lógicas, 
procura um meio termo entre lazer e lucro, entre tempo livre e 
tempo de trabalho. A Ilha dos Amores demonstra tal tendência, 
mesmo que obtida através da técnica, essa ainda não domina 
por completo o, agora oficialmente, Parque Dom Pedro II, com 
projeto de “embelezamento” do arquiteto e paisagista francês 
Joseph Antoine Bouvard em 1922, tornando-se um dos maiores 
espaços públicos da capital.

 Tem-se, então, uma palavra chave para uma das partes 
dessa transição do erótico ao pornográfico que é importante 
expor: embelezar.
 Para compreender a ambiguidade de “embelezar” é 
necessário regressar na história, uma vez que tal ação urbana 
e projetual proposta por Bouvard possui uma de suas raízes 
na reforma da cidade de Paris, e na maneira como alguns 
países da Europa que passavam pela mesma crise urbana 
procuravam solucionar o problema da expansão populacional. 
É importante entender que a cidade francesa passa de cidade 
medieval à uma cidade burguesa do séc. XIX em crescimento 
exponencial, e que as decisões feitas para resolver esse 
infortúnio influenciaram em muito a maneira como as cidades 
brasileiras começaram a ser abordadas no final do séc. XIX.
 Um dos planejamentos de cidade mais conhecidos, 
a reforma conduzida por Geoges-Eugène Haussmann, 
prefeito de Paris em 1853, procurou resolver os problemas 
de crescimento, adaptando as conformações do medievais às 
novas necessidades. A proposta possuía implementação de 
rede de esgoto, iluminação pública, rede de abastecimento de 
água, serviços de transporte, parques, edifícios públicos, assim 
como o “Plano de Avenidas”. Tudo isso faria de Paris uma 
cidade mais propícia a “acolher melhor a população”, assim 
como deixa-la preparada para futuras e presentes expansões.
 Mas, o que acontece nessa época, que tem grande 
relevância para os planos urbanos que viriam a acontecer no 

O AMBIGUO CONCEITO DE EMBELEZAMENTO



66

Brasil, é a nova ideia de “higienizar” a cidade. Nesse sentido, 
a busca pela higienização de Paris, tentando se livrar de 
pestes, doenças e do espaço urbano degradado, foi uma das 
justificativas de desapropriação do espaço. Higienizar, além de 
limpar, significava “deixar mais belo”, nesse caso o embelezar. 
Há então um grande conflito: buscar a beleza, dentro do espaço 
urbano, é algo lúdico, é valorizar a contemplação, mas uma vez 
que isso tem como meio a técnica e uma grande penetração 
dela na vida social, o termo ‘embelezamento’ demonstra-se 
ambíguo.

 Tem-se, então, uma nova maneira de ver a cidade: 
começa a se definir o que é belo e agradável, e o que é 
desagradável. “Há a estetização para além do que a natureza 
já nos dá, quanto mais técnica melhor a estética”36. Embelezar, 
então, passa a significar estetizar, fazer com que técnica 
penetre ao máximo para que o espaço se torne higiênico, “belo” 
e tecnicamente apurado ao mesmo tempo.
 Joseph Antoine Bouvard, francês, influenciado pelo 
novo movimento de estetização das cidades europeias, propõe 
então, na região central da cidade de São Paulo, um projeto 

Figura 31 A Place de L’Étoile, atual Charles de Goulle, fonte: htt://
marcelaohistoria.blogspot.com/2011/08/simulinho-v.html

36  GUATELLI, Igor. 2019, em conversa para orientação do trabalho acadêmico.
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Figura 32 Imagem do Parque Dom Pedro II, década de 1920. Fotografia 
tirada do Palácio das Indústrias. No plano intermediário direito, o antigo 
Mercado dos Caipiras, que ficava no final da Rua General Carneiro. No meio 
do Parque, o coreto da Ilha dos Amores – Acervo do Museu da Imigração

37  Conceito discutido no subcapitulo “Emancipar-se pela desobediência”.

de higienização e embelezamento para o agora chamado de 
Parque Dom Pedro II. Inspirado nos jardins franceses, Bouvard 
projetou uma série de passeios ao longo do parque às margens 
de um rio retificado, destacou a Ilha dos Amores, fazendo com 
que as terras férteis do Vale do Carmo iniciassem seu processo 
de drenagem, sua infertilidade.

 Há então, a delimitação de uma etapa da região do 
Parque Dom Pedro II, aquela das subjetividades livres37. A 
área, mesmo no centro de uma futura metrópole, ainda era vista 
como um potencial para o lazer e o ócio. Mas o que vem a gerar 
conflito na região é o interesse econômico em detrimento da 
liberdade do corpo, criando uma fachada ilusória de descanso, 
agora denominada “parque”, para atrair os moradores às vitrinas 
mercantis da região central de São Paulo. A partir da retificação 
do rio Tamanduateí, os modos de subjetivação capitalistas 

DA SINUOSIDADE À ESTERILIDADE PELA TÉCNICA
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vão se realizando, no modo de viver dos cidadãos, e trazem 
aos poucos o aprisionamento do corpo nesse novo modo de 
ser. O lazer se torna contra produtivo; o ócio, monotonia; e o 
utilitarismo, essencial.

 Por mais que colocado como erótico, o desejo pela 
ordem, pela funcionalidade, superava a fruição sensual do Vale 
do Tamanduateí. O que antes se insinuava para a população, 
agora representa um entrave na lógica capitalística do mercado 
imobiliário, ajudando a ofuscar os interesses da industrialização 
e da economia. Com o enorme crescimento populacional na 
década de 1930, a cidade de São Paulo vai deixando em 
ruínas suas edificações coloniais, destruindo rastros históricos, 
e sobrepondo suas linhas com cada vez mais arranha-céus. 
Uma racionalizada máquina capitalista. Uma organizada prisão 
lucraria.

 Com o fortalecimento do sistema capitalista no país, 
e com a ascensão da cidade de São Paulo como símbolo 
econômico do Brasil, o Plano de Avenidas, do engenheiro 
Francisco Prestes Maia nos anos de 1950, penetra aquilo 
que restava de um dos maiores espaços públicos da cidade. 
Alterando a relação do pedestre com a situação do Parque 
Dom Pedro II, o plano implantou cinco viadutos, pavimentou as 
pistas da Avenida do Estado ao longo do novo percurso retilíneo 
do rio Tamanduateí. Essa sobreposição de camadas cria um 
conflito entre o antigo e o “novo”, o corpo não pertence mais 
àquele espaço e dá lugar à máquina, se torna engrenagem 
da lógica utilitarista do território. A nova ordem instaurada no 

“Mas há um prazer especial que procede dos conflitos: 
quando a fruição sensual do espaço entra em conflito 
com o prazer da ordem.” (TSCHUMI, 1996, p.91)

Assim, na cidade do trabalho e da produtividade, com 
seus símbolos falocêntricos, onde tanto o tempo do 
trabalho como o tempo livre deveriam ser bem definidos 
e regulados, onde o lazer se torna um negócio lucrativo 
[...]. Pela higienização do espaço urbano, garantir-se-
ia a submissão do indivíduo ao Estado e ao capital, 
a produção dos ‘corpos dóceis’, isto é, de indivíduos 
economicamente produtivos e politicamente submissos, 
em todos os momentos da vida individual e coletiva, 
privada e pública. (RAGO, 2016, p.28)
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parque - agora obscena –, causado pelas vias e viadutos que o 
cortam violentamente, incorpora na década de 1980 a linha de 
metrô, com inauguração da Estação Pedro II.

“O espaço de encontro vira a memória da vida entre a morte”, 
diz Bernard Tschumi em “Architecture and Disjunction”38. De 
maneira metafórica, a disseminação dos fluxos viários no 
território do Parque Dom Pedro II é como sêmen, fertiliza e 
não retorna. Não retorna, mas não cria vida. O parque agora 
é o lugar do excessivo: de carros, de pessoas transitando sem 
parar no metrô, de viadutos penetrando a área do parque. 
Esse excesso traz morte, sai do erótico e passa a ser algo 

Figura 33 Imagem do Parque Dom Pedro II, com já todas as vias que hoje 
cortam o parque, Fonte: Hereñú & Ferroni Arquitetos.

38 TSCHUMI, Bernard. Architecture and Disjunction. The MIT Press, 
Massachusetts Institute of Technology. 1996
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pornográfico, algo explicito, de máxima exposição, poluído. 
As inúmeras penetrações desvitalizam o valor erótico daquela 
área verde, e a ressignificação do espaço como mero lugar de 
passagem leva ao esquecimento. Assim, a ordem da rotina 
capitalista colide com a cultura do lazer e do ócio colonial, 
deixando o erotismo para trás e o pornográfico à mostra.



V. UMA TORTUOSA LINHA   
    VETORIAL NO 
    PARQUE DOM PEDRO II



 A partir daí, então, o Parque Dom Pedro II se apresenta 
como a personificação das transformações de lógicas, das 
criações de modos de subjetivação de controle, assim como 
da inserção da técnica da máquina de controle no território. O 
corpo preso no “não jogo” pornográfico age de acordo com as 
fortes linhas que o guiam pelo território, sem o momento de 
suspensão, sem o recuo, sem contemplar.
 Com essas relações de transformação do território, a área 
do parque e seu entorno, o Vale do Carmo, o Rio Tamanduateí, 
apresentam grande potencial para o desenvolvimento urbano, 
assim como maneira de refletir sobre as lógicas de controle 
de uma sociedade da transparência. Por esses motivos, 
conectar o alto do Vale do Tamanduateí com sua parte baixa, 
atravessando o rio, foi uma maneira de retomar os significados 
da área quanto topografia, quanto história, e, mais uma vez, 
quanto potencial urbano. 
 Nesse sentido, três áreas se destacaram como 
tentativa de conexão do território: na parte alta do Vale do 
Carmo, em conexão direta com a Praça da Sé, a primeira área 
(1) é delimitada pela praça da Secretaria da Fazenda, junto 
com a área de estacionamento que desce acompanhando o 
desnível do vale; na parte baixa, margeando o rio Tamanduateí, 
e seguindo a linha do metrô que se eleva em relação ao chão 
do parque, a segunda área (2) é delimitada pelo entorno do 
Quartel do 2º Batalhão de Guardas de São Paulo, assim como 
o edifício histórico em si; a terceira área (3), ao se atravessar o 
rio mais a leste, junto à praça da estação do metrô Dom Pedro 
II, fica o terreno do Gasômetro, também cortado pela linha do 
metrô ainda em nível elevado.
 Os três terrenos promovem uma forte linha de 
articulação do Vale do Carmo. Sendo assim, a intenção de 
retomar as significações do que um dia foi o Parque Dom 
Pedro II - como também criar novos sentidos para o território - 

2
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aparece como um contra-atrito à sua lógica atual. Iniciando-se 
pelo deslocamento do trecho da Avenida do Estado que corta 
o parque ao meio, em ambas as margens do Rio Tamanduateí, 
transferindo seus fluxos para a periferia do parque; assim como 
a remoção do Viaduto Antonio Nakashima e do Viaduto Vinte 
e Cinco de Março, que cortam o parque transversalmente. 
Ambas as remoções aparecem em propostas projetuais para 
revitalização do Parque Dom Pedro II. Outro ponto seria o 
alargamento das margens do Tamanduateí, devolvendo a 
sinuosidade deste trecho do rio, e promovendo travessias de 
pedestres a nível do parque. O rio volta a respirar, existe uma 
retomada da erotização de suas margens, assim como do jogo 
lúdico entre corpo e espaço, corpo e rio.
 Tais propostas representam um contra-atrito na lógica 
atual, retirar aquilo que penetrou na sensualidade do Vale 
do Carmo, questionando o funcionamento atual do parque 
e promovendo uma abertura: um retorno ao erótico, ao não 
estritamente utilitário e funcional, assim como um novo sentido 
a seu erotismo.
Das três áreas de articulação, escolhido como enfoque da 
discussão conceitual feita neste trabalho, tem-se o 2º Batalhão 
de Guardas de São Paulo, também conhecido como “Quartel 
Tabatinguera”. Ao contrário do parque, o edifício do quartel 
possui uma história em um certo sentido, predominantemente 
pornográfica, ligada ao controle disciplinar do corpo, até chegar 
em sua situação atual: abandonado, desinteressante, mais 
próximo do erótico ao deixar de ser explicitamente algo.
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 Datado de 1842, o edifício possui em sua fundação 
na Chácara do Fonseca, o Sítio Tabatinguera, situado em 
uma das voltas do Rio Tamanduateí, a chácara era rodeada 
por suas águas, além de se localizar na parte baixa do vale. 
O momento da chácara é marcado pelo ócio, pelo uso do rio 
em suas condições naturais, a sensualidade nua do Vale do 
Tamanduateí.

 Abrigou também, em 1845, o Seminários das Educandas 
da Cidade de São Paulo, que buscava uma região na cidade 
salubre e de boa vizinhança; porém sua estadia data de cinco 
meses no edifício, marcando assim uma primeira etapa com 
uso da chácara como lazer e ócio, dando um passo mais 
próximo da máquina de controle.

QUARTEL: DO ÓCIO AO EXTREMO CONTROLE

Figura 34 Recorte do Mapa de Julien, de 1877, onde consta a volumetria da 
construção à época.

No mesmo ano de 1862, o hospital dos loucos foi 
transferido para a sede da Chácara do Fonseca (...) 
conforme a política medicinal da época, em que eram 
receitados bons ares aos enfermos, fato que levou a 
mudança de endereço de todos os hospitais da cidade 
para chácaras. (CAMPOS 2011, p.5)
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 Com a chegada do Hospício dos Alienados, em 1862, 
o edifício recebe modificações para acomodar melhor os 
controles dos homens que ali passariam a viver. Com anexos 
para abrigar e separar homens de mulheres, loucos furiosos 
de loucos pacíficos (MEZZALIRA; FLANDOLI, 2011). É nesse 
momento que a edificação confere sua forma, a qual é possível 
reconhecer hoje, em ”U”, com um pátio interno que se abria para 
o rio Tamanduateí. A “Rua do Hospício”, nome utilizado antes 
da implementação da Avenida do Estado, abrigava, então, 
um edifício que procurava “tratar” os considerados “loucos”, 
segregando-os da vida em comunidade. O incorrigível.
 Preocupados então com o “bem-estar” da população, 
a máquina máxima de controle, aquela necessária do Estado, 
decide retirar, em 1903, os hospícios do centro da cidade, 
se responsabilizando, assim, a partir daí, pela Chácara do 
Fonseca.
 Agora edifício estatal, passa a receber funções de 
extrema racionalização e extremo controle: foi ocupado pela 
7ª Cia de Guardas (1964), o 2º Batalhão de Guardas (1970) e 
pelo 3º Batalhão da Polícia de Choque do Estado (1992). Ao 
se tornar quartel, os corpos tornados dóceis que ali habitam 
se transformam em engrenagens bem lubrificadas; as lógicas 
funcionais passam a ser aplicadas não apenas no programa 
arquitetônico, - com seus anexos e usos para as repartições 
do exército - como também no sujeito superobediente que é o 
soldado.
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 O quartel hoje se encontra abandonado, a espera de algo 
apesar de ainda ser “protegido” pelos serviços militares, que 
rondam seu terreno e seu interior diariamente, preocupando-se 
em isolar o edifício e sua história do restante do parque, assim 
como do resto da cidade.

Figura 36 Foto de Acervo Pessoal 
em visita à área.

Figura 38 Foto de Acervo Pessoal em visita à área.

Figura 37 Foto de Acervo Pessoal 
em visita à área.



SUBMERSÃO

 Aproximando-se, então, da edificação do quartel, é 
possível perceber que sua arquitetura esconde com sua forma 
as atividades que nele se inseriam, ou que podem vir a ser. O 
“U” que velava as atividades dos incorrigíveis, assim como as 
dos superobedientes, faz da arquitetura do quartel algo erótico, 
cria uma tensão entre o “estar dentro” e o “estar fora”, instiga o 
observador, pelo potencial contemplativo.

 Dentro da nova dinâmica proposta, o terreno do quartel 
é diretamente afetado pela história da região, assim como do 
próprio uso do edifício da chácara. A relação com o espaço é 
conturbada: o quartel envolto por muros que o escondem ainda 
mais; a linha do metro que nubla e “polui” o parque; e a quadra 
da comunidade do Glicério, também escondida por muradas 
em toda sua volta, se fechando tanto para o parque, quanto 
para o rio.

Figura 39 foto do acervo pessoal. Ao sul, a presença da quadra da Nova 
Comunidade do Glicério faz do território algo já utilizado para o ócio (hoje 
desportivo); ao norte, o corte (pornográfico) da linha do metrô.
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II. AQUILO QUE SE AUSENTA

I. AQUILO QUE É INDUZIDO

 A proposta, então, é abrir tais dinâmicas para um 
parque erotizado, um rio mais alargado, e contra-atritar a 
lógica funcional do trem que se manteve na proposta. Por 
esses motivos, o partido principal do projeto se divide em três 
conceitos que procuram questionar os modos de subjetivação 
utilitários, assim como refletir sobre o que seria o “provocar o 
corpo” dentro da arquitetura, procurando articular a quadra, o 
quartel e o trem com uma passarela que conecta, ao mesmo 
tempo que desconecta e perturba.

 O induzir é uma leitura dos programas “típicos” 
de arquitetura. Comandar as ações dentro daquele 
espaço, regrar o corpo, provocar a funcionalidade 
da máquina da arquitetura. Tem-se uma releitura 
da indução, a partir do momento em que o quartel 
é penetrado (pornograficamente) pela passarela 
proposta. O programa aqui dá espaço para que o 
corpo aja de acordo com o que se impõe, de acordo 
com as lógicas capitalistas, o café, a loja. São as 
áreas predeterminadas.

 O excesso erótico quanto programa 
arquitetônico. Tem-se aqui o desnecessário, o além 
do necessário, a ausência de predeterminações e 
de atritos. O contra-atrito como a retirada dos atritos 
da máquina pode ser entendido como um modo de 
perturbação, como uma maneira de instigar o sujeito 
ao momento de suspensão e contemplação, é uma 
tentativa de nublar as possibilidades que o espaço 
lhe dá. O sujeito é convidado a abandonar sua 
sujeição e a experimentar. É ele quem cria, quem 
desvela, podendo fazer do que seria possível algo 
impossível.
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III. AQUILO QUE PERTURBA
 O contra-atrito desarmonioso promovido pelo 
projeto. É um momento de grande importância para 
a compreensão de todos os conceitos discutidos 
até aqui: até que ponto aquilo que perturba é 
capaz de instigar o corpo a libertar-se? Pergunta 
que não pode ser respondida, uma vez que não 
se pode prever o inesperado. Mas a máquina sem 
sincronia pode causar estranhamentos, pode abrir 
novas possibilidades, pode levar ao questionamento 
das lógicas naturalizadas. É o rompimento com o 
ordinário, com os atritos naturalizados pelo sujeito; 
é evidenciar as engrenagens da máquina, é fazer 
dela algo falho. A reação à perturbação não é 
predeterminada.

UMA RELEITURA DO TREM
 Com a passarela conectando, então, a quadra ao 
quartel, a linha do metrô, que corta o terreno dez metros acima 
do chão, aparece como um corpo instigante dentro dessa nova 
dinâmica proposta. Esse objeto que passeia por seus trilhos 
intermitentemente, representando uma lógica completamente 
funcional do transportar. O trem apresenta uma oportunidade 
de questionar os modos de subjetivação utilitários.
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 É proposto, assim, uma praça elevada no mesmo nível 
de seus trilhos, com áreas abertas voltadas para o trem, e 
travessias por cima do mesmo. Essa proposta representa o 
contra-atrito à lógica do trem. Aquilo que perturba, que não tem 
sentido predefinido. O que significa ocupar um espaço que está 
diretamente relacionado ao trem, a seu ruído, a seu movimento? 
O que a intermitente presença do trem provocaria? 

 É interessante perceber que sem a perturbação, a 
estrutura proposta não possui mesmo potencial, alcançado na 
presença do ir e vir do metrô. O que é usado para transportar 
corpos se transforma em uma outra coisa, uma nova dinâmica. 
Pode vir a ser lugar de encontro, área de contemplação, um 
teatro, o que for. A articulação da atividade (qualquer que seja) 
que vem a se instaurar nesse espaço com o trem é o que faz 
desse momento a criação de algo além do necessário, estranho 
ao ordinário, mas sedutor. Perturbar o corpo fisicamente, cria 
tensões, novos sentidos ao trem que passa.
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 Assim, é proposto um novo atrito com a figura do 
trem, atrito esse indeterminado, desconhecido, mas sedutor. 
A passarela desconectada que leva o corpo a desvelar o 
território; o projeto; e, em uma de suas pontas abertas, a linha 
pornográfica do metrô que corta um parque agora lúdico. A 
releitura do perturbar ordinário como potencial da ludicidade.

 A passarela, então, vem para articular, sem conectar 
funcionalmente; ela sugere, ao contrário um percurso como 
séries heterogêneas agenciadas (Igor Guatelli, 2019). Se 
interrompe em algum momento, se desdobra em outros. Seu 
passeio - ora pornográfico ao adentrar o quartel – se mostra 
como o desvelar do projeto como um todo. O projeto se 
desdobra na presença da passarela, se mostra junto dela e por 
meio dela.

PROPOSTA TORTUOSA

Vista da praça elevada junto ao trem, e suas dinâmicas voltadas para a 
intermitência do metrô, des-significando-o.



83

 Cria-se um excesso em relação às estruturas e o que 
lhes parece “suficiente”. Ao fazê-las atritar de outra forma, 
provoca-se um contra-atrito ao atrito natural de cada um dos 
elementos dessa insólita máquina lúdica.
 Uma linha vetorial que não pretende apenas conectar, 
mas também abrir à experiências outras, partir de seu caminhar, 
desvelar os enfoques ao longo do projeto. Uma passarela que 
provoca o corpo em escala, e o instigue a contemplar a quadra, 
o quartel, o trem. 
 A fim de questionar as lógicas de produção da máquina 
de controle, uma proposta alternativa ao programa “tradicional” 
de arquitetura é feita. Ao invés de delimitar os usos, a arquitetura 
aparece para perturbá-los, dividindo-se entre o induzido, 
o ausente, e o perturbador. O novo caminhar proposto se 
desdobra para o indivíduo, instiga-o a entrar em um jogo de 
imprevisibilidades, um jogo lúdico com o espaço.







IMPLANTAÇÃO COBERTURA

CORTE A-A

A

A



Vista externa do projeto, mostrando a nova articulação do rio com o parque, 
e o jogo indeterminado da passarela que se interrompe.

Vista interna da passarela, mostrando a nova articulação do rio com o parque, 
e o jogo indeterminado da passarela que se interrompe.
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Vista interna ao quartel, mostrando seu vazio como potencial de articulação 
do edifício como um todo.

Vista interna ao quartel, com a penetração da passarela em seu interior, 
ajudando a trazer novas oportunidades de novas lógicas ao território.
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