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INTRODUÇÃO

Esta publicação tem como objetivo apresentar a linha de 
pesquisa do Núcleo 8 da rede internacional de pesquisa RED_PUC 
situado no Departamento de História e Estética do Projeto da Fac-
uldade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo 
e, também, fazer  o registro do IV Workshop Internacional da Red 
produzido pelo Núcleo na FAU em junho de 2010.

 O registro do IV workshop e a apresentação dos estudos 
propostos pelo Núcleo 8, aqui neste volume, utilizam como objeto 
e plataforma de investigação o Parque Dom Pedro II em São Pau-
lo. Entretanto não se trata de uma pesquisa sobre o PDP e, sim, 
sobre métodos interdisciplinares de abordar o fenômeno urbano 
em condições reflexivas e propositivas. O Parque comparece como 
situação especial para experimentações de aplicações possíveis de 
procedimentos variados.

Quando definimos para o Núcleo 8 a linha de pesquisa 
apoiada nos estudos sobre as possibilidades analíticas das mapo-
grafias para a compreensão da complexidade urbana contem-
porânea, definimos, também, o recorte geo-urbano do PDP para 
as experiências de aplicações das teorias e métodos estudados 
pelo núcleo. Estas definições ocorreram simultaneamente à 
organização na FAU-USP do IV Workshop Internacional, consid-
eramos uma ocasião privilegiada para colocarmos o Parque para 
análises e proposições durante o evento. Assim foi feito, uma das 
áreas propostas para o workshop foi o Parque, a outra foi a Av. 
Robert Kennedy na represa de Guarapiranga.

Os Workshops Internacionais da RED_PUC obedecem a um 
formato padrão desde a primeira edição, o reconhecimento de 
duas áreas na cidade sede, uma central e outra periférica. Sítios 

Jorge Bassani    
Prof. Responsável Núcleo 8 — RED_PUC 
AUH FAUUSP
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que apresentem patologias típicas da contemporaneidade urbana. 
Após o reconhecimento da situação urbana, são apresentadas, 
pelos docentes dos núcleos da rede e convidados, as experiências 
e pesquisas realizadas pelos diversos núcleos no âmbito da per-
cepção e compreensão dos fatos urbanos e as formas de intervir 
no ambiente. Destas apresentações e respectivos debates abre-se 
o leque de problematizações conduzidas por grupos, formados 
por estudantes de escolas e países distintos, durante a semana do 
workshop. 

Em São Paulo, 2010, a questão colocada foi “o local e o 
global na metrópole” para encarar o problema da conectividade. 
O Parque Dom Pedro II no centro da cidade, como condição limite 
e barreira da urbanidade em relação aos bairros operários, e um 
trecho da borda da represa de Guarapiranga compareceu como 
situação limite das tensões entre urbanidade- sustentabilidade e 
das contradições entre a cidade do trabalho e a cidade do ócio e 
lazer.

Do ponto de vista das análises heterológicas pretendidas 
pela RED e da própria questão central desta edição do workshop, 
entre o local e o global, o PDP consiste de materialidade urbana e 
heterodoxia funcional extremas para os debates sobre as con-
dições ambientais e culturais da metrópole contemporânea, espe-
cialmente na América Latina. Portanto, focamos nele a apresen-
tação aqui feita das experimentações em andamento no Núcleo 
da RED_PUC em São Paulo.

Porque o PDP?

A escolha do PDP como plataforma para desenvolvimento 
das pesquisas sobre métodos mapográficos de análise urbana foi 
norteada pelos questionamentos do grupo.

Desde o início da formação do Núcleo na FAU e os contatos 
com a RED, tínhamos como inquietação primordial a ineficiência 
dos métodos mecânicos e racionalistas de representação analítica 
da cidade. A opção foi pelo tema mapografia, apoiado em teorias 
recentes – algumas revisitadas – de interpretação da cidade não 
puramente como resposta técnica do problema (totalizante e 
simplificado) bem colocado, operando disciplinas diversas e con-
siderando o fato em sua complexidade ambiental, habitat, muito 
além do funcionamento de sua estrutura de circulação. Esta 
opção exigia um campo de experimentações complexo em morfo-
logia e em disfunções urbanas, um locus totalmente permeável às 
lógicas da urbanidade consensual.
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A área urbana denominada Parque Dom Pedro II é um dos 
mais completos exemplos dos resultados da lógica mecânica de 
representação e compreensão da existência urbana, o parque que 
se transformou em complexo viário e em buraco negro ente a 
cidade e os bairros populares. Uma geometria urbana potencial-
mente limitável e descritível, contudo, absurdamente indefinível, 
uma condição urbana inominável pelo léxico urbanístico conhe-
cido. Estas proporções de anomalias em uma situação potencial-
mente vigorosa em urbanidade – centralidade, intermodalidade de 
transportes, conectividade com a zona mais populosa da cidade 
– nos impõe especular sobre outras lógicas, outras representações 
e análises. Desta forma o PDP é colocado, além de como objeto 
de estudo, como condição cúmplice para a fundamentação do 
próprio estudo, uma vez que sugere infinidades de análises e 
interpretações mapográficas.

A infinidade de leituras se deve a algumas condições espe-
ciais do sítio em relação à cidade (física e simbólica). É impos-
sível frisar a área do PDP no tempo e no espaço em busca de um 
entendimento que sustente intervenções em seu ambiente. Ele é 
fluído, árido e topológico demais para isso. Suas condições fun-
cionais e físicas demonstram toda a série de conflitos históricos e 
geográficos da construção do urbano na Várzea do Carmo. Estes 
conflitos de temporalidade e geografia conferem a deformidade, a 
morfologia às avessas do Parque hoje.

O PDP esta localizado num trecho da várzea do Rio Taman-
duateí, aproximadamente 3.000 metros antes do encontro com 
o Rio Tietê, ao lado Leste da única elevação ao longo de todo o 
seu curso, nesta colina foi fundada São Paulo. Seus fundadores 
chegaram aqui pela várzea do Carmo vindos do litoral.

Durante muito tempo o vale do Tamanduateí foi o único 
acesso à cidade, daqui os caminhos foram abertos para o plan-
alto. A várzea do Carmo era a chegada a São Paulo.

A rápida transformação da pequena vila em metrópole 
definiu nova distribuição sócio-funcional para as áreas urbanas. 
Para o Sudoeste a urbanidade criada com os recursos da pros-
peridade econômica cafeeira, no vetor do Tamanduateí instala-se 
a produção e os operários. Além de a várzea ser o caminho para 
o litoral e para o Porto de onde se exporta a produção, portanto 
servirá de solo para o trem e a rodovia, a várzea do Carmo e a 
escarpa da colina comparecem como limite da cidade e como 
acidente geográfico a ser vencido para a instalação dos bairros 
operário na zona Leste da cidade.
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Ainda assim a várzea foi transformada em parque para o 
lazer da classe operária, mesmo sendo a fronteira da cidade bem 
equipada e aprazível com os bairros à Leste. Até o início dos anos 
de 1960, já com sinais de decadência, abrigava o famoso parque 
de diversões Shangay que com sua grandiosa roda-gigante fazia 
do PDP a Conney Island paulistana.

Nos anos seguintes a decadência do Centro histórico e dos 
bairros da primeira coroa, somada ao avanço avassalador do 
rodoviarismo, fizeram da várzea um enorme vago transpassado 
por vias expressas, uma enorme cisão da cidade com sua zona 
mais populosa. A barreira não é mais somente geográfica, agora é 
urbana, social e cultural, limites mais difíceis de serem vencidos.

Embora permaneça o nome Parque Dom Pedro, é evidente 
que morfologicamente não podemos identificá-lo como parque 
urbano. Sua morfologia difusa e indefinível é o resultado desse 
processo geo-histórico. E é o retrato fiel da lógica de crescimento 
de São Paulo e da ocupação equivocada das várzeas todas de um 
sítio urbano de extrema riqueza hidrográfica.

Em sua condição de terrain vague, vazio e indefinível, a 
área, contraditoriamente, precisamente limitada e desenhada só 
pode receber usos e atividades marginalizados e clandestinas, 
mesmo assim com pouquíssima intensidade, ao contrário de out-
ras áreas decadentes como o Centro e os sem-teto, ou a cracolân-
dia na Luz, nem estas ocupações urbanas são viáveis no PDP. 
Densidade só em suas bordas nos terminais de ônibus, pelos quais 
as massas batem na colina e rapidamente a sobem em direção 
a outras aéreas da cidade ignorando completamente o enorme e 
estéril espaço geometricamente demarcado.
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A clandestinidade não está na ocupação do PDP, esta em 
sua existência urbana absurda a qualquer sentido de urbanidade 
e habitat.

A escala, geometria, geografia, morfologia e função com-
plexas e difusas foram oferecidas como objeto de estudo para o 
workshop da RED da mesma forma que eleito como plataforma 
de ensaio para os estudos mapográficos do Núcleo 8. Os shocks 
que proporciona, sua realidade física não abarcável pela lógica 
mecanicista – ou qualquer outra – muito menos por visões 
totalizantes e conclusivas, colocam desafios característicos dos 
procurados pela RED_PUC e do nosso núcleo na FAUUSP.

O Núcleo 8, FAUUSP / RED_PUC / O grupo de estudos

A RED PUC - Problemáticas Urbanas Contemporâneas - é 
uma rede internacional de pesquisa sediada na Universidade 
Nacional del Litoral em Santa Fe, Argentina, com núcleos (nodos) 
nas

instituições:

•	 Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Urbanismo,	Universi-
dad Nacional del Litoral, Santa Fe - Argentina

•	 Facultad	de	Filosofía,	Universidad	Nacional	del	Litoral,	
Santa Fe - Argentina

•	 Escola	de	Engenharia	de	São	Carlos	-	USP,	Departamento	
de Arquitetura e Urbanismo, São Carlos - Brasil

•	 Facultad	de	Arquitectura	y	Urbanismo,	Escuela	de	Arqui-
tectura, Universidad de Valparaíso, Valparaíso - Chile 

•	 Escuela	Técnica	Superior	de	Arquitectura,	Universidad	de	
Sevilla, Sevilla - España

•	 Núcleo	de	Ecología	Social,	Laboratorio	Nacional	de	Ing-
eniería Civil, Lisboa - Portugal

•	 Faculdade	de	Arquitetura	e	Urbanismo	–	USP,	São	Paulo	
- Brasil
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 No documento de proposição da RED à UNL em 2009, 
consta:

Los procesos de mundialización y globalización re-sitúan 
las problemáticas proyectuales de ciudad y territorio, así los 
asentamientos urbanos se dualizan, operan e inducen sus 
decisiones desde la preexistencia y su condición de centrali-
dad, simultáneamente prescinden de sus propias coordenadas 
geográficas - geofísicas ingresando en un sistema de competen-
cias sin centro, ageográfico, virtualizando su propia densidad 
y rol urbano, en el hálito de pertenecer a Redes Urbanas, aún 
en casos cuyos links, no tienen claro su conectividad. Estos 
procesos,	que	desdeñan	en	muchos	casos	las	lógicas	internas	
de las ciudades, en particular las ciudades medias Latinoamé-
ricanas, han abierto y puesto en cuestión paralelamente, la 
disyunción entre la cultura del localismo y las decisiones plan-
etarias, observándose casos de superposiciones, sobreposicones, 
contigüidades y sustituciones entre los discursos hegemónicos y 
los nuevos situacionismos sustentables, que interesan particu-
larmente desarrollar desde la Red PUC.

 En esta dirección, la Red que se propone, pretende 
avanzar sobre la problemática de la urbanidad de nuestros días, 
desde el sentido del habitar, sustentar, reproponer las formas y 
calidades de vida posibles en las actuales dinámicas de transfor-
maciones territoriales en contextos glocalizadores de ciudad y 
urbanidad, tematizando particularidades en la trama de saberes 
y casos propuestos por los Nodos.[Miguel Vitale - CAI+D “Redes 
de Investigación” – UNL, 2009]

O Núcleo 8 locado no Departamento de História e Estética 
do Projeto da FAU-USP foi incorporado à RED neste mesmo ano. 
Formamos o Núcleo e nos juntamos à rede motivados por vários 
interesses em comum, a multi e interdisciplinaridade no tratar as 
questões da contemporaneidade nas cidades, a aproximação do 
urbanismo às ciências humanas, a pesquisa sobre as especifici-
dades materiais e culturais da América Latina. 

Nestes dois anos que participamos da RED tratamos de 
definir e lapidar uma linha de pesquisa que estabelecesse diálogos 
com as pesquisas dos demais núcleos e que cobrisse lacunas ou 
acrescentasse novos pontos de vista para as práticas do ensino 
e da pesquisa na FAU. Quando do convite da RED-PUC para 
nossa participação, a proposta de investigação tinha como pivô 
as relações espaço-tempo na cidade contemporânea, locomoção 
e conexão. O desenvolvimento do Núcleo na RED, especialmente 
a participação nos workshops e os questionamentos lançados 
por nossos alunos em contato com estes trabalhos, construiu um 
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eixo para desenvolvimento investigativo e exploratório da atual 
condição urbana partindo do reconhecimento das limitações das 
representações, interpretações e análises puramente técnica dos 
fenômenos urbanos. 

Um desenvolvimento de pesquisa centrado na especulação 
e experimentação de procedimentos e instrumentos de represen-
tação visando interpretações que abram perspectivas e aprofun-
dem as problematizações por meio da construção de mapas.

O tema e método de fazer mapas analíticos e perceptivos 
dos ambientes urbanos contemporâneos apóiam-se, em nível 
teórico, em quatro referências: 

•	 Internacional Situacionista 
•	 Platôs e Rizomas de Deleuze e Guattari
•	 Cronótopos e outras teorias da lingüística
•	 Topologia, especialmente a aplicação que Lacan faz dela.

Entretanto, a pesquisa não se propõe fechar em linhas 
teóricas, estas estão colocadas para ampliar formas de experimen-
tação prática e vivencial com o ambiente urbano e sua percepção.

Da atuação do Núcleo na FAU foi formado com alunos da 
graduação o Grupo de Estudos Mapografias, responsável por esta 
publicação.

Constant Nieuwenhuis 
New Babylon 
Paris,1963,  
“cidade para outra vida”
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Os textos

Ela traz quatro textos relacionados às atividades do IV 
Workshop Internacional e aos estudos do Núcleo 8:

•	 TRANSDISCIPLINA-CIUDAD	HOY	—	TEXTO	PRESENTA-
CION	WORKSHOP	SAO	PAULO	2010.	

Além de apresentar a proposta de trabalho dos workshops 
da RED, Miguel Vitale expõe a multiplicidade dos processos de 
leitura do ambiente urbano e a transdisciplinaridade no seu trato. 
As colocações têm como objetivo estimular os participantes do 
workshop a observarem de outras formas as áreas propostas para 
intervenções, mas, aqui comparecem, também, por indicar as 
zonas de contato com as experiências mapográficas.  

•	 METATERRITORIALIDADES.	

O texto reproduz a palestra que Pedro M. R Sales, professor 
da Escola da Cidade, apresentou como convidado no workshop, o 
reproduzimos agora pela grande contribuição que traz em relação 
às questões do projeto em condições limites como a do PDP. O 
texto conceitua metaterritorialidade a partir dos usos ocasion-
ais e temporais dos espaços das cidades e as dinâmicas destas 
mutações para lançar hipóteses sobre o projeto do espaço nestas 
condições.

•	 METAGRAFÍAS,	RELATOS	Y	NARRATIVAS.	

Mónica Rosanna Castillo e María Alicia Follonier desen-
volvem propostas metodológicas de percepção e representação 
do urbano em processos denominados metagrafia projetual. As 
experiências vivenciais em derivas e a percepção do lugar como 
ferramenta fundamental para a representação e o entendimento 
da cidade promovem intenso diálogo com as propostas de estudos 
mapográficos.

•	 PDP	–	MAPOGRAFIAS.	

Apresenta a linha de pesquisas conduzida pelo Núcleo 8 
da FAU-USP sobre representação e análise urbanas por meio da 
construção de mapas.
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Mapografias

Consta deste volume uma sequência de mapas do 
Parque Dom Pedro II em São Paulo, eles correspondem a uma 
amostragem do início do trabalho com o grupo de estudos do 
Núcleo.

Os mapas aqui apresentados constituem-se ainda de 
derivações das plantas tradicionais e recursos usuais, como o 
figura-fundo de inspiração em Giambattista Nolli, ou recorrer às 
plantas históricas da cidade. Todavia, utilizamos estes recursos 
em dobras de simultaneidades e decomposições esclarecedoras.

Em outras palavras, aqui estamos inicialmente mostrando 
um escavar de mapas e representações analógicas, exemplos dis-
to. A fase dos mapas multisensoriais e em multigrafias ainda está 
em processo, eles exigem muito mais tempo e meios de trabalho. 
Por este momento a amostragem de um primeiro caminho.

Esta amostra constitui-se de duas séries, na primeira parte-
se de uma planta de figura e fundo da várzea do Carmo com 
enquadramento Leste-Oeste da linha ferroviária ao Vale do An-
hagabaú. Este recorte permite observar e comparar os tecidos do 
Centro e dos bairros lindeiros e o grande vão formado pelo PDP. 
A partir da imagem padrão da relação do construído (figura)  com 
as áreas livres (fundo), produzimos uma primeira fase de desdo-
bramentos analíticos identificando estas áreas livres em carroçáv-
el e para pedestres. De tal forma a absorver nestas representações 
a área livre do PDP mais como poço do que como possibilidade 
de fruição urbana.

A segunda série apresenta uma sobreposição de mapas 
históricos narrando a deformação geográfica da várzea com a 
construção da cidade. Trata-se de um achatamento da represen-
tação do espaço no tempo. Mas, principalmente, trata-se de expor 
o modelo de ocupação das várzeas na cidade de São Paulo.
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O centro fundação / o centro expandido

As configurações morfológicas da SP moderna têm seu 
início com a implantação da ferrovia. No primeiro momento, até 
o governo João Teodoro (1872-75), procura-se pensar as novas 
conexões considerando o seu traçado. A partir de Antonio Prado 
(1899-1911) a elite paulistana vai apresentar formalmente um de-
senho de cidade que reflete integralmente sua imagem ideológica, 
um “exclusivismo” torpe.

O triângulo de fundação é abandonado, cria-se um cenário 
urbano moderno em uma de suas bordas, o Vale do Anhangabaú, 
e projeta-se uma cidade equipada e aprazível na direção Su-
doeste. Na franja leste do centro originário, o Parque D. Pedro II 
permanece ainda um período como parque, mas com o tempo re-
sultará em um dos terrains vagues mais patológicos do Ocidente.

Ao longo do eixo ferroviário, Noroeste e Leste, implan-
tações industriais, divisão fundiária caótica e inadaptável a outras 
circunstâncias, e bairros operários desenhados pelos interesses 
econômicos mais imediatistas e mal equipados. O centro histórico, 
voltado para essa face da cidade, ou para essa cidade, sofre dire-
tamente o impacto de paisagens e usos hostis e vai com o tempo 
tornando-se desértico, em ruínas. 

Os bairros projetados e qualificados

Os primeiros bairros para as elites consideram alguma van-
tagem na aproximação com a ferrovia, em sua chegada à cidade 
pelo Oeste, na Estação Sorocabana (Júlio Prestes). É o caso dos 
Campos Elíseos em torno do grandioso Liceu Coração de Jesus e 
que abrigará o Palácio do Governo. Posteriormente eles se dis-

AS CIDADES DE SP 

Jorge Bassani 
FAUUSP

Centro de SP com 
triângulo histórico 
e quatro pontos de 
referência na margem 
leste do centro
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tanciam ao máximo dessa situação seguindo o vetor sul com os 
loteamentos da Cia City.

Nesses novos bairros, a infra estrutura e as condições estéti-
cas e ambientais,  seguem a padronização da “boa” vida moderna 
capitalista européia.

No novo centro que dá face para esses bairros, a margem 
Oeste do Anhangabaú, concentra-se o comércio mais glamoroso e 
os grandes equipamentos culturais, como o Teatro Municipal.

A implantação do Teatro, em 1911, funciona de forma 
muito próxima aos grandes eventos recentes, o edifício cultural 
valorizando simbolicamente e economicamente o solo urbano e 
indicando o vetor de crescimento qualificado.

“Inundação da Várzea 
do Carmo”, Benedito 

Calixto, 1892. O 
pintor locado próximo 

ao Pátio do Colégio 
observa toda a várzea 

central e além dela 
a Zona Leste da 

cidade no início de 
sua ocupação já com 

fábricas
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Os bairros rizomáticos e mundanos

SP operária vai desenvolver-se tendo como limite demar-
cador a linha ferroviária. Os bairros operários formarão um colar 
ao longo da ferrovia do lado oposto ao Centro para Norte e, 
especialmente, para Leste, onde a cidade industrial é “pregada” ao 
centro velho através do Parque Dom Pedro II.

Exatamente para Leste que os rizomas dessa cidade irão 
espalhar-se, ao Norte a Serra da Cantareira surge como obstáculo 
/ limite natural.

Esses bairros serão ocupados a partir da segunda década do 
século XX, por imigrantes espanhóis e italianos. Após os anos 
’70, as crises econômicas e políticas desintegrarão as unidades co-

Vale do Anhangabaú, 
face Oeste do Centro 
histórico, cabeceira do 
vetor de crescimento 
qualificado da cidade
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munais nessas áreas, junto com a degradação econômica (indus-
trial) e social, uma nova população, os imigrantes internos, ainda 
mais marginalizada que a anterior. 

Sobre o tecido produzido para atividades industriais, fixa-se 
uma potente atividade comercial em alguns bolsões (r Oriente, 
José Paulino, Silva Teles), basicamente atacadista, polarizando o 
comércio popular em escala nacional.

De um lado, parte da infra-estrutura montada durante o 
século XX, fica ociosa, nas antigas indústrias e vilas operárias; 
por outro, super saturada nesses bolsões comerciais.

A ferrovia e os vetores de crescimento

Foram os eixos de circulação que demarcaram e qualific-
aram a construção de SP moderna, isso é mais visível nas regiões 
mundanas e industriais da cidade. Primeiro a linha de trem 
chegando com o café pelo Noroeste da cidade até o bairro da Luz, 
margeia o Centro e sentido Sudeste caminha para a Serra do Mar 
e o Porto, para os imigrantes que chegam, o trajeto é o mesmo no 
sentido oposto.

Ao longo do tempo, essa linha, ao contrário de eixo es-
truturador, converte-se em grande obstáculo desestruturador, 
afetando diretamente a configuração dos bairros a Norte e Leste. 
Muito diferente da estruturação dos bairros da cidade equipada, 
onde os eixos para circulação de automóveis e internos a ela, ao 

São Paulo;  
início do séc XX

Plano de J. A. Bouvard 
para a Várzea do 
Carmo de 1911, quando 
ainda era considerada a 
chegada à cidade
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contrário das “cargas” que circulam no sentido Planalto / Porto, 
conferem à morfologia um caráter muito mais amistoso, confor-
tável e vínculada ao centro da cidade em escala apropriada. É o 
caso da rua da Consolação ou a av. São João.

Caso mais dramático, é a rede de circulação rodoviária 
expressa que cortam esses bairros operários, tendo como espinha 
as Radiais Leste-Oeste, Norte-Sul. Desestruturam, fragmentam e 
deterioram as condições formais e comunais dessas regiões, é o 
caso em especial da Radial Leste.

O próprio Metrô, totalmente enterrado em sua primeira 
linha (Norte – Sul), nos anos ’70, irá se constituir em uma nova 
grande fissura urbana em sua linha para Itaquera, elevada e incô-
moda na paisagem.

Os equipamentos

Em uma observação imediata, evidente, de como estão 
distribuídos os grandes equipamentos urbanos em SP, aqueles que 
definem a qualidade de vida em nossas cidades, percebemos:

•	 Os	cursos	universitários	públicos	ficavam	no	Centro,	a	

Pátio do Pari, visto da 
colina de fundação e 
da Avenida do Estado.

Rua no bairro do Brás
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Distribuição de 
equipamentos de 
lazer na RMSP

Sistema viário regional
Sistema ferroviário

Rios e represas
Região Metropolitana de São Paulo

Estado de São Paulo
Equipamentos de Lazer Teatros

Museus

Cinemas

Ginásios e estádios
Ferrovia   
trecho Luz-Brás
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criação da USP e posteriormente de seu campus, os retirou da 
área central para o extremo Oeste da cidade, próximo ao Jóquei 
Club e bairros projetados para as elites no segundo pós-guerra.

•	 O	principal	parque	e	área	para	lazer	e	eventos	culturais	
de SP, o Ibirapuera, foi realizado durante as comemorações do 
IV Centenário, a Sul da cidade, logo após os bairros dos Jardins 
construídos pela Cia City na primeira metade do século.

•	 O	maior	complexo	hospitalar	da	América	Latina	situa-
se em SP, em torno do Hospital das Clínicas e a Faculdade de 
Medicina entre a Av Paulista/ Rebouças/ Dr Arnaldo, no limite 
Sudoeste do centro expandido da metrópole paulistana.

•	 Os	mais	importantes	museus	da	cidade	localizam-se	no	
triângulo formado pela Av Paulista, Ibirapuera e Cidade Univer-
sitária. Não precisamos de qualquer análise mais profunda, para 
verificar com qual lógica a cidade foi equipada, e como, assim, 
fica registrado o exclusivismo das elites (técnicas, administrativas 
e econômicas) paulistanas.

A ruptura centro – leste/norte     
A mesopotâmia

É fato corrente identificar duas cidades em SP, na verdade 
são inúmeras, muitas delas a “massa crítica”, a que se refere, Paul 
Virilio1, nos extremos Sul e Leste do conglomerado, isso antes de 
chegarmos as realidades diversas que compõem a área metropoli-
tana...

A cidade equipada, a mesopotâmia entre os rios Tietê, 
Tamanduateí e Pinheiros, tem como centro geográfico, simbólico 
e acrópole, o espigão da Av Paulista. Na face oeste, em direção a 
Pinheiros, do espigão, a cidade comparável às realidades do hem-
isfério norte; a Leste, em direção ao centro histórico e à ocupação 
operária, já se percebe claros sintomas da decadência material e 
social, porém com processos facilmente reversíveis tal a quanti-
dade e qualidade de infra e superestruturas urbanas instaladas.

A SP Oriental

1 Hiperconcentração que nenhum urbanista digno de tal qualificação 

arriscaria interpretar como significativa de uma sobrevivência, de um desenvolvi-

mento da forma urbana, mas antes como indicativa de uma massa-crítica, índice 

cataclísmico de uma desintegração próxima da cidade histórica, da urbanização 

tradicional e, igualmente, da forma-Estado.” VIRILIO, Paul. O Espaço Crítico.São 

Paulo, Ed. 34, 1993.p. 95.

 O arco Leste 
em planta de 1930
Centro de SP com 
triângulo histórico 

e quatro pontos que 
formam um arco 

(fronteira) na margem 
leste do centro
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Os bairros a Leste, próximos ao Centro, desenvolveram-
se francamente até a década de 60, a Avenida Celso Garcia 
transformou-se em importante eixo comercial e cultural. Tudo 
ainda marcado pela ocupação imigrante. Parte considerável dessa 
população vai prosperar na época do “milagre”, mudando-se para 
novas áreas da zona leste, a avenida Paes de Barros e o Parque da 
Mooca são exemplos típicos.

 Mais recentemente, fenômenos como a forte especulação 
em algumas áreas do Tatuapé, como o Jd Anália Franco, demon-
stram essa característica da região, a partir dos anos 1970, o 
abandono sistemático das áreas mais próximas ao Centro, aquelas 
em direta conexão do Pq Dom Pedro.

 A calota Leste em torno do centro caracteriza-se assim 
de forma desigual e complexa, tudo fica próximo ao indetermi-
nado, ao vague, os usos, as tipologias. Os discursos contemporâ-
neos agregam muito o termo “descaracterização”, tal termo não 
necessita de nenhum suporte teórico para um flâneur vagando 
pelo Brás, Baixa Mooca ou Pari.

Estrutura urbana, morfologia e tipologias   
 O desenho viário/quadras nas bordas do centro

Ponta Norte PDP, 
Mercado Municipal e 

Edifício São Vito
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A estrutura viária municipal ainda é determinada pela 
rótula e radiais herdeiras dos Planos de Prestes Maia, as con-
tinuidades posteriores – nem mesmo a implantação do metrô – 
substituíram essa lógica. As Marginais têm um comportamento 
estrutural mais transmunicipal.

No interior da rótula um tecido marcado pela história e 
geografia locais. Ao longo dos eixos radiais estruturas distintas, 
fragmentárias e desconexas, muito poucas são as continuidades e 
articulações. O que persiste é uma precária, e saturada ao extremo, 
amarração fornecida pelos eixos primários radiais ao Centro.

Nas direções Oeste e Sul traçados ortogonais desafiam 
a topografia entremeados por alguns núcleos projetados mais 
orgânicos ou sinuosos, especialmente os da City – ou a sempre 
diferenciada Bela Vista, operária deslocada -, da Consolação, 
Higienópolis até às margens do Pinheiros tem-se alguma clareza 
estruturadora ou uma quase continuidade.

Na direção Leste, a primeira faixa junto ao PDP já nota-se o 
parcelamento industrial justaposto ao das antigas chácaras, existe 
um conflito insolúvel entre a opção pelo reticulado (como aponta 
L. Saia) com essa estrutura fundiária, pelo menos do Parque até a 

Ponta Sul PDP, 
complexo viário em 
direção à Zona Leste
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linha ferroviária SE, a várzea do Tamanduateí – da mesma forma 
acontece com a várzea do Tietê. Uma segunda linha de trens, a 
antiga Central do Brasil, corta visceralmente todo o tecido em 
sentido ao extremo Leste.

Ao longo desses eixos, que passam e não conectam, teci-
dos ortogonais aparecem como retalhos de um patchwork não 
costurado, justapostos a desenhos mais espontâneos ou definidos 
por alguma geografia.

Em qualquer caso, nada foi considerado sobre a drenagem 
e vazões, ou a ocupação das várzeas, o canal do Tamanduateí foi 
tomado pela Av. do Estado e uma seqüência de bairros operários 
até o os municípios do ABC.

Como em outras situações onde os investimentos são mais 
rarefeitos, nos bairros da borda Leste da cidade manteve-se, em-
bora em ruínas, muito das tipologias para indústrias e habitações 
operárias paulistanas, um misto de referências européias trazidas 
com os imigrantes e adaptações às situações locais, econômicas e 
culturais. As tipologias de vila operárias assumirão configurações 
amplas e distintas daquela “inglesa” construída pela própria 
indústria e com caráter mais produtivista, ao contrário, as vilas 

Figura- fundo nos 
bairros do Leste e 
Centro Histórico, 
galpões industriais, 
vilas e vazios de 
quadra respectivamente

Vila no Brás
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do Brás e os cortiços da rua Caetano Pinto espacializam uma vida 
muito mais comunal, quase pré-industrial, do que produtivista, 
pelo menos até a década de 1960.

Cultura e política

•	 A	miscigenação	e	condições	econômicas	desses	bairros	
geraram uma cultura muito particular, uma linguagem ou sotaque 
que em outras partes do país é identificado como o paulista.

•	 A	formação	e	desenvolvimento	do	movimento	operário	
têm um vínculo fundamental, evidentemente, com essa região da 
cidade.

•	 O	eixo	da	Av.	Celso	Garcia	comportava-se	como	uma	
alternativa expressiva ao Centro da cidade, nos seus cinemas e 
lojas fervia a cultura urbana dos bairros nos anos 50 e 60.

•	 A	formação	da	classe	média	local	em	seus	novos	bairros,	
mais distantes do Centro, impõe modelos estereotipados das elites, 
perde-se a atitude, a personalidade da diferença criativa. Agra-
vando a situação, as crises econômicas e a deterioração física da 
região a colocam em profundo ostracismo político-cultural.
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•	 A	força	cultural	da	Zona	Leste	vem	hoje	de	uma	periferia	
mais distante e marginalizada da cidade, com os grupos de hip-
hop, os encontros em becos e botecos para manifestações lícitas 
ou ilícitas para os padrões da boa cultura da cidade.

Em síntese:
’20: Movimento operário
’70: A classe média vai para a Universidade e para outros 

bairros
2000: O esvaziamento das atividades políticas e culturais, 

a perda de caráter nodal. A condição metropolitana cosmopolita 
é a cidade conectada, é a antena. A extensa e populosa mancha 
construída na ZL, destituída dos valores da cidade, muito pouco 
pode articular no mundo contemporâneo das massas de infor-
mações. Passa a funcionar como ralo da cultura urbana, a cultura 
do sub, sub mundo dos marginalizados, subproduto, classe média 
das angústias consumistas das elites da cidade.

PDP

Epicentro da fratura entre o Centro e os bairros operários, o 
aparelho de conexão entre a Zona Leste e a colina de fundação. 
Aparelho geográfico, a várzea do Tamanduateí; aparelho urbano, 
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no Parque estabelecido no século XIX; aparelho de conexão, 
primeiro com os aterrados, depois as pontes e viadutos e mais 
recentemente as expressas. Faz parte da conexão N-S da ci-
dade através da Av. dos Estados e das três principais conexões 
L-O e L-Centro. Contudo há tempos deixou de se configurar em 
qualquer tipo de situação urbana nominável, não é mais parque 
ou qualquer outra coisa reconhecível ou definível. 

A área do Parque D. Pedro II enquanto locus central da 
ruptura é o que conta toda a sua história, era a área mais larga 
da várzea em seu trecho urbano desde a fundação, foi o parque 
projetado segundo as boas condutas modernas2 atualmente, uma 
das paisagens mais inóspitas da cidade. O Parque concentra uma 
série interminável de dispositivos de transferências, não existe 
possibilidade alguma de permanecer nele, somente passar por ele. 
Quem permanece é a população de absolutamente excluídos que 
vagam e habitam por lá. Na face Oeste, os ambulantes e transe-
untes asseguram o simbólico do mercado original, o terminal de 
ônibus. Na Leste a grande estrutura do gasômetro, já presente na 
tela de Benedito Calixto, A inundação da Várzea do Carmo de 
1901, identifica a vocação dos bairros da coroa Leste.

Diagnóstico

Muito já foi dito a respeito do “abandono” da região Leste 
de SP pelas políticas de desenvolvimento urbano e a conse-
qüente degradação dos bairros da franja leste central. Contudo, 
os grandes dramas causados pela fratura na cidade são bastante 

2 Projetos de Joseph Bouvard, 1911 e Francisque Couchet, 1916, ambos 

franceses

Demolição dos edifícios 
São Vito e Mercúrio
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visíveis no próprio Centro. A ruptura gera o terrain vague nos 
limites do centro original, provocando a migração das ativi-
dades anteriormente lá estabelecidas ocasionando colapso social 
e material. Desta maneira, esse centro é impedido de estabelecer 
trocas com seus bairros visinhos por conta da ruptura na cidade, 
rompeu-se a continuidade da cidade e as trocas de energia. O 
caos estabelece-se no centro nervoso do sistema, é o fenômeno da 
entropia, com coloca Solá-Morales3.

No vetor SO, a expansão do Centro, o chamado Centro 
Novo, tem uma sobrevida se comparado com o Centro Histórico, 

3 SOLÀ-MORALES, Manuel de. in: Os centro das metrópoles – Reflexões 

e propostas para a cidade democrática do século XXI. Ed 3o. nome/Viva o Canteo/

Imp. Oficial SP,2001.p 111.

Rio Tamanduateí entre 
o Mercado e o São Vito 

 Passagem em nível 
sobre o rio no interior 
do PDP, barreira 
intransponível
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sua conectividade com os bairros nobres retardou seu colapso 
econômico e funcional, que também ocorreu. Hoje quando as-
sistimos a um crescente interesse do mercado imobiliário pelas 
áreas centrais, vemos lançamentos de edifícios nas ruas Augusta, 
Frei Caneca, Bela Cintra. No vetor oposto (o Leste) o mercado dá 
um salto sobre os bairros contíguos ao Centro e localiza-se bem 
mais à frente.  

A degradação ambiental (rio, ruas, edificações, usos) na 
borda do Centro e os bairros próximos advêm do colapso no sis-
tema, da descontinuidade. Esse fenômeno urbano é demonstrado 
pelos saltos, os buracos na cidade, oferecidos pelos interesses 
da eficiência de mobilidade nunca alcançada, ilhas de cidade 
intercalada com ilhas de estruturas urbanas abandonadas. Nas 
proximidades ao centro que vão instalar-se as zonas de maior 
degradação e marginalização social sobre infra-estrutura urbana 
consolidada. As extremas periferias nunca a tiveram e uma nova 
será montada nos novos bairros de classe média a média distân-
cia do centro, cidade e urbanidade dispersas.

A rica cultura produzida, enquanto os bairros faziam sen-
tido para o sistema, esfacela-se tal qual suas condições materiais. 
As populações operárias enraizadas transferem-se, e no lugar uma 
nova que já ocupa a área em condições se sub-produto urbano, 
de isolamento, em mínimas possibilidades de estabelecer novos 
parâmetros culturais e políticos.  

Em termos econômicos, o potencial oferecido pela margem 
direita do Tamanduateí está evidente historicamente na cidade. 
No final do século XX, ela está escancaradamente colocada, em 
uma única ação enfrentar-se-iam problemas diversos, sociais e 
materiais, no centro e nos bairros. Entretanto a opção do mer-
cado, e mesmo do poder público, foi a oposta, foi dar as costas. 
Tornando esses problemas monstruosamente maiores. E os prejuí-
zos para a cidade são incontáveis.

Os fluxos urbanos constituem a principal razão de existên-
cia da fratura , ela foi materializada a partir da série de disposi-
tivos de circulação lá implantados. A situação gera um círculo 
vicioso e esquizofrênico, quanto mais dispositivos de circulação 
são construídos, mais a cidade fica distante e mais precisamos 
circular. A razão de existir dos complexos viários é gerar sua 
própria necessidade urbana.

Estabelecem-se as imensas migrações urbanas, dos bair-
ros onde se dorme para o Centro e os outros bairros onde se faz 

   
 Ocupação 

e transgressão 
Fanzine Látex 
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todo o resto da vida urbana. A fratura é a materialização de uma 
secção mais profunda e violenta dos poderes estabelecidos na 
sociedade SP.

Nos fluxos e seus dispositivos de circulação e transferên-
cias se dão as rotas de colisão da vida urbana contemporânea e 
sua incapacidade de fixar-se como lugar, como cidade. A fratura 
apontada no arco Leste do Centro expressa-se nessas condições 
de fluxos urbanos, nesse tipo de condição urbana, os grandes ter-
rains vagues, os grandes cancros urbanos, brotam e irradiam. A 
fratura tende a aprofundar-se, ampliar-se, rizomaticamente. 

Nos quatro pontos demarcados no arco, Luz, Pari, PDP e 
Glicério, esse panorama é francamente colocado, cada um em 
condições bem diferente das demais, mas sempre nesse panorama 
de fratura exposta urbana, de mecanismos de isolamento fixa-
dos por dispositivos de circulação. O que nos interessa agora é 
especular sobre dispositivos de contágio, de urbanidade.

Projetar é possível?

Qualquer intervenção no PDP deve se ater aos complexos 
de transferências lá implantados, a infra-estrutura determinou o 
ambiente, portanto ela é a única mão para a área se configurar 
em um lugar urbano novamente. Deve-se intensificar, exacerbar 
a condição dos movimentos intra-conectados e multimodais, o 
oposto da expressa tubular e estéril. O vão instalado no PDP deve 
promover a continuidade da cidade. 

Ou seja, um projeto para o PDP deveria devolver a urbani-
dade perdida. Porém, os vários planos viários que se sobrepuser-
am à Várzea do Carmo fizeram exatamente o contrário. Mais que 
planos e projetos, necessita-se da compreensão de suas potencial-
idades e do não impedimento que eles brotem e se desenvolvam 
rizomaticamente.

Em “A Leste do Centro”, Regina Meyer e Marta Grostein 
realizam um profundo estudo do que chamam de Vetor Leste do 
Centro. O estudo, sob encomende da Secretaria de Planejamento 
de São Paulo, tem o objetivo de subsidiar ações no Centro. Nele 
as autoras defendem “a recuperação do papel da análise urbana 
no projeto”4.

A análise espacial e a espacialização das análises são 

4 Meyer, Regina M. P. e Grostein, Marta D. A Leste do Centro – Terri-

tórios do Urbanismo. ImprensaOficial, SP, 2010

Parque Shangai, 
instalado no PDP no 
início dos anos 1960

Vila no Glicério
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conduzidas por meio de mapas temáticos, Meyer e Grostein são 
das pioneiras em São Paulo em reivindicar tais metodologias de 
análise como parte efetiva do projeto:

A necessidade de organizar a grande quantidade de 
elementos presentes na metrópole contemporânea, desde inter-
pretar os dados e as dinâmicas econômicas, sociais, técnicas, 
ambientais, institucionais, jurídicas e o novo arsenal de pos-
sibilidades criado pelas informações geográficas, transformaram 
a análise e a formulação das questões que subsidiam o projeto 
em uma etapa decisiva. É a etapa na qual são conjugados os 
aspectos multi e interdisciplinares5...

Entretanto, se as análises, especialmente as gráficas, devem 
fazer da “linha de montagem” do plano/projeto e isso é claro, não 
é tão claro o quanto o produto final projeto em se materializando 
provoca de ganhos ao ambiente urbano. A idéia do projeto final, 
total, talvez seja o maior problema em relação às intervenções 
nas cidades.

O projeto possível é o que contempla a pulsação local, 
vislumbre possibilidades no universo (vasto) existente, que dia-
logue com as reações do território às ações efetivadas e se renove 
constantemente a partir dos conflitos. Assim a análise (constante, 
dinâmica e multidisciplinar) poderá definir o padrão das mudan-
ças físicas e culturais na cidade.

5 p. 15
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Los workshops internacionales se han propuesto desde 
la sede FADU-UNL, en el marco de la Materia Optativa Taller 
Proyectual	en	Morfología	Urbana	desde	sus	inicios	en	el	año	
2005, desplegando bajo temáticas locales, detectadas como 
desajustes en áreas sectoriales, los cambios y transformaciones 
observables en la fenomenología urbana, que interpretados desde 
la cultura contemporánea, dan cuenta de rotaciones y desplazam-
ientos en el sentido, vivencialidad y apropiaciones de la ciudad. 
Estas nuevas condiciones urbanas, no sólo pueden ser entendidas 
a la luz de la modificación física del texto ciudad, sino que más 
bien encuentran su sentido de proyectualidad, en el entrecruzam-
iento de ejes transdisciplinares que derivan la condición de texto 
monológico discursivo a la textualidad urbana como condición 
de posibilidad.

Workshop Ejes Transdiciplinares — Aportes sede FADU

Filo —   Epistemologia
Diacroia —   Sincronia del relato
Semiosis —  Simbólica-Indicial
Estructura —  Estructuralidad
Escritura —  Grafologia
Aspectualidad — Conceptualidad

Así epistema en la tradición de la ciencia, se engrana dis-
yuntivamente con la filosofía contemporánea, buscando resqui-
cios, «el entre» derridiano, para redescubrir la heterogeneidad de 
la urbanidad, tantas veces sumida a la condición de homogeni-
zación buscada en las disciplinas proyectuales. 

Presentación Workshop Sao Paulo 2010   
Miguel Angel Vitale     
FADU-UNL

TRANSDISCIPLINA-CIUDAD HOY

Trabajos testigos 
producciones 
anteriores Workshops 
Internacionales.

Lógica del devenir, 
textualidad dismétrica 
en el paisaje urbano.

Gestión perceptual, 
emergentes indiciales 
en la dispersión.

PDP_versao2.0.indd   49 15/03/12   09h59



50

Desde este constructo filo-epistemológico, la ciudad «relato 
sincrónico de hechos físicos, simbólicos y comportmentales» se 
inscribe en una figura de bordes lábiles y zigzagueantes dando 
paso también a la narrativa diacrónica, el status simbólico «an-
clado» de espacios y lugares «fijos», se desplaza a la interpretación 
indicial de subcodificaciones neoperceptuales. En este sentido, se 
abre «otro sentido», en el que la ciudad estructurada plenamente 
como ejercicio de control, poder y dominio, se re-pliega hacia la 
estructuralidad, múltiples microrelatos no taxativos, que la de-
vuelven «condición posible», estructuralidad rizomática, rozando 
a Deleuze. Devenir.

Entonces, si la ciudad es un texto que puede ser leído e 
interpretado, ¿Qué tipo textual es?, ¿Qué preceptivas lingüísticas 
adopta?, ¿Quiénes y qué escriben en ella?, preguntas complejas, 
respuestas abiertas. Desde las investigaciones culturales contem-
poráneas, la ciudad dibuja también un desplazamiento escrit-
urario hacia la grafología, cuyos «morfemas sémicos», antes que 
adherir a un monolingüismo, se abre a diversas voces, voces de 
bajos decibeles, a veces imperceptibles.

Trazas
trazo débil, insinuante, rescate sutil

Proto-sémico

Huellas
acento de lo evidente, expresión de la 

expression

Sémico

Marcas
Señales textuales, significación pre-

convencionalizada, adhesión “ismos”

Supra-sémicog
ra

fo
lo

g
ic

o
 e

sc
ri

tu
ra

l

forma proyectual

plusvalia semantica

  
relacional
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Grafología-Escribir ciudad

Enuncia, desde sus trazas: trazo débil, insinuante, rescate 
sutil proto-sémico; nos remite a la cartografía de sus Huellas: 
acento de lo evidente, expresión de la expresión, maximización 
sémica	o	produce	sus	Marcas:	señales	textuales,	significación	
pre-convencionalizada, adhesión a “ismos”, lo supra-sémico. Es 
desde esta perspectiva en la que los actantes urbanos desarrollan 
su vida cotidiana como las acciones y actividades más simbólicas, 
difuminando las plusvalías semánticas en relación con la proyec-
tualidad.

Formas urbanas- De la representación a la Haecceidad

Si nos preguntamos sobre la heurística formal urbana, qué 
relación ha reunido a las formas, pensamiento y epistemología, se 
podrá advertir que desde la lógica darwiniana, la transformación 
como proceso ha incidido notablemente en lo proyectual, mecan-
ismo instalado sobre el control ritmado del proceso, en la que las 
formas se encadenan en lapsos de tiempo lineales, heredera de la 
doxa kantiana, estos procesos repican y expanden el logocentris-
mo, reverberando en la epistemología disciplinar en el paradigma 
representacional.

En una segunda instancia y a partir del pensamiento de 
Gadamer, la doxa se plegará hacia el «efectual histórico», se puede 
decir que el pensador, ciertamente anticipando las estribaciones 
del posestructuralismo, re-significa el paradigma del lenguaje, 
proponiendo un entreacto comunicacional vía del ideolecto, un 
paso hacia las fluctuaciones de los modelos lingüísticos estableci-
dos. Como segmento final de este breve recorrido, la enunciación, 
operación de formas, que rizomáticamente propone un mapeo de 
situaciones, la generación de un plan enunciativo proposicional, 
donde el sentido adviniente refiere a la intensidad de los signifi-
cantes, haecceidad sin paradigmas, que no representa, sino que 
expresa, aún en la indeterminación y las paradojas de la contem-
poraneidad.
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Exploración Trans-cursiva

El mapa de exploración propone deconstruir el concepto 
de método, a través de una relectura filoepistemológica de sus 
orígenes, donde odós y metha, es decir camino y fin no con-
stituían una unidad de sentido, reuniéndose en el pensamiento 
científico, instaurando el método dis- cursivo, donde la lógica 
textual puede discernir por fuera de los acontecimientos. En las 
experiencias de transposición académica  se propone la transcur-
sividad, el operador atraviesa los conceptos como actuante del 
acontecimiento y producción formal, indagando la potenciali-
dad cognitiva del emplazamiento conceptual y la sensibilidad 
transperceptual del emplazamiento situacional. Cuatro tópicos del 
mapa exploratorio: 1. exploración intertextual del plano fenom-
enológico de imágenes y situaciones urbanas; 2. tramados de 
imágenes espaciales en dos direcciones: topológicas estructurales 
y topográficas subestructurales; 3. decapado escalar de micro y 
macroconfiguraciones; 4. manipulación y re-colección de infor-
mación grafológica preexistente.  

μετά
methá

fin

όδος
ódos

camino 
Método

camino para un fin 
método dis-cursivo (ver)

metodologia exploratoria 
transcursiva (mirar)

atravessar los acontecimentos dentro

μέτοδος

Heterología – Espacio Público tensional

A la pregunta sobre qué miramos y desde dónde miramos 
en el Espacio Público Urbano contemporáneo, la heterología 
podría darnos trazados, quizás no pistas seguras, pero la posibili-
dad de sobrevolar desde lo isomórfico a lo dismórfico, o transitar 
desde las inducciones a las disyunciones, curiosamente, o no 
tanto, espacio y pensamiento desde esta perspectiva se pliegan, 
en un “entre” intersticio de la diversidad y la complejidad, adver-
tido  desde la mirada lacaniana: pulsión, eje perpendicular a lo 
simbolizado de plena euritmia. 
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Conceptualizaciones. Investigar - pulsiones

Desde los roles investigativos y académicos, se instalan 
nuevos mapas  epistémicos, en los que las espacialidades urbanas, 
despliegan la Heterología de lo Público, tejido fluido transdis-
ciplinar que con la aparición de las prácticas eventuales “en lo 
público”, desplaza o sobrepone la diagnosis clínica de la mirada 
del sujeto, hacia la terminal abierta de fenomenologías in-oculta-
bles.

Como si en la mirada Lacaniana, la pulsión escópica devini-
era en lenguajes de urbanidad silenciosos, espacialidades sin pa-
tronímicos, que desde la representación del imaginario colectivo, 

Si observamos cuan extenso ha sido y es el “préstamo 
cultural” que poseen las disciplinas proyectuales para definir 
su campo propio epistemológico, ha sido pertinente el aporte 
que desde la sicología Jacques Lacan, tal vez advirtiendo con 
anticipación copernicana los reposicionamientos de la relación 
objeto-sujeto-cultura-representación, desplegando un espacio de 
complejidad, en la ruptura de la otredad del lenguaje sistémico, 
presentando la pulsión escópica más allá del espacio distorsivo 
de recuperabilidad anamórfica. Hoy podemos hablar de sujetos 
de la pulsión tensoactiva, el paso de la línea de disyunción lógica 
punto-sujeto, foco-objeto, imaginarios-espejos sociales, dónde 
lo real ya no es eclipsamiento, ni depravación de la mirada, sino 
topología a explorar en las prácticas del andar.

¿Qué miramos / desde dónde miramos en el epu?
Heterologia   

Pliegue   Diversidad - Complejidad 

Pulsión   Simbolizado - Escópico 

Isomórfico
Isotopia
Inducción      

Propriedades Textuales  Propriedades Químicas   Propriedades 
Sicológicas

Desplazamientos - Atravesamientos - Transversalidades
Propriedades Espaciales  Propriedades Físicas  ..........

Anamórfico
Heterotopia
Abducción      

Dismórfico
Distopia
Disyunción      

Representación
Imagen
Presentación      
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Algunas hipótesis sobre heurística enunciativa del 
Espacio Público

Los elementos de los procesos creativos de la enunciación, 
conforman un recorrido a considerar en la analítica de las espa-
cialidades urbano-paisajísticas, desde este enfoque trandisciplinar, 
se establecen referentes para la indagación en el ámbito de la 
proyectualidad cultural urbana. Se han detectado avanzando las 
investigaciones, los siguientes tópicos en las heurísticas enuncia-
tivas: 

•	 	El operador: Sujeto activo del proceso que no ob-
jetiviza la lectura de la imagen, se integra como un productor 
fusionado; es en este sentido, proyeactuante de la situación, 
difuminándose los límites entre la objetivación y la subjetivación.

•	 El	tiempo:	No	hay	sólo	secuencialidad	cronológica	y	
lineal; existe también la simultaneidad, la circunstancialidad, 
lo instantáneo y lo sincrónico; es un presente concreto dilatado 
(Strada 2002).

•	 El	lenguaje:	En	la	condición	hipertextual	de	la	enun-
cicación se requerirá operar heterológicas textuales; el sentido 
tiende a construir un ensamble narrativo y transcursivo, esta-
bleciendo movilidad y flexibilidad en los códigos intervinientes.

•	 La	forma:	Formalizar	en	la	enunciación	no	significa	
reiterar lo existente, las formas e imágenes transitan entre el iso-
morfismo poiético y el anamorfismo autopoiético enunciativo; el 
producido formal es formante expresivo de estratos, información 
ponderada de varias jerarquías a la vez.

•	 La	significación:	Presenta	un	sentido	creado	en	la	ten-
sión de las diferentes naturalezas sígnicas involucradas, indiciali-
za la diversidad de significantes instrumentales y contingentes.

•	 La	percepción:	No	se	fijan	los	perceptos	por	acumulación	
de la experiencia, se despliega un estado neoperceptual en el que 
privan estímulos inéditos que no existían en experiencias anteri-
ores.

•	 La	representación:	No	hay	duplicación	ni	mimesis	que	
reproduzca focalmente la particularidad. Se hace necesario el 
despliegue de mapas de intensidades con los distintos códigos 
de los expresables de la imagen, sean continuos y discontinuos, 
detectados por los distintos tipos e instrumentos de registro.
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•	 La	estética:	Se	presenta	como	rizomática,	performativa	y	
creacionista dismétrica; esta dismetría es producida por la falta de 
un patrón que regularice unilateralmente la relación entre formas 
y contenidos. 

•	 El	pensamiento:	El	mismo	no	es	estructuralidad	sedentar-
ia, se presenta como nomádico, disyuntivo y exploratorio, trabaja 
sobre la conjetura y no busca la aserción definitiva sino el marco 
de las probabilidades.

•	 El	espacio:	Se	despliega	entre	la	territorialidad	extensiva	
y el agenciamiento situacional puntual, definiéndose como cuali-
tativo, expresivo e intensivo; en el contexto actual fenomeniza 
los impactos de lo global y lo local.

Las operaciones de imágenes enunciativas transponen los 
límites del objeto transformándose decididamente en una inda-
gación exploratoria de la proyectualidad, interrogándonos si en el 
ámbito de la enunciación el margen exploratorio de las imágenes 
instaura una codificación visual o idiolecto estético propio, antes 
que adherir a una predeterminación de su sentido.

Mapa de exploración

El mapa de exploración propone deconstruir el concepto 
de método, a través de una relectura filoepistemológica de sus 
orígenes, donde odós y metha, es decir camino y fin no con-
stituían una unidad de sentido, reuniéndose en el pensamiento 
científico, instaurando el método dis- cursivo, donde la lógica 
textual puede discernir por fuera de los acontecimientos. En las 
experiencias de transposición académica  se propone la transcur-
sividad, el operador atraviesa los conceptos como actuante del 
acontecimiento y producción formal.

Los conceptos teóricos abordados en el mapa teórico de 
exploración se despliegan a partir de la relectura triádica de 
tradición kantiana, en donde conceptos, variables y categorías 
construyen un andamiaje que insertos en la cultura se mani-
fiestan particularmente pertinentes para conceptualización y 
proyectualidad	en	las	disciplinas	del	diseño.

Dos conceptos: percepción e imagen, indagando 
las diferencias entre impresiones de la imagen y 
significaciones perceptuales.

A la vez los dos conceptos son divididos en tres variables: 
Estímulo, Tiempo y Estética, en la búsqueda de la mutabilidad o 
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desplazamiento de la fijeza perceptiva, en relación con la indi-
cialidad, autoreferencia, capacidad de información, que es capaz 
de obtenerse en la manipulación de registros y mediatizaciones. 

Finalmente las tres variables son atravesadas por dos 
categorías, para analizar estímulos por densidad e intensidad, 
tiempo sincrónico e instantáneo y estética discursiva o transcur-
siva, según los relatos formales se desplazaran entre narraciones 
o enunciaciones.

Interesa marcar que si en la percepción es la acumulación 
de experiencias y registros previos los que constituyen la base 
del sentido y la formación de símbolos, en la imagen se producen 
impresiones, estímulos que no registran antecedentes ó que no 
tienen el tiempo de decantación necesario para constituirse en 
percepto de nuestra memoria. El campo de la imagen indicial, se 
constituye en un lugar propicio de exploración de las nuevas es-
téticas. Esto abre la segunda línea del esquema, las tres variables: 
Estímulo, Tiempo y Estética. 

“La ciudad no es una sucesión de estados, es una su-
perposición de sistemas, cambiantes todos ellos, pero interac-
tuantes, a veces coincidentes, a veces contradictorios, a veces 
simultáneos. Por ello la representación de la ciudad debe ser un 
elemento cambiante que refleje no instantes, sino cambios, no 
lugares, sino semejanzas y sus evoluciones...La ciudad contem-
poránea es rizomática”. 

Deleuze, 1985

2 Conceptos

divididos en

3 Variables

atravesados por

2 Categorias

Imagen
Percepción

- Signos ópticos produtores de impressiones

- Signos sico-ópticos produtores de sentido

Estética

Discursiva
Transcursiva

Métrica
Representacional

Tópica

Dismétrica
Presentacional
Heterológica

Tiempo

Sincrónico
Instantáneo

Rítmico
Cronológico
Regulador

Arrítmico
Fluidificado
Performativo

Estímulo

Densidad
Intensidad

  
Estratificado
Constante
Memorable

Desestratificado
Discontinuo

Indicial
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Etnometodología interpretativa – Proyeactuación 
simultánea

El sitio como observatorio de prácticas y contrastes concep-
tuales, interacciones con la situación urbana, mediante una doble 
articulación, la observación participativa, a la vez que la proye-
actuación simultánea, ensayo temporal de indivisibilidad del par 
objetivo –subjetivo.    

Comprensión de las interacciones con lo cotidiano. Los 
actores, sus puntos de vista y la construcción de su mundo social. 
El actante urbano. 

Los emplazamientos situacionales se indagan a partir de los 
cincos conceptos etnometodológicos básicos que Alain Coulon 
propone en el seguimiento etnográfico:

A. la práctica y realizaciones: relevamientos in situ de ac-
ciones, comportamientos, apropiaciones, usos, en  circunstancias 
espacio-comunitarias ó individuales. Observación desde los pla-
nos de mayor convencionalización y ritualidad de apropiaciones, 
hasta las exploraciones de la vida cotidiana,  objetos y situa-
ciones triviales y emergentes del atravesamiento. En tal sentido se 
propone la transposición etnográfica de conceptos a la espaciali-
zación urbana, en términos de,

•	 Estructuraciones:	Confirman	constancia	y	continuidad	
perceptual, ritman / marcan. 

•	 Alteraciones:	interrupciones-irrupciones,	provocan	dis-
continuidad perceptiva, anomalía / cambio.

•	 Impresiones:	promueven	lecturas	subjetivantes,	referen-
cian lo expresivo de la imagen urbana.

B. la indexicalidad: 

Heredada de la linguosemiótica, puede ser leída desde la 
terceridad Peirciana, asumiendo la perspectiva de la indicialidad 
del lenguaje, donde la palabra es indicio de significación, pero el 
sentido se asume, no el contexto transituacional convencionali-
zado y generalizable, sino en el entorno de la situación particular. 

La metodología de las Verbalizaciones de un sitio, puesta 
en acción llevada adelante desde las investigaciones, implica en 
el enfoque académico, proyeactuar sensitivamente una situación, 
dónde la nombrabilidad de las prácticas se asumen desde un 
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empadronamiento de verbos observables del sitio, complemen-
tándose con las adjetivaciones de cómo se dan tales prácticas. En 
las verbalizaciones,  el verbo es “transituacional” -generalizable y 
el cómo se practica ese verbo es “intrasituacional” –particulariz-
able. Desde esta metodología, se opera sobre tres pliegues de la 
espacialidad:

•	 Actuar	en	el	tránsito,	el	andar	y	la	escena	como	motiva-
dores.

•	 Capturar	lo	dinámico,	los	flujos	y	movimientos	como	
registro.

•	 Afectación	de	condiciones,	sensaciones,	formas	y	mate-
rias sugeridas.

C-D. la reflexibilidad y la descriptibilidad relatable y analiz-
able: 

Si en la reflexibilidad lo descripto es a la vez comprendido, 
construcción de realidad situacional, analíticas urbanas y verbali-
zaciones, se constituyen en metodologías decodificadoras asig-
nantes y designantes, implicando que la mirada fenomenológica 
“de la conciencia comprensiva” devela también potencialidades 
para la proyectualidad. El microcosmos de las acciones, compor-
tamientos y prácticas del emplazamiento situacional, constituye 
una mundanidad que lleva los relatos a las reflexiones.

E. la noción de miembro como pertenencia grupal: 

Aquí entra en juego la construcción de imágenes e imagi-
narios individuales que cada miembro proyecta sobre sí, pare-
ciera ser que no es en la repetición, sino en las repeticiones con 
diferencias, en las que los individuos, despliegan sus propios 
dispositivos de adecuación a las situaciones que se les presentan, 
desde este trabajo, se trata de pensar que es un “sujeto del andar 
heurístico” el otorgador de sentido al EPU.

Capturas de lo 
dinámico, formas y 
materias sugeridas 

en área de vacancia 
urbana.
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Analíticas 
Urbanas

T1
la ciudad

T2
situación urbana

T3
el sítio urbano

T4
las actividades

T5
las imagenes

T6
la gente

T7
lo pre existente

recorridos
percepciones

imaginários

accesos
conexiones

áreas de contacto
cruces
bordes

vacancias

topografia
figura predio

forma geométrica

apropriaciones espaciales
estabelecidas y alternativas 

videos - croquis
bocetos - fotografias

archivos  documentales
digitalizaciones

modos de relación
imaginários colectivos

materialidad
agrupamientos formantes

visuales tectónicas

heterológicas textuales
conceptuables físicas

agenciamento 
situacional
condiciones externas

localización particular
condiciondes del lugar

prácticas instituidas
prácticas emergentes

multiples registros
percepciones
impresiones
enunciaciones

dinámica social
territorialidad
apropiaciones
usos

edifícios
instalaciones
equipamientos
señalizaciones

usos colectivos
usos particulares

micro objectual
macro escénicas

conductas
hábitos

dato empíricao
formas físicas
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Analíticas Urbanas 

Constructo teórico-metodológico que despliega simultánea-
mente la condición física de la ciudad y lo socio-comportamental, 
indagando en qué sentido cuando hablamos de ciudad, el término 
se desdobla en lo empírico o lo simbólico, opera por gradualidad 
escalar, abarcando panorámicamente desde lo micro objetual 
hasta lo macro espacial. 

La ciudad vista desde relaciones estructurales de partes en 
la totalidad espacial y partes en discontinuidades, enclaves pun-
tuales, autoreferenciales, emergentes indiciales en la dispersión / 
concentración.

Siete categorías analíticas para el Espacio Público Urbano: 

Trabajos testigos producciones anteriores Workshops Inter-
nacionales

Capturas de lo dinámico, formas y materias sugeridas en 
área de vacancia urbana.

Lógica del devenir, textualidad dismétrica en el paisaje 
urbano. 

Gestión perceptual, emergentes indiciales en la 
dispersión.

“Coherente, riguroso, consistente, decimos alocadamente 
de un conocimiento estimable; otorgamos nuestra confianza 
a los objetos sólidos, cuya rigidez fija la masa y el volumen, 
contenido y continente, es decir, al medirlo, es decir, al definir 
las zonas semánticamente estable de los sustantivos o de los 
verbos –Leibniz llamaba antitypia  a la resistencia invencible 
o relativamente elástica de los sólidos, y este término signifi-
caba, además, la propiedad que nos permite escribir sobre ellos: 
estables, fijos, es decir, susceptibles de ser inscritos –mientras 
que nos resistimos a sumergirnos entre los líquidos, lo acuático 
y lo vaporoso –vago, confuso, turbio, decimos tontamente de 
un pensamiento despreciado-, reino fluido en que las distancias 
cambian y fluctúan, en el cual, en fin, la escritura se borra y las 
medidas se pierden.” 

Michel Serres, Atlas
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METATERRITORIALIDADES

Pedro M. R Sales   
Escola da Cidade — São Paulo

Metaterritorialidade1 é expressão cunhada para dar conta de 
territórios que se desterritorializam, ou melhor, de territórios onde 
desterritorializações — desvios e fugas, rupturas e misturas — se 
efetuam. E supõe “descodificação dos meios, para extrair deles 
um novo território2. O que leva à hipótese de espaços com baixo 
grau de ordem ou organização, sempre em formação e inconclu-
sos ao mesmo tempo, constituírem lugares privilegiados ou mais 
capazes de proceder incubação e proliferação de novas e inaudi-
tas conexões, cruzamentos e composições. Não necessariamente 
em oposição às estruturas urbanas, antigas e novas, consolidadas 
ou não, esses territórios constituem espaços de abertura e encon-
tro que e onde se pode experimentar, de modo imprevisto e tran-
sitivo, novas subjetivações individuais e coletivas. Heterogênese. 
Isso leva a indagar como a arquitetura e o urbanismo, sistemas de 
formalização e ordenação, podem entrar na conversa.

Introdução

O conceito de metaterritorialidade e a hipótese preliminar 
que lhe é correlata são resultado parcial de trabalho que continua 
e estende a linha de pesquisa POST IT CITIES3, mas ao mesmo 
tempo, a desvia, por meio de uma espécie de torção artístico-
arquitetônica, de seu eixo (registro ou arquivo) acentuadamente 
antropológico.

1 Este texto é atualização de outro publicado em P. Torrojas. El gris pub-

lico americano. Paraformal: ecologias urbanas. Buenos Aires: Bisman Ediciones; 

CCEBA Apuntes, 2010

2 G. Deluze, F. Guattari. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Vol. 

3.São Paulo: Editora 34, 1996

3 M. Perán (org.) Post it cities. Madri: CCCB/Seacex, 2008-2009
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Com efeito, o universo POST IT CITIES remete a aconteci-
mentos temporários, efêmeros, cuja incidência no espaço público 
revela sempre uma pegada política implicitamente crítica do ur-
banismo e da arquitetura. Quando mais não fosse por mostrarem-
se refratárias à própria tradução em reivindicações.  Tais acon-
tecimentos, de forma mais ou menos espontânea e/ou inesperada, 
se dissipam sem deixar rastros (daí a analogia com o marcador 
da 3M), não sem antes desvelar carências — a marginalidade do 
imigrante, as estratégias de sobrevivência de comunidades —, 
nem deixar de potencializar imaginações subjetivas — como, por 
exemplo, a intervenção transgressora, desobediente, de coletivos.

Em todo caso, criação de formas de temporalidade, fazer 
POST IT não deixa de pressupor e constituir território. Daí que o 
desvio que aqui se propõe não significa negação dos arquivos que 
as re-colhem e ex-põe4. Muito pelo contrário. Buscando construir 
uma possível ponte entre posições aparentemente tão irredutíveis, 
investe na recuperação pragmática, técnica e conceitual, dos 
aspectos espaciais desse universo heterogêneo, numa tentativa 
de flagrar as condições pelas quais espaços urbanos derivam com 
mais facilidade que outros, justo na medida em que propiciam 
corpos, processos, coletividades se arrastarem reciprocamente, ar-
rastando e recombinando códigos. Portanto, condições que, longe 
de consistirem atributos ou propriedades inerentes ao espaço 
(ou a uma improvável configuração espacial ou modelos pré-
identificados), potencializam agenciamentos nos quais a norma e 
os códigos de uso da cidade seriam mais facilmente desativados. 
Ao darem mais chance ao encontro indeterminado, à mistura e à 
multiplicidade, estes agenciamentos inventam e são inventados 
pelas próprias rotas de escape que driblam, escavam buracos, e 
fogem dos dispositivos de exclusão—captura—bloqueio que estado 
e mercado interpõem à experimentação, à criação e à proliferação 
de usos e sentidos.

Nessa perspectiva, o que se propõe aqui é cartografar não 
tanto os pontos de emergência, os locais de irrupção de tais 
potencialidades (a pesquisa POST IT já o fez ou mostrou como 
fazer), mas as condições de possibilidade de devir outra coisa 
que certas configurações espaciais urbanas favorecem, incitam, 
promovem, devindo elas mesmas outra coisa. Do mesmo modo 
que um pedaço de madeira pode virar bicho, mas apenas se, ao 
mesmo tempo, o bicho virar tensão, estiramento, re-tesão ner-
vosa.  

4 Arquivos registrados em dois livros (Op. Cit) e pelo menos seis mostras 

em Barcelona, Santiago, São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu, Madri
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Captura e codificação

É sabido, desde a geografia ou a semiótica, que qualquer 
utilização ou emprego do espaço constitui acontecimentos que 
põem à prova suas funcionalidades admitidas ou adquiridas e 
sua significação. Por isso mesmo, a política e o planejamento 
urbano tanto de corte moderno (estatal) quanto pós (neo-liberal, 
se é que ainda lhe cabe o termo planejamento), cada qual com 
suas  engenhosidades, não deixam de estabelecer, conter ou con-
stranger os usos segundo uma ótica funcional:  por sua separação 
e distanciamento o primeiro; pela hiper-estetização e marketing 
urbano, o segundo, ao sobressaturar lugares com programas, 
autorizações e proibições. Mesmo em esferas à parte da cidade 
formal e seus dispositivos de controle e apropriação, o bloqueio 
não se desfaz. Claro que por outra ordem de razões, vinculadas 
como são à segregação da cidade formal e à precariedade cor-
relata das proto-estruturas periféricas (inclusive as interiores ao 
centro). Aí é a própria insuficiência das relações e dos meios que 
limita e segrega, material e formalmente, usos e modos de vida.

Em face desse quadro de barreiras e impossibilidades que 
se antepõem à experimentação do descodificado na cidade, não 
restaria senão problematizar (em forma de indagação) um enun-
ciado de Bernardo Secchi (certamente amparado em experiências 
europeias, como a da Piazza del Campo em Siena, por exemplo). 
Desse modo, o que se poderia dizer da ideia do 

desejo de uma volta a um espaço urbano concebido 
pelos cidadãos não apenas como mero suporte de atividades 
pré-codificadas, mas também como ocasião para invenção de 
novas atividades ou de novos modos delas acontecerem, de seu 
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Piazza del Campo, 
Siena

desenvolvimento, de novas divagações, derivas? Mais do que 
áreas funcionais ou sociais, (se torna possível, na cidade de 
hoje), reconhecer lugares atravessados e investidos por práticas 
diferentemente tematizadas e de temporalidades diferentes que, 
como seus diferentes protagonistas, se sobrepõem, se inter-
sectam e fragmentam, se dispersam e dissipam (?) Puro post-it 
city: avant ou d’aprés la lettre.

Bernardo Secchi

In-formalidades

Com efeito, o que a Piazza del Campo teria a dizer a esse 
respeito5? Esta praça talvez seja um dos mais notáveis exemplos 
de lugar onde a variação e atualização do espaço urbano ocor-
rem de maneira contínua, sucessiva e fecunda, não só no longo 
período, mas, sobretudo, na curta/curtíssima jornada. Ponto focal 
de convergência da vida pública e também de articulação das 
diversas escalas da cidade, os usos que a atravessam no tempo 
e no espaço vão de mercado medieval a corridas de cavalo, de 
manifestações coletivas a um fim de tarde turístico, acumulando 
e re-combinando planos de sentidos e vetores de ação os mais 
diversos. Que singularidades (geométricas, dimensionais, constru-
tivas), que relações características (entre público e privado, entre 
aberto e fechado etc.), que operações, afetos e qualidades este 
espaço mobiliza e recombina incessantemente? 

5 B. Secchi. Primeira lição de urbanismo. São Paulo: Editora Perspectiva, 

2006
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Não é o caso de procurar, pelo menos aqui, respostas es-
pecíficas (sabendo que Secchi6 aponta boas pistas em sua primeira 
lição de urbanismo). Mas, seja como for, parece clara a condição 
de ambiguidade que a ex-põe como elemento de intermediação 
(de escalas e tempos diversos) e indeterminação (de funções e 
sentidos presentes). A praça parece se encontrar entre o dentro e 
o fora, o particular e o coletivo, o público e o privado, a parte e 
a cidade. E, assim, para além das dimensões e instâncias apri-
sionadas ou entendidas em campos estanques, a piazza opera as 
permeabilidades possíveis entre elas, desestabilizando as noções 
dadas (propriedade, programa, código) pelos novos usos e pela 
abertura da possibilidade de produção e uso do espaço da cidade 
de modo diverso e múltiplo, ativo e não formal. Mais do que 
nunca, o vago (no sentido amplo, que vai de ambíguo a vazio, 
disponível ou expectante) é potência a ser atualizada com o uso 
por um público qualquer7.

Mas informalidade, quando contraposta à formalidade em 
termos urbanos, acaba por implicar o par incluído/excluído e, 
também, legal/ilegal. Tal polaridade, supondo territorialidades 
aparentemente opostas, quando não excludentes, constitui quase 
categoria, modo de ser incontornável da cidade (não só brasileira, 
até porque cada vez mais ampliada e compartida8). A favela e 
alfaville : tal dualidade acaba por mostrar-se complementarmente 
funcional para o sistema, na medida em que, ao mesmo tempo em 
que constrói barreiras e fronteiras invisíveis (ou já não tanto), op-
era uma lógica de negociação que, para além da legalidade, serve 
sobretudo para a barganha de interesses políticos e sociais9.

Deverá parecer claro que as aparentes dicotomias formal-
informal, incluído-excluído, legal-ilegal, mais que visões simé-
tricas dispostas de maneira cartesiana, constituem termos de uma 

6 Id. Ibid

7 L. Ganz; B. Silva. Lotes vagos: ocupações urbanas experimentais. 

http://lotevago.blogspot.com/

 De acordo com Peter Pál Pelbart (Exclusão e biopotência no coração 

do Império. www.cedest.info/Peter.pdf), o mundo em rede, seu funcionamento, 

depende cada vez mais da rápida circulação de capitais, informações, bens e pes-

soas, mas é esta mesma rede que as exclui; agora também por sua imobilidade ou 

desconexão . Fator de assujeitamento, a rede não elimina a exploração e domi-

nação, mas as renova desde seus mecanismos de desigualdade e de diferença.

8 P. B. Jaques. Parangolés de Oiticica / Favelas de Kawamata.

 http://www.forumpermanente.org/.painel/coletanea_ho/ho_berensteinj-

acques/view?set_language=pt-br

9 R. Rolnik. A cidade e a lei. São Paulo: FAPESP, 1997
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mesma equação, de um mesmo regime ou agenciamento, que, de 
forma arbitrária e ao sabor de interesses localizados, mutuamente 
se implicam e complicam. Talvez se possa dizer (como o faz Tor-
rojas10) que isso ocorre, sobretudo nas cidades latino-americanas, 
numa escala variável de cinzas — o gris publico americano —, que 
gradua, negociando continuamente, o intervalo entre extremos 
opostos11. E talvez seja justamente nesse intervalo, nas descon-
tinuidades da intrínseca mistura de opostos onde se pode iden-
tificar-cavar-abrir um hiato, uma fenda, em condições tais que 
a cidade e suas partes componentes possam devir outras coisas 
que apenas não sistema técnico, nem potencial de construção, e, 
tampouco, gueto, espetáculo ou exceção12. 

Metaterritorialidade

Propor ou listar modalidades ou táticas possíveis de trans-

10 P. Torrojas. OP, Cit.

11 E não será mera coincidência remeter tal formulação à crítica da 

modernidade de B. Latour (Jamais fomos modernos. São Paulo: Editora 34, 1994), 

à sua constituição que separava em polos irredutíveis entre si ciência e cultura, 

natureza e civilização.

12 Mais uma vez é Secchi (Op. Cit.) que recoloca a questão problemática 

do solo urbano na cidade moderna como espaço residual, desprovido de quali-

dades formais e funcionais, que não forma sistema aberto. Pois ou é abarcado e 

recriado por uma (mega)arquitetura que subsume excepcionalmente a diversidade 

de atividades;  ou é recortado, estriado e especializado como infraestrutura técnica 

de tráfego e seus canais de circulação; ou, ainda, base abstrata para calcular, em 

chave monetario-mercadológica, o máximo edificável e distribuir as quantidades 

de áreas necessárias a cada função, ou conjunto delas. Quando não é excluído e 

guetificado pelas políticas de ordenamento territorial.
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por (fronteiras políticas, jurídicas ou fundiárias) que se opõem às 
conexões reais, isto é, conexões com aquilo que não foi (sobre)
codificado e sequestrado do uso comum (pelo estado, pela igreja, 
pelo capital), ultrapassaria os limites deste ensaio. Em vez disso, 
seguir e desdobrar o conceito de metaterritorialidade é a opção 
que talvez possa ajudar mais produtivamente na elaboração de 
uma possível cartografia das condições de desativação do código e 
desterritorialização de espaços urbanos. Em primeiro lugar, pode-
se ver que, por aproximação e colisão conceitual, o termo propos-
to estende dois outros termos: metaesquema e metaestabilidade13. 

Com efeito, formulada na extensão e intersecção destes dois 
conceitos, metaterritorialidade pode constituir plano de possibi-
lidades continuamente renovado pelo acoplamento de linhas que 
percorrem nos dois sentidos a fronteira que separa, de um lado, 
territorialização — estabilidade — formalidade — normalidade 
e, de outro, desterritorialização — instabilidade — informali-
dade — anomalia, fazendo cada termo da relação se des-integrar 
e reterritorilizar em outra coisa (que de modo nenhum é retorno 
a uma suposta condição originária, seja ela de natureza técnica, 
econômica ou político-social14).

As linhas de metaterritorialidade constituiriam — ou cav-
algariam — vetores com capacidade de passar de um território a 
outro sem mudar de lugar. Do mesmo modo que a metalinguagem 
é passagem de uma linguagem a outra.  É que, procedendo por 
mudança de código, desterritorialização e reterritorialização com-
plementar, por essas linhas um grupo de elementos previamente 
desconectados inesperadamente atinge um estado crítico pelo 
qual estes se acoplam e começam a cooperar para formar uma 
entidade diversa e irreversível, mas nunca acabada, conclusa, ou 
completa de uma vez por todas. Com efeito, segundo Deleuze15, 
os agenciamentos, pois é disso que se trata, são constituídos em 
torno de dois eixos em pressuposição recíproca: o primeiro, que 

13 Em El gris publico americano (P. Torrojas. Op. Cit) escrevia que 

metaesquema, titulo de uma produção de Hélio Oiticica, constituiria algo entre 

o desenho e a pintura, mas que não pode nunca ser referido como desenho ou 

pintura, na medida em que (passando entre eles) levava à paulatina desintegração 

da pintura (e do desenho) no espaço. O segundo termo, metaestabilidade, tendo 

a ver com transdução, ou seja , a qualidade ou a capacidade de um sistema ou 

dispositivo de transformar uma forma de energia em outra (mecânica em eletro-

magnética, som ou luz), tem também a ver, via Gilbert Simondon, com a variação 

contínua (não mais movimento e repouso, por exemplo) de situações de estabili-

dade e instabilidade dos corpos.

14 Gilles Deleuze & Feliz Guattri. 1996. Op. Cit.

15 Id. Ibid
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articula conteúdo e expressão, e o segundo, que supõe territori-
alização e desterritorialização, isto é, pontas por onde o território 
foge por descodificação, ou por onde se pode fugir dele. 

Faltaria saber como isso opera e é operado na cidade, no 
espaço urbano. Para tanto, quem sabe a metalurgia de Deleuze e 
Guattari16 possa ajudar, ao tornar claro o processo de variação e 
diferenciação (ou individuação) das coisas, figurando-o através 
dos agenciamentos (ou linhagens tecnológicas) que distinguem, 
fazem distinguir, o sabre em aço fundido — arma de talho e 
oblíqua — e a espada em ferro forjado — estoque, trespasse de 
frente. Estendendo essa linha de pensamento, haveria que ser de-
terminado, em cada caso, por quais operações (tais como a forja 
ou a fundição), operações e potencialidades técnicas e expressivas 
que destas derivam ou que as fazem possíveis podem convergir 
em traços de qualidade que permitam usos, programas, acon-
tecimentos etc. que escapam/podem escapar da especialização, 
do controle, da (palavra de) ordem estabelecida, enfim da con-
venção normal dos modelos codificados. E com isso fazer multi-
plicar e proliferar, de improviso, novos modos comuns da gente 
inscrever(-se) no espaço urbano (mediante) novas subjetivações 

16 Id. Ibid.

Metaesquema I
Hélio Oiticica-1958
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individuais e coletivas. Uma espécie de anomalia em oposição aos 
argumentos hegemônicos, funcionalmente determinados, simbolica-
mente fixados.

Mas — afinal é isso que precisa ser verificado — o que meta-
territorialide, assim delineada, teria a ver com a arquitetura e o 
urbanismo, muito mais afeitos à forma, à previsão e à representação 
estável, identificadora da cidade, que à inscrição dos corpos, e sua 
força supostamente desestabilizadora de normas e limites? A ideia de 
extração de novos territórios (ou territorialidades) poderia tentar esta-
belecer uma ponte entre essas posições, aparentemente tão refratárias 
uma à outra? Haveria, no conjunto dos materiais dos quais e com os 
quais são feitas as cidades (e a arquitetura e o urbanismo obviamente 
inclusos), uns mais fecundos, abertos e permeáveis à indeterminação 
e à infiltração do intempestivo? Haveria na cidade contemporânea 
composições mais abertas a torções e alianças, à alteridade, à colisão 
e à hibridização de elementos, de usos, de enunciados e sentidos?

2 hipóteses

Hipótese 1: solo

Que componente territorial na cidade não se enquadra exclu-
sivamente em cada um dos polos da divisão fomalidade/informali-
dade? Que pode acionar mecanismos de proximidade e semelhança, 
ao mesmo tempo em que marca oposição e revela defeito, precarie-
dade ou déficit?  Elemento liso e estriado, dobra e plano, topografia e 
cadastro, afinal é a primeira territorialização da terra, o solo urbano 
permeia cada e toda parte cidade, modulando e modulado pelos 
processos de ocupação — domínio — e distribuição de valores — lo-
calização.  

Se assim é, que estratégias podem ser montadas para de-flagrar 
operações de transformação material e expressiva que, , incitam, 
provocam, engendram, enunciam modos cruzados e transitivos de 
ocupação e uso do solo urbano? Como disse, os arquivos POST IT 
podem sempre ajudar ao apontarem na direção de um estado de coi-
sas precário, provisório, parcial, sempre em construção (por exemplo, 
mediante os casos das lajes de favela ou dos lotes urbanos vagos). E 
que, portanto, estende e reforça os aspectos de maior ambiguidade, 
e, indeterminação do intervalo gris das polaridades público-privadas 
institucionalizadas, estratificadas e estratificantes. As linhas que o 
transitam, ao cruzar as fronteiras institucionalizadas, estabilizam e 
desestabilizam-nas continuamente, borrando seus contornos. E isso 
parece supor zonas de intensidade situadas fora do enquadramento 
biunívoco das polaridades formalidade-informalidade, público-priva-
do etc., por onde cavar e se fazer passar as linhas de metarritoriali-
dade.
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Domingo em festa 
no Terreiro do Paço, 
Lisboa

Hipótese 2: subformalização e subcodificação

Seriam, então, a subformalização e a subcodificação quali-
dades que admitem passar, atravessar e variar traços metaterrito-
riais? Para avançar essa ideia, talvez seja suficiente convocar três 
agenciamentos. Embora mais ou menos específicos, a diversidade 
dos campos disciplinares a que se vinculam e, sobretudo, a ampli-
tude das conexões transversais que incitam, os tornam possibili-
dades fecundas de verificação da hipótese, ao mesmo tempo que 
potencializa a primeira.

terreiro

Terra de ninguém — não tem dono e, portanto, não tem 
forma — e terra de todos — usufruída coletivamente. Territoriali-
dades transversais e contingentes, entre o público e o privado, o 
sagrado e o profano, o exterior e o interior, o aberto e o con-
struído. Espaço-esboço, precário e sóbrio, carente de composição 
estável, com coeficiente mínimo de organização. Descarregado 
de suas conotações festivas e religiosas, rurais enfim, a virtuali-
dade terreiro convoca possibilidades de atualização urbana.  Não 
apenas como resgate de tipologias antigas (terreiros do Paço, 
Lisboa; Paço de Jesus, Salvador), ademais em contínua mudança 
e re-inserção na paisagem e funcionamento das cidades. Não imi-
tação, nem identificação, mas captura: a rigor, dupla captura de 
segmentos heterogêneos e objetos parciais, desativados e desvia-
dos para serem usados para outros fins, fins que não preexistiam 
anteriormente, nem podem ser pré-identificados por esquemas 
prontos, mas que só nascem em sua própria efetuação17. 

17 P. M. R. Sales. Mientras tanto, devenir entre in M; Perán. Op. Cit.
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parangolé

Obra de Hélio Oiticica, é uma capa que envolve e transmuta, 
como uma roupa-pele, o sambista em um lance estético, e, assim, 
reúne transitivamente o mundo da favela-vida e do asfalto-
arte. Fazer o corpo brincar ao propor que os usuários desta obra 
dançassem ao vesti-la não apenas rompe com todos os suportes 
tradicionais — o quadro, a escultura —, como, por isso mesmo, 
só ganha sentido quando encorpado/incorporado. Então, coes-
sencial ao poder de inverter posições sociais18, o que interessa 
ao parangolé não é o aspecto formal (imagem), mas a vivência, 
modos de vida, que podem desarrumar uma ordem estabelecida. 
Daí o lance fundamental: o parangolé só existe em movimento. 
A obra requer aí a participação corporal direta; além de revestir o 
corpo, pede que este se movimente, que dance em última análise 
(Jaques, 2008). Cessado o movimento-dança, o ato se conclui e 
desativa e devolve o objeto a sua precariedade (e potencialidade) 
constituinte.  

18 Hélio Oiticica procurava transformar o museu, um lugar freqüente-

mente elitista, em espaço popular, ao convidar os favelados a lá entrarem e 

dançarem.
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Acampamento Ersilia,  
uma casa feita de ideias 
assentado no vão livre 

do MASP, onde pessoas 
artistas começaram a 

morar em contrução do 
próprio espaço.

vão livre

Lina Bo Bardi, autora do projeto do MASP sempre se refe-
ria ao comentário do compositor John Cage quando o viu pela 
primeira vez: É a arquitetura da liberdade ! Aqui são os planos 
que vazam e se deixam vazar de luz e espaço; abertos, vagos, 
indeterminados. O pilotis, ou melhor, o vão livre do prédio do 
museu, uma camada livre (definida por um teto e um piso), in-
termediária aos espaços suspensos e subterrâneos, é  um verda-
deiro terreiro, o que permite fazer transitar o continuum público 
parque-avenida-museu-belvedere-vale— e vê-lo multiplicar-se 
pelos mais imprevistos usos coletivos: é cinema e é feira, espaço 
espiritual e praça pública de manifestação política e/ou comemo-
rativa... a sobriedade do espaço não exclui, nem reduz, nem 
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estetiza ou espetaculariza19, apenas  prolifera, deixa proliferar 
acontecimentos.

Encaminhamentos: seguir e cruzar linha-gens

Se, como sugere Sauvagnargues (2004), estado larvar supõe 
matéria intensa e não formada que ainda não se configurou 
enquanto composição estável, e que apresenta, portanto, um 
coeficiente mínimo de organização, por isso mesmo, ela é capaz 
de suportar grandes modificações e, assim, atualizar um grande 
número de formas (dramatizações espaciotemporais, diferen-
çações locais). 

Por outro lado, é certo: devir (terreiro, por exemplo) não 
significa abandonar o que é — espaço central ou periférico, rural 
ou urbano, público ou privado, contínuo ou fragmentário — para 
se tornar outra coisa — imitação, identificação —. Implica, sim, 
como visto, encontro e deslocamento, aliança e acoplamento, 
multiplicidade, e diferenciação. Em outras palavras, heter-
ogênsese.

Nessa altura caberia perguntar se, então, é possível imagi-
nar espaços urbanos que, quase diagramas (isto é, mapa ou plano 
abstrato de capacidades e/ou potencialidades virtuais, ou mesmo 
máquinas lavares), funcionem como meio de experimentação 
justo por incitar e suportar colisão e desvio de usos e sentidos, 
sem se dilacerarem, 

Do mesmo modo, em pressuposição recíproca com a 
indagação anterior, se poderia perguntar como fazer linhas, ou 
linhagens de projeto, devir. Se, as singularidades morfológicas e 
conectivas de um dado território são matérias a serem seguidas, 
cabendo ao itinerário correspondente sugerir as linhas de sua 
própria transformação20, estas ganham potência de fuga quando 

19 G. Deleuze, C. Parnet. Diálogos. São Paulo: Escuta, 1998. E não é um 

pensamento de esteta, como se diz "um a mais", "uma mulher a mais". E não é 

um pensamento dialético, como quando se diz "um faz dois que vai fazer três". O 

múltiplo já não é um adjetivo ainda subordinado ao Um que se divide ou ao Ser 

que o engloba. Tornou-se substantivo, uma multiplicidade, que habita continu-

amente cada coisa. Uma multiplicidade nunca está nos termos, seja de que 

número eles forem, nem em seus conjuntos ou totalidade. Uma multiplicidade está 

somente no E, que não tem a mesma natureza que os elementos, os conjuntos e 

sequer suas relações.

20 No caso do vale industrial do Tamanduateí, em São Paulo, um grid 

mais ou menos regular, que intercala placas construídas e vazias, talvez possa 

encontrar com uma linhagem técnica que vem de Kuwait, de Córdoba, de Berlim, 
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conjugadas com linhagem técnica, conceitual, programática, que 
vêm de outros lugares. B. Tschumi, dos bons tempos, refletindo 
sobre estratégias de confrontar a arquitetura com um programa 
urbanístico, propunha dois modos mais fecundos de se fazer 
isso21, modos que talvez possam ser delineados pelas figuras cor-
respondentes a:

•	 palimpsesto:	desconstruir	e	analisar	criticamente	as	
camadas-estratos históricos e talvez adicionar outros, derivados 
de outro lugar, cidade, parque etc.

Veneza e Rotterdam e se efetua no mat-building, um modelo arquitetônico-

urbanístico primeiramente concebido na cultura árabe e, depois, projetado por ar-

quitetos como os Smithsons, Le Corbusier, Candilis, Josic, Woods, entre outros que 

o prolongam. Seu traço distintivo e potente, conforme reconhecido pela própria 

Alison Smithson, é constituir produto (ou processo) arquitetônico, urbanístico, que 

consiste em (construir) “uma trama de elementos programáticos e circulatórios, 

um jogo de sólidos e vazios estabilizados segundo uma ordem geométrica legível”, 

cujas “condições exteriores são puramente contingentes, o resultado incidental 

de superposições e interconexões [ocorridas] em seu interior” (Hyde apud. Sarkis, 

et al.(org.). Le Corbusier’s Venice Hospital and the mat-buiding revival. Munich, 

London, New York: Prestel Verlag, 2004).

21 B. Tschumi. Architecture and Disjunction. Cambridge; The MIT Press, 

1996 Nessa linha de raciocínio, em contraposição, haveria dois outros modos 

convencionais: 

 composição: desenhar uma construção segundo um inspirado gesto 

arquitetural 

 complemento: trabalhar as pré-existências, preencher as lacunas, com-

pletar o texto, escrever nas margens
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 Reprodução 
do Hospital de Veneza 

de Le Corbusier
 Térreo e 

implantação

•	 mediação:	procurar	um	intermediário,	um	sistema	ab-
strato para fazer a mediação entre o sítio e suas especificidades/
rugosidades e outro, algum outro conceito, para além do fato 
urbano ou do programa.

Ainda que estas figuras suponham uma série de questões 
(graus de complexidade programática e coerência formal e sua 
relação com a variação de escalas arquitetônicas e urbanísticas), 
por isso mesmo, ou seja, pela própria ambiguidade da transição-
transação — entrecruzamento e cross-fertilization — que supõe, 
e não por uma questão de forma ou função, é que o encontro 
das linhas tem poder de afetarem-nas mutuamente mediante não 
por que são, mas por aquilo que elas dão, naquilo que elas dão22, 
fazendo ambas devirem. Nesse processo as relações de sólidos 
e vazios, de latitudes e longitudes, de velocidades e lentidões, 
de intensidades e durações, podem passar a funcionar e variar 
compostas e recompostas pelos indivíduos e pelas coletividades 
por vir.

Dessa perspectiva que diz menos respeito ao que as coisas 
são ou parecem e mais ao que elas podem fazer, (less concerned 

22 G. Deleuze, Epinosa. Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002
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what things look like and more concerned with what they can 
do23), talvez se possa pensar avançar linhas de futuro da cidade, 
de uma parte da cidade, não através de códigos e regras ou es-
tados predeterminados, mas fixando pontos, linhas e superfícies 
de serviço e mobilidade, acesso e estrutura, segundo padrões de 
interconexão e associação que embutem possibilidades de cresci-
mento, diminuição, mudança e transbordamento.

No limiar ou fronteira entre edifício-cidade, uma linhagem 
projetual —mat project24—, apropriada e estendida entre outros 
pelos Smithsons, pode apontar e avançar as potencialidades da 
baixa determinação, do baixo índice de ordem de uma estrutura 

23 S. Allen. Points + lines: diagrams and projects for the city. New York: 

Princeton Architectural Press, 1999.

24 Em outro lugar, (P. M. R. Sales. 2009. Op. Cit.) propus que este nome 

em inglês poderia ser convertido para o português, como projeto-mat(riz). Tal op-

ção (conceitual, secundariamente fonética) faz prolongar as idéias de mat (esteira, 

tapete) nas de matriz (espaço material, estriado, inter-relacionado e flexível, mas 

subordinado à ordem geométrica, exato e territorializado – malha, patchwork, 

mosaico), ao mesmo tempo em que as abre para a virtualidade de fazer rizoma: 

espaço virtual, liso, topológico, rede labiríntica, múltipla e vaga, anexata e dester-

ritorializada / desterritorializante (conforme Deleuze, Guattari, 1997. Op. Cit.).
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 La Villette. 
Bernard Tschumi

arquitetônica-urbanística. Seu traço distintivo seria constituir 
produto (ou processo) arquitetônico, urbanístico, que consiste 
em (construir) uma trama de elementos programáticos e circu-
latórios, um jogo de sólidos e vazios estabilizados segundo uma 
ordem geométrica legível, mas cujas “condições exteriores são 
puramente contingentes, o resultado incidental de superposições e 
interconexões [ocorridas] em seu interior25.

A concepção do projeto-mat(riz) supõe derivações, bifur-
cações, sobreposições  e prolongamentos da própria matéria que 
opera, visando à produção de campos diagramáticos / per-
formáticos, nos quais, mesmo supondo um grau mínimo (zero) de 
ordem, programa, acontecimentos e atividades possam se realizar, 
agenciar ou atualizar de forma contingente, imprevista e múltipla 
(qualidades que parecem melhor responder aos devires e dúvidas 
da contemporaneidade). Por aí se pode traçar um itinerário que 
seguindo, entrecruzando e fertilizando reciprocamente linha(gen)s 
tecnológicas e expressivas concretas, talvez passe longe tanto do 
laissez faire arquitetônico ou urbanístico quanto da a imposição 
buro-tecnocrática de uma forma exterior à realidade em oper-
ação.

25 Hyde apud. H. Sarkis. Op. Cit
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Ponto de partida

Se agora fosse preciso arriscar respostas (de qualquer 
maneira, tanto mais ponto de partida que de chegada) a respeito 
de singularidades, operações e traços de qualidade pelas quais o 
espaço urbano pode devir metaterritório uma noção que talvez dê 
conta do desafio é a de incompletude ou inacabamento, para sig-
nificar um processo ou estado de coisa igualmente em formação 
(em estado embrionário) e eternamente inconcluso (justo por sua 
abertura a uma espécie de renovação de alianças, encontros ou 
conexões transversais de objetos parciais heterogêneos de toda 
ordem).   

Pode-se dizer agora (por ora) que metaterritório implica, 
então, grau zero de forma e código, onde a ambiguidade, a 
ineficácia e a desobediência, constituindo paradoxais protoco-
los de acesso e catálise de relações imprevisíveis, dissolveriam 
os limites, barreiras e fronteiras político-espaciais, aumentando 
a mistura das partes envolvidas, e assim ampliando o campo de 
liberdade e experimentação da coletividade na cidade.  

Metaesquema II
Hélio Oiticica-1958
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Recorrido y Relatos

Las prácticas adoptan en el  Taller Proyectual en Morfología 
Urbana	de	la	Facultad	de	Arquitectura,	Diseño	y	Urbanismo,	
Universidad Nacional del Litoral el formato de laboratorio mor-
fológico de exploración cultural urbana. 

Esta experiencia didáctica morfológica se caracteriza por 
el trabajo transdisciplinar que pone en interfase activa campos 
epistemológicos hibridados, hilvanado el plano de lo proyectual, 
la investigación y la docencia.

Las Formulaciones conceptuales e instrumentales desarrol-
ladas en la materia, permiten comprender e intervenir situaciones 
espaciales concretas urbanas, condicionadas por su pertenencia a 
una dimensión multilayer sociocultural.

El recorrido es un modo de atravesamiento fenomenológico 
exploratorio que se desarrolla en este caso en dos territorios urba-
nos: uno en situación de centralidad (ciudad histórica) y otro en 
situación de periferia (ciudad emergente). A partir del mismo se 
busca  generar un estado de aprensión, de conceptos,  situaciones 
y espacios; este territorio empático penetra en la mente hasta sus 
estratos más profundos, evoca imágenes de otros mundos donde 
la realidad y la fantasía conviven. 

La deambulación exploratoria consiste en alcanzar, medi-
ante el andar, un medio a través del cual se entra en contacto con 
la parte sensorial del territorio. Surge la necesidad de formalizar 
la percepción del espacio urbano bajo la forma de mapas influ-
enciales asociados a la visión de las variaciones de la percep-

METAGRAFÍAS, RELATOS Y NARRATIVAS

Mónica Rosanna Castillo   
María Alicia Follonier   
FADU UNL
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ción obtenida al recorrer el ambiente urbano, de comprender las 
pulsiones que la ciudad provoca en los afectos de los alumnos. 
Y trabajar mediante acciones /simulaciones del espacio urbano 
poniendo en juego todas las interfases comunicacionales.

La deriva como Método experimental supone un relieve 
sicogeográfico de la ciudad que ordena una topografía de líneas 
de articulación, de segmentaridad, estratos, territorialidades. Pero 
también, líneas de fuga de desterritorialización, de desestrati-
ficación, velocidad de flujo, retraso, precipitaciones, ruptura y 
continuidad. Líneas de fuga y velocidad que se constituyen en un 
agenciamiento, una multiplicidad de heterogéneos de imágenes 
conceptuales y situacionales.

La naturaleza estética del recorrido tiene dos posibilidades 
distintas: la primera, la imagen como signo y como objeto en el 
cual se realiza la travesía y la segunda, es la propia travesía como 
experiencia, como actitud que se convierte en forma.

La exploración es la búsqueda de un “medio” para ex-
traer del territorio categorías expresivas y conceptuales con las 
cuales poder confrontarse. Una de las capacidades desarrolladas 
en el trabajo es la de trabajar al mismo tiempo distintos planos, 

Exploración de la imagen de la 
ciudad

emplazamientos conceptuales y 
situacionales

valoraciión del entorno
procedimientos de investigación

la huella como testimonio del 
andar

instauración de los rastros 
visibles

territorialización de las 
possibilidades
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recorrer distintos caminos, transformar las estratificaciones del 
territorio en la de la mente. 

El trabajo está orientado a generar una competencia opera-
tiva dirigida a la “lectura” de las imágenes para lo cual es necesa-
rio establecer una relación entre un saber interpretativo  -relación 
entre el plano expresivo y el plano de contenido de las imágenes- 
y un saber productivo -que tipo de registro utilizo: fotográfico, 
gráfico, video o mixturas- para poder reconocer en la imagen la 
existencia de una estrategia discursiva.

El relato es la territorialización de la travesía en  imágenes 
que se despliegan y se extienden por dos líneas que estrían el 
espacio liso de la probabilidad enunciativa, una línea es la de los 
conceptos	sintácticos	que	permiten	manipular	desde	el	diseño	
morfológico operaciones estructurales. Lenguajes sintácticos cen-
trados en dispositivos o leyes. Y otra línea son los conceptos que 
admiten enunciar desde la exploración proyectual morfológica 
recorridos agenciantes de la condición de los expresables de la 
imagen.          

Metagrafía Proyectuales

La metagrafía conceptual es una cartografía influencial del 
territorio a indagar, propuesta por la teoría de la deriva experi-
mentada con sus particularidades, por todas las vanguardias 
estéticas del siglo XX. 

El espacio urbano aparece como un sujeto activo y vibrante, 
un productor autónomo de afectos y de relaciones, un interlocu-
tor que sufre cambios y que puede frecuentarse con el fin de 
establecer un intercambio recíproco.

La ciudad puede describirse desde un punto de vista esté-
tico geométrico pero también desde un punto de vista estético 
experimental, para lo cual se puede utilizar la forma estética del 
recorrido, la transurbancia. 

Se considera el ambiente urbano como el terreno relacional 
de un juego de participación. La mirada proyectual es generada 
entre lo lúdico y lo imaginativo en un escenario ficcional en el 
cual	la	mente	del	sujeto	diseñante	se	expresa.	

Las propuestas son miradas inéditas disueltas en el paisaje, 
los datos que se privilegian, se obvian, minimizan o tergiversan, 
son el argumento del proyecto.
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La creación de formas no se nutre solo de las tipologías 
arquitectónicas como instrumento fundamental del proyecto sino 
que se tensiona el argumento entre control conceptual de la liber-
tad interpretativa y las necesidades, entre construcción argumen-
tal y referentes empíricos objetivables.

La proyectualidad transforma los indicios, los espejismos y 
secretos en repuestas a los problemas, enuncia un cambio pro-
fundo para que surja una nueva sintaxis.

El argumento es el factor organizador del proyecto y deter-
mina la formalización de sus elementos, es un discurso que toma 
sus elementos de los datos empíricos del contexto y los datos 
codificables del cotexto elegido como emplazamiento conceptual.

El alumno desarrolla aquí un pensamiento heterológico que 
relaciona varios saberes que articula puntos de vista diversifica-
dos alrededor de realidades complejas.

La operación proyectual en la ciudad es sometida a ciertas 
reglas: se fija una cartografía, un tiempo de duración direcciones 
de penetración -mapas conceptuales- y extensión del territorio 
a indagar -mapas situacionales-, se confrontan impresiones y se 

sensaciones 
perceptiva

potencialidades 
cognitivasrecorridos entre medios

metagrafía conceptual
puede enunciarse a partir de trayectorias mentales entre lo sensitivo y la mirada

agenciamiento 
mapa

argumento
del proyecto

territorialización
huella

travessía
teoria de la 

deriva (V.SXX)
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llega a conclusiones objetivas. Cartografía influencial del territo-
rio a indagar, a través del despliegue de metagrafías conceptuales, 
relatos autopoiéticos dismórficos. Son relatos informales a medio 
camino entre las sensaciones perceptivas y las potencialidades 
cognitivas. 

La metagrafía puede enunciarse a partir de todos los recor-
ridos posibles, trayectorias y esquicios mentales entre lo sensitivo 
y la mirada. Lo racional y lo irracional, lo consciente y lo incon-
sciente hallan en la metagrafía un territorio de encuentro, nuevos 
espacios heurísticos, nuevas rutas estéticas para recorrer. El pro-
yeactuar una situación urbana supone un atravesamiento fenom-
enológico,  haeceidad, que deja como producido una huella. Lo 
que es y está no puede prescindir de un tiempo y un espacio; y es 
allí donde dejan su marca el haber andado y el haber atravesado. 

Las metagrafías conceptuales que argumentan las propues-
tas proyectuales de los alumnos se enuncian y despliegan a partir 
de los diversos emplazamientos conceptuales y situacionales. Se 
abren nuevas perspectivas en la valoración del entorno en la que 
se planea la intervención proyectual.

Emplazamientos Conceptuales Y Situacionales

Las formas de la deambulación, la deriva y las performance 
en la búsqueda de un emplazamiento conceptual y situacional 
siguen un hilo lógico que une el andar con un campo de activi-
dades, para lo cual es  necesario reencontrar circunstancialmente 
un cotexto y un contexto en el paisaje urbano.

La malla que se teje entre un emplazamiento conceptual y 
situacional genera un emplazamiento transtextual de lenguajes 
heterogéneos que indaga en la imagen su doble vertiente de len-
guaje de manifestación y de dimensión semiótica.

El estudio del emplazamiento es un problema relacionado 
con la extracción de conceptos a partir de datos sensoriales ex-
istentes, a través de la percepción. 

El emplazamiento conceptual parte de la lectura de difer-
entes textos visuales, escritos, sonoros, cinematográficos, audio-
visuales, arquitectónicos y urbanos como mediadores expresivos 
conceptuales.

El emplazamiento situacional parte de la lectura del sitio 
como presencia más que como lugar, la percepción actúa sobre la 
memoria del lugar, lo ausente, lo oculto, lo despojado, lo adviniente.
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No se impone un emplazamiento, sino que se expone, inte-
resa la topología del plano expresivo de las imágenes del empla-
zamiento, para proyectar una revalorización estética, con miras a 
conseguir una alta intensidad expresiva morfológica convirtiendo 
al emplazamiento situacional en un enclave cultural.

Estos espacios tendrán que experimentarse física y concep-
tualmente además transformar la mirada, reproponerlo bajo una 
óptica nueva, descubrir sus valores estéticos.

Las imágenes se convierten en un territorio estético, un 
soporte que no es una hoja en blanco sino un intrincado dibujo 
de sedimentos históricos y geológicos a los que simplemente se 
le	añade	uno	más.	El	recorrido	en	las		etapas	del	trabajo		super-
pone capas de acontecimientos, de sensaciones, de variaciones, a 
partir del cual se propone la estrategia de intervención - lógicas 
temáticas - una alternativa morfológica cultural a nivel de explo-
raciones para el emplazamiento situacional.

Se hace referencia  a los mapas conceptuales desarrollados 
por el Arq. Miguel Vitales en la materia y en la clase presentación 
del Workshop 2010, a saber:

emplazamiento 
conceptual

parte de
lectura de diferentes 
textos visuales y 
no visuales como 
mediadores expresivos 
conceptuales
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1- Mapa teórico de exploración: se despliega a partir de 
la triada -conceptos, variables y categorías- que construyen un 
andamiaje para conceptualización y proyectualidad en las disci-
plinas	del	diseño.

2- Verbalizar un Sitio: poner en acción morfológica la di-
versidad de informaciones de una situación determinada, inda-
gando la potencialidad cognitiva del emplazamiento conceptual 
y la sensibilidad transperceptual del emplazamiento situacional a 
través de imágenes.

3- Analíticas Urbanas, relaciones estructurales de partes en 
la totalidad espacial y partes en discontinuidades. Siete categorías 
analíticas para el espacio público Urbano

4- Expresables de la imagen: conceptos que permiten 
enunciar desde la exploración proyectual morfológica recorridos 
agenciantes de la condición de los expresables de la imagen: 
entropía de la materialidad, movimiento biomórfico, repetición y 
diferencia, entre otros.

Estos mapas conceptuales se articulan con los conceptos de 
Relato Narrativo y Relato de Enunciación Adviniente, instrumen-
tos operaciónales comunicacionales y proyectuales a partir del 
plano expresivo de la imagen. La representación del recorrido se 
resuelve por medio de unas imágenes y unos textos gráficos que 
dan testimonio de la experiencia del andar: frase y signos que 
pueden interpretarse como cartografías que evocan las sensa-
ciones de los lugares, la experiencia y la percepción del espacio

Relato Narrativo: la imagen constante y memorable produce 
una dimensión Textual de significación simbólica. Los interro-
gantes ¿qué registro? , ¿cómo lo registro? , ¿qué técnicas utilizo? 
Para definir el acceso al plano expresivo de la imagen. El con-
cepto de duración como regulación del tiempo de registro: lineal 
- fragmentado – simultaneo. El concepto de frecuencia como 
aspecto temporal de registro: singularidad - singularidad múltiple 
de un acontecimiento. El concepto de punto de vista como una 
operación reveladora de una voluntad, de un sentido. 

Se propone que partiendo de diferentes formas de textos se 
relacionen los mismos con imágenes visuales para indagar, luego, 
el plano expresivo y el plano del contenido de estas imágenes 
tanto como recurso instrumental como conceptual en la comuni-
cación visual.

Con este trabajo se abrirá la noción de texto visual donde 
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las imágenes son un lugar de encuentro de múltiples niveles 
de lecturas con la que un sujeto participa en el universo de la 
cultura de la imagen. 

Las naturalezas diversas con que se manifiestan los textos, 
son portadoras de múltiples significados reconocidos en la ima-
gen y estos a su vez están en relación con su factura tecnológica. 

Se indagará en las imágenes la propiedad de representación 
identificando a ésta última con la significación. Introduciéndonos 
en los mecanismos que permitan explicar la confirmación o la 
alteración de la significación de las imágenes en función de su 
contexto.

La imagen vehicula una doble información: que es lo que 
representa? y segundo, que es técnicamente esa imagen? La 
aproximación a la noción de lenguaje comunicacional se nutre 
de estas condiciones de la imagen y se despliega en un territorio 
narrativo en términos de orden, duración, frecuencia y punto de 
vista.

Transitamos los conceptos de Representación en la imagen, 
Expresión y Contenido.

Veremos entonces, que en la exploración del plano ex-
presivo y del plano del  contenido de las imágenes visuales, un 
código relaciona elementos de un sistema transmisor (expresión 
de las imágenes) con un sistema transmitido (contenido de los 
textos visuales). 

La percepción se concibe como una dialéctica entre sujeto y 
realidad, entre las propiedades de los objetos y la naturaleza e in-
tenciones del observador. Por eso se habla de percepción como un 
proceso activo / selectivo que depende de las estrategias cogno-
scitivas de los participantes ante las demandas del trabajo.

Un relato narrativo  presenta un comienzo y un fin, entre 
los cuales se desarrolla una secuencia de acontecimientos que 
aparecen como producidos por alguien.

En un relato narrativo identificamos una forma del conte-
nido que serían los acontecimientos y sus conexiones, el texto de 
partida. Y una forma de la expresión que identificamos con la es-
tructura  de la transmisión que consiste en una serie de imágenes 
encarnadas en cualquier medio (fotos, dibujos, pinturas, collage, 
video,… y otros).

emplazamiento 
situacional

parte de
la lectura del sitio 
como presencia mas 
que como lugar

la percepción actúa 
sobre las distintas 
capas de conformación 
del lugar
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La concepción tradicional de la imagen ha tendido a iden-
tificar representación con semejanza, pero la representación no 
está en relación con la semejanza sino con la función de sus-
titución donde la creación precede a la comunicación. Cuando 
elegimos una imagen para representar el texto o una parte del 
texto esa imagen sustituye a lo concreto puede ser semejante a lo 
concreto pero al elegir un punto de vista, una hora en el día, una 
imagen general o una particularidad del mismo, estamos deci-
diendo la característica de la comunicación, siendo este un acto 
creativo.

Relato de enunciación adviniente: La imagen disicontínua 
y heterogénea produce una dimensión Textual Multisignificante, 
indicial. 

Conceptos sobre la imagen que hacen a las circunstan-
cias de la enunciación, la relación de imagen e imaginación y 
sus condiciones de producción conceptual son los conceptos de 
Índice, Espacio Textual multisignificante y Productividad. 

El concepto de medida regulatoria - metría, hoy se ve 
afectado por los fenómenos sin medida de regulación conocida – 
parametría de este modo se rompe con  la duplicación, repetición 

1 relato narrativo

La imagen constante y memorable.
Produce una dimensión textual de 
significación Simbólica

2 relato de enunciación adviniente

La imagen discontinua y heterogénea
Produce una dimensión textual 
multisignificante
Indicial

¿que registro?
¿como lo registro?
¿que técnicas utilizo?

duración
regulación tiempo
linel - fragmentado - simultaneidad

reconoscimento de 
un sitio urbano - la 
costanera

1 reconocer 
abstraer verbalizar

verticalidad lineas 
diurnas

2 limpiar 
semanticamente

luz lineas 
nocturnas
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y mimesis, desde los conceptos de enunciaciones advinientes.

Los anclajes que posibilitan indagar la imagen visual, la 
relación entre imagen e imaginación, percibir sus condiciones 
de producción conceptual, como un artefacto ad-mirable, que 
no representa sino que enuncia su agenciamiento del contexto 
convirtiéndose en indicio de presentación, son los conceptos que 
hacen a la circunstancias de la enunciación, las estructuras del 
discurso, isotropía, mundos posibles, circunstancias, fenómeno de 
la transtextualidad, hipercodificación, texto como productividad, 
imagen como índice y el paso del receptor al espectador.

La imagen se entiende como índice según las categorías 
semióticas, como huella  luminosa, lo que tiene que ver más con 
su registro, con su captura que con lo que representa, por lo tanto 
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es fenómeno indicial de manifestación de las transformaciones 
socioculturales a través del tiempo.

La imagen como espacio textual multisignificante, no 
representa sino que enuncia su agenciamiento del contexto, 
convirtiéndose en indicio de presentación, de exhibición y espec-
táculo.

La imagen indicial como productividad, provoca una fractu-
ra entre el contenido de la imagen y expresión de la imagen. 

Se	diseña	el	encuadre	de	acceso	al	texto	en	relación	al	
plano expresivo de las imágenes: 

1- Por operaciones de fragmentación y discontinuidad, se  

punto de vista
operación reveladora 
de una volontad, de un 
sentido
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convierte la relación topológica de la imagen – aquí, allá, arriba, 
abajo, frontal, oblicuo - en un punto de encuentro de dos lugares 
cognitivos parciales, complementarios, desigualmente pertinentes 
y no intercambiables como son el espacio del contenido (el sig-
nificado) y el espacio de la expresión (el significante).

2- Todo texto visual se relaciona, de una u otra forma, 
con el conjunto de textos que le han precedido o le rodean, que 
afectan su  interpretación, éste sería el marco transtextual que 
presenta varios niveles y condiciona el recorrido interpretativo 
del mismo.

3- El texto visual como  productividad abierta frente al 
sentido clausurado del mensaje, tiene como objetivo trabajar con 
el significante, con los restos incodificables del mismo. 

4- A través de la exploración, se indaga el significante, 
su estética, y su condición de trasmisión e indicialización como 
posibilitante  de nuevas sintaxis. El texto visual deja de ser un 
instrumento de sentido para afirmarse como valor de uso.

Se trazan las estrategias de acceso al texto visual para 
extraer del plano expresivo, los elementos sintácticos del sig-
nificante, que constituyen el anclaje conceptual que posibilita 
la morfogénesis proyectual. En nuestro caso las estrategias se 
apoyan en los conceptos de: levedad, rapidez, exactitud, visibi-
lidad y multiplicidad inspirados en las “Seis propuestas para el 
tercer milenio” de Italo Calvino para el plano creativo literario. 

La levedad, en la imagen se disuelve el peso de la realidad, 
como un mecanismo de aligeramiento del lenguaje de la imagen 
mediante el cual los significados son canalizados por un tejido 
sin peso, hay  morfogénesis por sugestión visual más que por la 
imagen misma.

La rapidez, saber encadenar y saber interrumpir: dos op-
eraciones sobre la continuidad y la discontinuidad del tiempo 
proyectual, que no está relacionada con la velocidad física visual 
sino con la velocidad mental, con la fantasía. La función de la 
imagen es establecer una comunicación entre lo que es diferente 
en tanto es diferente, sin atenuar la diferencia sino exaltándola. 
La ciudad, símbolo  complejo, expresa la tensión entre racion-
alidad geométrica y las existencias humanas. Un símbolo que 
concentra todas las reflexiones, todas las experiencias, conjeturas 
y construye una estructura con facetas en la que cada breve texto 
de imagen linda con otros en una sucesión que no implica una 
consecuencia o una jerarquía sino una red dentro de la cual se 
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pueden seguir múltiples recorridos y extraer conclusiones plurales 
y ramificadas.

La exactitud, las imágenes nítidas incisivas, memorables 
como la expresión de los matices del pensamiento y de la imagi-
nación. Exactitud e indeterminación son también los polos en los 
cuales  oscilan las conjeturas filosóficas irónicas, la búsqueda de 
lo indeterminado se convierte en la observación de lo múltiple.

La visibilidad, en torno a cada imagen se forma un campo 
de analogía, de simetría, de contraposiciones y la organización no 
es solo visual sino también conceptual. Todas las realidades y las 
fantasías pueden cobrar forma en la imagen, en la cual exteriori-
dad e interioridad, mundo y yo, experiencia y fantasía aparecen 
compuestos de la misma materia visual.

La multiplicidad, la imagen  como método de conocimiento, 
y sobre todo como red de conexiones entre hechos, entre per-
sonas, entre las cosas del mundo, presenta al mundo como 
un	enredo	o	una	maraña	o	un	ovillo,	la	imagen	no	atenúa	en	
absoluto su inextricable complejidad, la presencia simultánea 
de los elementos más heterogéneos que concurren a determinar 
cualquier acontecimiento.

La ciudad ofrece como paisaje cultural un catalogo casi 
infinito de seres, fenómenos y apariencias distintas; dibujando 
líneas y planos de discontinuidad que se resuelven de formas no 
siempre previsible. 

Los relatos son recorridos de colonización, de  agenciami-
ento y performance que ofrecen soluciones a la complejidad de la 
estructura de la ciudad y a sus procesos internos socioculturales.

La imagen multiplica la aparición en escena de toda una 
serie de instancias que se exploran e indagan como aproximación 
a las posibilidades expresivas, cognoscitivas e imaginativas de 
la imagen como los nuevos modos de pensar los conceptos y los 
producidos de la cultura hoy.
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“A confecção de mapas psicogeográficos e até simu-
lações, como a equação – mal fundada ou completamente 
arbitrária – estabelecida entre duas representações topográficas, 
podem ajudar a esclarecer certos deslocamentos de aspecto não 
gratuito mas totalmente insubmisso às solicitações habituais. Há 
pouco tempo, um amigo meu percorreu a região de Hartz, na 
Alemanha, usando um mapa da cidade de Londres e seguindo-
lhe cegamente todas as indicações.” 

DEBORD, Guy. Introdução a uma crítica da geografia 
urbana.

Parque Dom Pedro II, várzea do Carmo, situação urbana tão 
non sense, tão inclassificável, que para encará-lo como problema 
temos que lançar mão de processos os mais heterodoxos. Não 
se trata de adotar o sugerido pelos situacionistas na colocação 
a cima. Trata-se de ampliarmos os campos e concentrarmos a 
observação. Não propomos sobreposições de topografias nem 
usarmos o mapa de Londres em São Paulo, propomos mapear 
comportamentos distintos de um território tão atípico quanto es-
pecífico, quanto genérico nas metropoles industriais em processos 
de mutação.

Dar conta da complexidade de um vão daquelas proporções 
incrustado junto ao Centro da cidade requer a superposição de 
análises e percepções distintas, nenhuma prancha gráfica, nem 
conjuntos estáticos entre as partes, possibilita uma base analítica 
para proposições neste absurdamente grande terrain vague.

A opção pelo PDP para o workshop internacional em São 
Paulo, com a participação de estudantes vindos de países difer-
entes e de realidades urbanas bem menos tensas e densas, foi 

PDP - M . A . P . O . G . R . A . F . I . A

Jorge Bassani 
FAUUSP
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provocar, de fato, um shock, apresentar uma situação que, embora 
configura-se como estandar de condição metropolitana contem-
porânea, provocasse intenso grau de estranhamento.

As indefinições para o PDP constutui-se na principal moti-
vação para a escolha. O curto prazo de uma semana é impossível 
para quem o vê pela primeira vez fazer interpretação urbanística, 
propor uma intervenção seria mais difícil ainda. Mesmo desprovi-
do de caráter simbólico ou funcional, o buraco negro do Parque se 
apresenta como um dos nós de transportes centrais da metrópole. 

Mas, como situação propícia para práticas psicogeográficas 
e interpretações topológicas é um universo de possibilidades e, 
ainda, pode ser conduzido por métodos mais imediatos amparados 
na percepção física, derivas, leituras em esquemas e sistemas e nas 
reflexões coletivas dos grupos de trabalhos, caleidoscópicas por 
natureza, portanto abertas a experimentação.

O núcleo FAUUSP ao propor a área do PDP e o tema entre 
o local e o global pretendeu oferecer uma condição especial de 
experimentações, com potência ainda não vivenciada pelos 3 
workshops anteriores realizados em cidades bem menores. A 
RED-PUC, uma rede internacional engendrarda para estudar as 
problemáticas urbanas contemporâneas a partir das heterologias, 
estruturada em núcleos muito diversos e atraídos exatamente pela 
diversidades de pesquisas e métodos é o panorama mais adequado 
a estas experimentações e as discussões delas advindas.

Em relação às diversas linhas de pesquisas da RED, o PDP 
em suas patologias de contemporaneidade difusa oferece com-
plexidade adequada aos estudos dos diversos nodos. O caráter 

Zona leste e Parque 
Dom Pedro II vistos do 
alto do edifício Altino 

Arantes

PDP_versao2.0.indd   112 15/03/12   10h00



113

rizomático da situação urbana inomiável, sem qualquer traço ma-
tricial, e suas possibilidades de platô as colocam como objeto de 
estudo privilegiado. Especificamente para o Núcleo FAU, dedicado 
às mapografias temáticas e suas sobreposições em nível de mapas 
topológicos e cronotópicos, o PDP configura uma realidade com 
complexidade que exige outros procedimentos investigativos 
além dos métodos mecanicistas para analisar e projetar a cidade.

O que hoje chamamos de Parque é, em verdade, uma mor-
fologia indefinível, mas mesmo assim, podemos dizer que é uma 
morfologia, amórfica e sem significado, porém as vias expressas 
que o saltam em viadutos o colocam na lógica da malha viária 
estruturadora da cidade, porém distante de outros usos e usuários. 
O terreno disprovido de significado pelo isolamento proporciona-
do pelo sistema viário só faz sentido na lógica viária lá implan-
tada.

Mas o parque também é plataforma de aterrisagem para 
quem chega de transporte coletivo vindo do L e SE. Estação de 
metrô, terminal de ônibus, expresso Tiradentes, todos nas bordas, 
ignoram o centro do antigo parque e promovem enxames hu-
manos subindo a colina do Patio no rush matutino e no sentido 
contrário no vespertino.

Terminal é uma palavra apropriada para a chegada de ôni-
bus ao Centro vindo da Zona Leste. Como o outrora porto lá lo-
calizado, as multidões aportam no terminal, não existe conexão, 
é o fim de um tubo, a Radial Leste, não respira o percurso dos 
bairros à cidade. A chegada é o topo da Colina, pela Ladera Gen-
eral Carneiro.
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Na margem oposta, Retortas, Gazômetro. Assim como nos 
extremo Norte e Sul da área (Palácio da Industrias e Quartel em 
ruínas) a presença do patrimônio histórico da cidade que flutuam 
perdidos no terrain vague que não permite enraizamento algum.

A distribuição dos elementos desconectados pelo teritório 
produzem uma planta esquizofrênica e amórfica, autista em 
relação às duas margens, à Leste os tradicionais bairros operários 
da Mooca e Brás e à Oeste o próprio Centro histórico da cidade!

Entretanto, para um quadro analítico da situação devemos 
sobrepor a esta planta não só a paisagem configurada, como tam-
bém os movimentos sobre o solo, da mesma forma que os regis-
tros das condições de usos, sejam os sociais sejam os marginais e 
undergrounds, os indícios do sítio natural, as condições geográ-
ficas e geourbanas da construção da cidade. As superposições do 
diversos mapeamentos, nas diversas técnicas e suportes, registros, 
representações e simulações das condições heterológicas urba-
nas constiuti a base para analises multidisciplinares visando a 
intervenção no território, não o projeto total, mas situações que 
promovam a urbanidade e a conexão entre setores fundamentais 
para a própria história e permanência da cidade.

Entre o global e o local      
 O interno e o externo às superfícies urbanas

Nas últimas três décadas presenciamos uma grande 
produção teórica sobre a cidade vinculando sua condição e, 
principalmente, sua reprodução, à teorias muito complexas da 
lingüística, literárias e filosóficas. Já vimos isto antes no século 
XX, as aproximações do urbanismo à biologia (os organismos 
urbanos ou as árvores de Alexander), ou à antropologia (nos 
últimos CIAMs), contudo foram contatos muito superficiais e 
retóricos com as outras ciências, hoje temos um intrincamento 
bem mais severo e contatos estruturais entre as áreas do conheci-
mento.

Parecem tentativas de fusão do mundo da ficção, da litera-
tura, com o mundo da realidade. 

A Revolução Digital propiciou ferramentas especulativas e 
simulações para estas fusões. As análises das linguagens literárias 
ou psicanalistas acomodam-se modelicamente às estruturas 
construídas das cidades quando assentadas nas plataformas da 
linguagem numérica dos computadores, pois tudo é questão de 
representação e linguagem. 

Parque Dom Pedro II

Rua da Mooca

PDP_versao2.0.indd   115 15/03/12   10h00



116

PDP_versao2.0.indd   116 15/03/12   10h00



117

No mesmo período a complexidade metropolitana atingiu 
patamares que a retiram do saber específico e disciplinar, as for-
mas urbanas de vida e as carências ambientais para sustentá-las 
não cabem nas respostas de um único saber.

Contudo, os urbanistas continuam a projetar a cidade e 
construí-la. Possivelmente, agora, dialogando mais com outras 
ciências e outras lógicas, mas continuam a fazê-lo sobre suas 
representações e modelos geométricos cartesianos.

Por vezes, as reflexões trazidas das teorias complexas das 
ciências humanas e matemáticas mostram-se pouco produtivas, 
no sentido primário do termo, ou seja, demonstram certa queda 
para a divagação e a esterilidade prática. Mas não é sempre assim 
e, aparentemente, é urgente que novas lógicas sejam aplicadas 
ao entendimento e a reprodução material da cidade enquanto 
ambiente humano.

Aproximações

“Não há nenhuma realidade pré-discursiva. Cada reali-
dade se funda e se define por um discurso”.

Lacan.

Existe uma área do conhecimento humano que se dedica a 
entender as estruturas do pensamento e da percepção da reali-
dade, às vezes, as estruturas do pensamento na percepção da re-
alidade. Uma área que não intervêm no meio físico ou manipula 
matérias, mas decididamente interage de variadas formas com as 
disciplinas que se dedicam ao mundo físico. Nesta área localizam-
se, a lingüística, a psicologia, as ciências sociais, as teorias da 
comunicação e das artes e, especialmente, a filosofia, que a partir 
da modernidade passou a permear com todas elas e muitas outras.

São conhecimentos aplicados ao entendimento do pen-
samento, do cognitivo, do juízo, das formas de entender e agir 
sobre o meio físico e social. Para nós, neste texto, nos interessa 
sobremaneira o entendimento, as formas de enxergar a cidade, 
como meio físico-social e ambiente construído. Não propomos o 
exame minucioso das relações entre as teorias e metodologias do 
urbanismo com esta área do conhecimento. Trata-se de idéias de 
extrema complexidade, não daríamos conta aqui. O que propo-
mos é identificar algumas portas para o estudante de arquitetura 
e urbanismo, ainda não iniciado, penetrar nesta esfera dos de-
bates sobre a cidade contemporânea.
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Entradas com o objetivo de gerar problematizações da cidade 
embasadas por um enxergar-como mais do que um saber-como, as-
sim entendemos o que é apresentado por estas aproximações entre 
as teorias do urbanismo e as filosofias, algumas trataremos a seguir. 

Rizomas e Platôs

O filósofo francês Gilles Deleuze (1925-95) não aponta seus 
pensamentos para a cidade, objeto físico, e muito menos para os 
mecanismos de sua construção. Deleuze é filósofo no sentido es-
trito, professor de História da Filosofia por muitos anos, estudioso 
de Spinoza e Nietzsche. A aproximação com Felix Guattari (1930-
92) no final dos anos 60 o aproxima da psicanálise e forma uma 
parceria muito fértil, da grande produção faz parte a obra “Mil 
platôs – capitalismo e esquizofrenia” de 1980.

Conceitos desenvolvidos na obra como rizomas, platôs e 
desterritorialização foram incorporados com frequência ao vocab-
ulário urbanístico. E não só ao urbanístico, mas a vários outros, 
a salientar o da geografia. Mil Platôs trata do conhecimento, do 
uno e dos múltiplos, certa ruptura com o dualismo sujeito-objeto; 
sua leitura remete mais à psicanálise do que aos territórios do 
urbanismo ou da geografia.
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No entanto, os conceitos como estão formulados pela 
dupla de filósofos encontram um paralelo de fundamentos com 
a complexidade apresentada pela situação metropolitana após o 
esgotamento dos métodos modernistas para se analisar e projetar 
a cidade: “Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra 
sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo”1.

“Os rizomas obedecem a certas característica aproximati-
vas:

1° e 2° - Princípios da conexão e de heterogeneidade: 
qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer 
outro e deve sê-lo...

3° - Princípio de multiplicidade: é somente quando o 
múltiplo é efetivamente como substantivo,...

4° - Princípio da ruptura a-significante: contra os cortes 
demasiados significante que separam as estruturas, ou que 
atravessam uma estrutura...

5° e 6° - Princípio de cartografia e de decalcomania: um 
rizoma não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural 
ou generativo...”

Gilles Deleuze e Félix Guattari 2

Rizoma é o anti-matricial, o que vai além do modelo e do 
genético. A complexidade do pensamento de Deleuze e Guat-
tari deve ser esmiuçado na própria obra e no grande número de 
interpretações relacionadas à outras disciplinas produzido nos 
últimos anos. Entretanto, o chamado promovido pelos autores 
no sentido de abandonar as lógicas binárias e simplificadoras 
oferecem um campo fértil para pensarmos as condições e práticas 
do urbanismo contemporâneo e sua capacidade de transformação 
das cidades. A conceituação dada por eles a “platô” encaixa-se 
perfeitamente tanto à produção projetual das intervenções urba-
nas recentes, quanto à sua crítica.

“Chamamos ‘platô’ toda a multiplicidade conectável com 
outras hastes subterrâneas superficiais de maneira a formar e 
estender um rizoma.... Cada platô pode ser lido em qualquer 
posição e posto em relação com qualquer outro”.

Gilles Deleuze e Félix Guattari 3

Mapas e rizomas – Ao propormos a condição de morfo-

1 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil  Platôs – capitalismo e esquizo-

frenia, vol 1. Trad,: NETO, Aurélio G.; COSTA, Célia P. Rio de Janeiro, Ed. 34, 

1995. P.15.

2 idem. p.15-21.

3 Idem. P.33.
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logia vaga e desterritorializada do PDP para os debates no 4º. 
Workshop da RED-PUC em São Paulo, propomos sua percepção 
e prospecção na condição de platô. O PDP enquanto platô a 
procura de conexões, propomos pensar suas hastes para formar e 
estendê-lo em rizoma. Para tanto, abrir mão dos decalques - no 
nosso caso, as plantas-padrão da cidade e as respostas prontas do 
urbanismo – e fazer mapas, distanciar-se da noção de árvore para 
o PDP: “A árvore articula e hierarquiza os decalques, os decalques 
são como folhas de uma árvore”4.

À margem dos modelos abstratos aplicados ao estudo dos 
rizomas na condição metropolitana, propomos uma possibilidade 
ensaística metodológica, os mapas como condição aberta de estu-
do a priori da conceituação, uma base de assentamento, represen-
tações táteis da condição urbana. Algumas formulações pinçadas 
de Mil Platôs, mais que a imprudente proposta se fornecer bases 
teóricas para este momento, procuram conduzir a um posiciona-
mento perante o fato urbano, uma plataforma para a experimen-
tação metodológica. E, sem dúvida, elas têm esse potencial:

“Diferente é o rizoma, mapa e não decalque. Fazer o mapa, 
não o decalque. Ele contribui para a conexão dos campos, para 
o desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima 
sobre um plano de consciência. Ele faz parte de um rizoma. 
O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 
desmontável, reversível, suscetível de receber modificações con-
stantemente”.

Gilles Deleuze E Félix Guattari 5

Claro, nos referimos ao metodológico nessa condição 
experimental, sem a ortodoxia do tradicional planejamento ur-
bano, não de forma a ignorá-lo, mas de ampliar os horizontes de 
análises. As relações observadas nos confirmam estas experiên-
cias metodológicas, como exemplificam de forma contundente 
as aproximações entre anunciações de Deleuze e Guattari com os 
procedimentos artísticos, políticos, urbanísticos do Situacionismo. 
O trecho abaixo, se destacado do contexto neuro-linguístico, é a 
própria descrição da ilustração para Naked City de G. Debord.

“Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagem 
de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 
grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, 
concebê-lo como obra de arte, construí-lo como ação política 
ou como uma meditação”.

4 Idem. P.21.
5 Idem. P.23.
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Gilles Deleuze e Félix Guattari 6

Cronótopos

A linguística russa no primeiro período soviético construiu 
uma grande teoria sobre a análise das estruturas internas à lin-
guagem, aplicável tanto às artes como às demais atividades hu-
manas e, também, à cidade na condição de texto, de linguagem, ou 
de espaço de congestão das linguagens. Genericamente reconhecido 
como escola do método formal, as teorias foram abrigadas em dois 
grupos principais, o Círculo Linguístido de Moscou e o OPOYAZ - 
Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética - de Leningrado.

“A escola de estudo do método formal praticamente é 
formada a partir do panorama descoberto pelas vanguardas 
artísticas, do Cubo-futurismo ao Construtivismo: “toda a atu-
ação dos futuristas russos estava encaminhada para a pesquisa 
de uma linguagem..., já em 1.913, o grupo cubo-futurista pub-
lica uma ‘Declaração da palavra como tal’, expressão que seria 
usada pelos formalistas para indicar a necessidade de um estudo 
puramente formal da linguagem”.

6 Idem. P.21-22.

The Naked City, 
illustration de 

l'hypothèse des plaques 
tournantes - Guy 
Debord em 1957
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Boris Schnaiderman 7

Os primeiros escritos teóricos de Victor Chklóvski com 
este teor aparecem a partir de 1914 e conterão os princípios das 
teorias defendidas pelos dois principais grupos que contavam 
com intelectuais como: Chklóvski, Eikhenbaum, Jackobson, Ossip 
Brik, Arvatov, Bakhtin e outros. Ao lado de especulações sobre as 
gêneses da linguagem e da crítica literária, os formalistas deix-
aram uma enorme obra sobre a operação da linguagem na obra 
artística, o processo (proun), os materiais e suas relações. Dos 
desdobramentos destas gostaríamos de levantar alguns aspectos 
que emergem como substanciais para a discussão sobre a cidade 
contemporânea.

Embora as teses dos formalistas nos remetam inicialmente a 
um estudo quase que de pura morfologia, é importante frisar que 
toda a teoria formalista visa basicamente o estudo das relações 
entre os elementos sintáticos e semânticos da obra artística e as 
respectivas formas de percepção. O que os diferencia dos métodos 
tradicionais de apreciação da arte é a eliminação de simbologias 
filosóficas ou religiosas embutidas na leitura do signo artístico, e 
a aproximação das questões específicas da materialidade da arte, 
sua estrutura e construção. “à tradicional divisão entre forma e 
conteúdo, diferenciando entre momentos estéticos e não-estéticos 
na arte, se opunha outra divisão entre material e método”8.

A ampliação dos valores cognitivos da arte proporcionada 
por suas qualidades sintáticas é o que motiva Chklóvski na maior 
parte de sua teoria. O estranhamento por ele colocado é, em 
última instância, a retirada do objeto (signo) de um contexto que 
lhe atribui um valor restrito e automático para outro em que ele 
opera com significados variáveis. Para Chklóvski: 

“A arte é feita para dar a sensação de coisa enquanto 
coisa vista e não enquanto coisa reconhecida; o procedimento 
é o procedimento da representação insólita das coisas, é o 
procedimento da forma confusa que aumenta a dificuldade e a 
duração da percepção”.

Victor Chklóvski 9

7 Schnaiderman, Boris. A poética de Maiakóvski (2 ed). São Paulo: Per-

spectiva, 1984, p. 164.

8 Strigalev, Anatoli. ‘De la pintura a la constroción de la materia’. In: 

SALVADÓ, Tom (org.). Constructivismo ruso. Trad.: G. Baravalle. Barcelona: Ser-

bal, 1994. P.144.

9 Chklóvski, Victor. In: FERRARA, Lucrécia D’Acrécia. A estratégia dos 

signos. São Paulo: Perspectiva, 1981, p.34.
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Ou seja, a arte é procedimento e relação entre os materiais 
e o artista é o “instigador da revolta das coisas”. De tal maneira 
os signos adquirem a autonomia absoluta chegando a um signo 
puro que deve ser lido a partir das relações que estabelece com 
os outros signos no contexto que lhe é atribuído. A arte “é pura 
forma, não é objeto, não é material. De modo que a escala da 
obra, o significado aritmético do numerador e o denominador 
são insignificantes: o que importa é sua relação”10, tal como na 
cidade e suas escalas.

Nas condições que estão dadas pela contemporaneidade 
às artes e à cidade, e nas condições que se colocam as teorias 
formalistas em relação à linguagem construída, podemos, com 
relativa tranquilidade, sem se estender demais em justificativas, 
ampliar as colocações para a análise da construção e percepção 
do ambiente urbano.

Mikhail Bakhtin, do OPOYAZ como Chklóvski, formulou o 
cronótopo (crono = tempo / topo = lugar), a unidade de tempo-
espaço que possibilita o acontecimento na literatura. Quando as 
duas noções se cruzam estabelece-se a ação, mais, se estabelece 
as condições estéticas, estas são inerentes a esta conjunção. A 
análise literária de Bakhtin apóia-se na identificação do cronó-
topo – ou dos vários cronótopos -  da obra na criação da atmos-
fera, ou do gênero, e das suas potencialidades para conduzir o 
percurso tempo-espacial histórico. O momento histórico funda-
menta sua avaliação da linguagem. As noções de trans-linguística 
e inrer-textualidade são atribuídas a sua teoria na medida em que 
nega a linguagem como sistema uno e de repetição constante. 

“Mesmo a forma mais elementar de cronótopo, a aventu-
ra abstrata, está sujeita a condições inter-textuais e históricas 
que transformam qualquer apropriação das suas características 
repetíveis numa elocução, isto é, num texto com um significado 
particular numa situação específica”.

M. Bakhtin 11

As idéias do signo puro e do cronótopo, além de encontrar 
paralelos com o discurso não matricial dos rizomas, também am-
plia as possibilidades de leitura da forma urbana e das expressões 
que ela comporta, tanto em sua condição inter-textual, o discurso 
formado por linguagens diversas, quanto pelo corte no tempo-

10 Chklóvski, V. In: Ferrara, L. Op. cit, p. 145.

11 Bakhtin, M. M. The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael 

Holquist. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin and London: Univer-

sity of Texas Press, 1981.p 118

Travessia da linha 
férrea no Pari
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espaço da história e do momento, do crônico e do sincrônico na 
análise do urbano. 

A Topologia de Lacan

Podemos aproximar a tentativa de Mil Platôs em figurar 
uma geografia do pensamento, utilizando a figura biológica do 
rizoma, com as do médico neurologista Jacques Lacan (1901-
81) em desenhar as geografias do consciente e do inconsciente 
utilizando-se da matemática, mais especificamente da Topologia. 

Lacan talvez seja mais complexo que Deleuze e Guattari, 
suas idéias anunciadas nos Seminários e depois transcritas e 
publicadas são propositadamente nebulosas com sentidos que se 
chocam, são de uma continuidade pouco explícita, sugerem este 
grau de indefinição dos significados, ou da impossibilidade de 
significados definitivos.

Tal postura nos indica claramente que a aplicação lacani-
ana da topologia é bastante aberta em interpretações e bastante 
específica na aplicabilidade psicanalista.

Topologia é a matemática da continuidade permanente, é 
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o estudo matemático dos espaços topológicos, se aproxima da 
geometria por também se debruçar sobre figuras desenháveis. 
No entanto, enquanto a geometria estuda figuras – nas três 
dimensões – em formas constantes e estáveis, a topologia estuda 
formas em transformação e instáveis. A topologia, grosso modo, 
se dedica à elasticidade das formas. Também podemos associar 
à geometria a mensuração e análise do espaço; enquanto que a 
topologia às relações definidas pelo lugar, pela liquidez contínua 
destas formas, pela relação complexa entre interior e exterior 
definidos por ela. É a matemática da fita de Möebius.

O termo é empregado em diversas disciplinas com sentidos 
ou aplicações variados, mas permanecer a idéia de uma ciência 
exata das relações. Usa-se o termo na Engenharia relacionado à 
análise combinatória; na Informática às disposições dos conecta-
dos às networks, topologia de rede; na Topografia, a modelação 
dos territórios. Diz-se mapa topológico, especialmente na Comu-
nicação-Visual, para os mapas esquemáticos de sistemas espa-
ciais, por exemplo, os mapas estampados no metrô com a sequên-
cia das estações; isto porque para a topologia é insignificante 
medidas ou distâncias e sim a relação seqüencial. Mais à frente 
usaremos a idéia do mapa topológico com outro sentido.

Somente a idéia da matemática das formas em transfor-
mação, dos exteriores interiorizados e suas representações e 
análises gráficas, já seria, em si, favoráveis às representações 
analíticas da instabilidade formal e semântica da cidade pós-
industrial e, também, para as especulações metodológicas aqui 
conduzidas. A arquitetura de edifícios das últimas décadas tirou 
partido das formas topológicas e do ferramental dos softwares 
paramétricos para viabilizá-la em projetos. Queremos ressaltar 

Figuras topológicas

Cross-Cap

PDP_versao2.0.indd   127 15/03/12   10h00



128

PDP_versao2.0.indd   128 15/03/12   10h00



129

aqui sua utilização na arquitetura das cidades e na compreensão 
dos complexos fenômenos urbanos.

Neste sentido a dimensão da psicanálise, do foco no in-
consciente, sugerida por Lacan – a parte todo o uso disciplinar 
psicanalítico – veste a topologia de um caráter investigativo 
do lugar-ambiente, do lugar real, da percepção, da construção 
de significados. Assim introduzimos duas questões bem iniciais 
da topologia na psicanálise lacaniana e seu imenso e complexo 
estudo.

A primeira é a divisão antagônica de significante e signifi-
cado. Para a desconstrução deste antagonismo Lacan utiliza-se 
das teorias da lingüística de Ferdinand de Saussure, toda a obra 
de Lacan dialoga intensamente com a lingüística, não poderia 
ser diferente, além de Saussure, Lacan estudou também o russo 
Jakobson. De Saussure ele partiu da figura da folha de papel com 
a palavra significante escrita de um lado e significado de outro 
para escrevê-las nas duas superfícies opostas da fita de Möebius. 
Ou seja, Lacan cria uma imagem onde significante e significado 
são instâncias que se confundem - ou se relativizam no espaço - 
e dão continuidade uma à outra.

O mesmo se aplica a outras noções, consciente e inconsci-
ente, interior e exterior, sujeito e realidade. A topologia serve de 
instrumento analítico e representativo das complexas abstrações 
do psicanalista. Assim ele utiliza o toro (secção plana das formas 
topológicas), o croos cap (nó de estrangulamento das defor-
mações) e a garrafa de Klein (a montagem de espaços topológicos 
formados por dois croos caps). Esta última a mais perfeita ima-
gem física da dialética interior-exterior.

Fita de Moebius e 
Garrafa de Klein
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Lacan utiliza estes conceitos para a concepção de incon-
sciente presente na imagem do nó borromeano, a junção de 
três anéis unidos entre si, mas que a remoção de um deles faz 
os outros dois também ficariam livres. Lacan apresentou este 
enigma em um de seus Seminários, a solução seria a deformação 
topológica dos anéis:

“Cada um dos três círculos do nó borromeano representa 
umas das instâncias que compõe o aparelho psíquico: 

1) o simbólico, a combinatória sem substância que or-
ganiza os significantes; 

2) o imaginário, a dimensão do que se vê ou que se 
pensa que se vê dos objetos; e 

3) o real, aquilo que, por escapar à possibilidade de 
recobrimento total pelos significantes, permanece na zona do 
inominável”12.

A segunda questão é que para Lacan o real não é passível 
de representação, na medida permanece na zona do inominável. 
Uma interpretação nossa, não de Lacan, de aproximação às 
questões próprias do estudo da cidade e, principalmente, para 
uma atualização metodológica destes estudos, o real não é passív-
el de representação tal a sua condição de elasticidade e mutação, 
principalmente em sua transformação permanente no contato 
com o sujeito - individuo ou coletivo - e a apropriação que este 
faz de seus significantes.

Simplificando, Lacan se utiliza da topologia para o regis-
tro gráfico e analítico da forma mais insondável para a mente 
humana, o próprio inconsciente. Embalados por suas teorias e as 
outras apresentadas, podemos propor bases topológicas para com-
preensão da complexidade da forma urbana.

12 O MÁGICO DO REAL. Carla Tavares, Cláudio Mazur, Eduardo Bertolini 

e Laurette Ribeiro. In: http://www.psicanaliselacaniana.com/estudos/magicoreal.

html

Unidade Tripartide  
Max Bill  
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Mapografia

A inspiração é situacionista impulsionada pela filosofia e 
psicanálise contemporâneas. Fazer mapas a partir da experiência 
com o urbano, a partir do contato com a realidade inclassificável, 
uma experiência perceptiva, corporal, sem, contudo, desprezar o 
comportamento analítico e o repertório técnico. O que mais nos 
inspira nos situacionistas é o posicionamento perante o mundano 
do urbano em suas potencialidades poéticas e políticas. Mas, tam-
bém, uma parte dos métodos, uma parcela considerável de textos 
como a Teoria da Deriva ou o Programa para um Novo Urban-
ismo fornece questões explícitas de metodologia: 

“O campo espacial da deriva será mais ou menos vago 
ou preciso segundo a busca do estudo do terreno ou resultados 
emocionalmente desconcertantes. Não há o que se descuidar, já 
que estes dois aspectos da deriva apresentam múltiplas interfer-
ências, e que é impossível isolar um deles em estado puro... Se 
nos dedicarmos à exploração direta do terreno é que preferimos 
a busca de um urbanismo psicogeográfico”.

Debord, Guy 13 

Apontamos questões metodológicas em uma teoria tão 
libertária e criativa quanto a da Deriva motivados pela necessi-
dade, aqui colocada, de compor procedimentos mapográficos para 
o entendimento das condições urbanas. Fazer mapas, atividade 
meio e atividade fim, é colocada como processo de entendimento 
e descobrimento das pulsações do ambiente urbana com a finali-
dade de intervenção urbanística que considere estas pulsações, 
um urbanismo psicogeográfico. Porém não só no sentido etéreo 
do termo, mas, ao contrário, como intervenção no cotidiano, 
política como propunha Debord.

De tal forma são propostos os mapas, como representações 
de um escaramuçar do território urbano, um cavar ou dissecar 
dos ambientes da cidade por meio da deriva e da agudeza da 
percepção. Esta é a inspiração situacionista e a plataforma para 
formas mais abrangentes e profundas de análise da condição 
sócio-material da cidade. A deriva deve ser praticada e aprendida:

“O ensino da deriva permite estabelecer os primeiro quadros 
das articulações psicogeográficas de uma cidade moderna. Além 
do reconhecimento de unidades de ambiente, de seus compo-

13 Debord, Guy. Teoria da deriva. 1958. Texto publicado no nº. 2 da 

revista Internacional Situacionista em dezembro de 1958.   In: http://br.geocities.

com/anopetil/teoriaderiva.htm

O Centro, fraturas 
e conexões com o 
“vetor Leste”
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nentes principais e de sua localização espacial, se percebe seus 
eixos principais de caminhos, suas saídas e suas defesas. Chega-se 
assim à hipótese central da existência de placas giratórias psico-
geográficas. Medem-se as distâncias que separam efetivamente os 
lugares de uma cidade que não têm relação com o que uma visão 
aproximativa de um plano urbano poderia perceber”14.

Como na ilustração de Naked City15, a postura situacionista 
rompe com relações hierárquicas e sectárias substituindo-as por 
novas relações amparadas na percepção complexa da cidade, 
uma flanerie além de poética e filosófica, como fora a de Baude-
laire, também política e técnica, pois não se conforma em fruir 
as dinâmicas urbanas, mas, principalmente, atuar e transformar o 
seu cotidiano.

As teorias e manifestos situacionistas datam dos anos de 
1950 e 60, estão marcados pelos signos da época, mas também 
apontam para um futuro, muito de seus enunciados vieram 
compor parcela significativa das discussões sobre a vida urbana 
até os dias de hoje. Contudo, é impossível que contemplem as 
configurações das cidades pós-industriais, globais ou o nome que 
dermos para esta cidade em mutação no final do século, processo 
que coincide com os desenvolvimentos da revolução digital. 
Os parâmetros sócio-econômicos agora são outros e a natureza 
urbana mais ainda.

A lógica da rede implantou-se na cidade com velocidade 
absurda, em menos de duas décadas as metrópoles passaram da 
lógica mecânica para a digital, tanto nas formas de produção 
e reprodução delas mesmas, quanto nas ocupações informais 
de seus territórios. A cidade, sua produção histórica de lugar a 
espaço e a território, passa agora a constituir uma rede de ter-
ritórios, ou territórios em rede.

Neste sentido tomamos como referência os conceitos de 
platôs e rizomas, como forma de observar os textos urbanos, suas 
inscrições e relações. Os conceitos apresentados no primeiro vol-
ume (na edição brasileira) de Mil platôs de Deleuze e Guattari so-
bre processos não matriciais e a reprodução rizomática fornecem 

14 Idem.

15 “The Naked City talvez seja a melhor ilustração do pensamento urbano 

situacionista, a melhor representação gráfica da psicogeografia e da deriva...As 

unidades estão colocadas no mapa de forma aparentemente aleatória, pois não 

correspondem à sua localização no mapa da cidade real, mas demonstram uma 

organização afetiva desses espaços ditada pela experiência da deriva.”( Breve 

histórico da Internacional Situacionista – IS (1), Paola Berenstein Jacques).

PDP_versao2.0.indd   134 15/03/12   10h00



135

possibilidades de novos entendimentos dos processos urbanos não 
representáveis pelas lógicas da objetividade técnica.

Para Deleuze, como já foi imensamente repetido, filosofia é 
“criar conceitos” e não repeti-los. É a filosofia da ação, do desejo 
e da experimentação. Ele é personalidade ímpar e cristalizada 
como referência em inúmeras áreas do conhecimento, das artes 
às ciências, entretanto, é a conjunção Deleuze+Guattari que nos 
interessa aqui e, mais ainda, a teoria dos múltiplos produzida por 
esta conjunção em Mil platôs.

Roberto Machado, em Deleuze, a arte e a filosofia, se em-
penha em demonstrar que não existem substanciais diferenças na 
filosofia de Deleuze pré e pós encontro com Guattari. Na argu-
mentação ele indica para mudanças puramente terminológicas e 
não conceituais da seguinte forma:

“Um exemplo importante de mudança que considero mais 
terminológica do que conceitual, ocorrida na época do encon-
tro com Guattari, diz respeito à palavra ‘interpretação’, utilizada 
por Deleuze constantemente na década de 60. (com Guattari)...
sempre para evitar a representação, e principalmente para criticar 
a psicanálise e a lingüística, Deleuze critica o procedimento de in-
terpretação em nome da ‘maquinação’ ou da ‘experimentação’.”16

Provavelmente Machado está correto em sua avaliação em 
relação à coerência e continuidade da filosofia de Deleuze; porém, 
para nós, que nos propomos a observar a cidade considerando a 
teoria dos múltiplos, criticar a noção de interpretação, substituin-
do-a pelas de maquinação e experimentação, não é, em absoluto, 
puramente terminológica. Ela é uma questão de fundamentação 
conceitual e, nos propósitos deste artigo, metodológica.

Portanto, se a filosofia de Deleuze continua a mesma, é 
a soma com o ativismo político e a psicanálise de Guattari que 
constituem o elenco de conceitos metodológicos que propomos 
aplicar na produção processual dos mapas. Mapas que criem con-
ceitos, que estabeleçam relações.

Na lógica das redes, da fragmentação exposta da cidade 
contemporânea, da sua realidade mutável e não representável, 
estabelecer relações significa reinventá-las (pensemos a geografia 
autista do PDP), significa entender os mapas como associações 
rizomáticas. Se os processos urbanos industriais e pós produziram 
uma infinidade de guetos, clusters e descontinuidades na cidade, 

16 Machado, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Zahar, RJ, 2009. P. 162
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o que ela nos oferece é essa infinidade de platôs em potenciali-
dades, precisamos de mapas que indique condições de ligações, 
estabelecer rizomas.

Mil platôs aponta para o processual do mapa, ao contrário 
do decalque, ao contrário da repetição e do vínculo matricial que 
exclui de maneira definitiva o que está fora de sua lógica. O mapa 
cria conceitos e cria outros vínculos por meio da maquinação e 
da experimentação em detrimento da representação/interpretação 
que promove a repetição.

A associação da imagem de  -city + mapas e processos 
psicogeográficos + teoria dos múltiplos + rizomas (ligações) + 
platôs (potencialidades) é estimulante. Fazer mapas como platôs 
em associações rizomáticas.

E como são estes mapas...?

Mapas topológicos. Já que nos é impossível a representação 
do real, tentemos uma aproximação mais contundente com a 
realidade. E fazer seus mapas.

Recorremos às noções de topologia com o objetivo de orien-
tar a produção material dos mapas. Em que sentido? 

Fazer mapas para estudantes de arquitetura - acostuma-
dos às bases cartográficas de projeto, as plantas cadastrais, a 
informação objetiva e restrita viário, quadras e parcelamento em 
representações bidimensionais - constitui uma atividade de sobre-
por informações também objetivas e estatísticas a estas bases, ou 
seja, mapear, um passo aquém de construir ou maquinar mapas. 
A topologia nos ajuda a observar outras relações além da escala 
matemática euclidiana. Também apóia uma visão de continuidade 
dos fenômenos como alternativa à sobreposição de planos de 
representação estáticos e incomunicáveis. O problema do mapa 
é como representar a flexibilidade forma-espacial e a interpen-
etração dos acontecimentos urbanos operados em um recorte 
definido da cidade.

Para encarar este problema é que propomos as noções de 
topologia, tanto as extraídas da matemática, como as utilizadas 
por Lacan. Enquanto área da matemática a topologia fornece 
instrumental para uma observação mais fluída da condição 
física urbana, é impossível para as plantas estáticas derivadas da 
geometria euclidiana e submissa à escala numérica fornecerem 
os dados de uma realidade tão dinâmica como a cidade atual. A 
topologia se estabelece a partir das formas elásticas e expansíveis, 
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seus elementos analíticos compõem-se da derivação, não da to-
talidade homogênea, as formas analisadas são aquelas resultantes 
do híbrido, as formas sem a oposição interior-exterior, onde cada 
um se seus pontos depende do desenvolvimento de todos, mas 
estabelece relações únicas e particulares com os demais, não ex-
iste o centro, ou o raio constante, menos ainda ângulos retos ou 
lados que obedecem um único regulamento. A forma topológica 
em desenvolvimento contínuo e expansivo é a própria forma 
urbana. A cidade como a garrafa de Klein, onde cada corte orto-
gonal nunca é igual a outro, a forma contínua e infinita porque 
sempre volta ao ponto de partida

Entretanto, não apontamos a topologia unicamente para 
enfrentarmos o problema morfológico, ou das representações 
seqüenciais. A aplicação que Lacan fez da topologia no sentido 
de demonstrar as relações intercambiáveis entre consciente e 
inconsciente nos abre horizontes muito mais férteis.

Não só de textos formais, objetuais, compõe-se a dinâmica 
urbana. Ela é feita da sobreposição de camadas experimenta-
das desde a contemplação distraída à usabilidade frenética. A 
cidade está no objeto e está no sujeito, não nos interessa mapear 
o objeto e, sim, as relações que o transformam em contato com 
o sujeito coletivo. O problema apresentado por Lacan para o nó 
borromeano: três aros interligados na situação em que se um 
deles for retirado os demais também fiquem livres. A resposta: a 
dobra entre eles, a mudança de nível (ou de camada). 

As dobras na forma urbana, ou a dobra na experimentação 
do objeto urbano, é o elemento de vínculo entre os fenômenos 
mapografados. Para Lacan, os três aros são os níveis do sim-
bólico, do imaginário e do real. Os três permanecem unidos, 
entretanto a retirada de qualquer um deles desvincula os outros. 
Os mapas vasculham e expõem as dobras, portanto os mapas 
também são materializações do simbólico, imaginário e real.

Contudo, estas materializações temporais não permanecem 
estáticas em sua condição, da mesma forma que para Lacan, os 
aros se organizam de forma diferente um dos outros e são inter-
cambiáveis, ou seja, cada organização entre eles é sempre tem-
porária, pois cada um pode assumir o papel de qualquer outro. 
Não existe limite mapográfico entre o imaginário ou o simbólico 
e o real. O mapa cria cidade imagens e realidades urbanas.

Esta condição nos leva a outra questão: A natureza do 
mapa, mapear o quê? Tudo o que couber em cada um dos aros, e 
tudo pode mudar de aro e ser observado como outra modalidade 
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de fenômeno e nova imagem mapográfica. Um exemplo: Podemos 
mapear o lixo de uma dada área urbana, este mapeamento é, 
em verdade, uma série de mapas, podemos ter mapas ‘reais’ do 
lixo e seu esparramento dimensional pela cidade, mas também 
podemos ter mapas reais da composição química deste mesmo 
lixo. Entretanto, podemos ter mapas simbólicos deste mesmo lixo, 
em relação ao sociológico ou ao cultural, ou mesmo ao mercado-
lógico. Da mesma forma mapografia imaginárias dos detritos que 
compõe a narrativa da sobrevivência nas cidades.

A análise mapográfica consiste da diversidade dos temas 
mapeados e das condições de mapeamento. Topologicamente ela 
processa-se com a fusão e a extrusão de mapas diversos, em ma-
teriais e técnicas diversas, em escalas diversas e sem escala, mas 
com dobras o suficiente para definir relações de experimentação 
do tempo-espaço.

As possibilidades abertas pela informática e pelos mapea-
mentos eletrônicos com geo-processamento (GIS), nos oferecem 
novas ferramentas para sobrepor, montar, fazer extrusão, mixar 
mapas; porém sua criação é a experiência do vivenciar o ambi-
ente, é o embate com a matéria e sua revolta. A Revolução Digital 
operou um achatamento das noções de tempo e espaço, todas 
as coisas e movimentos no mesmo momento no mesmo espaço. 
Tempo e espaço são noções que se confundem na economia 
globalizada e nas relações pessoais por redes sociais. O cronótopo 
criado por Bakhtin para a análise literária é agora uma unidade 
atomizada da convivência real com a cidade.

“Fazer mapas é perceber as situações cronotópicas da ex-
periência urbana, é perceber que “por uma fração de segundos, 
a possibilidade ou a não-possibilidade se desenha”.

Edwiges Zaccur 17

Fazer mapas... para uma renovada compreensão da cidade e 
seus fenômenos.

17 Zaccur, Edwiges. “Metodologias abertas a itinerâncias, interações e 

errâncias cotidianas”. In: GARCIA, Regina Leite (org.). Método: pesquisa com o 

cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
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1810
Planta da Imperial Cidade de São Paulo

Levantada em 1810 pelo Capitão de Engenheiros Rufino José Felizardo Costa
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1841
Planta da Cidade de São Paulo 

    Executor / Contratante: Carlos Abrão Bresser 
engenheiro militar, engenheiro civil e major do exército da Prússia.
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1842
Carta da Capital de São Paulo

 Executor / Contratante: Ilmo. Sr. Barão de Caxias mandou executar pelo 
Engenheiro da Columna: José Jacques da Costa Henrique — Fortificador da Capital
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1855
Mappa da Imperial Cidade de São Paulo
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1868
Planta da Cidade de São Paulo
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1881
Planta da Cidade de São Paulo

Reprodução Cartográfica

Escala original 1: 5 000

Executor / Contratante: Engenheiro-chefe Henry Borden Joyner MICE 
/ Companhia Cantareira e Esgotos Referência dos Edifícios Públicos. 

Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo. São Paulo antigo: 
Plantas da Cidade. São Paulo: Cia Melhoramentos, 1954.
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1890
Planta da Capital do Estado de São Paulo e seus arrabaldes

Reprodução Cartográfica

Escala Original 1: 6 000

Executor / Contratante: Jules Martin

  Descrição: Centro Histórico até Cemitério Consolação, 
com Estrada de Ferro Santos-Jundiaí

Fonte: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo. São Paulo 
antigo: Plantas da Cidade. São Paulo: Cia Melhoramentos, 1954.
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1897
Planta Geral da Capital de São Paulo

Reprodução Cartográfica

Escala Original: 1: 20 000

Executor / Contratante: Intendente de Obras Dr. Gomes Cardim

Fonte: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo. São Paulo antigo: 
Plantas da Cidade. São Paulo: Cia Melhoramentos, 1954.
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1905
Planta Geral da Cidade de São Paulo

Reprodução Cartográfica

Escala Original: 1: 20 000

 Executor / Contratante: Engenheiros Alexandre M, Cococi e Luiz Fructuoso 
F. Costa — Comissão Geográfica e Geológica / Prefeitura Municipal
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1916
Planta da Cidade de São Paulo

Reprodução Cartográfica

Escala Original: 1: 20 000

 Executor / Contratante: Divisão Cadastral da 2a Seção de Diretoria De 
Obras e Viação — Prefeitura Municipal
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1930
Mapa Topográfico do Município de São Paulo 

Reprodução Cartográfica

Escala Original: 1: 5 000

 Executor / Contratante: Empresa Sara Brasil S/A Prefeitura Municipal
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1954
Município de São Paulo

Reprodução Cartográfica

Escala Original: 1: 2 000

 Executor / Contratante: Vasp Aerofotogrametria S/A e Serviços 
Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul S/A — Prefeitura Municipal
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1974
Município de São Paulo

Reprodução Cartográfica

Escala Original: 1: 2 000

 Contratante: Companhia de Saneamento de São Paulo— Sabesp e 
Eletricidade de São Paulo S/A — Eletropaulo, executado pelo Grupo Executivo 

da Grande São Paulo — GEGRAN, subordinado à Secretaria de Economia e 
Planejamento da Prefeitura Municipal de São Paulo
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1974
Imagem de Satélite

Reprodução Digital

 Contratante: Imagens 2012 Snes/ Spot Image, DigitalGlobe, GeoEye, Dados 
Cartográficos 2012 Google Link 
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