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Resumo
Esta pesquisa tem como objeto a cidade como imagem, a questão se concentra
em saber como aquela imagem interfere nas experiências de mediação desenvolvidas
com os usuários. Através da visualidade urbana, o usuário/fruidor do espaço público
vivencia a cidade considerando dois vetores básicos: um programado pelo poder público/
privado, utilizando a cidade para comunicá-la em forma de mercadoria e ordenar o
comportamento dos usuários; outro que desenvolve processos de comunicação que levam
à apropriação da cidade pela ação cotidiana dos usuários. Através do método da deriva,
proposto pela Internacional Situacionista nos anos 1950 e considerando que a base
desse método consiste na apreensão do espaço público por andanças sistemáticas, sem
uma preocupação com um deslocamento previamente planejado, procura-se resgatar as
relações psicogeográficas entre o usuário e o espaço público a fim de apreender as relações
comunicativas que se estabelecem entre sujeito e cidade transformada em mercadoria
ou por ele assumida/apropriada. Neste sentido, a pesquisa terá como base empírica o
deslocamento do pesquisador pela cidade de São Paulo e a consequente produção de um
relato cartográfico e imagético, a fim de flagrar as possíveis contradições provenientes da
relação entre programa e projeto proposta por Giulio Carlo Argan – no ensaio A crise do
design (1983) –, os riscos da programação e seu clima pós-histórico em Vilém Flusser e
as críticas à Sociedade do Espetáculo que se encontram em Guy Debord. As linguagens
e os signos apreendidos nas derivas, serão analisados sob a luz da semiótica da cultura
de Iuri Lótman e pelo “paradigma indiciário” proposto pelo historiador Carlo Ginzburg.
A base teórica da pesquisa também conta com autores e pensadores sobre o espaço, as
cidades e a vida urbana, como: Henry Lefebvre, Jane Jacobs, Lucrécia D’Aléssio Ferrara,
Massimo Canevacci, Manuel Delgado e Milton Santos. Além de outros conceitos, como
as profanações e os dispositivos em Giorgio Agamben, os espaços lisos e estriados em
Gilles Deleuze e Felix Guattari, incluindo os termos a eles relacionados como a máquina
de guerra nômade e o aparelho de captura. O estudo dessas relações pode revelar como
se dá o julgamento e o controle exercido pelos poderes publico/privado evidenciados na
imagem da cidade e sua interferência sob o usuário e seu cotidiano.
Palavras-chave: comunicação, cidade, espaço público, cultura urbana, imagem e cotidiano
5

Abstract
This research has as object the city as image, the question focuses on how that
image interferes on the experience of mediation developed with the city users. Through
urban visuality, the user/fruitioner of the public space experiences the city considering
two basic vectors: one programmed by the public/private powers that uses the city to
communicate it as a trade and order the behavior of the users; and another that develops
communication processes motivated by the appropriation of the city through the
action of the users daily lives. Using the drift as method, proposed by the Situationist
International in 1950, and considering that this method consists in the seizure of public
space by systematic wanderings, without any concern about a previously planned shift,
seeking to rescue the psychogeographical relation between the user and the public space
in order to grasp the communicative relations established between the subject and the
city transformed into a commodity or assumed/appropriate by this user. In this way, the
research will be based on an empirical research which consists on the displacement of
the researcher by the city of São Paulo, and the consequent production of a story and
imagery cartography in order to find out the possible contradictions arising from the
relation between program and project proposed by Giulio Carlo Argan – at the essay The
crisis of the design (1983) –, the risk of programming and the post-historical climate by
Vilem Flusser and criticism of the Society of the Spectacle by Guy Debord. The languages
and signs seized at the drifts will be analyzed in the light of semiotics of the culture by
Yuri Lotman and the “indiciary paradigm” proposed by the historian Carlo Ginzburg.
The theoretical basis of the survey also includes authors and thinkers about the space,
cities and urban life, such as Henry Lefebvre, Jane Jacobs, Lucrecia D’Alessio Ferrara,
Massimo Canevacci, Manuel Delgado and Milton Santos. In addition to other concepts,
such as profanation and devices by Giorgio Agamben, smooth and striated spaces by
Gilles Deleuze and Felix Guattari, including terms related to them as the “nomadic war
machine” and the “apparatus of capture”. The study of these relations might reveal how
the trial and the control exercised by public/private authorities highlighted in the city’s
image works and its interference on the users and their daily lives.
Key words: communication, city, public space, urban culture, image and dailyness
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Introdução
A presente pesquisa tem como objetivo investigar a cidade como imagem e os
processos de mediação com seus usuários. Nas metrópoles a comunicação se insere numa
espécie de “explosão mediativa”, em que signos, códigos, mensagens e textos “flutuam”
por toda parte em semiose contínua. Entender as mediações entre usuário e a cidade supõe,
também, entender como as espacialidades urbanas comportam suas possibilidades de usos.
Para o desenvolvimento desta análise não é possível ver a cidade como simples espectador,
é preciso observar os fenômenos de perto.
“Ao contrário do participante, o espectador isolado e exterior se comporta como um
criptoanalista, que recebe mensagens das quais não é o destinatário e cujo código não
conhece. Ele procura decifrar o código pelo exame das mensagens” (1978: 79), declarou
o linguista Roman Jakobson num trabalho apresentado em Nova Iorque no ano de 1960.
Sete anos depois, abordando um contexto epistemológico diferente, o filósofo
francês Guy Debord lançou a primeira edição de A sociedade do espetáculo, um livro
que radicalizou esta relação entre participante e espectador, afirmando que toda a vida
cotidiana estava se transformando em um “acúmulo de espetáculos”. Para Debord, “o
espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada
por imagens” (1997: 14). O autor ficou conhecido através da Internacional Situacionista
(I.S.), um importante e obscuro movimento de vanguarda em meados do século XX.
Responsáveis e agitadores dos eventos de maio de 68 em Paris, os participantes da
“I.S.”1 promoveram uma série de críticas ao capitalismo e ao urbanismo. Para sustentálas, desenvolveram teorias e métodos, uma delas sintetiza a ação do grupo: a construção
de situações; que consiste em um “momento da vida, concretamente e deliberadamente
construído por meio de uma organização coletiva de um ambiente unitário e de um jogo de
porvires” (I.S. apud Perniola, 2009: 26). Outros conceitos do grupo serão aprofundados ao
longo desta dissertação, no entanto, a psicogeografia como “o estudo dos efeitos precisos
que o ambiente geográfico, conscientemente ordenado ou não, exercita diretamente sobre
o comportamento afetivo dos indivíduos” (Debord, 2003: 39) e a deriva, devem ser
antecipadamente esclarecidas:
A deriva se apresenta como uma técnica de passagem rápida por ambiências variadas. O conceito de deriva está indissoluvelmente ligado ao
reconhecimento de efeitos de natureza psicogeográfica e a afirmação
1 - PERNIOLA, Mario, Os Situacionistas, O movimento que profetizou a Sociedade do Espetáculo, 2009. “A I.S. (como os
situacionistas começaram a chamar a sua organização, usando somente as iniciais) não é uma nova sigla, um dos tantos ‘ismos’
sob os quais, desde o início do século XX artistas e críticos contrabandeiam com nomes solenes e ressonantes, modestas novidades
estilísticas. “Como jamais existiu o “dadaísmo” e sim o Dada, assim não existe situacionismo, mas somente a I.S.” (p. 16).
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de um comportamento lúdico-construtivo, o que o torna absolutamente
oposto às tradicionais noções de viagem e passeio (...) a deriva contém
ao mesmo tempo esse deixar-se levar e sua contradição necessária: o
domínio das variações psicogeográficas exercido por meio do conhecimento e do cálculo de suas possibilidades. (Debord, 2003: 87)

Dessa forma, a deriva apresenta-se como um modo interessante para tornar o
usuário um participante, e não um espectador. A partir de tal constatação, a pesquisa
aqui desenvolvida terá como base empírica o deslocamento do pesquisador à deriva em
uma determinada região da cidade de São Paulo, uma prática não “apenas de interesse
arquitetônico, mas, principalmente, de caráter social e afetivo” (Mesquita, 2011: 71). Isso
supõe que a mediação entre usuário e imagem da cidade não aparece só nas relações entre
ele e os objetos que o cercam, mas, também, entre os sentimentos, ações e pensamentos
que o envolvem. O usuário se insere na cidade interagindo entre seus “fixos e fluxos”
(Santos, 1996) – ou seja, entre sistemas de objetos e de ações – que, juntos, formam a
realidade do espaço vivido. Para esclarecer esta distinção o geógrafo brasileiro Milton
Santos propôs duas categorias epistemológicas redutíveis uma à outra: a tecnosfera e a
psicosfera (2006: 172). Portanto, do ponto de vista do usuário não é possível pensar a
cidade sem considerar esta interação.
Atualmente as metrópoles estão, em escala global, inseridas em relações políticas,
econômicas e sociais que visam controlar, manipular e programar a interação entre os
sistemas de objetos e de ações sob determinados interesses. Logo, podemos dizer que
a psicosfera, enquanto sistema de ações é composta por duas outras subcategorias, os
“decididores” e os “realizadores”:
Entre os grandes decididores, os governos, as empresas multinacionais,
as organizações internacionais, as grandes agências de notícias, os
chefes religiosos... A escolha do homem comum, em muitas das ações
que empreende, é limitada. Frequentemente, o ator é apenas o veículo
da ação, e não o seu verdadeiro motor. (Santos, 2006: 51)

Henry Lefebvre usou termos similares para diferenciar estes dois pólos de
interesses. Para o filósofo a questão urbana está relacionada à produção e re-produção
das relações sociais, industriais e comerciais. Esse processo depende de uma dinâmica
entre o que ele chamou de ordem próxima (relações dos indivíduos em grupos, mais ou
menos amplos, mais ou menos organizados e estruturados e as relações desses grupos
entre eles) e de ordem distante (Estado, Igreja e outras poderosas instituições). Tais
relações são mediadas “por um código jurídico formalizado ou não, por uma ‘cultura’
e por conjuntos significantes” (Lefebvre, 2001:46). Assim, a ordem distante refere-se
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aos decididores, ou seja, ao poder público/privado e suas ações; e a ordem próxima,
aos realizadores, que promovem as relações sociais cotidianas através de suas ações.
Se os sistemas de objetos e de ações são categorias redutíveis entre si, a
tecnosfera também depende destes decididores e realizadores. Dessa forma, é
possível afirmar, em termos marxianos, que a ordem distante detém os meios de
produção e a ordem próxima articula tal produção através do trabalho. Por se tratar
de uma economia capitalista, pode-se dizer que a produção de objetos é produção de
mercadorias e, portanto, sua existência depende de um engajamento da psicosfera
para o desenvolvimento da tecnosfera, em outras palavras, de um esforço movido por
ações destinadas à criação e reprodução de objetos. Esse esforço, essa prática, vem
sendo aprimorado e estudado pelas atividades que envolvem o design.
Não obstante, design é um termo que costuma causar confusões, sobretudo no Brasil,
devido à semelhança na grafia com a palavra “desenho”, mas que não possui o mesmo
significado. A fim de evitar estes equívocos, nesta pesquisa “design será entendido
como uma intervenção cultural no espaço” (Ferrara, 2003: 193). Sendo assim, não só
a arquitetura, o urbanismo, o projeto de produto, o projeto gráfico e a publicidade, mas
muitas outras atividades relacionadas, são áreas ontologicamente ligadas ao design.
Após esta breve explicação, conclui-se que as ações relacionadas ao design –
essas que visam intervir culturalmente no espaço – são, na maioria das vezes, decididas
sob os interesses da ordem distante. Além disso, aceitar esta afirmativa supõe que a
visualidade urbana, com a qual o usuário interage, é majoritariamente produzida pelo
poder público/privado. Trata-se da condição descrita por Giulio Carlo Argan, quando
declarou a “crise do design”:
A crise é, em geral, explicada pela condição atual da economia capitalista,
o salto de qualidade da tecnologia industrial, progresso da cultura de massa
simultaneamente com a difusão do consumismo, a contradição entre o
rápido desenvolvimento das ciências de das técnicas e a tendência à conservação política. A crise manifesta-se como a divergência crescente entre
programação e projeto. (1998: 251, grifo nosso)

Isso indica que, para atender as necessidades do mercado, toda a cadeia de
produção da tecnosfera precisa cumprir uma série de requisitos previamente definidos,
ou melhor, programados. Doravante, os projetos estariam sempre confinados em um
programa, demonstrando que o “designer” não projeta para atender aos usuários, mas
aos interesses mercadológicos. O design, por se tratar de uma “intervenção cultural no
espaço”, tem um papel fundamental nas mediações que o usuário desenvolve com a
10

imagem da cidade. Desde que passamos a criar objetos, passamos a modificar o espaço,
e com isso, deixamos traços culturais por ele; a cidade é uma espécie de depósito desses
traços. Logo, não é possível falar de uma “cultura urbana” que só leve em consideração
as marcas deixadas pela ordem distante. Argan está certo ao dizer que a “crise do design”
se manifesta “numa divergência crescente entre programação e projeto”, mas além
de toda a produção submetida ao programa, em qualquer cidade não faltam imagens,
construções, marcas, signos e códigos que estão, sobretudo, em conflito constante com
as linguagens “programadas” pelo poder público/privado.
Nesse panorama, a deriva terá como objetivo percorrer o território escolhido
para flagrar as possíveis interações entre o usuário (psicosfera) e o espaço público
(tecnosfera), que reflete nas relações entre o poder público/privado (ordem distante)
e a sociedade (ordem próxima). Tais interações serão analisadas através dos textos
de cultura encontrados na semiosfera urbana, que serão recolhidos durante as
experiências psicogeográficas do pesquisador.
Sustentada por este recorte empírico, a pesquisa analisará esses signos e códigos que,
em semiose, produzem as linguagens existentes na visualidade urbana. A semiótica da
cultura dispõe de um conceito que visa revelar a semiose construtiva da linguagem nos
sistemas culturais, o mecanismo de modelização2. Por essa perspectiva, pode-se afirmar
que o poder público/privado – através do seu programa – atua na formalização dos códigos
que devem ser seguidos por todos, configurando uma linguagem que dá estrutura à cidade.
Os usuários, por sua vez, atuam ou não sob esses códigos, apresentando outras linguagens
que também podem ser dotadas de estruturalidade, mas, normalmente, estão submetidas à
estrutura já codificada pelo poder. Portanto, ordem distante e ordem próxima formariam
sistemas modelizantes nas linguagens urbanas, colocando em interação as relações de
poder com a cotidianidade. Assim, o programa traçaria uma espécie de fronteira semiótica3,
constantemente rompida e renovada pelas explosões4 provocadas pelas ações imprevisíveis
dos usuários. Para o estudo dessas relações se inclina o objeto da pesquisa.
2- A modelização é um conceito-chave da semiótica da cultura, de acordo com Lótman em A estrutura do texto artístico
(1978), “a linguagem não é só um sistema de comunicação, mas ainda um sistema modelizante”. Existem sistemas modelizantes do tipo “primário” e “secundário”, o sistema primário é dotado de estrutura e o secundário não, porém, possui
estruturalidade. Os sistemas modelizantes secundários têm sobre os primários uma estrutura referencial, mas não remetem a
eles sua codificação e decodificação, pois constroem seus próprios modelos. (GRUPO OKTIABR, 2007: 29)
3 - “Definir a complexidade da fronteira semiótica exige o confronto com uma noção ambivalente: a fronteira tanto une
quanto separa. Ainda que pareçam contraditórios, estes dois aspectos se complementam na totalidade da ação que a fronteira
exerce no dinamismo da semiosfera. (...) é pela fronteira que se torna possível apreender as trocas informacionais operacionalizadas entre sistemas sígnicos, visto que ‘la frontera semiótica es la suma de los traductores ‘filtros’ bilingües passando a
través de los cuales um texto se traduce a outro lenguaje’ (...)”(Lótman, 1996, apud Grupo Oktiabr, 2007: 38).
4 - “O conceito de explosão formulado por Lótman em seus últimos textos (1993 e 1994), busca entender como ocorre o aparecimento de novos textos da cultura. Quer dizer: somente com o desalinhamento total do sistema é que se pode vislumbrar a emergência da imprevisibilidade. Explosão que, em vez de destruir, permite a emergência da vida” (Grupo Oktiabr, 2007: 42)
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Esta breve explicação foi importante para esclarecer os alicerces conceituais que
sustentam a pesquisa. As três dicotomias: tecnosfera e psicosfera, ordem distante e ordem
próxima, bem como programa e projeto, são componentes da complexa relação que o
usuário cria com a visualidade urbana; estes itens serão esclarecidos e contextualizados
no Capítulo 1 desta dissertação. A partir situação apresentada, objetivo da pesquisa é
identificar possíveis rupturas na ordem programada, a fim de promover uma análise da
dinâmica transformadora das espacialidades presentes na cidade.
Com base no levantamento teórico-empírico pretende-se:
(1) demonstrar as mais recorrentes formas de intervenção e apropriação do
espaço público feitas pelos usuários da cidade de São Paulo.
(2) Analisar as possíveis espacialidades programadas em que as formas de usos e
mediações são frequentemente reinventadas no cotidiano dos usuários.
(3) Identificar espacialidades nas quais o programa predomina sobre os possíveis
usos, ao ponto de empobrecer as qualidades comunicativas locais.
(4) Traçar uma cartografia da região delimitada pela pesquisa, a fim de analisar
eventuais vínculos entre o pesquisador e outros usuários com a determinada
localidade da cidade de São Paulo.
De um lado temos uma cidade comunicada pelos discursos5 do poder, que se mimetiza
em forma de mercadoria, cria dispositivos6 para reduzir os diálogos7 e programar seus
usuários. De outro lado, temos outra face desta, que apesar de ocupar o mesmo espaço
físico se comunica através do cotidiano dos usuários. Esta relação possui uma dinâmica
que “atualiza o trânsito de diversos códigos, em linguagens, cujas fronteiras se tecem
na constituição e abrangência das espacialidades urbanas” (Araújo, 2007: 187) e, dessa
maneira, resulta em conflitos que nem sempre são esperados pelo programa do poder
5 e 7 - FLUSSER, Vilém, Pós-história, 2011a. Para Flusser a comunicação humana parte de dois métodos distintos, o produtivo e o cumulativo. O primeiro está vinculado aos diálogos, o segundo aos discursos. A comunicação depende do equilíbrio
entre a produção e acumulação de informações, “quando um dos dois métodos de comunicação prevalece sobre o outro, a
sociedade está em perigo” (p. 73). Os “diálogos” se dividem em dois tipos: circulares (exemplos: mesas redondas, parlamentos) e redes (exemplos: sistema telefônico, opinião pública). Já os “discursos” se dividem em quatro tipos: teatrais (exemplos:
aulas, concertos), Piramidais (exemplos: exércitos, igrejas), árvores (exemplos: ciência, artes) e anfiteatrais (exemplos: rádio,
imprensa). “A situação atual da sociedade ocidental é marcada pelo predomínio dos discursos sobre os diálogos” (p. 73).
6 - AGAMBEN, Giorgio, O que é o contemporâneo? e outros ensaios. 2009. No ensaio O que são os dispositivos? Agamben aborda
a questão dos “dispositivos” partindo de uma entrevista de Foucault em 1977, que ele define o dispositivo como “um conjunto absolutamente heterogêneo que implica discursos, instituições, estruturas arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas,
enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, e filantrópicas, em resumo: tanto o dito como o não dito, eis os elementos do dispositivo” (p 28). Para Agamben o dispositivo é “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar,
interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes, Não somente, portanto,
as prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, a confissão, as fábricas, as medidas jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num
sentido evidente, mas também a caneta, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e – por que não – a própria linguagem.” (p.40, 41). Nesta pesquisa, o termo dispositivo, aparecerá em itálico ao se referir ao conceito
proposto por Agamben.
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público/privado. Isso significa que o usuário é dotado de uma capacidade de projetar
objetos e signos para compor a visualidade urbana, produzindo assim, um “design
espontâneo” do espaço urbano promovido por usuários.
A cidade é construída e reconstruída diariamente sob o programa da ordem distante,
que projeta “coisas” que são facilmente nomeadas pelos usuários, pois esses foram educados
(programados) para compreender todas elas: edifícios, viadutos, placas, ruas, semáforos,
avisos, telas, carros e até seus respectivos nomes, como Ford Fiesta e Porsche estão no
vocabulário da maioria dos usuários, afinal estão todos sob o mesmo código, a mesma
estrutura e o mesmo programa.
Esse design espontâneo nem sempre é compreensível a todos, normalmente causa
certo estranhamento, e por isso precisa ser traduzido para se enquadrar no programa.
Existem diversas maneiras para os usuários atuarem na visualidade da cidade, sendo
algumas conscientes e outras não, em grupo ou individuais, por vezes degradando ou
revitalizando-a. Além das marcas e objetos que são facilmente encontradas pela cidade,
também é importante considerar as práticas e formas de usos das espacialidades já
existentes. É através da alternância entre a modificação e criação de novas visualidades e
novas formas de uso que o usuário é capaz de romper e re-significar o programa. Logo,
para o início desta pesquisa não cabe julgar se tais ações são boas ou ruins, bonitas
ou feias, uma vez que todas estão agindo sobre a visualidade, possuem certo nível de
comunicabilidade e são fundamentais para a formação das espacialidades urbanas.
Existe aí uma diferença entre dois tipos de design: um se apresenta sob uma linguagem
homogênea, estrutural e programática, enquanto o outro, o faz com uma linguagem
heterogênea, de estruturalidade fragmentada e capaz de romper com o programa. A questão
é que programa e projeto são vetores que apontam para direções opostas; ou melhor, se por
um lado o projeto aponta para uma ou várias direções, o programa vai sempre apontar para
a mesma direção com a finalidade de manter a estabilidade. Destarte, o projeto pode ir em
direção ao programa ou se lançar para fora dele; e em ambas às formas, o projeto atua na
fronteira semiótica do programa. “Nesse sentido, podemos afirmar que o projeto é um ruído
introduzido no programa. Pode manter-se ruído ou ser absorvido. (...) No entanto, o ruído é
fundamental para a renovação do programa” (Grupo espacc, 2007)
O problema desta pesquisa se enquadra na seguinte questão: Em que níveis o usuário
da cidade pode “projetar para fora do programa” e com isto, denunciar ou melhorar as
condições das espacialidades urbanas?
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Capítulo 1

A crise do programa
1.1: A Programação da semiosfera
1.2: Imagem e reprodução na superficialidade da história
1.3: O programa na superficialidade da comunicação
1.4: O usuário nas fronteiras do programa
1.5: Usuário à deriva: por um método fora do programa

A cidade é redundante: repete-se
para fixar alguma imagem na
mente. (...) A memória é
redundante: repete os símbolos
para que a cidade comece a existir.
Italo Calvino - As cidades invisíveis
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1.1: A Programação da semiosfera
Na história, a cidade e o espaço público são o palco das relações socioculturais. A
pólis grega, a cidade medieval feudal, a metrópole industrial e atualmente a megalópole
global, escreveram os passos da sociedade na formação do espaço vivido, trabalhado,
desfrutado e contemplado. Consequentemente, o espaço público e seu desenvolvimento
marcam a construção da realidade sociocultural, em uma interface de constante interação
a sociedade age sobre o espaço, assim como o espaço age sobre a sociedade.
Desse modo, toda relação sociocultural traz em si uma relação espacial que faz desta
reflexão sobre a cidade “uma reflexão sobre a prática socioespacial que diz respeito ao
modo pelo qual se realiza a vida na cidade, enquanto formas e momentos de apropriação
do espaço como elemento constitutivo da realização da existência humana.” (Carlos,
2007: 11). Tal pensamento visa entender a cidade não como um aglomerado de “coisas”
e pessoas, mas como lugar de mediação entre pessoas e signos que qualificam as “coisas”
(informação), tornando-as “coisas” comunicantes (mensagens). Assim, a presente
pesquisa busca esclarecer as relações do usuário com os vínculos comunicativos do
espaço semiótico que a cidade contém.
Inspirado pelo conceito de biosfera que designa a esfera da vida no planeta difundida
pelo geoquímico russo Vladímir Ivánovich Vernádski, o semioticista estoniano Iúri Lótman
define como semiosfera o espaço cultural habitado pelos signos (MACHADO, 2007: 16).
Assim, “a semiosfera pode ser compreendida como uma esfera sígnica que não se restringe
à soma dos códigos, linguagens e textos que por ela transitam. Ela pode ser vista como um
ambiente no qual diversas informações semióticas se encontram em diálogo constante”
(Lótman, 1996 apud Grupo Oktiabr, 2007: 34). É possível inferir, portanto, que a cidade,
em seu espaço semiótico, é um espaço qualificado pela sua semiosfera.
A comparação entre a cidade e o palco, como foi feita anteriormente, revela algumas
ambiguidades; visto que nesse palco, o usuário não tem um lugar definido. Conforme
apresentado na Introdução, a posição deste varia entre “espectador” e “participante”,
implicando em interações bem diferentes com as imagens da cidade. Pode-se afirmar,
no entanto, que a metáfora do palco apresenta a cidade como lugar de atuação; atuação
é um substantivo e seu verbo correlativo é atuar, os verbos operar e agir são sinônimos
de atuar. Esta distinção entre o substantivo e os dois verbos evidencia a diferença entre a
maneira como os sujeitos se relacionam entre si e com os objetos. Os usuários da cidade,
enquanto sujeitos, agem e atuam sobre ela e, nas relações com os objetos, os operam
ou instrumentalizam. São operados por esses sujeitos: aparelhos, objetos, “coisas”,
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dispositivos, etc. Esta afirmação remete aos conceitos de Milton Santos previamente
elucidados. Logo, no palco da cidade, a tecnosfera é a esfera das “coisas” operadas por
pessoas, e a psicosfera é esfera das ações e sentimentos destas:
A tecnosfera (…) substituindo o meio natural ou o meio técnico que
a precedeu, constitui um dado local, aderindo ao lugar como uma
prótese. A psicosfera, reino das idéias, crenças, paixões e lugar da
produção de um sentido, também faz parte desse meio ambiente,
desse entorno da vida, fornecendo regras à racionalidade ou estimulando o imaginário. (Santos, 2006: 172)

A distinção entre sistemas de objetos e ações, além de esclarecedora para os estudos
da geografia urbana, pode ser sustentada por uma leitura semiótica, pois:
determinadas pelas representações que de um lado formalizam o espaço
e demarcam as origens das espacialidades e dão aos objetos e/ou ações
concreção fenomênica, de outro lado, se aliam à visualidade que estimula percepções, relações, e vinculações comunicativas a comandar ações,
reações, comportamentos e experiências. (Ferrara, 2007: 224)

Tais categorias epistemológicas se complementam em uma “semiosfera do
espaço-social que marcam um tempo e definem um espaço em constante processo de
intertextualidade e tradução” (Ferrara, 2007: 226).
Pode-se pensar a semiosfera da cidade de outras maneiras. O filósofo francês Henry
Lefebvre também fazia alusões ao estudo da cidade enquanto organização semiótica: “não
porque o urbano seja uma língua, ou um sistema de signos, mas porque ele seria um conjunto
e uma ordem no sentido revelado pelo estudo linguístico” (Lefebvre, 1999: 56).
Se comparo a cidade a um livro, a uma escrita (a um sistema semiológico), não tenho o direito de esquecer seu caráter de mediação. Não
posso separá-la nem daquilo que ela contém, nem daquilo que a contém, isolando-a como se fosse um sistema completo (…) Sobre esse
livro, com essa escrita, vêm se projetar formas e estruturas mentais e
sociais. Ora, a análise pode atingir esse contexto a partir do texto (…)
A cidade escrita e prescrita, isto quer dizer que ela significa: ela ordena, ela estipula. O quê? Cabe à reflexão descobrir. Esse texto passou
pelas ideologias; ele as “reflete” também. A ordem distante se projeta
na/sobre a ordem próxima. Entretanto, a ordem próxima não reflete a
ordem distante na transparência. (1999: 48)

A citação anterior parece ser a própria descrição de uma semiosfera, enquanto “um
conjunto textual, um texto que opera com outros textos que fazem dele um texto” (Kull,
2007: 72). Ao comparar a cidade com um livro ou um sistema de signos, o filósofo, se
utiliza do termo “texto” para se referir às linguagens, e também à recodificação gerada
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pelos vínculos comunicativos produzidos e re-produzidos pela cidade na interação com
seus usuários. Para a semiótica da cultura, a noção de texto extrapola os limites da
linguagem verbal e define a natureza sígnica da cultura sob um mecanismo dinâmico.
“O texto define uma interação onde linguagens se interferem e se auto-organizam em
processos de modelização” (Grupo Oktiabr, 2007: 31). Refletindo sobre as dicotomias
propostas por Milton Santos e Henry Lefebvre, pode-se inferir que a ordem próxima e
a ordem distante formam grupos de agentes com intenções, necessidades e formas de
comunicação diferentes, que, por sua vez, agem e operam em conjunto na semiosfera da
cidade, tanto na tecnosfera, quanto na psicosfera.
Lefebvre procura deixar claro que “a ordem distante se projeta na/sobre a ordem
próxima. Entretanto, a ordem próxima não reflete a ordem distante na transparência”
(Lefebvre, Op. Cit.: 48), demonstrando que tais linguagens podem ser conflitantes. Os
discursos da ordem distante são soberanos na codificação dos sistemas de linguagens que
articulam a imagem da cidade, além disso, julgam e ordenam as ações e o comportamento
dos usuários. Já os diálogos da ordem próxima são articulados individualmente ou em
pequenos grupos sociais, que configuram diferentes culturas e resultam em um trânsito
polifônico com diferentes textos e códigos. Portanto, nos termos usados pela semiótica da
cultura, os discursos da ordem distante articulam processos de “desenvolvimento gradual” e
os diálogos da ordem próxima articulam processos “explosivos”. Aquilo que é chamado de
“cultura urbana” envolve esta interação, advinda tanto dos processos graduais, quanto das
“explosões” imprevisíveis que a comunicação dialógica provoca na fronteira em semiose
dos textos. Não obstante, Lótman afirma que “tanto os processos explosivos como os
graduais assumem importantes funções numa estrutura em funcionamento sincrônico: uns
asseguram a inovação, outros, a continuidade8”.
Essa questão pode ser melhor esclarecida através das três funções do texto consideradas
pelo semioticista: a função comunicativa, a função geradora de sentido e a função
mnemônica. A primeira, remete ao papel comunicativo do texto, e se enquadra nos moldes
já definidos pela linguística tradicional. Nesse enfoque, o texto tem um caráter homogêneo
definido pela transmissão da mensagem do emissor ao receptor e, portanto, qualquer ruído
é um desvio no processo de comunicação.
A segunda expressa a dinâmica complexa dos textos nos sistemas culturais,
caracterizada pela heterogeneidade relacional desses textos na semiosfera. Ela é chamada
8 - LÓTMAN, Iuri, Cultura y explosión: lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social, 1999. “Tanto los
procesos explosivos como los graduales asumen importantes funciones en una estructura en funcionamiento sincrónico: unos
aseguran la innovación, otros, la continuidad”.(p.27)
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também de função criadora, pois nela o ruído promove uma alteração de sentido, e por sua
vez, um enriquecimento do texto com a produção de informação nova.
Já a terceira diz respeito a memória da cultura. Nessa função o texto assume uma
tendência à simbolização, o que resulta em sua autonomia no contexto cultural em que
se encontra. “Neste caso, o símbolo separado atua como um texto único que se move
livremente no campo cronológico da cultura e cada vez mais se correlaciona de forma
complexa no corte sincrônico desta9”.
Por estar ligada ao poder, a ordem distante se comunica de forma predominante
através de discursos. As relações entre sujeitos comparecem nas decisões e nas escolhas
dos códigos vigentes; nas relações entre objeto e sujeito opera a produção e a manutenção
do meio técnico. Desse modo, é responsável pelo corte diacrônico na produção de sentido
da semiosfera da cidade. Sendo assim, tende a sofrer e promover mudanças gradativas e
previsíveis. Já na ordem próxima, desligada do poder, a forma dialogante de comunicação
predomina. Atua entre sujeitos através da vida cotidiana e opera entre sujeito e objeto na
utilização dos meios técnicos disponíveis na urbe sob forma de trabalho ou “livremente”
dentro de alguns limites, pois se sujeita aos códigos e normas do poder (ordem distante), mas
não necessariamente se submete a estes. É responsável pelo corte sincrônico na produção de
sentido, por isso, há uma tendência em sofrer e promover mudanças frequentes, explosivas
e imprevisíveis. As três funções do texto defendidas por Lótman atravessam essa dinâmica
em diferentes momentos, em geral, os cortes sincrônicos são responsáveis pela inovação e
os diacrônicos pela continuidade da cultura urbana.
La cultura, en tanto conjunto complejo, está formada por estratos que se
desarrollan a diversa velocidad, de modo que cualquier corte sincrónico
muestra la simultánea presencia de varios estados. Las explosiones en
algunos estratos pueden unirse a un desarrollo gradual en otros. Esto, sin
embargo, no excluye su interacción
A Cultura, enquanto conjunto complexo, é composta por camadas
que se desenvolvem em velocidades diferentes, de modo que qualquer corte sincrônico mostra a presença simultânea de vários estados.
Explosões em algumas camadas podem participar de um desenvolvimento gradual em outras. Isso, sem dúvidas, não impede sua interação (Lótman, 1999: 26)

Essa condição pode ficar ainda mais complexa quando confrontada com a tese de Argan,
pois estas explosões seriam neutralizadas quando inseridas em uma conduta programada e,
9 -Lótman, Iuri. La semiosfera I,1996. “En este caso, el símbolo separado actúa como un texto aislado que se traslada libremente en el campo cronológico de la cultura y que cada vez se correlaciona de una manera compleja con los cortes sincrónicos de esta”(p.89)
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portanto, impedidas de algumas interações. No ensaio chamado A crise do design o historiador
da arte abordou o tema pela divergência crescente entre programa e projeto, e afirmou que:
a programação, como pré-ordenação calculada e quase mecânica, tende
não mais a preceder o projeto, mas a substituí-lo como procura de soluções
dialéticas para as contradições que se vão determinando sucessivamente na
sociedade” (Argan, 1998: 251).

Para ele, a sociedade se reconhece na cidade, assim como o indivíduo se reconhece
no objeto. A cidade é, portanto, um “objeto de uso coletivo” (1998: 255). Uma crise do
design é uma crise do objeto. Se os enunciados anteriores são verdadeiros, a crise do
design é a crise da cidade (ARGAN, 1998: 259).
Design é atividade fundamental para o desenvolvimento da relação entre psicosfera
e tecnosfera. Sua proposta é articular os sistemas de ações, a fim de projetar sistemas de
objetos. Ao longo da história o design projetou objetos para operarmos e, dessa forma,
também o fez com o modo como os usuários se relacionam com os objetos e entre si;
pois “objetos de uso são mediações (media) entre mim e outros homens, e não são meros
objetos” (Flusser, 2007a: 195). A dinâmica da “crise do design” está, segundo Argan,
na condição atual da economia capitalista sustentada pelo desenvolvimento tecnológico
e industrial que, para sua conservação, disseminam uma cultura de massa e incentivam
o consumo. A tecnosfera é consumível, pois é constituída de objetos. A princípio, as
“técnicas são apenas autorizações para fazer” (Santos, 2000: 31), são neutras. Mas na
medida em que predominam sob o domínio do poder da ordem distante, elas perdem a
neutralidade e aderem a tal ordem. A fim de manter as relações de poder sobre a técnica,
grupos hegemônicos ligados ao Estado e às grandes corporações ordenam a produção de
objetos nos moldes da economia de mercado vigente. Assim o design, enquanto projeto,
fica à mercê do mercado e se submete ao seu programa.
Podemos, também, problematizar esta “crise do design” – esta cooptação do projeto
pelo programa – através das diferenças entre diálogos e discursos, ou seja, entre os métodos
produtivo e o cumulativo da comunicação humana ressaltados por Vilém Flusser (Op. Cit.),
ou então, conforme Lótman, pela “inovação e continuidade”. Se o diálogo visa à produção
de informação nova e o discurso visa à acumulação de informação, o design enquanto
projeto tem uma ação dialógica na produção de sentido da semiosfera urbana, porém,
enquanto programa, desenvolve uma ação discursiva.
O programa estabelece uma rede de sucessivos esquemas a priori
nos quais a atitude criativa fica circunscrita a uma combinação dos
elementos que compõem a linguagem desse programa. Uma modu19

larização no sentido de figurar a partir de módulos pré-estabelecidos. Opõem-se modelização e modularização, projeto e programa.
(Grupo espacc, 2007)

A modelização é para a semiótica da cultura um mecanismo fundamental de
produção de informação nova, uma dinâmica em que novas linguagens, novos códigos e
signos, podem emergir pela interação dialógica, polifônica e plurilinguística dos textos.
A “modularização”, que o programa impõe, entra em choque com o devir das interações
culturais, abrindo espaço para o controle e o julgamento das mediações entre psicosfera e
tecnosfera. Desse modo, a meta da ordem distante é produzir uma semiosfera programada,
pois assim, é possível manter a ordem próxima sob sua codificação totalizante.
A dicotomia programa e projeto proposta por Argan parece fértil para entender a
fronteira em que os diálogos promovem explosões nos discursos. Os projetos que atendem
aos interesses do programa dominante, são inseridos em seu discurso promovendo sua
atualização. Todos os outros estão sujeitos ao julgamento pelas leis e normas previamente
codificadas pelo programa. No entanto, o usuário não está proibido de interagir com
toda esta polifonia possível na semiosfera urbana, ao contrário, os vínculos mediativos
gerados entre usuário e a imagem da cidade estão sempre transitando entre os dois lados
dessa fronteira. Se para esta pesquisa é o programa que delimitada a fronteira, é preciso
identificar como, onde e quando ela é rompida, bem como, onde e quando o programa
vigora. Os próximo itens deste capítulo tentarão fazer esta identificação, preparando a
base teórica para o desenvolvimento da pesquisa empírica.

1.2: Imagem e reprodução na superficialidade da história
Objetos projetados não são apenas objetivos, mas também intersubjetivos (FLUSSER,
2007a: 195), e por isso, promovem mediação. Tal condição coloca a relação entre sistemas
de objetos e de ações em contaminação pelo programa de produção da economia de
mercado. Nessa perspectiva, “o mundo de amanhã poderia não ser mais um mundo de
projetistas, mas um mundo de programados” (Argan 1998: 252). Tal condição, além de
denotar que nosso modo de operar objetos e de agir com as outras pessoas é ordenado por
um determinado grupo de “programadores”, conota que estamos mudando a concepção de
história, pois “o projeto ainda é um processo integrado numa concepção de desenvolvimento
da sociedade como devir histórico; a programação, por sua vez, apresenta-se como a
superação da história enquanto princípio de ordem da existência social” (Argan, 1998:
251). Flusser sustenta a tese de Argan ao dizer que:
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se o comportamento da sociedade vai sendo vivenciado e interpretado
enquanto absurdamente programado, (...) o problema da liberdade, que
é o problema da política, passa a ser inconcebível. A visão programática acaba com a política, com a história, portanto. (2011a: 42)

Compreendemos como história o período que sucede ao aparecimento de relatos
escritos, buscando entender o percurso dos processos de mediação entre pessoas e
o espaço (mundo) ao longo dos tempos (pré-história e história), Flusser exemplifica
através de mediações entre linhas e superfícies:
As linhas escritas impõem ao pensamento uma estrutura específica na
medida em que representam o mundo por meio dos significados de
uma sequência de pontos. Isso implica um estar-no-mundo “histórico”
para aqueles que escrevem e que lêem esses escritos. Paralelamente a
esses escritos, sempre existiram superfícies que também representavam
o mundo. Essas superfícies impõem uma estrutura muito diferente ao
pensamento, ao representar o mundo por meio de imagens estáticas.
Isso implica uma maneira “a-histórica” de estar-no-mundo para aqueles que produzem e que lêem essas superfícies. (Flusser, 2007a: 110)

Entendemos por “a-histórico” não estar na história, como era, por exemplo, para
os povos pré-históricos que faziam uma mediação com o mundo através de imagens,
como as pinturas rupestres nas cavernas. Nas linhas escritas, símbolos se relacionam aos
seus significados e “concebem” os fatos; nas superfícies, imagens, “imaginam” os fatos
(FLUSSER, 2007a: 113). Porém as imagens em que estamos imersos na semiosfera da
cidade atual, não são como as pinturas rupestres e tampouco como as pinturas renascentistas.
As imagens da pré-história, que se desenvolveram ao longo da história em paralelo à escrita,
ou seja, pinturas, vitrais, afrescos, não são as mesmas de hoje, como fotografias, anúncios
publicitários, a tela da televisão e outras. Segundo Flusser (2008: 19), as primeiras, as
imagens tradicionais, tentam “conceber” fatos concretos rumo ao abstrato, enquanto as
atuais, as imagens técnicas, tentam “imaginar” fatos abstratos rumo ao concreto.
O percurso da mediação humana com o mundo foi tratado por Flusser nos seus
últimos trabalhos. Conforme o filósofo, somos “testemunhas, colaboradores e vítimas”
(2008: 15) de um processo que ele chamou de “escalada da abstração”. Segundo essa
teoria, a história humana pode ser narrada através de quatro gestos rumo à abstração.
O Primeiro é a manipulação, que nos permite afastar e aproximar volumes, assim “o
homem abstrai o tempo e destarte transforma o mundo em ‘circunstância’” (2008: 16). O
segundo gesto é a visão que, paralela à manipulação, é responsável pela capacidade humana
de imaginar e produzir imagens. “As imagens abstraem, portanto, a profundidade da
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circunstância e a fixam em planos, transforma circunstância em cena” (2008: 16). O terceiro
procura “explicar” as imagens, é o gesto de “conceituar” aquilo que foi imaginado por meio
de linhas escritas. “Consequentemente, a conceituação é o terceiro gesto abstraidor (abstrai
a largura da superfície); graças a ele o homem transforma a si próprio em homem histórico,
em ator que concebe o imaginado”(2008: 17). O quarto gesto diz respeito ao momento
atual. Não obstante, ele é decorrente do pensamento lógico e conceitual proporcionado pela
escrita linear. Com o avanço da razão, das ciências e das técnicas, os conceitos ordenados em
linha adquiriram novas configurações. A matemática, a física, a cibernética e outras ciências
exatas articulam conceitos soltos e caóticos, que não necessariamente são “manipuláveis,
nem imagináveis, nem concebíveis, mas são calculáveis”:
E, uma vez calculados, podem ser reagrupados em mosaicos, podem
ser “computados”, formando então linhas secundárias (curvas projetadas), planos secundários (imagens técnicas), volumes secundários
(hologramas). Destarte o processo se transforma e jogo de mosaico.
Em consequência, o cálculo e a computação são o quarto gesto abstraidor (abstrai o comprimento da linha). (2008: 17)

Esse percurso pode ser descrito de modo mais simples: partimos da
tridimensionalidade do mundo vivido, passamos pela bidimensionalidade das imagens,
pela unidimensionalidade da escrita e, finalmente, estamos na nulodimensionalidade das
imagens técnicas produzidas por aparelhos. Vale lembrar que “não foi decerto assim,
linearmente, que o homem se afastou alienado do mundo concreto. Os quatro passos,
sugeridos a cima, não foram necessariamente tomados um após o outro”(2008: 17). A
tese de Flusser acerca da “escalada da abstração” se apoia no fato de que, atualmente,
a humanidade caminha pra fora da “consciência histórica”, uma vez que não é mais a
escrita a principal forma de representar e conceituar o mundo, mas a imagem “calculada e
computada” nos aparelhos. No entanto, não voltamos para a pré-história, mas estaríamos
inaugurando uma era pós-histórica.
Nesta pesquisa, o importante é compreender as relações das linhas escritas e das
superfícies imagéticas com o espaço vivido e modificado pela cultura. Confrontar
a lógica e a consciência histórica do “pensamento em linha” com a imaginação do
“pensamento em superfícies”, a fim de entender o processo civilizatório enquanto uma
“intervenção cultural no espaço” (Ferrara). Nessa jornada, um dos momentos mais
decisivos aconteceu no período clássico da Renascença, quando:
a perspectiva se propõe como a primeira mediação comunicante do
espaço na figura de formas ortogonais, uniformes, planas, lineares,
tomadas em ângulos que favorecem o ponto de vista do observador,
22

para obter a magnitude da exatidão que caracteriza mais a figura do
que a imagem. (Ferrara, 2008: 30)

Enquanto método de representação de volumes tridimensionais em superfícies
bidimensionais, a perspectiva “se apresenta, de um determinado momento em diante,
como técnica universal para representar e inventar todos os objetos do mundo visível”
(Benevolo, 2009: 420, grifo nosso). Essa técnica é resultado de uma racionalidade que
só foi possível com o desenvolvimento da escrita e, consequentemente, da filosofia, da
matemática, da geometria e outras ciências:
O gesto de escrever evidencia a consciência histórica, que se deixa
fortalecer e aprofundar por meio de uma escrita contínua, e o escrever, por sua vez, torna-se mais forte e denso. Esse feedback entre
aquele que escreve e a consciência histórica proporciona à consciência uma tensão que se intensifica sempre, e que lhe permite cada vez
mais avançar. Essa é a dinâmica da história. (Flusser. 2010: 22).

Quando “o escrever torna-se mais forte e denso”, sua lógica passa a “contaminar”
outras formas de expressão, a aplicação da racionalidade geométrica na perspectiva
é um exemplo desse procedimento. Funcionalmente a linearidade da perspectiva é
semelhante a da escrita, pois ela também é capaz de representar “conceitos” através
de linhas. Entretanto isso não acontece por meio dos “significados de uma sequência
de pontos”, como no caso das linhas escritas.
Trata-se de duas formas de ler e interpretar a perspectiva. Quando está aplicada numa
pintura, ela é mimética, as linhas convergem para o ponto de fuga e apenas reproduzem
o modo como olhamos, “elas ‘imaginam’ os fatos que significam” (Flusser 2007a: 113).
Por outro lado, a perspectiva num projeto arquitetônico impõe outra leitura, assim como
na escrita, suas linhas atribuem “conceitos”, “elas ‘concebem’ os fatos que significam”
(Flusser 2007a: 113). Para Ferrara, a arte de traçar proporções, além de uma forma de
representação que aperfeiçoava o mundo, representava uma maneira de educar o olhar
do observador (2008: 31 e 32). A partir da perspectiva foi possível projetar e imaginar
o espaço e os objetos sob a mesma lógica da razão antropocêntrica vigente naquela
época. Através de recursos da matemática e da geometria “o novo método de projeção
estabelecido no início do século XV se aplica teoricamente a todo gênero de objetos,
desde os artefatos menores à cidade e ao território ” (Benevolo, 2009: 425).
Junto ao desenvolvimento da perspectiva e das técnicas de construção surge outro
momento da Renascença, conhecido como anticlássico. Esse período é marcado por
uma ruptura com a ordem ortodoxa da fase clássica, resultando em mais aberturas para
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experimentação, porém sem abandonar a razão antropocêntrica. Entre os principais
representantes do anticlassicismo está Andréa Palladio, um dos mais influentes
personagens da história da arquitetura:
Nessa transformação do ambiente, as atividades construtivas tinham
uma função essencial e é sem dúvida por isso que Palladio quase
nunca recusava nenhuma encomenda, procurava satisfazer a clientela, procurava-se muito mais atuar em extensão do que em altura e
profundidade (Argan, 1998: 157)

É importante esclarecer que “o palladianismo deve ser entendido não como exclusiva
manifestação de um artista, mas como expoente do engenho construtivo. Para alcançar
a construção, o artista vê-se impelido a superar a perspectiva para atingir o volume”
(Ferrara, 2008: 33). Portanto, esse foi o momento da construção e do crescimento de
muitas cidades italianas. Além disso, os ideais anticlássicos resultaram em estilos como o
Barroco e o Maneirismo mais tarde difundidos por toda a Europa. Ambos os períodos da
Renascença, foram muito férteis no desenvolvimento da razão e da técnica. As grandes
navegações, a invenção da imprensa e uma série de descobertas envolvendo a medicina,
engenharia, física, astronomia, cartografia entre outras áreas do conhecimento foram
frutos desses avanços científicos.
Finalmente, seguindo o percurso que se iniciou na Renascença, a Revolução
Industrial impõe uma nova realidade, a produção em linhas de montagem permitiu
através da reprodução:
“a invenção do módulo como objeto capaz de padronizar, em série,
o espaço standard entendido como modelo universal adequado ao
homem industrial. Entretanto, essas características permitem desenhar,
programar, produzir e reproduzir o espaço físico” (Ferrara, 2008: 42)

Desse modo, podemos ver o desenvolvimento do espaço no tempo através de três
momentos que se sucedem e se complementam: proporção, construção e reprodução:
A proporção é responsável pela figuratividade do espaço que se expressa através da simetria; a construção convida a desmontar a hegemonia
ortogonal da proporção a fim de ser possível hierarquizar o espaço e
percebe-lhe a distinção entre volumes e movimentos; a reprodução (...)
multiplica e reproduz o espaço que parece abandonar sua base física
para assumir uma dimensão técnica reprodutível. (Ferrara, 2008: 46)

As imagens tradicionais predominavam nos períodos compreendidos pelo
desenvolvimento da proporção e da construção. As imagens técnicas, em contrapartida, só
foram possíveis após os avanços tecnológicos proporcionados pela Revolução Industrial.
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Na Renascença os três primeiros passos para a abstração possuem, ao mesmo tempo,
grande importância. Não só a bidimensionalidade das imagens, pinturas, afrescos, gravuras
etc; mas também a perspectiva que além de conter a capacidade de atribuir “conceitos” –
uma característica dos códigos unidimensionais –, tenta “burlar” a abstração simulando
uma terceira dimensão em superfícies bidimensionais; a escultura, os objetos de uso, o
artesanato e a construção, que se apresentam na forma tridimensional dos volumes; e,
a própria linha escrita – de uma dimensão, responsável pela razão e pela consciência
histórica da época – faziam, simultaneamente, a mediação entre homem e mundo.
Dessa forma, confirma-se o aviso dado por Flusser ao dizer que os passos “não foram
necessariamente tomados um após o outro” (Op. Cit.). Contudo, no início da Revolução
Industrial a civilização estava apenas iniciando o próximo passo para a abstração.
No ensaio A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin reflete
sobre as dimensões políticas das novas possibilidades artísticas da modernidade, dentre
elas, a fotografia e o cinema. Segundo Benjamin, as imagens que antes serviam para o
culto, em rituais de magia e religiosos, se bastavam por existir, não existiam para serem
vistas, mas porque exerciam uma função mítica:
A possibilidade de reprodução técnica da obra de arte emancipa-a,
pela primeira vez na história universal, de sua existência parasitária
no ritual. A obra de arte reproduzida será cada vez mais a reprodução
de uma obra orientada para reprodução” (Benjamim, 2006: 215).

Quanto maior é a capacidade de reproduzir imagens, maior é sua exponibilidade, ou
seja, o valor de exposição torna-se mais importante que o valor de culto. Essa realidade
modifica definitivamente o papel da arte na cultura, pois:
hoje em dia a obra de arte, através do valor absoluto de sua possibilidade
de exposição, se torna um produto com funções totalmente novas, entre
as quais aquela de que temos consciência, a artística, se distingue como a
que poderá ser reconhecida como acessória. (Benjamim, 2006:217)

No século XIX, a fotografia surge para inaugurar a era das tecno-imagens, todavia, é
em meados do século XX que a humanidade concretiza o quarto passo rumo à abstração.
As imagens reprodutíveis, que aparecem intensamente nas obras de Benjamin e Flusser,
operam em superfícies bem diferentes das imagens tradicionais. Contudo, as novas
superfícies proporcionam uma capacidade de imaginação jamais pensada pela civilização.
Além da crescente exponibilidade que muda radicalmente a função da imagem na vida
cotidiana, o fato delas só poderem existir através do uso de algum aparato técnico também
é de grande importância. No entanto esta questão, normalmente, é ignorada pelos usuários:
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Tal consciência nova, tal imaginação nova, implica curiosa desconfiança do nível ontológico “profundo” e curioso desprezo por ele. As
explicações cientificas e as técnicas dela decorrentes são por certo
indispensáveis para que possamos imaginar imagens. Aparelhos são
indispensáveis para imaginarmos. Mas, não obstante, não são “interessantes”, a visão próxima, “profunda”, revela banalidade. É a visão
superficial que é aventurosa (Flusser, 2008: 42)

Com o desenvolvimento dos meios de transmissão e comunicação em massa, também
com avanços da telemática e da informática, a humanidade finalmente passa a representar
e conceber o mundo na nulodimensionalidade das imagens “calculadas” e “computadas”
em aparelhos cada vez mais complexos. Porém, é preciso lembrar que:
Os quatro passos rumo a abstração (…) não foram uma série ininterrupta: foram sempre interrompidos por passos de volta ao concreto.
O propósito de toda abstração é o de tomar distância do concreto para
poder agarrá-lo melhor. (…) De maneira que a história da cultura não é
uma série de progressos, mas dança em torno do concreto. No decorrer
de tal dança tornou-se sempre mais difícil, paradoxalmente, a volta ao
concreto. (Flusser, 2008: 18-19)

A partir de agora, a pesquisa deve refletir sobre as consequências dessa “dança” na
imagem da cidade contemporânea. Trata-se de identificar como o usuário, a força pública e a
iniciativa privada agem na disseminação de signos pelas superfícies disponíveis nos ambientes
urbanos. Pois, nas atuais condições, a ordem distante adquiriu um imponente arsenal capaz
de programar o espaço, a tecnosfera e, consequentemente, a conduta dos usuários.

1.3: O programa na superficialidade da comunicação
Nas atuais metrópoles, as imagens estão em toda a parte: nas placas de sinalização,
na publicidade, nos edifícios, no mobiliário urbano, nas bancas de jornais e revistas e
vitrines, além de televisões, terminais de computador, caixas eletrônicos dos bancos,
além de muitas outras superfícies; a maioria delas são imagens técnicas, como as páginas
impressas e as transmitidas pelas televisões. Provenientes de aparelhos e dispositivos
que só foram possíveis com o desenvolvimento da tecnosfera, essas imagens aderem
ao espaço como próteses, atribuindo-lhe uma capacidade cada vez maior de interação e
mediação com a psicosfera. Assim, o espaço ganha concretude e pode ser percebido e
interpretado por seus usuários por meio de suas espacialidades, que são compreendidas
“como a própria natureza daquela construção e é considerada a primeira e primordial
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categoria de representação do espaço. Ao lado dela, a visualidade e a comunicabilidade
que alimentam sua expressividade e significado” (Ferrara, 2008: 48).
Dessa maneira, os usuários, que atuam no “palco” da cidade, operando os sistemas
de objetos e agindo sob os de ações, interagem com ela sob o aspecto de um lugar
habitado por signos que produzem sentidos e ordenam comportamentos. Ao transitar
pela cidade, o usuário é estimulado pela visualidade apresentada em superfícies
repletas de signos, e dependendo da capacidade de comunicabilidade destes, vínculos
são criados entre o usuário e as espacialidades. As atuais metrópoles globais, produzem
cada vez mais vínculos mediativos com seus usuários, devido à alta capacidade de
comunicabilidade dos meios que se desenvolvem na tecnosfera.
A cidade hoje, mundializada por uma “cultura de massa” e globalizada por uma
“economia de mercado”, é baseada em teorias e ideologias que buscam agenciar uma
visualidade urbana capaz de atender a interesses específicos. A ordem distante, que regula
os códigos e se comunica através de discursos, utiliza-se da capacidade comunicativa
da urbe, da sua semiosfera, com modelos que buscam uma representação do espaço que
satisfaça às necessidades do mercado.
A programação do espaço público se insere nesse contexto, através destes discursos
da ordem distante. Segundo Flusser (2011a: 74 - 77), os métodos de discursos se dividem
em teatral, piramidal, em árvore e anfiteatral: O teatral, antecede a história, é um discurso
aberto a diálogos, sobre o qual os espectadores podem opinar. Porém, esse tipo de discurso
se mostra ineficaz para atender a ordem distante, enquanto grupo regulador. Para evitar
que os espectadores opinem, é determinada uma hierarquia entre o emissor e os receptores,
criando outro método, o discurso piramidal, o mais usado em organizações coletivas como as
cidades. Neles, qualquer possibilidade de respostas dos receptores passam por “autoridades”
que, organizadas hierarquicamente, distanciam os emissores dos receptores. O discurso
piramidal é o discurso do Estado, do Exército, dos partidos políticos e das empresas, ou
seja, da ordem distante. Mas, uma vez que, os diálogos são os responsáveis pela produção
de informação nova e os discursos são responsáveis por manter e propagar informações, o
método piramidal, mostra-se pobre por não permitir diálogos. Já o discurso em árvore se
apresenta como uma solução, pois mesmo conservando uma hierarquia, possuem abertura
para diálogos, substituindo autoridades por círculos dialógicos divididos em ramos de
especialidade. Esse método se mostra produtivo, mas gera informações que nem sempre
são compreensíveis pela sociedade. Sendo assim, essas informações são decodificadas e
traduzidas para a sociedade por meios do discurso anfiteatral que é o mesmo dos meios de
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“comunicação de massa”. O discurso anfiteatral é característico da atualidade, visto que
é nele que a imagem técnica se faz presente e, por meio dele que a ordem distante insere
os usuários da cidade em seu programa. “Os discursos anfiteatrais são programados para
transcodarem história em pós-história” (Flusser, 2011a: 77).
Com isso, a cidade, enquanto “palco”, vai deixando de ser um lugar de atuação e
o usuário, vai se tornando um mero espectador. Quanto mais atua de forma programada,
mais ele se distancia desse “palco”, e quanto mais os discursos piramidais e anfiteatrais
dominam os diálogos, mais a sociedade se transforma em espetáculo. Conforme vimos,
a Sociedade do Espetáculo foi “profetizada” por Guy Debord, membro fundador da
Internacional Situacionista. “Toda a vida das sociedades nas quais reinam as modernas
condições de produção se apresenta como uma imensa acumulação de espetáculos. Tudo o
que era diretamente vivido tornou-se uma representação” (Debord, 1997: 13). Na Sociedade
do Espetáculo as imagens que cercam os usuários não são inocentes, são dispositivos,
instrumentos programados para manter o interesses de determinados grupos:
A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que resulta da sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: quanto
mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas
imagens dominantes da necessidade, menos compreende a sua própria
existência e o seu próprio desejo. Em relação ao homem que age, a
exterioridade do espetáculo aparece no fato de que seus próprios gestos
já não são seus, mas de um outro que os representa por ele. É por isso
o espectador não se sente em casa em lugar algum, porque o espetáculo
está em toda a parte. (1997: 24)

O usuário, enquanto mero espectador aliena-se nas espacialidades devido ao excesso
de visualidade e ao conteúdo das mensagens inclusas em sua comunicabilidade. A ordem
distante se apropria do discurso anfiteatral para disseminar sua ideologia através de superfícies que tentam “imaginar” fatos abstratos rumo ao concreto (Flusser, Op. Cit.). Devido
ao alto grau de visualidade da paisagem urbana, o usuário se vê de forma natural entre
os signos das semiosfera da cidade. Para Flusser, a comunicação é um processo artificial,
pois é baseada “em artifícios, descobertas, ferramentas e instrumentos, (...) em símbolos,
organizados em códigos” (2007a: 89). Uma vez que apreendemos um código, tendemos a
esquecer sua artificialidade, os códigos se organizam como uma “segunda natureza”, como
a sinalização de trânsito, os anúncios publicitários e obras arquitetônicas, fazendo-nos esquecer o mundo da “primeira natureza” (2007a: 89). Neste sentido, Debord defende que:
A sociedade que modela tudo o que a cerca construiu uma técnica
especial para agir sobre o que dá sustentação a essas tarefas: o próprio
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território. O urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e
humano pelo capitalismo que, ao desenvolver sua lógica de dominação
absoluta, pode, e deve agora refazer a totalidade do espaço como seu
próprio cenário. (1997: 112)

Assim, o poder público/privado – a ordem distante – como programadores do espaço,
dos objetos e das condutas dos usuários, patrocinam uma visualidade urbana que resulta
em um “conflito que nos leva a perceber que, ao estudar o urbano enquanto sistema de
linguagem e comunicação, deparamos com uma complexa dubiedade entre a imagem da
cidade e a representação urbana” (Ferrara, 1999: 252-253). Portanto, voltamos à “crise da
cidade” a qual se referia Argan, o urbanismo, a arquitetura e o design projetam objetos,
cidades e mensagens confinados em um programa que visa ordenar a cidade a fim de
contemplar interesses que nem sempre estão de acordo com os usuários. Sabe-se que
a produção da tecnosfera é patrocinada pelos interesses da ordem distante, contudo,
aquela “dança em torno do concreto”, defendida por Flusser, e os avanços técnicos e
tecnológicos dos meios de comunicação em massa possibilitaram a potente capacidade
de programação dos sistemas de objetos e de ações mas mãos dos “decididores”. Nesse
panorama, Flusser parece concordar com Debord:
Pois a inversão da história em espetáculo e de um evento em programa é precisamente o sentido da coisa toda, (…) por exemplo, nos casos em que casamentos, saques, revoluções ou suicídios são feitos em
função da presença de câmeras. (…) Não estamos mais mergulhados
na correnteza histórica, mas sim nos quedamos sentados, solitários,
face as imagens que nos mostram programas; tais programas estranhamente nos entusiasmam, em vez de nos causar tédio insuportável.
(Flusser, 2008: 59)

1.4: O usuário na fronteira do programa
Esta condição de espectador ainda não tirou do usuário a liberdade de atuar, de agir
perante outros sujeitos e de manipular objetos, mas cabe refletir como ele age e que objetos
opera. Os usuários da cidade pertencem à ordem próxima e suas ações à psicosfera, se
comunicam predominantemente por diálogos e são “programados” por grupos ligados ao
poder público/privado, pois estes são os dispositivos que definem o código de conduta dos
usuários e projetam objetos (mercadoria) por eles operados inseridos em tal programa.
Mas isso não significa que o usuário esteja sob o comando da ordem distante. Apesar de
programado, o usuário ainda pode ter autonomia sobre as suas ações.

29

Um determinado usuário pode posicionar um cavalete (um dispositivo) na rua,
a fim de reservar o espaço para estacionar o carro posteriormente. O dispositivo na
rua não está no programa, no código de conduta estipulado para o usuário, ele não
tem “autoridade” para isso. Mesmo assim, o cavalete vai produzir uma mediação
com outros usuários que por ali vão passar e interpretar aquela mensagem como um
“espaço reservado”. Guardar uma vaga é uma ação ordinária, acontece todos os dias
e normalmente nem é percebida como ruptura do programa.
Outro usuário, munido de uma lata de spray (outro dispositivo), pode desenhar um
coração numa determinada superfície, um muro por exemplo. O coração, também não
está previsto no programa e vai criar vínculos comunicativos com outros usuários, no
entanto, é bem provável que tal ação incomode alguns usuários e/ou a ordem distante.
O usuário tem poder de escolha perante alguns dos dispositivos que o programam.
Para Agamben, a profanação10, serve de contradispositivo, recupera usos que não
estão no programa. A profanação é “projetar” para fora do programa, o cavalete e a
lata de spray que foram profanados pelos supostos usuários.
A tecnosfera também possui certo nível de autonomia intersubjetiva, pois provoca
mediação: “o objeto presta testemunho de si mesmo, na imagem que oferece, e sua
profundidade está nas complexidades dessa imagem. Sua intencionalidade é substantiva,
dada com sua realidade, (...) reclamando, mas não exigindo nosso testemunho” (Hillman,
1993: 15). Nos processos de mediação com o usuário, objetos podem “reclamar” por
outras formas de uso. A lata de spray, por exemplo, quando foi projetada, em seu
programa não estava pixar a propriedade alheia. O cavalete também pode ser entendido
por outro usuário como algo útil para ele com outro uso e, por não estar pintado de preto
e amarelo, não aparenta pertencer a alguma “autoridade”. Além do mais, tanto o coração
no muro quanto o cavalete na rua são incorporados na visualidade urbana com certo
nível de comunicabilidade, concretizando aquele espaço, definindo os limites de suas
espacialidades (FERRARA, 2008). Destarte as espacialidades também podem possuir tal
autonomia intersubjetiva.
Pelo ponto de vista da ordem próxima, o usuário é capaz de atuar na visualidade e
nos usos das espacialidades da cidade e, também, pode propor novas formas de interação
com as construções do espaço público e se comunicar através de suas superfícies. Isso é
10 - AGAMBEN, Giorgio, Op. Cit., 2009. No ensaio O que são os dispositivos? (...) “a estratégia que devemos adotar no nosso corpo
a corpo com os dispositivos não pode ser simples, já que se trata de libertar o que foi capturado e separado por meios de dispositivos e
restituí-los para o uso comum. (...) A profanação é o contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício tinha separado e
dividido (p. 44, 45). Nesta pesquisa, o termo profanação, aparecerá em itálico ao se referir ao conceito proposto por Agamben.
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feito diariamente, por moradores de rua, skatistas, pixadores, grafiteiros, performances
artísticas, crianças que jogam futebol na rua, etc. Tais usos não estão previstos no
programa, são profanações, alguns deles podem ser caracterizados como crime ou
contravenção pelo código de conduta estipulado pelos dispositivos do poder público/
privado, já outros simplesmente não são percebidos, contudo, ambos podem contribuir
para uma melhor qualidade de vida na cidade.
No livro Morte e vida de grandes cidades, a jornalista estadunidense Jane Jacobs fez
fortes críticas aos fundamentos do urbanismo, numa “tentativa de introduzir novos princípios
ao planejamento urbano, (...) diferente daqueles que hoje são ensinados em todos os lugares,
de escolas de arquitetura e urbanismo a suplementos dominicais e revistas femininas” (Jacobs, 2009: 1). A autora propõe uma análise sobre o funcionamento das cidades na prática:
Planejadores, arquitetos do desenho urbano e aqueles que os seguem
em suas crenças não desprezam conscientemente a importância de
conhecer o funcionamento das coisas. Ao contrário, esforçam-se muito
para aprender o que os santos e sábios do urbanismo moderno ortodoxo disseram a respeito de como as cidades deveriam funcionar e o que
deveria ser bom para o povo e os negócios delas. (2009: 6)

Ao definir uma única função a uma determinada espacialidade, o planejador está
inicialmente, limitando as propriedades interativas de tal lugar. A cidade de São Paulo
por exemplo, “é cortada por vias de transito rápido, (...) caracterizado pela tendência à
impossibilidade do uso dos espaços públicos e, como consequência, pelo distanciamento
do indivíduo em relação aos lugares de realização da vida” (Carlos, 2007: 13). O que
comprova que certas espacialidades da cidade, mesmo com excessiva visualidade e
comunicabilidade, geram poucos vínculos de identidade com os usuários.
O antropólogo Marc Augé define como “não lugar” um espaço organizado que não
cria com os usuários nem identidade, nem relações, nem história, “é a oportunidade de uma
experiência sem verdadeiro precedente histórico de individualidade solitária e de mediação
não humana (basta um cartaz ou uma tela) entre o indivíduo e o poder público” (1994:
108). Aeroportos, shopping centers, grandes magazines, auto-estradas e hipermercados são
exemplos de não lugares. A metrópole global é repleta de locais assim, suas superfícies
costumam ser forradas de tecno-imagens, porém, pobres em produção de informação nova.
Os hipermercados podem servir como exemplo:
Numa área de trinta quilômetros em redor, as setas vão nos espicaçando em direção a estes grandes centros de triagem que são os
hipermercados, em direção a este hiperespaço da mercadoria onde
se elabora, sob muitos aspectos uma nova sociabilidade. (...) Os
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objectos já não são mercadorias; já nem sequer são signos cujo sentido e mensagem decifrássemos e dos quais nos apoderássemos; são
testes, são eles que nos interrogam e nós somos intimados a responder-lhes e a resposta está incluída na pergunta. Todas as mensagens
dos media funcionam de maneira semelhante: nem informação nem
comunicação, mas referendo, teste perpétuo, resposta circular, verificação do código (Baudrillard, 1991: 97 e 98).

No livro, Não lugares, introdução a uma antropologia da supermodernidade, Augé
defende que a modernização das cidades nos moldes usuais, resultou numa enorme
proliferação de não lugares. Porém, este termo causa certa confusão sobre seus significados
e aplicações. O próprio antropólogo afirma que “o lugar e o não lugar são, antes, polaridades
fugidas: o primeiro nunca é completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente”
(Augé, 1994: 74). Independente das ambiguidades presentes nesta terminologia, o autor
faz muitas alusões às espacialidades espetaculares cheias de imagens e mensagens que
procuram ordenar a conduta dos usuários; seja pelo seu conteúdo persuasivo ou mesmo
através de “contratos”. A imposição do “modo de uso de um lugar é um dos elementos
deste contrato” (1994: 93, grifo nosso), presentes também em ações como: a apresentação
de documentos, de tickets de entrada, pagamentos em cartões, pedágios, etc. Neste sentido
a noção de não lugar proposta por Augé mostra-se útil para entender o discurso e o modus
operandi do programa que tange as espacialidades urbanas.
Algumas características dos não lugares de Augé são encontradas no no livro A
cidade polifônica do antropólogo italiano radicado no Brasil Massimo Canevacci. Fruto
de uma pesquisa inciada em 1986 sobre a comunicação urbana em São Paulo, Canevacci
contrapõe a vida social no Rio de Janeiro àquela que percebeu na capital paulistana:
a vida social nas ruas de São Paulo é pouco significativa – por se desenvolver principalmente em espaços fechados, residências, shopping
centers, nos pequenos locais em moda ou nas grandes instituições culturais públicas –, comecei imediatamente a observar como a cidade se
comunica com os seus edifícios, ruas, insígnias, lojas, e com um fluxo
de tráfego insaciável. (Canevacci, 2004: 14)

No caso da cidade de São Paulo esta carência de “vida social nas ruas” e o
“distanciamento do indivíduo em relação aos lugares de realização da vida” citados
anteriormente são, de fato, facilmente constatáveis por qualquer usuário, seja ele
pedestre ou não. Isso não significa que suas ruas são vazias e pouco movimentadas,
ao contrário – conhecida como “a cidade que não pode parar” –, São Paulo é uma das
metrópoles mais movimentadas do mundo. No entanto, alguns índices mostram que
a qualidade e a variedade de usos codificados pela ordem distante disponíveis para a
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ordem próxima na vida urbana paulistana parece bem precária. Os Capítulos 2 e 3 desta
dissertação se ocuparão desta questão.
Os assuntos levantados anteriormente, referentes ao desenvolvimento da tecnosfera,
a hierarquia entre ordem distante e ordem próxima e a superação do projeto pelo
programa, podem levar a um empobrecimento da semiosfera da cidade e seu espaço
social, portanto a ação do usuário se apresenta como uma importante fonte produtora de
sentido para as espacialidades urbanas.
Os usuários, atores urbanos, interagem em cenários de grande mobilidade e deslocamentos e aí, nesses encontros, (...) atribuindo nesse tempo/espaço significados a cidade. (...) o uso aprende e ensina a cidade,
ao mesmo tempo, constituindo-se em vínculo efetivo da urbanidade.
Pode-se afirmar que a cidade antecede o palco, porque ela desafia a
capacidade de julgar, demonstrada pela gestualidade do uso. Uma combinação não hierárquica dessa pluralidade de usos como inscrições,
registros que, mesmo conflitantes, não se excluem. (Araújo, 2007: 193)

Eis porque este primeiro capítulo recebeu o nome de A crise do programa, pois ao
mesmo tempo em que o poder público/privado tenta inserir o usuário em seu programa
totalizante, a imprevisibilidade acontecimental a qual o usuário está sempre sujeito é
que promove a variedade de usos das espacialidades urbanas. E em consequência disto,
a imagem da cidade é produzida tanto pelos designers e especialistas patrocinados
pela ordem distante, quanto pelos mais sutis gestos dos usuários – é o caso do cavalete
descrito anteriormente. Neste sentido, parece impossível que uma cidade seja totalmente
programada ou que os lugares se tornem efetivamente não lugares, conforme alertou
Augé. A “crise do programa” está justamente nesta abertura da fronteira, que ao mesmo
tempo em que alimenta e renova os discursos da ordem distante, libera espaço para a
resistência e a proliferação de diálogos pela ordem próxima.

1.5: Usuário à deriva: por um método fora do programa
Para compreender como se dão os vínculos mediativos entre o usuário e a cidade
como imagem, é necessário o exercício da observação do cotidiano pelos “fixos e fluxos”
(Santos) existentes nas espacialidades da semiosfera urbana, ou seja, pela interação
entre tecnosfera e psicosfera em suas propriedades comunicativas.
A deriva experimental proposta pela I.S. se apresenta como método de apropriação
do espaço urbano por parte do usuário através da observação. “Perder-se” em uma
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cidade como São Paulo pode revelar imagens e usos que passam despercebidos pelo
cotidiano programado. “Na apropriação se colocam as possibilidades da invenção que
faz parte da vida e que institui o uso que explora o possível ligando a produção da
cidade a uma prática criadora” (Carlos, 2007: 12). Desse modo, torna-se possível a
análise das relações mediativas entre o usuário e as espacialidades para compreender o
funcionamento empírico da cidade. “As cidades são um imenso laboratório de tentativa
e erro, fracasso e sucesso, em termos de construção e desenho urbano” (Jacobs, 2009:
5). Este laboratório serve tanto para constatação e o desenvolvimento dos modelos de
dominação e programação utilizados pelo poder público/privado, quanto para que o
usuário possa identificar os sucessos e os fracassos de tais modelos.
Contudo, os dados levantados neste primeiro capítulo, indicam que os sistemas
de objetos e de ações que envolvem a vida cotidiana e os contextos socioculturais dos
usuários estão funcionando de maneira programada, consequentemente, a identificação de
tais sucessos e fracassos pode ser “ofuscada” pelo programa. Entretanto, muitos usuários,
normalmente aqueles que “explodem as fronteiras”, podem alcançar uma percepção mais
profunda do problema. Pixadores, artistas, atletas urbanos – como ciclistas, skatistas,
traceurs11 etc –, moradores de rua, ou mesmo um usuário com o olhar mais atento,
são capazes adotar posturas e tecer comentários12 altamente relevantes sobre os modelos
reproduzidos pelo espaço urbano, tanto no seu funcionamento, como nos seus sucessos
e fracassos. Contudo, se existe uma tendência dos discursos da ordem distante em
neutralizar os diálogos da ordem próxima é muito improvável que a percepção destes
usuários tenha alguma relevância para o poder público/privado, em detrimento do que é
dito pelos “especialistas programadores”.
Não obstante, a pesquisa científica pode confluir com a percepção empírica desta categoria que poderia ser nomeada como “usuário atento”, revelando a profundidade, a pertinência e a importância que a ação do usuário tem na produção de sentido da vida urbana.
Portanto, a deriva praticada pelos situacionistas promove uma grande contribuição para o
entendimento da práxis urbana, pois através dela é possível fazer do pesquisador um “usuário atento”. O que supõe abandonar a condição de “espectador” para assumir o papel de
“participante”, a fim de criar um ambiente científico localizado “fora” do programa.
11 - Traceurs é o nome dado aos praticantes do “le parkour”, esporte criado na França – baseado no méthode naturelle (Método Natural
de Educação Física) desenvolvido por Georges Héberte (1875 – 1957) – e vem sendo, cada vez mais, praticado no mundo inteiro. O parkour consiste num deslocamento do atleta pela cidade de forma bastante inusitada, saltando e escalando os elementos arquitetônicos. Os
obstáculos que para o usuário comum são “barreiras”, portanto, não ultrapassaveis, para os Traceurs são desafios que devem ser superados.
Disponível em www.abpk.org.br. Acessado em 14/08/2011.
12 - Em entrevistas, documentários, veículos de imprensa e outros materiais de informação, é comum encontrar relatos de usuários, com
grande relevância, sobre o funcionamento e a prática urbana; principalmente aqueles mais engajados nas relações com a cidade, como
alguns dos citados acima.
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É cada vez mais recorrente a utilização de objetos como cidade, espaço urbano,
espaço público, arte urbana e vários temas que envolvem os estudos de espacialidades nas
pesquisas científicas. Trata-se de objeto que não é nada inédito, porém, as infinitas formas
em que ele se apresenta tornam este campo cada vez mais vasto e rico para a ciência.
Todas as informações coletadas para esta pesquisa, mostraram a urgência de um
estudo empírico da vida cotidiana da cidade, a fim de apreender – e neste caso também
aprender – as possibilidades epistemológicas presentes nos processos comunicativos das
espacialidades urbanas. Dessa maneira, a semiótica é utilizada para tornar
possível perceber como as representações constituem a mediação das
relações sociais que falam através de signos e códigos e, sobretudo, daquela lógica que estrutura e organiza suas manifestações fenomênicas e
cotidianas. (Ferrara, 2008: 187, 188)

Contudo, uma vez que na semiosfera urbana os signos estão em intensa semiose e
em diferentes processos de auto-organização, esta pesquisa deve adotar como estratégia
metodológica – que se combina com a deriva – o “paradigma indiciário” descrito pelo
historiador Carlo Ginzburg (1989). No ensaio Sinais, notas de um paradigma indiciário,
Ginzburg aborda um modelo epistemológico que silenciosamente surgiu no final do
século XIX, que, mesmo amplamente utilizado, nunca foi teorizado explicitamente.
O “paradigma indiciário”(1989: 143) consiste em um tipo de conhecimento divinatório
que sempre foi parte da cultura. Desde sempre, observa-se o céu e os ventos para prever
as chuvas, o comportamento dos mares para auxiliar a navegação, o comportamento e os
rastros dos animais para a caça, e até mesmo a intenção hostil em um rosto que se aproxima.
Ginzburg, relaciona este modelo epistemológico com os métodos utilizados pelo crítico
de arte Giovanni Morelli, pelo detetive Sherlock Holmes das ficções de Arthur Conan
Doyle e nos estudos de psicanálise clínica de Sigmund Freud. Tal paradigma consiste na
atenção em “examinar os pormenores mais negligenciáveis” (1989: 144), que passam
normalmente despercebidos pelo pesquisador.
Neste sentido, a deriva experimental da Internacional Situacionista aparece como
base metodológica para esta pesquisa, apoiada na epistemologia do paradigma indiciário,
na busca das diversas dinâmicas entre signos e linguagens que “flutuam” pela semiosfera
urbana, tornando possível a apreensão dos vínculos comunicativos entre o usuário
e a cidade. Na análise de Ginzburg “o que caracteriza esse saber é a capacidade de, a
partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar a uma realidade complexa não
experimentável diretamente” (1989: 154).
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Tanto este tipo de conhecimento encontrado no paradigma indiciário, como o
comportamento “lúdico-construtivo” proposto pela deriva, remetem à um conhecido
“usuário atento” nos estudos da cultura urbana. Na amplo trabalho de Walter Benjamin
dedicado à cidade na era moderna é o olhar atento do flâneur – encontrado na obra
de do poeta Charles Baudelaire – quem a descreve. No ensaio que leva o nome de “O
Flâneur”, Benjamin fala sobre alguns dos gêneros literários que marcaram a geração
de Baudelaire, e que, provavelmente, resultaram em algumas das características mais
evidentes da personagem. Dentre os gêneros citados pelo autor, os fascículos de bolso
chamados “fisiologias” ocupavam-se da “descrição dos tipos humanos como aqueles
que se encontravam quando se observava o mercado” (Benjamin, 2006: 37). Em
pouco tempo, os fisiologistas, passaram a descrever as fisiologias da cidade, o que
“se ajusta aos hábitos do flâneur, que é uma espécie de botânico do asfalto” (2006:
38). Mais adiante, Benjamin fala da novela detectivesca e do romance policial que,
também, foram muito comuns na geração de Baudelaire. Assim, na obra benjaminiana
é possível encontrar uma aproximação entre paradigma indiciário e o olhar observador
do flâneur. Em outro ensaio, chamado Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire, o
autor comprara o flâneur com o transeunte:
Havia o transeunte que fura pelo meio da multidão, mas havia também
o flâneur que precisa de espaço e não quer perder à sua privacidade. Os
outros, muitos, devem ir atrás dos seus negócios; o indivíduo, esse só
pode perder-se a flâneire se, por isso, se tornar excêntrico. Quando a
vida privada impõe um estilo, há tão pouco lugar para o flâneur como
no trânsito febril da City. (2006: 124)

Nesta citação, existe uma relação direta com a postura esperada na deriva pelos
situacionistas. Junto ao flâneur, as experiências de excursões urbanas propostas pelos
dadaístas (1918) e as deambulações aleatórias dos surrealistas (1924) serviram de base
para a “I.S.” na formulação das noções de psicogeografia e deriva. Porém, os membros
do grupo acreditavam que seu método poderia ir além das experiências anteriores:
A deriva apresenta um duplo aspecto: passivo e ativo – de um lado
ela comporta a renúncia de objetivos e metas pré-fixadas e o abandono às solicitações do terreno e aos encontros ocasionais; de outro implica o domínio e o conhecimento das variações psicológicas. Além
disso, ela não é, como as experiências de deambulação dos surrealistas, meramente arbitrária, mas reflete uma situação urbana, objetiva,
de interesse ou tédio. (Perniola, 2009: 23).

Através do paradigma indiciário e da deriva, pode-se definir um método para a
pesquisa empírica que coloca o pesquisador em relação direta com o objeto e possibilita
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um afastamento do cotidiano programado da urbe. Pois, assim como a flâneire, a deriva
consiste em não se deixar levar pelo ritmo imposto para a cidade através dos discursos,
mas supõe a procura de outros ritmos que os usuários e as espacialidades podem criar
por meio de relações dialógicas.
Portanto, a pesquisa empírica irá partir sempre de um mesmo ponto em São Paulo
– que será apresentado no Capítulo 2 desta dissertação – e as especificidades de cada
percurso serão delimitadas durante a própria deriva. Nestas saídas de campo, serão
coletadas fotografias, depoimentos de outros usuários, além, é claro, das anotações e
observações sob o olhar atento do pesquisador. Após a coleta do material bruto, será
elaborada uma seleção de percursos e lugares destacando os índices desses contextos;
essas operações terão o propósito de capturar os “pormenores negligenciáveis” aos
quais Ginzburg se referia. Porém, o próprio historiador alerta que tal paradigma contém
“um estatuto científico frágil”, mas que, possibilita “chegar a resultados relevantes”
(1989: 178). Essa “fragilidade” deve ser sempre levada em consideração, pois, tratandose de índices, estamos trabalhando uma zona de inferências, em que é necessária a
interpretação destes “sintomas” e “sinais” aos quais os indícios se referem. “A base do
paradigma não é colher e descrever indícios – mas selecionar e organizar para fazer
inferências” (Braga, 2008).
Para impedir que esses índices “se percam” em meio ao vasto material coletado na
deriva, pretende-se fazer uma distinção entre, indícios “essenciais” e “acidentais”, conforme
adverte José Luiz Braga no artigo Comunicação, disciplina indiciária (2008). Para esta
separação, deve ser levado em consideração os seguintes fatores:
(a) o problema da pesquisa – ou seja, o tipo de percepção que buscamos a respeito de nosso caso;
(b) as estruturas e processos próprios do objeto ou situação – suas
“lógicas” de articulação interna, de desenvolvimento, de relações
com o contexto;
(c) o conhecimento disponível sobre o tipo de objeto e sobre os âmbitos em que este se processa – o que envolve principalmente, mas não
exclusivamente, o conhecimento teórico.

Contudo, após a experiência das derivas, será possível desenvolver uma espécie de
“cartografia psicogeográfica” da região estudada, a fim de levantar os
aspectos sentimentais, psicológicos ou intuitivos, que muitas vezes
revelam muito mais de um determinado espaço do que os simples
aspectos meramente físicos, formais, topográficos ou geográficos.
(Jaques, 2003: 24)
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A partir das análises dos indícios e deste mapeamento descritivo, será possível
confluir para as bases teóricas já apresentadas nesta dissertação. Todavia, a interação
metodológica entre a deriva e o paradigma indiciário, sugere um pesquisador/usuário que transite entre ciência e vida cotidiana, visando uma “observação capaz
de transformar a experiência do cotidiano urbano em conhecimento ou alçar o
acontecimento em dado científico” (Ferrara, 2002: 34).
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Capítulo 2

O olhar desprogramado
2.1: Um lugar para a pesquisa empírica
2.2: Do “quarteirão da saúde” ao “quadrilátero da morte”
2.3: Andar à deriva em ruas mortas
2.4: Por uma cartografia para perder-se
2.5: O caminhar desprogramado
2.5.1: Considerações iniciais para a pesquisa empírica.
2.5.2: Morte e vida em seis derivas
2.5.3: Apresentação dos contextos.
2.5.4: Considerações finais da pesquisa empírica

O mapa não mais serve como
instrumento para nos orientar na
paisagem, mas agora é a paisagem
que serve de instrumento para nos
orientar no mapa. A verdade deixa
de ser função da adequação do mapa
à paisagem, e passa a ser função da
adequação da paisagem ao mapa.
Vilém Flusser - Natural:mente
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2.1: Um lugar para a pesquisa empírica
Conforme apresentado na introdução desta dissertação, um local específico foi
escolhido como ponto de partida para as experiências empíricas. Contudo, os limites e
pontos de chegada não serão definidos previamente, mas escolhidos de maneira imprevista,
de acordo com as solicitações das unidades de ambiência1 encontradas nos percursos. A
escolha desse local procurou viabilizar a deriva em lugares onde os usuários possam criar
diferentes formas de uso e interação com as espacialidades. Essa é uma estratégia que vai
além da análise dos aspectos topográficos e morfológicos, mas tem como objetivo apreender
os vínculos criados entre usuários e a semiosfera urbana.
As variações de ambiências são importantes para a deriva, não apenas pelas
diferentes solicitações do terreno e da visualidade, mas também pelo modo como se
confronta com a ação dos outros usuários contextualizados no cotidiano e na rotina
programada da vida urbana. Trata-se daquele duplo aspecto da deriva (Perniola, op.
cit.), um passivo, que se lança sobre os aspectos morfológicos por um “deixar-se levar”,
e um ativo, que visa uma autonomia do pesquisador perante o fluxo cotidiano da cidade,
é “torna familiar o que é estranho e estranho o que é familiar. (…) É a observação
observadora. Que não é mais ‘participante’ da ação, mas observa também a si própria
como sujeito que observa o contexto. É meta-observação” (Canevacci, 2004: 30, 31).
Em uma cidade como São Paulo não é difícil encontrar ambientações variadas
em uma pequena delimitação espacial, porém, escolher uma região definida – como
um bairro específico – poderia confinar a deriva àquela conduta programada da qual
a pesquisa pretende escapar. Nesse sentido, “tornar empírica a imagem da cidade de
São Paulo significa encontrar/criar uma estratégia metodológica adequada às suas
características de visibilidade” (Ferrara, 2000: 23). A intenção de não se limitar a
localidades pré-estabelecidas, levou à escolha de um ponto de partida que tenha múltiplas
possibilidades de percursos e que, além disso, seja via de acesso para diferentes bairros,
possibilitando a análise de espacialidades distintas em vários contextos históricos,
geográficos e comunicacionais.
Desse modo, as estações de metrô se mostram interessantes, justamente por serem
altamente programadas, tanto nas qualidades sígnicas como nas localizações, pois
estão estrategicamente posicionadas em áreas de confluência entre bairros, o que pode
1 - A fim de escapar da terminologia e dos limites oficiais dos bairros, distritos e zonas pré-definidas nos planos diretores, será
usado o termo “unidade de ambiência” para definir uma delimitação espacial espontânea criada pela deriva. Nos mapas psicogeográficos dos situacionistas, como o Guide psychogéographique de Paris (1956) e The Naked City (1957) a cidade é fragmentada em
unidades de ambiência que não necessariamente coincidem com a divisão oficial prevista no programa da cidade.
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enriquecer a experiência. Portanto, qualquer estação de metrô permite sair de um lugar
programado rumo a diversas possibilidades de percursos, proporcionando alternativas
para a deriva, entendida como uso do espaço e como sua observação empírica, marcando
o contraste entre os lugares que estão mais ou menos dominados pelos poderes públicos
e privados, ou seja, pela ordem distante.
Muitas estações foram elencadas como possíveis pontos de partida, porém a
Estação das Clínicas – inaugurada em 1992 e localizada na Avenida Dr. Arnaldo, zona
oeste de São Paulo – apresentou certas particularidades que levaram à escolha deste
local como base para as saídas da pesquisa empírica. A avenida que fica no bairro de
2

Cerqueira César, no extremo oeste do “espigão central” de São Paulo, é via de acesso
para Pinheiros, Perdizes, Pacaembu, Sumaré, e Jardins. O nome da avenida é uma
homenagem ao médico Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, o primeiro diretor da Faculdade
de Medicina e Cirurgia de São Paulo, que na época – em 1913 – ainda funcionava na
Santa Casa de Misericórdia localizada na Vila Buarque, próximo a Rua Veridiana. O
médico foi um dos idealizadores do projeto da nova sede da Faculdade, inaugurada em
1931, localizada na avenida que leva o seu nome. A construção da escola de medicina
– que hoje faz parte da Universidade de São Paulo (USP) – foi fundamental para que,
em 1944, fosse instalado “na região um dos maiores Hospitais do mundo, o hospital das
Clínicas” (Ponciano, 2001: 57), resultando na formação do “Quarteirão da Saúde”, como
é conhecido hoje. Nos arredores da Avenida Dr. Arnaldo funciona o maior complexo
médico-hospitalar da América Latina, incluindo as instalações da Faculdade e também
os hospitais: das Clínicas, o Emílio Ribas e o de Ortopedia e Traumatologia, a Secretaria
Estadual de Saúde, além de inúmeros institutos ligados ao ramo.
Na calçada da margem oposta ao “Quarteirão da Saúde” encontra-se o Cemitério
do Araçá, um dos maiores da cidade, inaugurado em 1887. Conhecido por abrigar
mausoléus de importantes famílias paulistanas e pelos inúmeros gatos que vagam no
lugar, o Cemitério do Araçá é bastante frequentado por moradores de rua – que utilizam
o banheiro da capela e as torneiras de jardim espalhadas por lá. A necrópole ainda
conta com um mirante de vista privilegiada para os bairros de Perdizes e Pacaembu
que, junto ao alto padrão artístico das alegorias e símbolos religiosos, atrai “tribos
urbanas” como os Góticos que promovem “saraus literários regados a vinho tinto”
(Bourdoukan, 2007 :67) pelas madrugadas paulistanas. Ainda nos arredores da Avenida
2 - Também conhecido como “espigão da paulista”, demarca a região localizada entre os bairros do Jabaquara (zona sul) e

Sumaré (zona oeste), apresenta as áreas mais elevadas do centro expandido da cidade, contendo nove estações da linha 1-azul
do Metrô e 7 estações da linha 2-verde. Partindo do sul, o espigão começa na Avenida Jabaquara, passando pelas Avenidas:
Domingos de Moraes, Bernardino de Campos, Paulista e Doutor Arnaldo.
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Dr. Arnaldo encontram-se mais dois Cemitérios, o do Redemptor – na esquina com a
Rua Cardeal Arco Verde que segue em direção ao bairro de Pinheiros – e o da Irmandade
do Santíssimo Sacramento de São Paulo – na esquina da Rua Cardoso de Almeida
em direção a Perdizes. Com tantos cemitérios e hospitais, esse trecho da Avenida Dr.
Arnaldo também é conhecido popularmente como “quadrilátero da morte”.
Uma estação de metrô é, em sua ontologia, uma espacialidade programada. Ao abir
das portas do trem, as pessoas saem, sobem ou descem uma escada, passam pela catraca
e, finalmente, vão em direção à rua, ao seu destino. Além disso, sua organização sígnica
é composta por publicidades, tabelas de preços, quadros informativos e setas direcionais.
Tudo organizado para levar o usuário direto para fora da estação ou para dentro dos
trens, remetendo ao já citado “modo de uso” do “não lugar” augeano. Além disso,
eventualmente são colocadas algumas obras de arte, que até podem gerar alguma interação
mais subjetiva com o usuário. No caso da Estação das Clínicas, logo em frente às catracas
fica um grande painel do artista plástico concretista Geraldo de Barros. A obra chamada
Jogo de Dados (1991), é uma composição geométrica com três grandes cubos formados
de outros cubos em diferentes cores criando com o usuário, enquanto espectador/fruidor,
um jogo de perspectivas que representa a tridimensionalidade do espaço projetada na
superfície bidimensional. No entanto, raramente um usuário é visto parado observando a
obra como normalmente acontece num museu. Conforme defende Augé, “sempre há um
lugar específico para “curiosidades” apresentadas como tais. (…) Mas eles não operam
nenhuma síntese, não integram nada” (1994: 101). Nas estações de metrô o próprio fluxo
de pessoas que seguem as setas com pressa para alcançar seu destino é um fator que
impede o usuário de contemplar tais obras ou “curiosidades”.
Não obstante, o motivo pelo qual esta estação específica desperta interesse para
a pesquisa está naquilo que é encontrado ao sair para as ruas. O procedimento comum
adotado pelos usuários que passam pela estação é o seguinte: ao saltar do trem, ele sobe
a escada, passa pela catraca de bloqueio e, finalmente, encontra três opções de saídas
(Figura 1). Duas delas são pela Avenida Dr. Arnaldo, uma ás margens da (1) Faculdade
de Medicina de São Paulo, outra pelo (2) Cemitério do Araçá. Caso contrário, o usuário
deve atravessar um longo corredor até a (3) Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, saindo
no coração do “Quarteirão da Saúde”.
(1) Se escolher a primeira, pela Faculdade de Medicina (Figura 2), encontrará uma
larga calçada, com pontos de ônibus lotados grande parte do dia. Nota-se que a maioria das
pessoas está só de passagem; e portanto, fixados por lá estão, só mesmo, alguns vendedores
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(2) Cemitério do Araçá

Metô Sumaré

(1) Faculdade de Medicina
de São Paulo e Hospital
das Clínicas
(3) Av. Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar, saída preferencial
para Rua Teodoro Sampaio

2
Avenida Paulista

1

Figura 1: Estação
das clínicas

3

Imagem de satélite da
base inicial das derivas.
Os números em destaque
representam os pontos de
acesso ao metrô.

(1) Pontos de ônibus quase
sempre cheio

1
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3
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(2) Esquina da Rua Cardeal
Arco Verde, portaria do
Cemitério do Redemptor
(3) Calçada da Faculdade
de Medicina com o prédio
ao fundo
(4) Canteiro central próximo
ao Hospital Emílio Ribas e
da conexão com a Avenida
Paulista

Figura2: Faculdade de
Medicina de São Paulo
e Hospital das Clínicas
Acesso (1) do metrô, Avenida
Dr. Arnaldo

ambulantes. O usuário anda pela calçada fazendo contato visual apenas com a arquitetura
antiga da Faculdade, que está separada por um pequeno muro com grade e um bosque
de árvores centenárias. Se seguir em direção ao Viaduto Sumaré, ao atravessar a Rua
Teodoro Sampaio, irá se deparar com outro prédio da faculdade igualmente distanciado
pelo bosque e grades. Continuando pela calçada, ao cruzar a Rua Cardeal Arco Verde,
encontrará o Cemitério do Redemptor, seguido de poucos estabelecimentos comerciais
e, posteriormente, o viaduto que comporta a estação de metrô Sumaré. Caso siga em
direção ao Viaduto Okuhara Koei, conhecido popularmente como “buraco da paulista”,
continuará pela calçada, passando por grandes edifícios como o Hospital Emílio Ribas,
até se aproximar do viaduto no final da Avenida Rebouças.
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(2) A saída pelo Cemitério do Araçá (Figura 3), no lado oposto da Avenida Dr.
Arnaldo, é igualmente repleta de pontos de ônibus e alguns vendedores ambulantes.
Se o usuário vai para o lado “Sumaré”, segue pelo muro do cemitério até o tradicional
Mercado das Flores. Desde a década de 1950, flores são comercializadas na Avenida Dr.
Arnaldo, na época o mercado era informal e ficava no meio da rua, que ainda era ainda
de paralelepípedos. Já nos anos de 1970, ocuparam as calçadas com pequenas tendas de
lona, para depois tomarem a estrutura atual com 23 bancas de floriculturas.
Recentemente, a Prefeitura de São Paulo promoveu reformas na região do Mercado das
Flores. Algumas bancas foram realocadas para atender ás especificações de acessibilidade e
cinco pequenas praças foram construídas entre elas, a fim de aumentar a área das calçadas,
que neste trecho é bem estreita devido à existência das bancas.
Nos muros do cemitério, que ficam entre as bancas, foram instaladas obras
compostas de azulejos pintados a mão, com imagens de flores e retratos dos floristas,
do artista plástico Paulo Von Poser em parceria com alunos de escolas da rede pública.
No entanto, esse espaço de convivência é usado muito mais pelos floristas do que pelos
usuários de passagem, conforme afirmou um dos vendedores. Seguindo pelo grande muro
do Cemitério do Araçá, encontra-se o vizinho Cemitério da Irmandade do Santíssimo
Sacramento de São Paulo, na esquina com a Rua Cardoso de Almeida. No lado oposto
está o Parque Zilda Natel, que abriga a maior pista pública de skate da cidade e logo
em seguida vem o Viaduto Sumaré. Caso o usuário escolha o outro lado, em direção ao
“buraco da paulista”, vai cruzar a Avenida Major Natanael, que conecta a região até a

(1) Mercado das Flores
(2) Vista panorâmica da
cidade - Cemitério do Araçá

1
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3

4

(3) Acesso ao metrô e o muro
do Cemitério do Araçá
(4) Poucos estabelecimentos
comerciais, ao fundo a
parte superior do “buraco
da paulista”

Figura3: Cemitério
do Araçá
Acesso (2) do metrô, Avenida
Dr. Arnaldo, margem oposta
44

Avenida Pacaembu, seguido por um pequeno trecho com algumas lanchonetes e padarias,
até encontrar a Rua Minas Gerais na parte superior do “buraco da paulista”.
(3) Optando pela saída da Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar (Figura 4), o
usuário é obrigado a atravessar, ainda dentro da estação de metrô, um túnel com paredes
arredondadas e grandes pilastras, onde se encontram painéis que recebem exposições
periódicas. No final do túnel, quase na saída para a rua, mais uma obra de arte permanente:
um buraco na parede com uma instalação de cristais de rocha, fibras ópticas e um sistema
elétrico resultam na obra O Ventre da Vida (1993), de Denise Milan e Ary Perez. Vale
ressaltar que a Avenida Dr. Enéas de Carvalho Aguiar pode ser considerada um “pátio
central” do complexo hospitalar, nela existem apenas hospitais e institutos de saúde. A
rua vai do início da Rua Teodoro Sampaio até a passarela que passa por cima da Avenida
Rebouças e possui forte movimento de pedestres, dentre eles, a maioria trabalhadores e
usuários dos hospitais, além de alguns vendedores ambulantes e moradores de rua.
A Estação das Clínicas, além de localizada em uma região estratégica para o acesso
a diferentes regiões, faz com que o usuário, ao sair do metrô, se depare com condições
bem particulares que ofuscam as possibilidades de usos e percursos a partir dali. A
pouca frequência de comércio e os longos muros e grades fazem com que os usuários
não se fixem nas calçadas dos arredores da estação, a maioria está apenas de passagem.
Aqueles que escolhem deixar a estação pela Avenida Dr. Arnaldo, normalmente estão
em busca de um ônibus para outras regiões, uma vez que, para os pedestres, não há
muitas opções, a não ser contemplar a arquitetura, o Mercado das Flores e a pista de
skate. Em poucos minutos de observação, é fácil perceber a movimentação que se forma

(1) Ambulâncias ocupam
a avenida no encontro com
a Rua Teodoro Sampaio
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(2) Início da Teodoro
Sampaio, uma das ruas
comerciais mais importantes
da cidade
(3) Passarela de conexão
entre os Hospitais.
(4) Saída do metrô
pelo túnel

Figura4: Av. Dr. Enéas
de Carvalho Aguiar
Acesso (3) do metrô,
a avenida atravessa o
quarteirão da saúde
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para a espera de transportes para outras localidades, tanto ônibus como taxi, ou mesmo
uma carona. Os usuários, no máximo, caminham até a parada de ônibus da Rua Cardeal
Arco Verde, onde a maioria vai em direção à região de pinheiros e/ou para zonas mais
periféricas, incluindo outras cidades, como Osasco, Taboão da Serra e Embú.
Já aqueles que precisam desenvolver alguma atividade pela Av. Dr. Arnaldo
normalmente estão entre os que vão para os hospitais ou cemitérios. Tal fato pode
levantar hipóteses sobre o imaginário que o usuário pode desenvolver com esse aspecto
particular do local visto que signos que remetem a doenças e a morte são para muitos, a
“primeira impressão” da espacialidade que se apresenta logo ao sair da estação. Destarte,
não somente a fraca atividade fixa e a baixa possibilidade de usos devem ser levadas em
consideração pelo pesquisador atento à deriva, como é ainda mais importante inclinar-se
sobre a complexidade dos signos e linguagens que se estabelecem no lugar e suas relações
comunicativas com os usuários. Surge desta qualidade local uma curiosa coincidência,
afinal o nome “quadrilátero da morte” se justifica não só pela presença das necrópoles,
mas por configurar um perímetro quadrangular com pouquíssimas possibilidades de usos,
portanto, um quadrilátero “morto”.
Os usuários precisam caminhar algumas quadras para alcançar lugares um pouco
mais “vivos”, como nos arredores da Rua Teodoro Sampaio, importante zona comercial
de São Paulo, conhecida pelas inúmeras lojas de instrumentos musicais e de móveis.
Após caminhar alguns metros da saída do metrô, o usuário se relaciona com outra
composição síngica, pois o que se vê são espacialidades com intensa vida urbana,
comércio variado, residências, escritórios e um fluxo de pessoas que transitam entre
muitos usos possíveis, implicando em condições empíricas distintas.
As descrições anteriores permitem iniciar “um mapeamento completo da situação,
capaz de fornecer indicações quanto à escolha racional a se fazer em cada eventualidade
possível” (Sodré, 2006: 9). Nesse sentido a deriva se apresenta como “estratégia sensível”
(Sodré, 2006) que visa criar no “universo da pesquisa, um conjunto de vetores suficientes
para construir, sobre a realidade naturalmente imperceptível pelo hábito da vida cotidiana
a surpresa de um evento” (Ferrara, 2000: 24). A ação “desprogramada” de caminhar
num ritmo diferente dos outros e de criar percursos sem a intenção de alcançar um lugar
específico, deve estimular e evidenciar estas possíveis “surpresas” que, normalmente, são
ignoradas e se quer percebidas no dia-a-dia dos usuários. Isso faz da deriva um método que
torna possível aquela observação observadora (Canevacci, Op.Cit), em que o observador
está inserido empiricamente no contexto, ao mesmo tempo em que pode “olhar de fora”.
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1.2: Do “quarteirão da saúde” ao “quadrilátero da morte”
A partir dos comentários anteriores, é possível identificar algumas das questões
levantadas no Capítulo 1. Tanto na visualidade, quanto no uso dos arredores da Estação
das Clínicas é nítido o predomínio do programa da ordem distante, sobretudo nos aspectos
que envolvem os hospitais e o metrô. No entanto, a partir de uma breve observação mais
atenta, a presença da ordem próxima começa a ser revelada. Não só pelas inúmeras
3

pixações, stickers e cartazes não “oficiais” dos mais variados temas – como shows de
musica e arte independente, aluguel de quartos em pensões, casas na praia para alugar
e vender, etc –, mas o próprio “apelido” dado informalmente ao lugar são exemplos de
como a ordem próxima pode modificar ou romper com a ordem programada. Seguindo
na direção da Avenida Paulista, além do “quadrilátero da morte”, encontram-se mais
duas espacialidades que foram “batizadas” pelos usuários: o já citado Viaduto Okuhara
Koei chamado de “buraco da paulista” e a “Praça do Ciclista”, na própria Av. Paulista,
no canteiro central entre a Rua Bela Cintra e Rua da Consolação.
É importante destacar essa praça, pois sua história pode servir de exemplo para
alguns aspectos que esta pesquisa pretende demonstrar. Localizado num dos pontos
mais conhecidos da cidade, o canteiro central da Avenida Paulista – nas proximidades
da esquina com a Rua da Consolação – é um lugar de encontro de ciclistas desde
o final da década de 1990. No entanto, no ano de 2002, a praça foi escolhida para
4

a concentração da Bicicletada e passou a ter uma certa importância política para
um determinado grupo de usuários. No dia 24 de fevereiro de 2006, os ciclistas
promoveram uma intervenção na praça instalando uma placa que imitava a sinalização
de logradouros oficial da prefeitura com o nome “Praça dos ciclistas”. Segundo o
5

depoimento de um deles em matéria publicada na internet: “Na ocasião ganhou até
uma placa, feita a mão com o maior carinho. A placa era retirada regularmente pelo
poder público, sendo recolocada pelo poder do público” (grifo nosso). Eis que através
6

da Lei municipal Nº 14.530, de 17 de outubro de 2007 o canteiro foi formalmente
3 - Sticker é um termo em inglês que significa adesivo autocolante. Neste contexto refere-se ao street sticker, manifestação de
arte urbana que consiste na troca e colagem de adesivos, normalmente em serigrafia, com imagens produzidas e apropriadas pelos
artistas, ver: BORNHAUSEN, Diogo Andrade (2011). Stickers: A exibição das imagens entre o urbano e o virtual. Dissertação
de Mestrado em Comunicação e Semiótica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Orientação: Norval Baitello Junior.
4 - Massa Crítica (do inglês Critical Mass) ou Bicicletada (termo usado na maioria das cidades brasileiras e em Portugal
e Moçambique) é um evento que ocorre tradicionalmente na última sexta-feira do mês em muitas cidades pelo mundo, onde
ciclistas, skatistas, patinadores e outras pessoas com veículos movidos à propulsão humana, ocupam seu espaço nas ruas. Os
principais objetivos são divulgar a bicicleta como um meio de transporte, criar condições favoráveis para o uso deste veículo
e tornar mais ecológicos e sustentáveis os sistemas de transporte de pessoas, principalmente no meio urbano.
Fonte: Wikipédia, verbete produzido pelos próprios organizadores, redirecionado por: http://bicicletada.org.
5 - O autor da metéria é Willian Cruz, um dos organizadores da bicicletada. Disponível em: http://vadebike.org/2011/02/
bicicletada-de-aniversario-da-praca-do-ciclista/. Acessado em 10/09/2011.
6 - Município de São Paulo. Lei Nº 14.530, de 17 de outubro de 2007. Denomina Praça do Ciclista o espaço livre sem
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nomeado como anteriormente feito de maneira informal, e hoje conta com uma placa
permanente e oficial da prefeitura, como qualquer outra praça.
Este breve relato serve para exemplificar como o usuário pode desenvolver um
papel ativo perante os dispositivos da ordem distante. A “Praça do Ciclista” é um caso
específico e foi sustentado por um grupo que possui certa expressão política, além
da intervenção ter sido caracterizada como revindicação desses próprios usuários.
O mesmo não aconteceu com o “buraco da paulista” e, obviamente, não aconteceu
com o “quadrilátero da morte”, mas vale lembrar que no caso do buraco, a maioria
dos usuários sequer conhecem o nome oficial. Identificar esses contextos é, também,
um dos objetivos deste recorte empírico; mais informações sobre esses lugares,
principalmente sobre a “Praça dos Ciclistas” serão aprofundadas nas análises do
material coletado na deriva.
De volta ao caso da Avenida Dr. Arnaldo, conforme a descrição feita anteriormente,
a região é chamada oficialmente de “quarteirão da saúde”, mas é conhecida popularmente
como “quadrilátero da morte”, contudo, estes nomes não dizem respeito exatamente ao
mesmo lugar. O primeiro se refere ao complexo hospitalar, seus limites são marcados pela
própria Dr. Arnaldo, pela Avenida Rebouças e pelas ruas Teodoro Sampaio e Oscar Freire,
incluindo a Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar que atravessa o quarteirão na diagonal.
O segundo, evidentemente, diz respeito aos cemitérios (Figura 5) envolvendo as três
necrópoles citadas e o complexo hospitalar, que constitui o quarto canto do quadrilátero.
Doravante, são o “quarteirão da saúde” mais o “quadrilátero da morte” que traçam, juntos,
os limites da primeira unidade de ambiência encontrada pelo usuário ao sair da estação
de metrô. Nesse contexto, pode-se dizer que as dicotomias morte/vida e saúde/doença
assumem uma curiosa e fértil importância para a pesquisa.
Vimos que a deriva não se encerra nesse local e, como se não bastasse, em pouco
tempo de caminhada para direções opostas encontram-se mais dois cemitérios (Figura 6),
um na Rua Cardeal Arco Verde, após a Avenida Henrique Schaumann, e outro na Rua da
Consolação, no sentido centro. Num primeiro momento, não foi esse o principal motivo
pela escolha da Estação das Clínicas, mas sim o “vazio” encontrado pelo usuário ao deixar
a estação, principalmente ao escolher sair pela Av. Dr Arnaldo que, por coincidência, é
chamada de “quadrilátero da morte”. Não obstante, essa questão não deve ser ignorada, ao
contrário, ela pode enriquecer e sustentar a pesquisa.
denominação, localizado no canteiro central da Avenida Paulista, entre a Rua da Consolação e a Rua Bela Cintra, e dá outras
providências. Diário Oficial [Cidade de São Paulo], 18 de outubro de 2007, ano 53, no 194.
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Metô Sumaré

2

(2) Quadrilátero da morte: o
retângulo vermelho destaca
a Avenida Dr. Arnaldo,
contornada por cemitérios
e hospitais.

Avenida Paulista

(1) Quarteirão da saúde: o
perímetro amarelo destaca
o grandioso complexo
hospitalar.

1
Figura 5: Os limites do
quarteirão da saúde e
o quadrilátero da morte
Primeira unidade de
ambiência encontrada
pelo usuário ao sair
da estação de metrô.

(1) Cemitério do Araçá

Centro

(2) Cemitério da Irmandade
do Santíssimo Sacramento
de São Paulo
(3) Cemitério do Redemptor
(4) Necrópole São Paulo

5

2

(5) Cemitério da Consolação

3

1

Figura 6: Os 5 cemitérios
nos arredores
Além dos cemitérios que
formam o “quadrilatero
da morte”, nas ruas da
Consolação e Cardeal Arco
verde existem outras duas
necrópoles.

4

Pinheiros

Essas metáforas podem ser ainda mais pertinentes caso se leve em consideração
que são comuns enunciados do gênero, “minha rua é morta”, “aquele bairro tem vida”,
ou até mesmo “São Paulo é uma cidade doente”. Não é por menos que o clássico livro
de Jane Jacobs chama-se Morte e vida de grandes cidades. Para a autora a “geração
de diversidade” é um fator fundamental para a “vida” urbana, por sua vez, a falta de
diversidade costuma desencadear o seu oposto, o empobrecimento desses lugares, ou
seja, a sua “morte”. Como visto, Jacobs buscou compreender as complexas relações que
a cidade engendra com seus usuários, a fim de elucidar aqueles fatores que promovem
a vitalidade urbana ou, na maior parte das vezes, o seu empobrecimento. Em uma
importante passagem do livro, a autora identifica quatro condições indispensáveis para
gerar uma diversidade exuberante nas ruas e nos distritos:
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1. O distrito, e sem dúvida o maior numero possível de segmentos que
o compõem, deve atender a mais de uma função principal; de preferência, a mais de duas. Estas devem garantir a presença de pessoas que
saiam de casa em horários diferentes e estejam nos lugares por motivos
diferentes, mas sejam capazes de utilizar boa parte da infra-estrutura.
2. A maioria das quadras deve ser curta; ou seja, as ruas e oportunidades de virar esquinas devem ser frequentes.
3. O distrito deve ter uma combinação de edifícios com idades e estados de conservação variados, e incluir boa porcentagem de prédios
antigos, de modo a gerar rendimento econômico variado. Essa mistura
deve ser bem compacta.
4. Deve haver densidade suficientemente alta de pessoas, sejam quais
forem seus propósitos. Isso inclui alta concentração de pessoas cujo
propósito é morar lá.
A obrigatoriedade dessas quatro condições é o ponto mais importante
deste livro. (Jacobs, 2009: 165)

Esta longa citação mostra-se útil para uma reflexão sobre a unidade de ambiência
formada pelo “quadrilátero da morte” e o “quarteirão da saúde”. Segundo estes critérios
defendidos pela autora e a descrição feita até o momento, a “morte” de grande parte
dessa espacialidade parece ser justificada. Observou-se que a região possui pouca
diversidade de usos, considerando que é composta praticamente de hospitais, cemitérios
e da conexão de transporte público formada pelo o metrô e pelas paradas de ônibus.
Nesse sentido, o uso principal – aquele que mobiliza mais usuários – refere-se às
atividades que envolvem os hospitais e o transporte público, porém, o primeiro tende
a concentrar os usuários no interior dos prédios e o segundo não os fixa no local, ao
contrário, sua função primordial é proporcionar mobilidade. Já no caso dos cemitérios,
eles não costumam ser um elemento de atração para muitos usuários e quando atraem,
não costuma ser por razões que podem resultar em vitalidade para a região. O Mercado
das Flores atende parte dos usuários dos cemitérios e, também, possuem uma intensa
clientela “motorizada”, que apenas passa por lá de carro para comprar flores e seguir
para outros destinos, sendo assim, não é um gerador de intenso uso local. Dentre essa
pobre diversidade do “quadrilátero da morte”, outros usos podem ser encontrados como:
a pista de skate, a pouquíssima atividade comercial e alguns edifícios residenciais.
Ao se considerar a descrição acima, a primeira condição defendida por Jacobs não se
apresenta de maneira evidente na unidade de ambiência formada pelo “quadrilátero da
morte” e pelo “quarteirão da saúde”.
Quanto a segunda condição, a imagem predominante do local parece óbvia,
pois os imponentes, porém apáticos, muros dos cemitérios já são suficientes para a
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existência de quadras longas e, consequentemente, poucas “oportunidades de virar
esquinas” (Figura 7). Além dos cemitérios, o complexo hospitalar também é causador
dessa espécie de obstáculo que Jacobs chama, ironicamente, de “a maldição das zonas
de fronteiras desertas”:
Uma fronteira – o perímetro de um uso territórial único de grandes
proporções ou expandido – forma o limite de uma área “comum” da
cidade. As fronteiras são quase sempre vistas como passivas, ou pura
e simplesmente como limites. No entanto, as fronteiras exercem uma
influência ativa. (Jacobs, 2009: 165)

Nos arredores do “quarteirão da saúde”, mais precisamente na Avenida Rebouças
(Figura 8), há uma longa, vazia e degradada calçada que acompanha um muro com mais de
500m de extensão e é incapaz de gerar outros usos, a não ser a passagem rápida de poucos

Avenida Paulista

aproximadamente 900m
de extensão, sem nenhuma
possibilidade de virar
esquinas.

Metô Sumaré

Figura 7: Muro do
Cemitério do Araçá

Centro

Figura 8: Muro do
quarteirão da saúde
cerca de 500m de extensão
na Avenida Rebouças. Com
a falta de atividade nessa
via expressa, o trecho
praticamente nunca tem
pedestres. No detalhe,
um poste e um canteiro
destruídos, provavelmente
por um acidadente de carro.

Marginal Pinhreiros
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usuários e o descanso de alguns moradores de rua. Contudo, a incidência de quadras
curtas é muito baixa em quase todo o contorno dessa primeira unidade de ambiência; mas
essa condição não é a mesma para os usuários que escolhem sair da estação em direção
a Rua Teodoro Sampaio e os que seguem para outras localidades mais afastadas, como o
bairro vizinho ao cruzar a Avenida Rebouças, conhecido como Jardins.
No terceiro item, a imagem é ainda mais óbvia, pois mesmo com a nítida diferença
de idade e estado de conservação da arquitetura local, só hospitais e cemitérios não são
suficientes para promover “rendimento econômico variado”. Assim como as quadras
curtas, a variedade necessária para cumprir os requisitos propostos pela autora só pode
ser encontrada em localidades um pouco mais afastadas dessa unidade de ambiência.
Sobre o quarto e último item, a região pode parecer ter alta densidade de usuários, no
entanto, vimos que a maioria deles está de passagem ou nos hospitais. Além disso, Jacobs
evidencia a necessidade de “alta concentração de pessoas cujo propósito é morar lá”, e
ao considerar que a Avenida Dr. Arnaldo possui uma presença insignificante de edifícios
residenciais, esse é mais um requisito não cumprido.
Confrontar essas características da região com as condições mínimas de geração
de diversidade defendidas por Jane Jacobs, revela interessantes indícios para esta
pesquisa. Nesse sentido, as metáforas sobre vida, morte, saúde e doença podem ser
ampliadas para outras unidades de ambiência e/ou espacialidades que, mesmo sem
a presença de cemitérios, apresentam a mesma falta de diversidade do “quadrilátero
da morte”. A intencionalidade deste confronto não é mostrar que a Av. Dr. Arnaldo e
seus arredores deveriam cumprir as quatro condições, mas, a partir destas analogias,
inferir sobre as “diferenças entre os ícones da cidade e os índices dos lugares pela
cidade” (Ferrara, 2002: 121). O “quarteirão da saúde” é, por excelência, um ícone
produzido pela ordem distante, enquanto o “quadrilátero da morte”, além de remeter
ao imaginário dos usuários, ironicamente caracteriza os índices e sintomas resultantes
da relação direta que esse “ícone da cidade” cria com o entorno.
Em São Paulo é fácil encontrar lugares que, assim como os cemitérios e hospitais
da Av. Dr Arnaldo, podem facilmente matar o entorno ou, na melhor das hipóteses,
deixá-lo muito doente. O traçado viário, a quantidade e a velocidade dos automóveis, as
calçadas estreitas e em má qualidade, a tipologia arquitetônica, a especulação imobiliária,
a violência, a poluição, o abandono noturno e muitos outros aspectos influenciam esse
empobrecimento e a possível “morte” de determinados lugares.
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Mas quais desses aspectos são “doenças” da cidade e quais deles são sintomas
destas? Que lugares são esses? O que têm em comum? Como a ordem distante e ordem
próxima atuam na visualidade e no uso desses lugares? Em que medida o usuário está
programado pelos imperativos codificados em tais espacialidades? Responder estas
perguntas é mais um dos objetivos da deriva que, após as descrições e inferências
anteriores, começa a apresentar um maior rigor metodológico.

2.3: Andar à deriva em ruas mortas
Entre os mais relevantes enunciados que relacionam a cidade com a morte, podemos
citar o aclamado arquiteto Le Corbusier, que declarou “em 1929: ‘Precisamos matar a rua!’”
(apud Berman, 1992: 162). A importância dessa frase não diz respeito apenas ao fato de
Corbusier ser um dos mais importantes arquitetos modernistas, mas porque “matar a rua”
foi uma das soluções encontradas – por ele e seus contemporâneos – contra o “caos” em que
vida urbana moderna havia se transformado. Contudo, esse pensamento parece repercutir,
de modo direto e indireto, entre muitos arquitetos e planejadores ligados ao poder da ordem
distante até os dias de hoje. No início do século XX, Le Corbusier e outros modernistas
defendiam um urbanismo que priorizava “a segmentação, especialização funcionalidade do
traçado urbano, integrando espaços através das rodovias, cuja modernidade residiria em sua
capacidade de produzir circulação motorizada” (Frúgoli Jr., 1995: 16).
A formalização dessa ideologia que propôs uma “cidade funcional”, resultou na Carta
de Atenas, um documento redigido no IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna
(CIAM IV), em 1933, a bordo de um navio que fazia a “travessia Marselha-Atenas. A
Carta só foi publicada dez anos depois, durante a ocupação alemã em Paris pelo próprio Le
Corbusier” (Jacques, 2003: 31). Porém, mesmo com todo o sucesso desse pensamento entre
os arquitetos e urbanistas, principalmente no pós-guerra, o funcionalismo corbuseriano –
com a habitação transformada em “ máquinas de morar” e as ruas em “máquinas de tráfego”
– passou a ser amplamente criticado. O décimo congresso internacional, o CIAM X (1956),
foi organizado por um grupo de jovens arquitetos que discordava da “velha-guarda” defensora
da Carta de Atenas. Essa nova geração de modernistas ficou conhecida como Team X:
Para o grupo, a cidade era um espaço onde se manifestavam as diversas possibilidades de associação das comunidades com o seus locais
e entre as pessoas pertencentes a essas comunidades, e não simplesmente um objeto constituído de elementos funcionais nos moldes da
Carta de Atenas. (Abrahão, 2008: 91)
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Na mesma época, outro grupo atacou a Carta de Atenas e o funcionalismo reivindicando
ruas mais “vivas” e espontâneas: a já comentada Internacional Situacionista fundada em
1957, um ano depois do CIAM X. Apesar de compartilharem o mesmo “inimigo”, o Team
X e os situacionistas, “mantiveram uma diferença de postura fundamental. (…) Enquanto os
situacionistas defendiam uma revolução, os arquitetos do Team X buscavam, em princípio
uma reforma dentro do próprio CIAM” (Jacques, 2003: 31). As críticas dos situacionistas
eram muito mais agressivas, sobretudo porque para eles “era no espaço urbano que se dava
a repressão social e o urbanismo estava a serviço dessa repressão” (Jacques, 2003: 25):
Se o planejador não pode conhecer as motivações comportamentais
daqueles a quem ele vai proporcionar moradia nas melhores condições de equilíbrio nervoso, mais vale integrar desde já o urbanismo no
centro das pesquisas criminológicas (situar os provocadores e permitir
que cada um fique tranquilo na escala hierárquica); se ele pode, então
a ciência da repressão criminal perde sua razão de ser e muda de razão
social: o urbanismo basta para manter a ordem estabelecida sem recorrer a indelicadeza das metralhadoras. (Vaneigem, 2003: 153)

Alguns anos depois, nos Estados Unidos, Jacobs lançou a primeira edição de Morte
e vida de grandes cidades (1861) e, conforme já abordado, seu principal alvo foi o
modelo predominante entre os urbanistas da época:
A cidade dele (Le Corbusier) era como um brinquedo mecânico maravilhoso. Além do mais, sua concepção, como obra arquitetônica, tinha uma
clareza, uma simplicidade e uma harmonia fascinantes. Era muito ordenada, muito clara, muito fácil de entender. Transmitia tudo num lampejo,
como um bom anúncio publicitário. Essa visão e seu ousado simbolismo
eram absolutamente irresistíveis para urbanistas, construtores, projetistas
e também para empreiteiros, financiadores e prefeitos. Ela deu enorme impulso aos “progressistas” do zoneamento, que redigiram normas
elaboradas para encorajar os construtores a reproduzir ainda que parcialmente o sonho. Não importava quão vulgar ou acanhado fosse o projeto,
quão árido ou inútil o espaço, quão monótona fosse a vista, a imitação de
Le Corbusier gritava: “Olhem o que eu fiz!” (Jacobs, 2009: 23)

Entre 1966 e 1973, Henry Lefebvre se baseou numa extensa pesquisa feita com sua
equipe em conjuntos habitacionais modernistas de Nanterre na França, “cujo propósito foi
evidenciar, sociológica e filosoficamente, o significado – a seu ver, absolutamente negativo
– dos grandes conjuntos habitacionais” (Abrahão, 2008: 105). Foi durante essa pesquisa que
o filósofo escreveu seus principais livros, entre eles: O direito à cidade (1868) e A revolução
urbana (1970). Nesse último, Lefebvre ataca a segregação gerada por esse planejamento que
separou a cidade em “máquinas” funcionais e tinha como objetivo “matar a rua”:
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Um bom exemplo dessas ideologias totalizadoras, correspondendo a
práticas mutiladoras, encontra-se nas representações do espaço econômico e do planejamento que, pura e simplesmente, fazem o espaço urbano
específico desaparecer, ao assimilar o desenvolvimento social ao crescimento industrial, ao subordinar a realidade urbana à planificação geral. A
política do espaço apenas o concebe como meio homogêneo e vazio, no
qual se estabelecem objetos, pessoas, máquinas, locais industriais, redes
e fluxos. Tal representação fundamenta-se numa logística de uma racionalidade limitada, e motiva uma estratégia que destrói, reduzindo-os, os
espaços diferenciais do urbano e do habitar. (Lefebvre, 1999: 53)

Na opinião de Jacobs o modelo modernista agradou, além dos urbanistas, aos
financiadores, empreiteiros e prefeitos, ou seja, a ordem distante. A citação de Lefebvre,
por sua vez, a sintetiza a ideia de programa apresentada no Capítulo 1 desta dissertação.
Mesmo com o funcionalismo ortodoxo da Carta de Atenas enfraquecido entre os
arquitetos, a ideia de “matar a rua” parece se manter como solução para o inconveniente
que a vida na cidade se transformou. Nesse sentido, pode-se inferir que “matar a rua” está
no programa da cidade contemporânea, como solução encontrada pelo poder público/
privado para ordenar e organizar a cidade sob seus interesses. Atualmente esse ideal de
cidade com ruas “mortas” deixou marcas profundas na vida urbana, pois:
a velha rua moderna, com sua volátil mistura de pessoas e tráfego,
negócios e residências, ricos e pobres, foi eliminada, cedendo lugar a
compartimentos separados, com entradas e saídas estritamente monitorizadas e controladas, atividade de carga e descarga por trás da cena,
de modo que estacionamentos e garagens subterrâneas representam a
única mediação possível. (Berman, 1992: 162)

As citações anteriores, apesar de relacionadas a autores europeus e norte
americanos, refletem realidades facilmente constatadas no Brasil, sobretudo em São
Paulo e outras grandes capitais; mesmo que estas apresentem algumas particularidades
que as diferem dos contextos destes autores. No caso de uma cidade totalmente
planejada, como Brasília, a “morte” da rua fica bem evidente. A ideologia de Le
Corbusier, expressa na Carta de Atenas, está muito presente no projeto de Lúcio
Costa e Oscar Niemeyer. “Lúcio Costa teria sido um dos ‘convertidos’ à arquitetura
‘moderna’ por Le Corbusier na primeira visita deste ao Brasil” (Durand, 1991), em
1929. Por coincidência o mesmo ano que, segundo Berman, o arquiteto teria afirmado:
“Precisamos matar a rua!”. No entanto, ao contrário de Brasília, São Paulo não teve
a “morte” da rua declarada num planejamento que visava acabar com as esquinas e
calçadas como aconteceu na capital nacional.
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No caso da capital paulistana, pode-se encontrar a raiz do problema na
necessidade de “atribuir a São Paulo uma imagem digna de uma cidade que se
preparava para o vertiginoso processo de industrialização que a transformaria em
líder do desenvolvimento nacional” (Ferrara, 2000: 86-87). Nesse momento destacase o Plano de avenidas para para São Paulo (1930) do engenheiro Francisco Prestes
Maia (1896 – 1965) que se baseava no paradigma radial concêntrico, imitando cidades
européias como Berlim, Paris e Moscou:
Tomando como ponto de partida a necessidade de adequação viária da
nova cidade articulada em anéis concêntricos expandidos ao infinito
até os limites da cidade que englobava o Tietê e o Pinheiros, o Plano
de Avenidas correspondia, na construção da nova São Paulo industrial,
à necessidade de expansão da cidade segundo uma lógica objetiva
organizada; ou seja, em tudo fiel a uma idéia do moderno em que cada
coisa tem seu lugar a partir de um signo que privilegia a hierarquia dos
lugares, daí a necessidade de um plano capaz de valorizar, sobretudo, a
grandiosidade da avenida. (Ferrara, 2000: 87)

Embora Prestes Maia tenha se tornado prefeito da cidade em duas ocasiões, o plano
de avenidas nunca foi, de fato, colocado em prática. O rápido crescimento de São Paulo, a
massiva migração de novos habitantes e o desenvolvimento da indústria automobilística,
fez com que o plano em pouco tempo se tornasse obsoleto e começasse a sofrer alterações.
Porém, algumas propostas de Maia continuaram ecoando nos programas seguintes, o melhor
exemplo é a opção pelo transporte sob pneus:
o “rodoviarismo” assume um papel que transcende a forma de organização técnica do território, revelando seu caráter de diretriz econômica
e política que disputava a hegemonia no país. Coerente com essa política, o projeto de Prestes Maia propõe a mobilidade baseada nas vias
para transporte sobre pneus, a qual viria a se tornar o principal atributo
estrutural da expansão da cidade. (Anelli, 2007)

Outro plano importante que merece destaque é o Programa de Melhoramentos
Públicos para São Paulo (1949), que contou com a participação do estadunidense
Robert Moses (1888 - 1981). O novo programa “trazia para São Paulo o modelo da
Highway research board , que pretendia adaptar as cidades para comportar a expansão
periférica horizontal em subúrbios residenciais de classe média motorizada” (Anelli,
2007). Moses propôs para a cidade um modelo rodoviarista ainda mais extremo do que
o Plano de Avenidas de Prestes Maia:
Sem cruzamentos em nível e sem interferências de entradas e saídas
de veículos nos edifícios, as vias expressas de Moses configuram uma
cidade diversa dos bulevares de Prestes Maia. Para sua plena eficiên56

cia, a malha de vias expressas deve ter independência em relação ao
tecido urbano que atravessa, pouco importando se o destrói ou não.
(Anelli, 2007)

É válido ressaltar que Robert Moses foi o engenheiro responsável pelas reformas de
Nova York que resultaram naqueles lugares da cidade chamados de “mortos” por Jane
Jacobs. A respeito do impacto das rodovias urbanas projetadas por Moses, Berman defende
que ele “mostrou que não é necessário esperar por algum futuro distante: temos a tecnologia
e as ferramentas organizacionais para sepultar a cidade aqui e agora” (1992: 162).
Para São Paulo, Robert Moses apontou a importância da conexão das rodovias –
estaduais e federais – com as principais avenidas da cidade. O plano previa a utilização das
marginais Tietê e Pinheiros, dando a elas a função que exercem até hoje (ANELLI, 2007).
Mesmo rompendo com a imagem dos bulevares imaginados no Plano de avenidas, as
propostas do engenheiro estadunidense influenciaram o “redesenho da segunda perimetral
por Prestes Maia em 1956 (…) uma malha de vias rápidas cortando o município, ancorada
em um ambicioso conjunto de vias expressas e arteriais” (Campos Filho, 2003). É possível
citar avenidas como a Tiradentes, 23 de Maio, Rubem Berta, Washington Luís, Radial Leste,
ligação Leste-Oeste, avenida do Estado, marginais Tietê e Pinheiros, Bandeirantes, entre
outras a fim de exemplificar o complexo sistema de “autoestradas urbanas” que inauguram
os primeiros passos para a “morte” de muitas ruas paulistanas.
Esse momento foi marcado pela construção de uma imagem para São Paulo moderna
e que representasse sua recente industrialização; no entanto, os resultados e efeitos
desses planos e obras mostram, nos dias de hoje, condições bastante precárias para os
usuários. Com uma horizontalidade praticamente infinita proporcionada pelas avenidas,
essa imagem da cidade passa, também, a se verticalizar. Nessa perspectiva, a produção
da imagem de uma São Paulo moderna provocou grandes interesses mercadológicos
para os poderes público e privado, pois:
de um lado, o das empreiteiras produzindo espaços viários mais amplos
(as avenidas, viadutos e túneis), e de outro, o da crescente indústria automobilística, para atender a demanda crescente de veículos automotores
(cada vez mais por automóveis do que por ônibus), os incorporadores
logo assumiram essa lógica urbanística de modo próprio, brasileiro, com
a defesa e disseminação do estilo de vida e moradia em edifícios altos.
(…) A partir do prédio Martinelli, enveredamos pela preferência das
torres isoladas, em que estamos até hoje. (Campos Filho, 2006: 92-93)

Além disso, essa combinação de fatores favoreceu e incentivou a criação de
outros tipos de espacialidades e de lugares – ou “não lugares” – destinados aos usuários,
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afastando-os ainda mais do convívio direto com as ruas, por meio de:
novos “centros especializados”, agenciados pelo capital privado,
tais como complexos empresariais, condomínios e bairros “fechados”, hipermercados e shopping centers, cuja expansão trouxe
significativas modificações à cidade. (Frúgoli Jr., 1995: 16)

Esse modelo de desenvolvimento adotado para a cidade de São Paulo cria um círculovicioso: quanto mais alto os prédios, maior densidade de carros nas ruas; quanto mais
avenidas e “rodovias urbanas”, mais longos e mais congestionados são os deslocamentos
feitos de carro. Isso só pode resultar em cada vez mais carros e mais espaço necessário
para eles e, consequentemente, menos espaço para os pedestres. Outros fatos dessa história
da urbanização de São Paulo poderiam refletir os problemas que essa pesquisa pretende
analisar, no entanto, os argumentos apresentados até agora já se apresentam como suficientes
para justificar o que é chamado de “morte” da rua. Desde a declaração de Le Corbusier, a
ideia de “matar é rua” ganhou proporções muito além do “bem intencionado” funcionalismo
modernista. Mesmo com todas as críticas do Team X, da Internacional Situacionista, de Jane
Jacobs, Henry Lefebvre e muitos outros, a metrópole herdada do século XX parece estar
matando a rua sem acabar com o caos urbano.
Além do desenvolvimento dessas práticas de planejamento urbanístico e dos meios
de transportes, a pesquisa deve considerar os avanços técnicos e tecnológicos dos meios
de comunicação, sobretudo por ponderar que estes também colaboram para essa suposta
“morte” das ruas. Guy Debord e os situacionistas já sabiam disso quando anunciaram
a Sociedade do espetáculo: “que suprime a distância geográfica recolhe interiormente
a distância, como separação espetacular” (Debord, 1997: 112). Doravante a cidade não
é vivida apenas fisicamente, pois com a disseminação total da televisão, do rádio e,
recentemente, dos computadores e outros dispositivos conectados em rede, cria-se uma
confusão entre aquilo que se refere ao global e ao local, resultando numa categoria que
não exclui uma da outra: o glocal.
O fenômeno glocal pressupõe, necessariamente, uma clivagem bidimensional do mundo vivido, (em todas as esferas de ação), uma fratura
tecnofuncional e historicamente inédita entre dois macrocentros de
gravitação simbólica: um, material e extensivo, diz respeito ao âmbito
geográfico e ao environment herdados (natureza e zona urbana); outro,
imaterial e intensivo, concerne ao universo espectral das redes comunicacionais (de massa e interativas). (Trivinho, 2007: 249)

Esta condição relativamente nova da vida cotidiana resulta numa sociabilidade que
não se restringe ao espaço físico, pois o “mundo vivido” se imaterializa em ondas eletro58

eletrônicas e “bytes de memória” que se espalham pelo planeta na velocidade da luz.
Na medida em que informações se difundem em tempo real – e com elas todo discurso
anfiteatral patrocinado pela ordem distante –, as cidades se mostram como férteis
suportes para a proliferação de contextos glocais mediados por telas, como a televisão e
os dispositivos em rede (computador, telefones celular, tablets, terminais eletrônicos de
banco, publicidades eletrônicas e interativas etc.). Desse modo, a experiência do usuário
com a cidade não se dá somente no confronto físico com a arquitetura e com as ruas,
mas, cada vez mais, pelas imagens produzidas por aparelhos (Flusser). “Essa imagem
virtual desconhece o contato concreto com o indivíduo, seus espaços já não são o da rua,
praça ou avenida” (Ferrara, 2000: 93). Considerar essa condição glocal é importante para
o pesquisador que pretende estar à deriva nas ruas de São Paulo, pois além dos lugares
“mortos” pelos planejadores, essa “clivagem bidimensional do mundo vivido” induz o
usuário ao distanciamento do confronto direto com a realidade urbana, além de colocar
em dúvidas a própria realidade:
Atualmente, a abolição das distâncias do tempo operada pelos diversos
meios de comunicação e telecomunicação resultou em uma confusão
cujos efeitos (diretos e indiretos) são sofridos pela imagem da cidade,
efeitos de torção e distorção iconológicas cujas referências mais fundamentais desaparecem uma após as outras. (Virilio, 1993: 22)

Estar à deriva numa metrópole “glocal” contemporânea supõe relacionar-se com
a realidade aqui apresentada e considerar as imagens da cidade (real e virtual) com as
quais o usuário se relaciona. Pois, além da cidade e sua malha de logradouros, novas
espacialidades são criadas através da mediação por telas eletrônicas em contextos
glocais; qualquer telespectador possui em seu imaginário uma ideia de como é uma
cidade africana ou japonesa – mesmo sem nunca ter pisado por lá –, sem contar a
crescente sociabilidade online criada pela rede mundial de computadores.
De um lado uma cidade cada vez menos atrativa para o convívio concreto –
resultado de práticas urbanísticas predatórias e lucrativas patrocinadas pelo poder
público/privado – de outro uma cidade virtual que se mostra atrativa, mas tende a
afastar o usuário do convívio concreto:
Flâneurs eletrônicos, footings mediáticos, consumos visuais e
formas transorgânicas e híbridas do habitar. Na metrópoleletrônica
e comunicativamente atravessável, é a paisagem que se move. Um
simples bit, alguns sons, o aperto do play ou a digitação de uma
senha numérica nos proporcionam a deslocação das paisagens e a
superação do lugar e do seu sentido social. (Di Felice, 2009: 164)
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Com os meios de transportes e comunicação no panorama atual de desenvolvimento, o usuário tende a abandonar as calçadas e, cada vez mais, priorizar duas
outras formas de deslocamento: o “nomadismo veicular sedentário” – caracterizado
pela movimentação no espaço físico do tecido urbano, em que o usuário se afasta da
condição ativa de pedestre e assume a passividade “veloz” dos carros ou do transporte
público. E o “sedentarismo comunicacional nômade” – que evolve os deslocamentos
glocais e imaginários dos meios de comunicação de massa e interativos (TRIVINHO,
2007: 58). Nessa perspectiva, o esvaziamento e a consequente “morte” das ruas
parece inevitável.
Andar à deriva nas ruas “mortas” de São Paulo pode revelar surpresas que, muitas
vezes, podem se desdobrar em “vida”. No entanto, esta só é possível em lugares onde os
usuários são capazes de criar vínculos que os envolvam de forma afetiva com os lugares em
que vive e passa. A meta desta pesquisa será, após o próximo item, encontrar, descrever e
analisar esses lugares, dos mais “mortos” aos mais “vivos”.

2.4: Por uma cartografia para perder-se
“Agora que a deriva oferece um novo caminho para pesquisar o espaço urbano,
um novo sentido de representar o espaço no papel precisa ser encontrado7”. Com base
nas questões levantadas no início deste capítulo e do material coletado nas experiências
empíricas, a pesquisa deve partir para uma exposição cartográfica dos percursos e dos
lugares atravessados pelas derivas.
No entanto, algumas características deste mapeamento devem ser explicadas e
contextualizadas, sobretudo nos aspectos referentes ao seu viés psicogeográfico e, para
além deste, seu caráter interpretativo relacionado ao paradigma indiciário, conforme
foi levantado no Capítulo 1. Nesse sentido, pode-se dizer que a presente pesquisa tem
como objetivo acrescentar à psicogeografia um vetor semiótico, mais atento ao caráter
comunicacional do que psicológico das relações que o usuário engendra com a cidade.
Embora o termo empregado pela I.S. não envolva algumas especificidades desta
pesquisa, ele não deve ser deixado de lado. Portanto, a fim de exemplificar o tipo de
mapeamento que está sendo proposto, alguns recursos utilizados pelo grupo iniciarão uma
série de outras influências que embasaram a elaboração dessa cartografia.
7 - SADLER, Simon. The Situationist city, 1998: Now that the drift offered a new way to survering urban
space, a new means of representing space on paper would have to be found. (p. 82)
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Os situacionistas Guy Debord e Asger Jorn, por meio de mais um método usado
pelo grupo, o détournement – “abreviação da expressão: desvio de elementos estéticos
pré-fabricados” (IS no1, junho de 1958) –, produziram interessantes representações
visuais de suas derivas. Tal método consiste em uma produção artística baseada em
obras já existentes, como o bigode rabiscado na Mona Lisa por Marcel Duchamp. Nessa
perspectiva, Debord afirmou que o détournement não deve ser tomado “como algo
inventado por nós (situacionistas), mas como uma prática geralmente difundida a qual
nos propomos sistematizar8”. Desse modo, defendiam que “não pode haver pintura ou
musica situacionista, mas um uso situacionista desses recursos” (IS no1, junho de 1958).
Não obstante, além de obras artísticas, literárias, publicitárias, histórias em quadrinhos
etc., os mapas também sofreram “desvios” pelos situacionistas:
O cariz crítico do pensamento situacionista também se manifestava nas
suas representações cartográficas, nomeadamente através do détournement de mapas populares que, precisamente por materializarem, no seu
entender, a ideologia da sociedade do espectáculo, (...) pelas estruturas e
imperativos que representavam, uma cidade vista em sobrevoo por uma
espécie de olho-que-tudo-vê omnipotente, instantâneo e incorpóreo, visão
bem distinta da apologia situacionista de uma vista da cidade reconstruída
na imaginação, juntando uma experiência do espaço que é fragmentada,
terrestre, subjectiva, temporal e cultural. (Pedro Gomes, 2008)

Três trabalhos de Debord e Jorn podem exemplificar esse caráter artístico e crítico
das representações cartográficas “desviadas” pelos situacionistas: os mapas Guide
psychogeographique de Paris (1956) e The Naked City (1957); e o livro Mémoires
(1959) (Figura 9). Nos dois primeiros, os autores utilizaram fragmentos de mapas
conhecidos de Paris ligados por setas que representam as possíveis rotas entre as
unidades de ambiência de suas derivas. Estas informações obviamente não estavam
nas versões originais dos mapas, sendo que estes eram considerados reproduções do
espetáculo pela dupla. Dois mapas específicos lhes serviram de matéria-prima:
They were just unhappy with the structures and imperatives mapped
out in the maps that they choose to sacrifice: the depiction of a seamless Parisian spectacle by Blondel la Rougery’s magnificent Plan de
Paris à vol d’oiseau (Bird’s-eye plan of Paris) – source of the Guide
psychogeographique de Paris – and the banal indexing of the Guide
Taride de Paris (1951) , sliced up to create The Naked City.
Eles estavam apenas descontentes com as estruturas e os imperativos
dos mapas que escolheram para sacrificar: a representação perfeita do
8 - Ver em: Métodos de détournement. Disponível em: www.eulalia.kit.net/textos/detournement.pdf. Acessado
em: 18/11/2011
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Figura 9: A cartografia dos situacionistas
(1) Guide psychogeographique de Paris (1956)
Discurso sobre as paixões do amor: pistas
psicogeográficas da deriva e localização das
unidades de ambiências

1

(2) The Naked City (1957)
Ilustração da hipótese das plataformas
giratórias psicogeográficas
(3) Páginas do livro Mémoires (1959)

2

3
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espetáculo parisiense pela Blondel la Rougery no magnífico Plan de
Paris à vol d’oiseau (1956) (Plano bird-eye de Paris) – fonte do Guide
psychogeographique de Paris – e a indexação banal do Guide Taride
de Paris (1951), fatiado para criar Naked City. (Sadler, 1998: 82)

Já em Mémoires – “documento que contém, efetivamente, suas reflexões finais sobre a
psicogeografia9” –, a dupla se encarregou de um trabalho bem mais elaborado e subjetivo.
Com uma capa feita de lixa – na tentativa de reproduzir a textura do asfalto –, o livro é
impresso em duas camadas de cor: uma em tinta preta, composta de colagens de fotografias,
ilustrações, textos e mapas “desviados” por Debord; e outra, com manchas escorridas e
gotas de tinta em cores variadas feitas por Jorn.
Em oposição aos mapas convencionais, fica claro que a principal intenção da I.S. não
era reproduzir a cidade ordenada racionalmente a fim de orientar o usuário. Se os dois mapas
possuem certo clima de devaneio, desorientação e vertigem, em Mémoires essas sensações são
ainda mais explícitas. Ao invés de setas – como em The Naked City – manchas de tinta, que
lembram o estilo action painting de Jackson Pollock, formam percursos mais livres e orgânicos.
Essas manchas e gotas percorrem uma cidade imaginária, combinando comparações entre a
paisagem urbana e as curvas do corpo feminino; misturas entre os mapas da malha de metrô
de Londres e Paris; plantas do projeto do panóptico; recortes de imagens antigas; frases de
Karl Marx, Johan Huizinga e do próprio Debord; entre outras referências (SADLER, 1998).
Em texto que precede a produção dessas cartografias, Debord adverte sobre o
problema da seriedade nos estudos psicogeográficos, afirmando que “a maior dificuldade
desse projeto é mesclar as propostas aparentemente delirantes com uma dose suficiente
de sedução séria” (2003: 40). Entretanto, os métodos e a prática urbana proposta
pelos situacionistas estão cada vez mais presentes em diversas áreas do conhecimento
científico, principalmente aqueles que envolvem a Geografia, a Arquitetura, o Urbanismo
e a Comunicação em seu vasto campo.
Os trabalhos de alguns pesquisadores e professores brasileiros podem servir de
exemplos: na Universidade de São Paulo (USP), a professora de Geografia Amelia Luisa
Damiani lidera o Grupo de Pesquisa A Vida Cotidiana e o Urbano, que se baseia nas obras
de Henry Lefebvre e dos situacionistas, sugerindo a deriva enquanto método para pesquisa
de campo. Na mesma universidade, mas no curso de Arquitetura e Urbanismo, a Professora
Clice de Toledo Sanjar Mazzilli é responsável pela disciplina Poéticas da Deriva Urbana,
que direciona os trabalhos a partir de problemas propostos pelos alunos em suas derivas. Já
9 - SADLER, Simon. The Situationist city, 1998: the document that contained, in effect, his final reflections
on psycogeography. (p.91)
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na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a Professora Regina Helena Alves da
Silva, do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, desenvolve um trabalho chamado
Cartografia de Sentidos que utiliza métodos similares à presente pesquisa, como a prática
da deriva seguida da elaboração de uma cartografia. A organizadora do livro Apologia da
deriva (2003), Paola Berenstein Jacques, professora do programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (UFBA), coordena o Grupo
de Estudos Laboratório Urbano que, também, faz uso de tais métodos. Além destes
exemplos, vale ressaltar os trabalhos da orientadora desta dissertação, a Professora Lucrécia
D’Alessio Ferrara, que lidera o Grupo Espaço-Visualidade/Comunicação-Cultura (espacc),
que iniciou, no final de 2011, a pesquisa Mediação e Interação: por uma arqueologia dos
processos comunicativos, que aborda a deriva enquanto instrumento metodológico.
Considerando outros trabalhos acadêmicos, como os citados no parágrafo
anterior, a representação cartográfica que servirá de apoio para esta pesquisa não terá,
necessariamente, a preocupação estética e poética da dupla situacionista. Mas, por sua
vez, pretende criar um ambiente passível de análise que assuma aquela “seriedade” a
que Debord se referia. O situacionista norte-africano Abdelhafid Khatib escreveu sobre
uma série de derivas ocorridas no mercado central de Paris, Les Halles, e cita alguns
recursos que foram usados para sustentar as experiências psicogeográficas do grupo:
Os outros meios, como a leitura de mapas, o estudo de estatísticas, de
gráficos ou de resultados de pesquisas sociológicas, são teóricos e não
possuem este lado ativo e direto que pertence à deriva experimental. No
entanto é graças a eles que podemos ter uma primeira representação do
meio a estudar. E o resultado deste estudo pode, em retorno, modificar
essas representações cartográficas e intelectuais no sentido de uma maior
complexidade, de um enriquecimento. (Khatib, 2003: 80)

Nesse sentido, a cartografia psicogeográfica resultante da deriva não tem a
pretensão de guiar o usuário/derivante em seus trajetos, uma vez que a principal
característica desta é a ação livre do sujeito que se deixa levar, “um abandono às
solicitações do terreno” (Perniola, Op. Cit.). A proposta dos situacionistas, com base
na deriva e no détournement, é a de superar o modelo convencional de cartografia e sua
tendência de reduzir a “semiologia gráfica, que estabelece uma espécie de gramática da
linguagem cartográfica” (Joly, 2007: 8), a meros dados estatísticos.
Um exemplo dessa intenção está no conceito explorado no mapa The Naked City: as
plaques tournantes (ver figura 9), que consiste no levantamento das unidades de ambiência
que funcionam como as “plataformas giratórias” usadas no sistema ferroviário:
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Além do reconhecimento das unidades de ambiência, de seus componentes
fundamentais e de sua localização espacial, percebem-se os principais eixos de passagens, suas saídas e suas defesas. Chega-se à hipótese central da
existência de plaques tournantes psicogeográficas. Medem-se as distâncias
que separam de fato duas regiões de uma cidade, distâncias bem diferentes
da visão aproximativa que um mapa pode oferecer. (Debord, 2003: 91)

Assim como as locomotivas são redirecionadas por “plataformas giratórias” –
chamadas no Brasil de “rotunda ferroviária” –, determinados lugares da cidade exercem
uma função similar. Em The Naked City os recortes de mapas representam essas plataformas
que, por sua vez, remetem aos locais de atração onde os encontros acontecem, ou seja,
onde a “vida” se realiza. Tais recortes são ligados por setas vermelhas, que designam
possíveis trajetos que o derivante pode fazer entre as unidades de ambiências. Além disso,
existe um grande espaço vazio:
One might expect that navigating these blanks, emptied of landmarks,
would be problematic. But an assumption of psycogeography was
that drifters alert to the feel of the city would find the psycogeographical “slopes” (pentes) meeting them as naturally as (…) emotions
and relationships emerged to them during their day-to-day lives.
O esperado é que navegar sobre os espaços vazios, sem marcações, seria
problemático. Mas a psicogeografia supõe um alerta aos derivantes para
a sensação de que a cidade acharia as “pistas” (pentes) psicogeográficas
encontrando-as tão naturalmente como (…) as emoções e os relacionamentos que aparecem para eles durante seu dia a dia. (Sadler, 1998: 90)

Nessa perspectiva, o espaço “vazio” do mapa não deve ser ignorado na deriva, ao
contrário, visto que a meta dos situacionistas era acabar, progressivamente, com limites
das “plataformas giratórias” e, desse modo, transformar todo o espaço vazio do mapa
em zonas de atração: “A mudança mais geral, que a deriva leva a propor, é a diminuição
constante dessas margens fronteiriças, até sua completa supressão” (Debord, 2003: 91).
Se as “plataformas giratórias” funcionam como partes de uma ferrovia, o espaço vazio
representa – “assim como a deriva é uma metáfora náutica – a cidade imaginada como
um mar psicogeográfico, empurrando e puxando a alma sensível ao longo dos seus
redemoinhos e correntezas10”. É, contudo, no espaço vazio que o usuário pode, e deve,
se perder; é lá que a deriva se realiza.
Em uma interessante passagem da introdução de A cidade polifônica, Canevacci
relata sua primeira experiência com o mapa de São Paulo:
10 - SADLER, Simon. The Situationist city, 1998: like the drift, was a nautical metaphor – the city imagined
as a psycogeographic sea, pushing and pulling the sensitive soul along its eddies and currents. (p.88)
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A primeira coisa que comprei – e que ainda conservo – foi o mapa
da cidade. Mas em vez de me ajudar esse mapa teve inicialmente o
poder de contribuir ainda mais com a minha confusão: nunca eu teria
imaginado que São Paulo pudesse ser tão enorme e ao mesmo tempo
tão viscosa. Todo mapa caracteriza “sua” metrópole; mas esta (São
Paulo) era uma megalópole tão grande que sobrepunha e misturava
estilos e pontos de referência diversos, de uma maneira para mim paroxística; portanto, a única coisa que um “estrangeiro” como eu (...)
podia fazer (além da imobilização) era perder-se na cidade. Mesmo o
mapa da cidade era tão enorme que abri-lo no meio da rua era impossível, além de inútil. (Canevacci, 2004: 14)

Mais adiante, o antropólogo narra uma caminhada feita da Rua Frei Caneca até
o Parque do Ibirapuera utilizando apenas o seu grande e confuso mapa. E foi assim,
sem saber o que iria encontrar, “perdido”, que ele começou a levantar as primeiras
hipóteses e definir um método para sua pesquisa: “Estou convencido de que é possível
elaborar uma metodologia da comunicação urbana mais ou menos precisa, com a seguinte
condição: a de querer perder-se, de se ter prazer nisso” (Canevacci, 2004: 15), e, dessa
forma, “contribuir para desenhar um novo tipo de mapa, com o qual se possa descrever
e compreender a metrópole” (2004:17). Assim, a aplicação dos métodos situacionistas –
aliando a deriva e o détournement – visa à produção de uma cartografia que, aceitando
essa “viscosidade”, represente as relações entre o usuário e os lugares da cidade de modo
mais relevante do que as estatísticas impessoais dos mapas comuns.
No campo das artes plásticas e performáticas, a prática de unir a deriva ou a flânerie
com anotações, registros ou alguma outra forma de mapeamento não é nada inédita. Um
exemplo é o artista luso-brasileiro Artur Barrio que
deambulou pelas ruas do Rio de Janeiro em um trabalho-processo
intitulado 4 dias e 4 noites (maio de 1970), misturando sensações de
excitação e delírio do corpo condicionado a mente, até chegar ao total
esgotamento” (Mesquita, 2011: 72)

Esse experimento resultou em um CadernoLivro com suas percepções e mesmo
não tendo uma preocupação direta em produzir um mapa propriamente dito, esse tipo de
registro se assemelha muito ao Mémoires de Debord e Jorn. Além disso, segundo Barrio,
essa prática refletia na sua produção influenciando projetos posteriores: “CadernosLivros
representam em meu trabalho o embrião do mesmo, pois é lá onde se encontram quase
que em estado bruto o germinar das ideias para consequentes realizações das mesmas11”.
11 - O relato do artista está disponível em: http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/2008/10/cadernoslivros-cadernoslivros.html. Acessado em: 8/01/2012.
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Nesta declaração Bairro demonstra o caráter produtivo e criativo de tal experiência. Além
do 4 dias e 4 noites e outras derivas em que o artista se “perdeu” na cidade, intervenções
urbanas diversas complementam seu vasto trabalho.
Outro exemplo, mais recente, é o artista francês conhecido como Invader, que
visitou São Paulo12 em agosto de 2011. O artista – que não revela sua verdadeira
identidade devido à ilegalidade de seu trabalho – distribui mosaicos com criaturas
influenciadas pelo jogo Space Invaders – do vídeo-game Atari – em muros e paredes
de diversas cidades pelo mundo. Os mosaicos são formados por quadrados coloridos
de pequenos azulejos instalados em lugares inusitados da cidade. No site do artista13
há um mapa-múndi com suas “invasões” em todos os continentes, além disso, Invader
produz mapas impressos de algumas cidades nas quais as invasões tiveram mais
importância e vende como parte de sua obra.
Em São Paulo, o viés estético de seu trabalho sofreu certa influência da cultura
local. Ao descobrir os “cemitérios de azulejos” existentes na cidade, o artista incorporou
as cerâmicas vintage aos mosaicos:
A América do Sul era o último continente, a última fronteira. Eu esperava por isso há muito tempo. Além disso, gostei demais das pixações.
Eles têm um estilo muito próprio. É impressionante. É como um safari
urbano. Adorei andar por São Paulo por causa disso. Eu não gostava
da cultura norte-americana de grafite com letras em forma de bolha. E
o que existe em São Paulo foi a transformação daquela influência em
algo totalmente autêntico. Mais do que tudo, estou muito entusiasmado porque é a primeira vez que uso azulejos com estampas e padrões.
Quando cheguei aqui, me levaram ao que vocês chamam de cemitério
de azulejo e fiquei encantado. É muito brasileiro e muito diferente do
que eu faço normalmente. E todos eles são usados, veja só [vira um
azulejo e mostra o verso]. Eles estiveram na casa de uma pessoa. Pode
até ser que eles estivessem no banheiro da sua avó! (risos) Mas como
eles estão sendo reutilizados agora por mim para fazer arte.14

Além dos azulejos antigos, Invader comenta sobre as pixações locais, vale ressaltar
que foi sob essas influências que o artista produziu o mapa Invasão São Paulo (Figura 10)
como resultado de sua visita à cidade. Em tal mapa, nota-se características tanto da cartografia
12 - O motivo de sua visita a São Paulo foi por ocasião da Exposição “DE DENTRO E DE FORA” no Masp,
organizada pela galeria de arte Choque Cultural no segundo semestre de 2011
13 - Ver: www.space-invaders.com
14 - Trecho retirado da entrevista com o artista para a o Jornal Folha de São Paulo em 05/08/2011. Disponível
em: www1.folha.uol.com.br/ilustrada/954423-e-a-minha-missao-poetica-diz-invader-sobre-intervencoes-em-sp.
shtml. Acessado em: 3/02/2010
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Figura 10: Invasão São Paulo
Mapa das intervenções do artista “Invader” em São Paulo, agosto de 2011.

psicogeográfica da I.S. – uma vez que expressa um determinado contexto afetivo do autor,
conforme declarou na citação anterior –, como dos mapas tradicionais, mais técnicos e
instrumentais, “distintos em três modos de implantação” (Joly, 2007: 14-15): a pontual com
as marcações numeradas com os locais das intervenções, a linear com as principais vias
da cidade e, por fim, a zonal que demarca os limites dos distritos, onde o artista utilizou os
padrões formados pelos azulejos brasileiros para cobrir as superfícies das zonas.
Um aspecto interessante deste mapa – que não necessariamente estava na intenção
inicial do autor – é que as implantações lineares não contemplam todas as vias da
cidade, somente as principais. Logo, entre uma obra e outra, eventualmente o usuário
é obrigado a ficar à deriva, se o mesmo pretende se guiar pelo mapa a fim de encontrar
as intervenções. Além disso, as vias que aparecem no mapa estão sem os respectivos
nomes, somente os bairros estão sinalizados, entretanto, de forma quase ilegível devido
à caligrafia influenciada pela pixação típica da capital paulistana. Nesse sentido,
Invasão São Paulo se assemelha ao The naked City, criando grandes vazios entre locais
de atração, liberando o usuário para “se perder” conforme os utiliza.
Levando em consideração que todo mapa é um dispositivo – conforme a
concepção de Agambem (Op. Cit), uma vez que é capaz de: orientar, determinar,
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modelar, controlar e assegurar gestos e condutas dos usuários –, Invasão São Paulo e
The nakad City podem ser considerados profanações de mapas “consagrados”. Pois,
segundo o filósofo: “se consagrar (sacare) era o termo que designava saída das coisas
da esfera do direito humano, profanar, por sua vez, significava restituí-las ao uso livre
dos homens” (Agamben, 2007:65).
Mas se quiser levar a cabo a terminologia litúrgica de Agamben, melhor do que
falar em “consagração”, a operação que faz do mapa um dispositivo é a “secularização”.
Pois, nesse caso, trata-se de conceitos distintos. Se uma representa a separação do que
é humano para a esfera dos deuses, a outra se refere ao que está na esfera humana, mas
“transmutado da monarquia celeste para monarquia terrena, deixando, porém, intacto
o seu poder” (2007:68) e mantendo-se sagrado. Logo, tanto a secularização quanto a
profanação partem da esfera humana:
Ambas são operações políticas, mas a primeira tem a ver com o exercício do poder, o que é assegurado remetendo-o a um modelo sagrado; a
segunda desativa os dispositivos de poder e devolve ao uso comum os
espaços que ele havia confiscado. (2007: 68)

Desse modo, enquanto dispositivos, os mapas podem ser usados, mas não são
efetivamente apropriados no seu uso cotidiano, pois impõem ao usuário um ponto de
vista específico sobre o espaço representado, “o mapa não é neutro. Ele transmite certa
visão do planeta, inscreve-se num certo sistema de conhecimento e propõe uma certa
imagem do mundo, quer se trate da terra inteira ou de um meio específico” (Joly, 2007:
10). Na introdução de Ofício de Cartógrafo (2004), Jesús Martin-Barbero sustenta essa
condição quando afirma que: “todo mapa é, em princípio, filtro e censura, que não só
reduz o tamanho do representado, como deforma as figuras da representação, truncando,
simplificando, mentindo, ainda que seja só por omissão” (2004: 11).
Portanto, se a cidade é programada, os mapas podem ser considerados importantes
instrumentos para sustentar essa condição, sobretudo na maneira passiva com que
normalmente são utilizados. Nesse sentido, o détournement defendido pelos situacionistas
é uma operação profanatória que, no caso dos mapas, pode inverter tal condição e colocálos em posição de questionar e, até mesmo, subverter o programa da cidade.
Por essa perspectiva, tanto os mapas aqui analisados, como a cartografia em
desenvolvimento nesta pesquisa, pretendem engendrar uma relação mais profunda
de interação entre usuário e mapa, indo além do caráter de simples mediação dos
mesmos. Mediação e interação são conceitos distintos, mas normalmente utilizados
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aleatoriamente como sinônimos. Para Ferrara (2011), a mediação está atrelada “aos
meios como consequências instrumentais” e, portanto, “se reduzem à unidirecionalidade
enunciativa da mensagem”. A interação, em contrapartida, “por não se configurar em
limites precisos, estabelece uma linguagem difusa própria ao comum, ao cotidiano, ao
mundo da vida”:
Exatamente porque os imperceptíveis dispositivos de controle são da
ordem do espetacular, estão mais afeitos à mediação a serviço dos
meios/suportes porque é por eles agenciada, do que à interação, mas
identificariam historicamente um definitivo limite entre a comunicação
instituída como instrumento técnico a serviço do capital, do código e
da ordem estabelecida que, de certa forma, tornaria impossível a interação, a própria troca comunicativa. (Ferrara, 2011)

Dessa maneira, o détournement – em relação à cartografia – e a deriva – em relação
à própria cidade – são profanações que permitem ir além da mediação, uma vez que esta
se encontra “secularizada” sob os códigos e discursos da ordem distante. Contudo, tais
operações são capazes de resgatar, tanto nos mapas, quanto na cidade, funções interativas e
dialógicas que são próprias da ordem próxima.
Como designer de significados (Flusser, 2007), o receptor abandona o
nicho que lhe havia sido reservado pela mediação programada pelos
meios técnicos, abandona os veículos qualificados pela eficiência
do modo como se desempenha, para aderir aos estímulos interativos
do comunicar que o faz desenhar a comunicação que convém ao seu
contexto e produzir não a eficiência extensiva de um instrumental, mas
a descobrir a comunicação de um instante comprimido, mas suficiente
para transformá-la. (Ferrara, 2011)

Portanto, o que se propõe nesta pesquisa é – a partir do que foi apreendido nas
experiências empíricas – introduzir novos significados em mapas já existentes. Nesse
sentido, visa produzir uma espécie de cartografia narrativa/descritiva das derivas, que
deverá conter uma seleção de fotografias produzidas pelo pesquisador, fragmentos de
mapas, imagens de satélite (Google Earth) e momentos capturados pelo Google Street
View, além da possível utilização de imagens publicadas na imprensa, publicidades e
produções midiáticas ambientadas na cidade de São Paulo. Utilizando esse material –
referente aos lugares atravessados pela deriva – pretende-se traçar os percursos de uma
“cidade reconstruída na imaginação”, conforme era a intenção dos situacionistas.
A I.S. pretendia, com todo seu arsenal metodológico/afetivo, promover mudanças
diretas na cidade. Porém, anos depois da ação do grupo, é nítido que seus objetivos não
foram efetivados e que as cidades contemporâneas se encontram em condições muito
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mais segregadas, programadas e espetacularizadas do que na década de 60, auge das
provocações situacionistas. Isso não quer dizer que tal arsenal tenha sido ineficiente,
ao contrário, a grande contribuição do grupo foi justamente uma inquestionável
compreensão da vida urbana por meio de seus métodos, e, mesmo consciente de sua
imprecisão, Debord defendia sua prática a fim de cumprir seus objetivos:
É possível estabelecer – com a ajuda de velhos mapas, fotos aéreas e
derivas experimentais – uma cartografia influencial que falta até o momento, e cuja incerteza atual, inevitável até que se efetue um imenso
trabalho, não é pior que a dos primeiros portulanos, e com uma diferença: não se trata de delimitar exatamente continentes duráveis, mas
mudar a arquitetura e o urbanismo. (Debord, 2003: 91)

Contudo, não há nesta pesquisa uma pretensão de modificar a cidade diretamente,
mas sim de compreender sua dinâmica, bem como levantar hipóteses sobre seu
funcionamento e suas representações, a fim de propor possíveis mudanças.
Os portulanos (Figura 11) citados no trecho acima eram antigos mapas de
navegação pré-renascentistas, portanto pré-perspectivismo. Conforme foi visto no
Capítulo 1, a utilização da perspectiva – que se inicia no renascimento, resultado
de um progressivo desenvolvimento da razão – trouxe inúmeras mudanças na
maneira como a sociedade se relaciona com o espaço e o tempo. Nesse caso, não
só a perspectiva, mas o próprio contexto racional “separou os sentidos de tempo e
espaço científicos e supostamente factuais das concepções mais fluidas que poderiam
surgir experiencialmente” (Harvey, 2010: 223). Na cartografia, essa revolução não
foi diferente, sobretudo por que foi a partir de então – com o desenvolvimento da

Figura 11: Portulano
do Mar Mediterrâneo
Atlas Catalão (1375).
As informações eram mais
descritivas e pictóricas.
Em tais mapas ainda não
haviam divisões por latitudes
e longitudes, mas por linhas
de rotas. Um método usado
até os dias de hoje em
cartas náuticas.
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geometria, da física, da geografia e da própria ciência cartográfica – que os mapas
perderam alguns aspectos interativos, ainda possíveis nos portulanos, para um
confinamento quase que generalizado no campo da mediação.
Essa questão pode ser esclarecida pelos relatos de espaço de Michel de Certeau.
Em A invenção do cotidiano (1980), sua análise foi elaborada a partir das descrições
orais de lugares pesquisadas por Charlotte Linde e William Labov, em que eles definem
para as narrativas espaciais duas “formas elementares das práticas organizadoras do
espaço: a bipolaridade mapa e percurso, os processos de delimitação ou de ‘limitação’
e as focalizações enunciativas” (2011: 184). Para Certeau, o mapa é uma “descrição
redutora totalizante das observações”, por sua vez o percurso ou itinerário é feito de uma
série “discursiva de operações” (2011: 187). Em outros termos, o tipo mapa refere-se ao
ver: “é um conhecimento da ordem dos lugares”, já o tipo percurso refere-se ao ir: “são
ações espacializantes” (Certeau, 2011: 186). Ambas as “práticas organizadoras” podem
coexistir em muitas “narrativas espaciais”, inclusive no mapa como tal.
As cartografias medievais, incluindo os portulanos, eram compostas de inúmeras
descrições sobre “etapas a efetuar (cidades onde passar, parar, alojar-se, rezar etc.) e
distâncias computadas em horas ou em dias, ou seja, em tempos de marcha” (Certeau, 2011:
188). Tais mapas eram repletos de referências pictóricas que tinham “por função indicar as
operações – de viagem, guerreiras, construtoras, políticas ou comerciais – que possibilitavam
a fabricação de um plano geográfico” (Certeau, 2011: 188), estes signos eram descrições da
ordem do percurso e durante muito tempo foram bem comuns nos mapas:
O artista medieval “acreditava poder traduzir convincentemente o
que tinha diante dos olhos ao representar as sensações que tinha ao
caminhar, experimentando estruturas, quase de maneira tátil, a partir
de muitas perspectivas distintas, e não de um ponto de vista geral,
único.” (Edgerton, 1976, apud Harvey, 2010: 223)

Esses mapas antigos partiam de “concepções mais fluidas que poderiam surgir
experiencialmente”, conforme disse Harvey (Op. Cit). A atualização deles era contínua,
revisada à medida que cada caravela ou caravana retornava de suas expedições. Nesse
sentido, os mapas medievais eram mais interativos, pois partiam de reformulações
coletivas e constantes. Já os mapas atuais, pelo menos a maioria deles, partem de conceitos
já estabelecidos, nesse sentido, já “secularizados”, nos quais predomina a mediação com
o usuário e não a interação. Isso aconteceu porque na medida em que o discurso científico
moderno se estabeleceu, as descrições tipo mapa passaram, pouco a pouco, a predominar
na cartografia, chegando até a eliminar as descrições do tipo percurso:
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No mesmo plano, o mapa junta lugares heterogêneos, alguns recebidos
de uma tradição, outros produzidos por uma observação. Mas o essencial aqui é que se apagam os itinerários que, supondo os primeiros e o
condicionando os segundos, asseguram de fato a passagem de uns aos
outros. (...) O mapa fica só. As descrições de percursos desaparecem.
A organização reconhecível nos relatos de espaço na cultura cotidiana
se acha, portanto, invertida pelo trabalho que isolou um sistema de lugares geográficos. A diferença entre essas duas descrições não se deve
evidentemente a presença ou a ausência das práticas (elas estão sempre
atuando), mas no fato de os mapas, constituídos em lugares próprios
para expor os produtos do saber, formarem os quadros de resultados
legíveis. (Certeau, 2011:189)

A longa citação esclarece a “evolução” da cartografia e suas narrativas. Entretanto,
durante a toda explicação anterior, fez-se uma distinção entre os mapas antigos –
portulanos e outros da fase pré-perspectivismo – e os “modernos” – baseados no
avanço científico iniciado no Renascimento e que se desenvolve progressivamente
até os dias de hoje. Acontece que essa separação entre “antigo” e “novo” ou mesmo
chamar esse processo de “evolução” mostram-se concepções reducionistas; sobretudo
após alguns temas abordados na presente pesquisa que comprovam que as descrições
do tipo percurso não foram totalmente eliminadas das práticas cartográficas, apesar de
raramente utilizadas. Os exemplos dos situacionistas e de outras práticas artísticas são
suficientes para esta comprovação, ou mesmo os guias de turismo, que normalmente
trazem percursos bastante descritivos, mas que, no entanto, não são capazes de
ultrapassar a mediação rumo à interação, a não ser em alguns casos.
A questão é que a cartografia convencional, instrumentalizada pelo discurso
técnico-científico, tende a ignorar determinadas qualidades do espaço. O que, de fato,
distingue esses dois tipos de mapas não é necessariamente sua idade, mas o uso que
se faz deles ou mesmo a maneira com que foram produzidos. Independente de serem
novos ou velhos, os primeiros eram resultados de explorações feitas por pessoas que
em um primeiro momento estavam “perdidas”, e, na medida em que encontravam
seus caminhos, os representavam nos mapas. Por isso os mapas antigos eram repletos
de elementos “táteis” e subjetivos, assim como a cartografia psicogeográfica dos
situacionistas e o mapa de São Paulo produzido pelo artista Invander. Já os mapas
atuais – ou melhor, esses reduzidos a meras estatísticas – tanto no uso quanto na
produção, supõem que seus caminhos não foram encontrados, mas dados por um
conhecimento prévio. Servem, entre outras coisas, para evitar que o usuário se perca,
seja ele um cientista, um taxista ou qualquer outro.
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O que está sendo defendido aqui é que essas representações cartográficas
“desviadas” ou profanadas – por se mostrarem mais interativas do que mediativas
– podem colaborar para revelar uma cidade mais “viva” e subjetiva, ao contrário
dos mapas comuns, que conotam uma cidade impessoal, “morta”. A intenção desta
pesquisa e a consequente formulação de uma cartografia que se enquadre nos métodos
nela utilizada, é recuperar estas características que foram abandonadas na medida em
que a ciência cartográfica se desenvolveu.
Nas próximas páginas desta dissertação pretende-se apresentar uma série de percursos,
lugares e situações que descrevam uma imagem mais concreta da cidade de São Paulo.
Essa imagem não é aquela espetacular, distante e totalizante do mapa, dos planos, dos
anúncios publicitários e das cenas de novela. Mas sim uma imagem vivida, tocada e pisada
a partir da experiência daqueles que se perdem na cidade para não perdê-la.

2.5: O caminhar desprogramado
2.5.1: Considerações iniciais para a pesquisa empírica.
O próximo passo da pesquisa será efetivamente empírico, visto que até o momento
este capítulo apresentou o local escolhido, especificou algumas particularidades,
criou um ambiente passível de comparações e inferências, além de esclarecer algumas
questões relacionadas ao mapeamento dos percursos:
1. No primeiro item, a escolha da Estação das Clínicas marca a base inicial das
derivas. A partir de algumas qualidades do lugar foi traçado um eixo temático
envolvendo uma nomenclatura formal e outra informal: o “quarteirão da
saúde e o “quadrilátero da morte”.
2. No segundo, foi levantada a relevância do nome “quadrilátero da morte” para
a pesquisa, representando o imaginário dos usuários e o impacto que seu
vizinho “quarteirão da saúde” promove nos arredores. Além de justificar as
comparações entre lugares “mortos” e “vivos” em toda a deriva.
3. No terceiro, a declaração de Le Corbusier “Precisamos matar a rua!” é usada
para ligar uma série de fatos que – de forma direta e indireta – resultaram em
ruas, lugares e cidades praticamente “mortas”. Resumindo os principais fatos: os
planos urbanísticos de cunho rodoviarista impulsionados pelos avanços dos meios
de transporte e de comunicação e suas consequências. A cidade de São Paulo e
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momentos importantes do seu planejamento urbano também foram apresentados,
a fim de especificar algumas condições locais.
4. No quarto, a cartografia desenvolvida pelos situacionistas e outras práticas
similares, influenciadas por eles ou não, sustentam o modelo que será desenvolvido
na pesquisa. Nesse caso, uma cartografia mais interativa do que mediativa (Ferrara),
mais afeita às descrições do tipo percurso do que do tipo mapa (Certeau). Por meio
do détournement ou da profanação de mapas existentes, pretende-se aprimorar a
interação entre usuário e mapa, uma consequência das práticas que favorecem a
interação entre o usuário e a cidade proporcionada pela deriva.
Os experimentos empíricos tiveram início na primeira metade de 2011 e foram
desenvolvidos ao longo do ano. O material bruto usado nas páginas que seguem foi
coletado em quatro etapas:
1.

Reconhecimento do local – entre fevereiro e abril – no início a deriva
foi conduzida por percursos curtos e lentos. Nesse momento, a maior
preocupação foi a observação, o olhar atento. Mesmo estando sempre
com a câmera fotográfica, poucas imagens foram produzidas.

2. Retorno de registro – entre maio e julho – após a primeira etapa e uma triagem
baseada no que foi observado, a deriva é retomada priorizando trajetos longos
e rápidos, resultando em uma grande quantidade de fotografias.
3. Retorno de comparação – entre agosto e outubro – após a análise
das imagens e das anotações, alguns lugares foram revisitados a fim
de confirmar as primeiras inferências, como aquelas apresentadas no
começo deste capítulo. Nessa etapa, assim como na primeira, os trajetos
curtos e lentos foram priorizados, criando um ambiente propício para a
aplicação do paradigma indiciário (Ginzburg).
4. Conclusões – de outubro até a finalização da pesquisa – assim como na
etapa anterior, pretende-se retornar, com certa frequência, em determinados
lugares e repetir alguns trajetos. Na medida em que a análise do material
vai levantando hipóteses e questionamentos, o retorno é necessário para
confirmar – ou derrubar – as inferências que vão surgindo.
Após a organização deste material bruto, as derivas serão apresentadas partindo de
uma simples intervenção em um mapa comum que apresentará os percursos de seis derivas
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que tiveram como base inicial a Estação das Clínicas. Em seguida, cada percurso será
relatado apresentando suas principais características, contudo, é preciso esclarecer que, nas
páginas que seguirão, o tom dissertativo da pesquisa dará lugar à narrativa com elementos
descritivos, mas evidentemente o estilo dissertativo será retomado após a apresentação
dos percursos. No final de cada relato, serão levantados os contextos mais relevantes de
cada deriva e, com base neles, serão extraídos os índices que a pesquisa deve analisar no
Capítulo 3. Sobre esse aspecto Ferrara defende que essa operação de contextualização é de
importância fundamental, pois
dela depende o levantamento de hipóteses possíveis sugeridas por um
contato ainda superficial com o espaço concreto, mas suficientemente
sugestivo para permitir a apreensão das imagens urbanas que atritam a
atenção e permanecem, para o pesquisador, como um desafio a ser respondido cientificamente, uma curiosidade que só será satisfeita quando
a possibilidade daquelas hipóteses for superada pela generalização,
capaz de explicar manifestações urbanas que, ocorrendo repetidamente
em lugares diversos, permitem uma aproximação de lugares em um
espaço mais concreto e real (1999: 156).

Portanto, além desta contextualização, haverá uma sequência de fotos que seguirão
a ordem de cada itinerário e, para finalizar, algumas imagens e comentários relacionados
aos respectivos contextos levantados, a fim de demonstrar os índices mais importantes
capturados pelo olhar do pesquisador e que nortearão o restante da pesquisa em confluência
com a base teórica já introduzida.
Na esteira de pensamento de Certeau com os “relatos de espaço” (Op. Cit) e de MartinBarbero ao afirmar que “estamos ante uma lógica cartográfica que se torna fractal e se
expressa textualmente, ou melhor, textilmente: em pregas e des-pregas, reveses, intertextos
e intervalos” (2004: 12), todo o conteúdo a seguir – os mapas, as imagens e os relatos em
si – são elementos desta cartografia profanada que a pesquisa pretende elaborar a fim
de representar aquela cidade vivida, pisada e tocada pelo usuário. Uma profanação
no sentido que, tanto na sua elaboração por meio da deriva, quanto no resultado
que será apresentado, a intenção foi recuperar usos da cidade e de sua representação
cartográfica que foram “secularizados” pela ordem distante. Desse modo, para
concluir esta etapa empírica, pretende-se produzir um mapa das ambiências mais “vivas”
e as mais “mortas” dos lugares percorridos, conforme a pesquisa tem defendido.
Durante a coleta dos dados foram percorridos muito mais do que seis percursos, uma
vez que a prática da deriva passou a fazer parte do cotidiano do pesquisador. Mas além
destas, que foram mais descontraídas, outras onze derivas partiram da Estação das Clínicas
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com certo planejamento prévio, a fim de que algumas análises fossem mais rigorosas, e de
que a maior parte da região fosse contemplada e enquadrada no conteúdo apresentado na
pesquisa até o momento. Dentre esses percursos, seis foram escolhidos, pois os restantes
passavam basicamente pelos mesmos lugares.
Desse modo, a escolha de não apresentar todas as derivas deve-se ao simples fato de
evitar redundância e repetição de alguns percursos, contudo, as imagens e informações
coletadas nessas outras foram distribuídas ao longo dos seis percursos escolhidos. Além
disso, alguns lugares importantes que não estão nos itinerários descritos podem aparecer
na contextualização e na fase analítica do Capítulo 3.

2.5.2: Morte e vida em seis derivas
Após uma triagem que levou em consideração os lugares que se repetiram nas
onze derivas mais “planejadas”, os seguintes percursos foram escolhidos:
Deriva 1 (D1) - O quadrilátero da morte e seu entorno: esse primeiro trajeto
será uma continuação do que já foi feito nos dois primeiros itens do capítulo: Um
lugar para a pesquisa empírica e Do “quarteirão da saúde” ao “quadrilátero da
morte”. No entanto irá abranger a circulação total da área, incluindo um passeio pelo
Cemitério do Araçá.
Deriva 2 (D2) - Três metrôs: Clínicas, Vila Madalena, Sumaré: trata-se de
um longo e sinuoso percurso que tentou priorizar a Vila Madalena. Essa região é
conhecida por sua vida cultural e boêmia, com atividade noturna e diurna intensa
quase todos os dias da semana. Partindo do princípio de que a deriva deve partir de
um lugar “morto” em busca da “vida”, a título de hipótese essa pode ser uma das
regiões mais vivas da cidade no perímetro observado nesta pesquisa.
Deriva 3 (D3) - Do Araçá ao Minhocão I (Consolação/Higienópolis): esse
percurso começa na calçada do grande cemitério e parte em direção ao “buraco da
paulista”. Em seguida, passa pela Praça do Ciclista, o cemitério da Consolação e uma
longa descida por Higienópolis, cruzando o minhocão até chegar ao Metrô Marechal
Deodoro pelo bairro Campos Elíseos.
Deriva 4 (D4) - Do Araçá ao Minhocão II (Pacaembu/Perdizes): compartilhando
o locais de saída e de chegada próximos da deriva (D3), esse percurso prioriza a região
residencial do Pacaembu, seu estádio e a famosa Praça Charles Miller. Além disso,
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cobre parte do bairro de Perdizes e, diferente da deriva anterior, segue o minhocão
por baixo até o metrô Sta. Cecília.
Deriva 5 (D5) - Quarteirão da Saúde - Benedito Calixto - Jardins – Av. Paulista:
diferente das outras derivas que aconteceram durante dias úteis, essa se passou em um
sábado. Tal escolha foi com a intenção de verificar a tradicional feira da Praça Benedito
Calixto. Após um tempo de observação do local, a Rua Lisboa serviu de ponte para
alcançar a Av. Brasil e os nobres bairros residenciais dos Jardins América e Europa.
Em seguida o percurso sobe a Av. Nove de Julho em direção ao Parque Trianon na Av.
Paulista. Por fim, uma caminhada pela avenida indo até próximo ao Metrô Paraíso, e
retornando, ainda pela Paulista, até a Estação Consolação.
Deriva 6 (D6) - Quarteirão da Saúde - Augusta (bairro) - Metrô Faria Lima/
Paulista - Augusta (centro): esse último percurso, além de mais retilíneo que os outros,
está dividido em duas partes. Isso aconteceu porque ao chegar ao fim da Av. Faria Lima,
foi tomada a decisão de voltar à Rua Augusta, mas devido à distância já percorrida, a
nova linha amarela do metrô foi uma boa opção. Contudo, o trajeto percorre toda a Rua
Augusta (sentido jardins) até o final da Faria Lima e, depois do trecho feito no metrô,
a Augusta (sentido centro) é retomada até o Metrô Anhangabaú no centro da cidade.
Nota-se que são itinerários bem diferentes (Figura 12) uns dos outros. Enquanto a
D1 é localizada na unidade de ambiência inicial; a longa D2 é cheia de voltas, passando
repetidas vezes pelos mesmos lugares; as D3 e D4 são alternativas diferentes para o
mesmo destino e correm em direção à região central; já a D5, além de ter ocorrido
em um sábado, envolve a Av. Paulista que se destaca como um dos mais importantes
lugares da cidade; e, finalmente a D6 que, conforme foi mencionado, possui um hiato
causado por parte do trajeto feito de metrô.
Mas, apesar das diferenças, é por meio do confronto daquilo que os lugares destes
itinerários têm em comum que se faz possível uma visão abrangente, e ao mesmo
tempo particular, do que foi observado e contextualizado no final de cada percurso.
Nesse sentido, “procura-se, no fenômeno, o índice que identifica uma experiência
porque permite uma comparação entre ela e suas correlatas” (Ferrara, 1999: 161):
A identificação dos fenômenos a partir da comparação entre seus
índices salienta a seleção praticada pela atenção entre as manifestações da experiência, o modo de coligação entre aquelas manifestações e a observação da ação e reação provocada pelo encontro entre
experiências tensionadas. (Ferrara, 1999: 162)
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Figura 12: Mapeamento das seis derivas

Metrô Sta. Cecília chegada da (D4)

Metrô Marechal Deodoro
chegada da (D3)

Av. Dr. Arnado, saída para
(D1), (D2), (D3) e (D4)

Metrô Anhangabaú,
chegada da (D5)

Metrô Sumaré chegada da (D2)

Metrô Paulista, continuação da (D5)
Av. Dr. Enéas de Carvalho, saída
para (D5) e (D6) e chegada da (D1)

Metrô Faria Lima, interrupção da (D5)

Metrô Consolação chegada da (D5)

(D1) O quadrilátero da morte e seu entorno
(D2) Três metrôs: Clínicas, Vila Madalena, Sumaré
(D3) Do Araçá ao Minhocão I (Consolação/Higienópolis)
(D4) Do Araçá ao Minhocão II (Pacaembu/Perdizes)
(D5) Quarteirão da Saúde - Benedito Calixto - Jardins – Av. paulista
(D6) Quarteirão da Saúde - Augusta (bairro) - Metrô Faria Lima/Paulista - Augusta (centro)
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Portanto, na conclusão deste capítulo, que será também a conclusão da experiência
empírica, os contextos escolhidos serão comparados por meio dos índices que os justificam e,
com isso, criarão um ambiente passível de análise que, acima de tudo, será capaz de legitimar,
ou não, aquilo que está sendo chamado de “vida” e “morte” dos lugares pesquisados. Não
obstante, a fim de evitar confusões em relação ao que será narrado e descrito, antes de
começar o mapeamento das derivas é preciso comentar pelo menos duas questões.
A primeira, diz repeito ao que está sendo chamado de lugares “vivos” ou “mortos”,
pois trata-se de uma dicotomia um tanto abstrata. Segundo consta no começo deste
capítulo, a ideia de nortear as derivas com base na dicotomia vida/morte nasceu das
características mais evidentes da região escolhida como lugar de partida, a Estação
das Clínicas. Contudo, além dos motivos que serão apresentados adiante – logo na
descrição do primeiro percurso, que envolve tal região mencionada –, o principal
fator considerado para dizer se um lugar é “vivo” ou “morto” está relacionado aos
processos interacionais criados entre o usuário e os lugares da cidade, sobretudo
naqueles aspectos que envolvem a visualidade e a usabilidade das ruas e calçadas.
Nessa perspectiva, esta experiência empírica pretende identificar os locais onde há
mais trocas – mais comunicação –, tanto entre os próprios usuários, assim como entre
eles e o espaço, enquanto ambiente que os envolve.
Portanto, compreende-se por lugares “vivos” aqueles onde há diversidade de atividades para o usuário, além de uma visualidade que possa agregá-lo mais do que segregá-lo,
tanto na condição de passagem, quanto na de permanência. Já os lugares “mortos”, por sua
vez, são aqueles onde não há muitas opções para o usuário, onde ele não é “convidado” a
permanecer e, muitas vezes, nem mesmo a passar, tanto pela pura falta de hábito, quanto
pela existência de proibições, pelo excesso ou pela falta de segurança, baixa taxa de comunicabilidade, entre outras questões que serão abordadas nos relatos a seguir.
Embora essa classificação venha sendo amplamente utilizada na presente pesquisa,
vale dizer que, entre os lugares percorridos, poucos – ou nenhum – podem ser considerados
totalmente “vivos”. Nesse sentido, é possível inferir que em São Paulo há sempre aspectos
que interferem na interação do usuário com o espaço e, portanto, inibem uma vitalidade
plena nesses lugares. Um exemplo desses problemas é o trânsito, que apresentou influência
negativa em quase todos os lugares percorridos. Por outro lado, em relação aos lugares
“mortos”, há alguns onde simplesmente não há vitalidade, portanto, para não dizer que
são totalmente “mortos”, estão em “coma profundo”.
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Contudo, após a apresentação da pesquisa empírica, será possível definir com mais
rigor como esta dicotomia, bem como as relações derivadas dela e de suas ambivalências,
podem colaborar para uma epistemologia da comunicação urbana baseada nos fatores
que, por um lado, fazem da cidade um lugar mais “agradável”, diversificado e dialógico,
portanto, “vivo”; ou, por outro, a fazem um lugar desinteressante e monótono, onde a
troca comunicacional (interativa) é cerceada em detrimento da informação unidirecional,
colocando o usuário naquela condição de mero espectador que parece, sobretudo, levar
a cidade ao fatal caminho da “morte”.
A segunda questão – bem mais direta, mas não menos importante – diz respeito
aos riscos e às limitações da cartografia elaborada na pesquisa empírica, pois, conforme
alertou Martín-Barbero (Op. Cit.), os mapas censuram, deformam e simplificam aquilo
que representam e, nesse sentido, mesmo com toda a atenção da pesquisa para esse fato,
assume-se que essa simplificação pode ocorrer neste mapeamento.

O quadrilátero da morte e seu entorno - (D1)
Muito do que será visto nesse trajeto já foi parcialmente abordado no início deste
capítulo: a baixa variedade de usos, os muros longos com poucas esquinas que caracterizam
aquela “maldição das zonas de fronteiras desertas” (Jacobs). Vimos também que a
maioria dos usuários está apenas de passagem, pois a região concentra um importante
aparelho de integração do transporte público, com duas estações de metrô e muitos ônibus
direcionados para várias regiões da cidade, tanto para o centro, quando para a periferia.
Em meio a esse panorama, a região não cumpre nenhuma daquelas quatro condições
necessárias para uma diversidade exuberante elaborada por Jane Jacobs.
A conclusão daquela primeira análise foi que havia uma contradição entre dois nomes
dados ao local: o “Quarteirão da Saúde” referente ao enorme complexo hospitalar e o
“quadrilátero da morte” que envolve a grande incidência de cemitérios. O primeiro, mais
institucionalizado, reflete a imagem da cidade programada e imaginada por instâncias
ligadas ao poder público/privado (ordem distante). Já o segundo, batizado popularmente,
reflete o imaginário dos usuários (ordem próxima) que por lá passam e convivem com
signos relacionados à morte e à doença.
No entanto, com base no sugestivo nome dado pelos usuários foi levantada a
hipótese de que aquela é uma região “morta”, devido aos problemas de usabilidade local.
A partir de então, o objetivo das derivas seria encontrar outros lugares, nos arredores
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e mais distantes, que tivessem características similares, e, desse modo, pudessem ser
comparados naqueles aspectos que os tornam mais “vivos” ou mais “mortos”.
A primeira deriva (D1) partiu da Av. Dr. Arnaldo pela calçada da Faculdade de Medicina
de São Paulo rumo ao Viaduto Sumaré. Nesse trecho, apenas cruzou a Rua Teodoro
Sampaio, onde se localiza a Faculdade de Saúde Pública, e depois a Rua Cardeal Arcoverde
com Cemitério do Redemptor e os poucos estabelecimentos comerciais daquele lado. Em
seguida, foi efetuada uma conversão a fim de circular por todo o Cemitério do Araçá, que
incluiu um passeio interno na necrópole e no Mercado das Flores. Depois, o pesquisador
passou por um pequeno trecho lateral da Av. Major Natanael e toda a extensão do muro dos
fundos do cemitério, que incluiu uma parte da região do bairro residencial do Pacaembu15,
seguido de outro pequeno trecho da lateral que passou pela Rua Cardoso de Almeida.
Nesse outro lado, a paisagem é ainda mais homogênea, uma vez que todo o quarteirão
é marcado pelo longo muro branco do cemitério. Porém, logo na esquina com a Rua
Cardoso de Almeida fica o pequeno Cemitério Irmandade do Santíssimo Sacramento de
São Paulo, que na verdade é um anexo particular e segregado do Araçá, onde predominam
os túmulos das ordens religiosas católicas apostólicas romanas, vale dizer que ele está
quase sempre com os portões fechados. No muro desse pequeno cemitério está instalada
uma obra de intervenção urbana, um enorme painel com um rosto em textura de fotocópia
e colado pela técnica de “lambe-lambe”, mas que, apesar do tamanho, pode passar
despercebido pelos usuários.
Como já se esperava, em todo esse trecho, a “morte” predomina, sobretudo nos fundos do
Araçá, onde os únicos usuários vistos são trabalhadores como: seguranças, garis, jardineiros
e outros funcionários que cuidam do lugar. Com toda essa calma aparente, os carros passam,
muitas vezes, em alta velocidade esperando não encontrar muitos pedestres. Há também,
beirando o muro, um bosque – um pequeno parque linear – com um passeio de pedestres
que não pareceu ser muito utilizado; ele vai até mais ou menos a metade do muro, que depois
segue beirando a calçada. Após percorrer toda extensão do muro traseiro e o da lateral na
Cardoso de Almeida, em seguida ocorreu uma breve passada pelo Parque Zilda Natel onde
se localiza a já citada pista de skate. E assim, a deriva retornou para a Dr. Arnaldo.
15 - O Bairro do Pacaembu foi loteado em 1925 pela Companhia City de Desenvolvimento, uma empresa de
capital estrangeiro que começou a atuar em São Paulo em 1912. A Cia. City foi responsável por importantes
empreendimentos na modernização de São Paulo. Além do Pacaembu e do Jardim América – que será abordado adiante – mais lugares de destaque como o Vale do Anhangabaú, o Alto de Pinheiros, Alto da Lapa, entre
outros, foram projetados pela companhia. A empresa trouxe para o Brasil, através do arquiteto inglês Barry
Parker, o conceito de cidade-jardim, no qual se enquadra o residencial Pacaembu. Conforme será visto mais
adiante, aspectos do modelo vendido pela Cia. City ainda ecoam na visão mercadológica dos atuais planejadores da ordem distante.
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A singela vida dessa avenida fica nas suas extremidades, próximo ao viaduto da
Estação Sumaré onde há um bar chamado “Vivos”, para reafirmar que nem tudo por lá esta
morto. Contudo, a vitalidade da região começa mesmo a aparecer por ali, principalmente
na Rua Arruda Alvim, que vai até a Rua Teodoro Sampaio. No entanto, esta não foi
percorrida diretamente, mas com um breve desvio pela Rua Cardeal Arcoverde voltando
por um momento para a Dr. Arnaldo. Logo em seguida, foi percorrida uma pequena rua
na diagonal que segue até a Rua Teodoro Sampaio, onde há o encontro das três ruas:
Teodoro, Arruda Alvim e a diagonal chamada Silvio Sacramento.
Uma vez que a proposta dessa primeira deriva era circular e reconhecer o local de
onde sairão todas as outras, a Teodoro Sampaio teve apenas uma quadra percorrida e, em
seguida, houve uma conversão à esquerda, na Rua Oscar Freire até a Av. Rebouças, mas
sem atravessá-la. Ainda nesse trecho, teve uma rápida passada por uma rua sem saída,
onde começa da Rua Arthur de Azevedo – uma longa via de mão única que desce entre
a Teodoro e a Rebouças – para a região de Pinheiros. Nessa parte, a Rua Oscar Freire
é também uma das mais “vivas”, combina usos residenciais e comerciais com um bom
movimento de usuários, mas nada parecido com o movimento dela no lado dos Jardins16
que será visto em outra deriva.
Na Rebouças uma área bastante inóspita e desinteressante para pedestres – mas fértil
para a deriva, pois é visada por pixadores e outros “artistas”, apresentando uma visualidade
rica em apropriações de usuários – a intenção foi voltar para interior do Quarteirão da
Saúde e fazer o restante da Dr. Arnaldo passando pelo pátio central do quarteirão, a Av.
Dr. Enéas de Carvalho Aguiar. Conforme foi visto, o único uso desta são os hospitais e,
consequentemente, sua visualidade esta atrelada a este uso. No entanto, uma passarela
azul em forma de tubo – que conecta um prédio ao outro passando por cima da rua – cria
uma imagem inusitada no local. Em seguida, foi percorrida a primeira quadra da Teodoro,
onde há apenas as grades que separam os prédios da Faculdade de medicina.
De volta à Dr. Arnaldo, pelo lado oposto ao cemitério, onde ficam as portarias da
Faculdade de Medicina, do Instituto Adolfo Lutz e do Emilio Ribas, o trajeto seguiu
novamente até a Rebouças. Entretanto, a decisão levou a atravessar pelo viaduto do
“buraco da paulista” até o outro lado da avenida, a fim de voltar pela passarela de
pedestres – onde ficam alguns vendedores ambulantes – que vai do lado dos Jardins até
16 - Trata-se de grande parte da região que vai da Av. Paulista em direção a Marginal Pinheiros. Incluí o Jardim
Paulista, América (também loteado pela Cia. City), Europa e Paulistano. Contudo, em São Paulo, o nome “Jardins” é usado para designar toda a área que envolve tais bairros. Além disso, está atrelado às populações de alta
renda, com residências e comércio luxuosos. No caso da Rua Oscar Freire, refere-se ao Jardim Paulista, que
entre os outros é o de maior densidade populacional, é verticalizado e agrega uma importante área comercial.
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pátio central do “Quarteirão da Saúde”. Alcançando, finalmente, o ponto de chegada,
de volta ao Metrô Clínicas.
Esse último trecho serviu para confirmar ainda mais a “morte” do local, pois quase nada
por lá atrai os usuários em seu cotidiano. Mas como a deriva tem um lado de descoberta e
surpresa – uma vez que foge ao ritmo da cidade – a região se mostra interessante para tal prática.
Sendo que, mesmo com a baixa usabilidade, a visualidade possui traços que, por meio do olhar
atento do usuário que está à deriva, revelam muito mais do que a aparente beleza do local que
é bastante arborizado e diferenciado do restante da cidade. Além disso, os muitos traços e as
sutis apropriações dos usuários – visíveis, sobretudo, no mobiliário urbano – revelam uma
semiosfera muito mais rica do que os predominantes signos relacionados à “morte”.
Entre os contextos que merecem uma observação mais profunda nessa primeira
deriva (D1) estão:
1. As pixações e outras intervenções de usuários que estão por toda parte, mas
principalmente as existentes nos muros do cemitério, no qual eventualmente o
tema da morte aparece, reforçando ainda mais o imaginário que envolve a região.
2. Junto ao muro dos fundos do cemitério, há um passeio pavimentado em meio ao
bosque que acompanha esse muro, além de um miniauditório a céu aberto e um
playground, configurando, talvez, uma área preparada para receber usuários, mas
que em nada os atrai.
3. No mesmo sentido há em frente à Faculdade de Saúde Pública uma praça que,
embora disponível para os transeuntes, em todas as passadas do pesquisador por
lá nunca foi visto qualquer usuário.
4. As fronteiras do “quadrilátero da morte” com a região mais “viva” dos arredores,
como as ruas Arruda Alvim e Oscar Freire, considerando que a compreensão
dessa dinâmica não cria um limite preciso, mas configura um limiar que flui entre
as unidades de ambiências, pode ser produtiva para o entendimento de outras
fronteiras do mesmo tipo ou semelhantes.
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Relato fotográfico da (D1) - O quadrilátero da morte e seu entorno

(D1)-Fig.01: Av. Dr Arnaldo, saída da
Estação das Clínicas

(D1)-Fig.02: Esquina com a Rua
Teodoro Sampaio

(D1)-Fig.03: Portaria da Faculdade de
Saúde Pública

(D1)-Fig.04: Mercado das Flores

(D1)-Fig.05: Avenida Dr. Arnaldo, grade
da Faculdade de Saúde Pública

(D1)-Fig.06: Esquina da Dr. Arnaldo
com a Cardeal Arcoverde, Cemitério do
Redemptor ao fundo

(D1)-Fig.07: Av. Dr. Arnaldo, esquina
com a Cardoso de Almeida

(D1)-Fig.08: Intervenção no muro do
Cemitério do Santíssimo Sacramento

(D1)-Fig.09: Mercado das Flores

(D1)-Fig.10: Cemitério do Araçá com a
vista pro bairro do Pacaembu ao fundo

(D1)-Fig.11: Banca de jornais do
Cemitério do Araçá

(D1)-Fig.12: Calçada do Cemitério do
Araçá

(D1)-Fig.13: Av. Major Natanael

(D1)-Fig.14: Trânsito intenso na Av.
Major Natanael

(D1)-Fig.15: Rua Itajubá, a direita o
bairro residencial do Pacaembu, a
esquerda o muro dos fundos do Araçá
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(D1)-Fig.16: Passeio de pedestres nos
fundos do Cemitério do Araçá

(D1)-Fig.17: Playground na Rua
Itajubá, Pacaembu

(D1)-Fig.18: Um pequeno “auditório”
nos fundos do Cemitério do Araçá

(D1)-Fig.19: Ruas vazias e arborizadas
no Pacaembu

(D1)-Fig.20: Muro dos fundos do Araçá,
próximo a Rua Cardoso de Almeida

(D1)-Fig.21: Rua Cardoso de Almeida
com a Av. Dr. Arnaldo acima

(D1)-Fig.22: Muro Lateral do Araçá na
Cardoso de Almeida

(D1)-Fig.23: Externa do Parque Zilda
Natel

(D1)-Fig.24: Interna do Parque Zilda
Natel

(D1)-Fig.25: Imóveis abandonados no
final da Dr. arnaldo

(D1)-Fig.26: Bar chamado “Vivos” no
final da Dr. Arnaldo reforça o imaginário
da “morte”

(D1)-Fig.27: Começo da Rua Arruda
Alvim

(D1)-Fig.28: Rua Arruda Alvim

(D1)-Fig.29: Esquina da Dr. Arnaldo
com a Silvio Sacramento e Cardeal
Arco Vede

(D1)-Fig.30: Bar na esquina da Dr.
Arnaldo com a Cardeal Arco Vede
serve de suporte para pixadores

86

(D1)-Fig.31: Rua Silvio Sacramento

(D1)-Fig.32: Fundos de uma lanchonete
da Teodoro na rua Silvio Sacramento

(D1)-Fig.33: Rua Arruda Alvim perto da
Teodoro

(D1)-Fig34: Encontro da Rua Arruda
Alvim e Silvio Scramento com a Teodoro

(D1)-Fig.35: Rua Teodoro Sampaio

(D1)-Fig.36: Começo da Rua Arthur de
Azevedo nos fundos do Hospital das
Clínicas

(D1)-Fig.37: Rua Oscar Freire

(D1)-Fig.38: Esquina da Oscar Freire
com a Av. Rebouças, canteiro de obras
do metrô ao fundo

(D1)-Fig.39: Av. Rebouças, lateral do
“Quarteirão da Saúde”

(D1)-Fig.40: Parte inferior da passarela
de pedestres da Rebouças

(D1)-Fig.41: Av. Dr. Enéas de Carvalho
Aguiar

(D1)-Fig.42: Av. Dr. Arnaldo em frente a
Faculdade de Medicina

(D1)-Fig.43: Av. Dr Arnaldo, portaria da
Faculdade de Medicina

(D1)-Fig.44: Av. Dr Arnaldo, portaria do
Instituto de Infectologia

(D1)-Fig.45: Vista de cima da passarela
de pedestres e o ponto de ônibus do
corredor da Av. Rebouças
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Três metrôs: Clínicas, Vila Madalena, Sumaré - (D2)
A segunda deriva (D2) partiu do mesmo local, a calçada em frente à faculdade. Como
a ideia era passar tanto pela Teodoro Sampaio, como pela Cardeal Arcoverde, foi feito
um zigue-zague pelas perpendiculares que ficam entre elas: Oscar Freire, Capote Valente,
Cristiano Vianna, Alves Guimarães e João Moura. Em seguida foi efetuada uma volta
pela Praça Benedito Calixto que levou o percurso de novo para esta última.
Nesse trecho, a “vida” começa a aparecer com certa intensidade, entretanto, alguns
fatores impedem que o local tenha uma vitalidade mais evidente. Segundo um estudo da
CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) publicado pelo jornal Folha de São Paulo17 em
2011, essas vias (Teodoro e Cardeal) estão liderando o ranking das mais lentas da cidade:
“a rota Cardeal/Teodoro teve velocidade média, no final da tarde, de 8,3 km/h no sentido
centro-bairro e de 8,9 km/h no bairro-centro. Sem pressa, um pedestre pode se deslocar a
5 km/h”, diz a reportagem. Sendo assim, a Teodoro – mesmo com a intensa atividade nas
calçadas, que combinam o comércio diverso e diferentes modelos de ocupações residenciais
– é bastante prejudicada pelo trânsito que se faz intenso em boa parte do dia.
Já na Cardeal Arcoverde, o problema é ainda maior, pois quando não está
congestionada, a velocidade com que os carros e ônibus passam é muito alta, distanciando
ainda mais os pedestres. Vale ressaltar que apesar de comportar um uso misto entre
comércio e residências, poucos pedestres são vistos por lá, a não ser nas proximidades
das paradas de ônibus. Além disso, a imagem que nela predomina é a do abandono,
facilmente percebida pela quantidade de imóveis pixados e/ou degradados. Entretanto,
assim como ocorreu no “quadrilátero da morte”, mesmo com a baixa usabilidade, a
visualidade pode ser atrativa para o usuário à deriva.
O primeiro trecho da Teodoro Sampaio é conhecido pelo alto movimento gerado
pelas muitas lojas de artigos musicais, mas além destas, encontra-se todo tipo de
atividade comercial e de serviços, tornando-a um dos subcentros da cidade. Em toda
sua extensão, o comércio predominante muda e ela pode ser dividida em três momentos
diferentes: (1) instrumentos musicais, (2) móveis e artigos para o lar, e (3) comércio
variado com a predominância de roupas e acessórios. Entretanto, essa divisão não quer
dizer que, de fato, o comércio seja segregado dessa forma, ao contrário, está sempre
combinando essas atividades com outras, como: lavanderias, bancos, bares, lanchonetes,
lojas de toda sorte etc.
17 - Publicado dia 07/08/2011. Disponível em: www1.folha.uol.com.br/saopaulo/955396-estudo-inedito-aponta-as-ruas-mais-congestionadas-de-sao-paulo.shtml. Acessado em: 09/08/2011.
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Um aspecto importante à ressaltar é que nas lojas de instrumentos, sobretudo aos
sábados18, é comum ver os músicos promovendo pequenas apresentações que fazem
aglomerar muitos usuários nas calçadas. Quanto as outras partes dessa longa rua, estas
serão descritas a seguir quando a deriva passar mais próxima delas.
Após percorrer esse trecho, o trajeto passou pela Praça Benedito Calixto e pela
Avenida Henrique Schaumman. Na praça – que nos dias úteis possui um movimento bem
diferente do que aos sábados com a tradicional “Feira da Benedito” – o que chamou mais
a atenção foi que o comércio local parece querer manter os mesmo artefatos vendidos
na feira, bem como: artesanato, objetos decorativos, antiguidades e roupas “descoladas”
(sic), como é o público que normalmente a frequenta. Essa característica faz com que
– além do uso comum da praça enquanto espaço público – o comércio dos arredores
seja atrativo para determinados usuários. O mesmo não acontece com a grandiosa Av.
Henrique Shaumman, marcada por poucos e grandes estabelecimentos comerciais,
como academias, bares e, também, uma biblioteca pública, que não chegam a atrair uma
quantidade considerável de usuários, e quase tudo nela é feito de carro.
Depois de percorrer o trajeto acima, a deriva retornou para a Rua João Moura que é
bastante extensa, começa nos Jardins e segue quase em linha reta até a Av. Heitor Penteado
onde se localiza o Metrô Vila Madalena. Então, foi tomada a decisão de atravessá-la por
inteira. Esse longo trajeto passou por baixo da Av. Paulo VI19 na qual, em seguida, há uma
área residencial com alguns prédios, e logo depois, apenas casas. Ainda nas proximidades
da Cardeal, a João Moura possui alguns bares, restaurantes e lojas decoração, mas depois de
poucos metros, passa a cortar o bairro residencial chamado Jardim das Bandeiras20 onde não
há grandes atrativos para o usuário, a não ser a bela Praça Horácio Sabino, interseccionada
pela rua em questão. Porém, essa escolha foi com a intenção de alcançar a região da Vila
Madalena – ou apenas Vila como é chamada pelos paulistanos21 –, e retornar por ela até a
Teodoro Sampaio, dessa vez no trecho onde predominam as lojas de móveis.
Após uma longa caminhada, ao chegar na Av. Heitor Penteado nas proximidades do
metrô, a ideia era ir para a região mais movimentada da Vila e, assim como a maioria dos
usuários que passam por lá, a escadaria da Travessa Tim Maia foi escolhida para chegar
18 - Na deriva 4 (D4) a Teodoro Sampaio será percorrida em um sábado, configurando um uso mais
descontraído do que nos dias úteis.
19 - Para os paulistanos essa avenida é chamada de por inteiro de Av. Sumaré, pois é este o nome da maior
parte dela, no entanto a Sumaré propriamente dita só começa depois do viaduto do metrô, na região de Perdizes.
20 - Assim como em grande parte da região vizinha, o Jardim das Bandeiras é normalmente chamado de Vila
Madalena, mesmo não tendo os mesmos aspectos de vitalidade.
21 - No contexto da presente pesquisa, o termo “paulistanos” se refere aos moradores da cidade de um modo
geral e não apenas aos nativos de São Paulo.
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até a Rua Harmonia. Dali em diante, o bairro foi percorrido por três regiões distintas que
preservam algumas diferenças e, sobretudo, importantes semelhanças.
A primeira, mais próxima do metrô, é a região do Fórum de Pinheiros, que conta
com um relevo bastante acidentado, muitas árvores e praças. Incluiu ruas importantes do
bairro, bem como: a Jericó, parte da Rodésia e da Purpurina, a Simpatia e a Madalena.
Por lá, o uso residencial é bem maior do que o comercial, o que não faz dela uma
região “morta”. Ao contrario, com a presença de alguns bares, cafés e poucas lojas,
essa mistura a torna bem atrativa e mais “viva” do que o vizinho Jardim das Bandeiras.
Contudo, os principais fatores que caracterizam essa região, são os mesmos da parte
mais movimentada da vila, conforme será descrito nos próximos parágrafos.
Já a segunda, que começa nessa região mais alta e vai ficando plana na medida em que
se aproxima da Cardeal Arcoverde e da Fradique Coutinho, é aquela em que se encontram
as movimentadas ruas da vida noturna do bairro, bem como a: Fidalga, Girassol, Wizard,
Aspicuelta, Inácio Pereira da Rocha, a própria Fradique Coutinho e a Mourato Coelho. No
final desta última se localiza o conjunto habitacional do BNH, bastante conhecido na região.
Nesse trecho o percurso foi circulando entre as ruas, passando por elas repetidas vezes.
Essa é, sem dúvidas, uma região muito “viva”, que combina uma rica variedade de
usos e uma visualidade que merece destaque. Muitas casas da antiga vila de operários22
são hoje em dia – além dos inúmeros bares, cafés e restaurantes – escritórios e empresas
de diferentes atividades, lojas variadas, galerias de arte, etc. Isso faz com que, tanto os
moradores, como os trabalhadores e visitantes, tenham muitos motivos para usar suas
ruas. Um aspecto interessante da região, no que diz respeito à visualidade, é a preocupação
que muitos moradores e comerciantes têm com a aparência do bairro, um fato notável no
colorido predominante de casas, em que pinturas, mosaicos, murais, graffits, sitickes e
todo tipo de imagem se misturam na variedade de atrativos do bairro. Além disso, na
maioria dos casos as calçadas são bem cuidadas, com bancos para a freguesia e vasos
de plantas para enfeita-las. Essa é uma das principais características que diferencia essa
região do restante da cidade, visto que nela existe uma espécie de “clima da vila” que
é bem peculiar. Nessa parte de maior movimento, não há uma rua que não tenha algo
22 - Durante quase todo o século XX a Vila Madalena foi um bairro sem muita expressão em São Paulo, já que
a maioria dos moradores eram operários e pessoas sem muito poder aquisitivo. O cenário mudou no começo da
década de 70 quando o Governo Militar fechou o Crusp (Conjunto residencial da Universidade de São Paulo) e
os estudantes tiveram que procurar um lugar próximo com preços acessíveis. Foi então que a Vila passou a ser
ocupada por intelectuais, artistas, militantes de esquerda e muitos estudantes. Nesse momento, o conjunto BNH
teve um papel fundamental na atração dos novos moradores.
Esta história foi narrada por um morador do bairro em diálogo com o pesquisador, mas pode ser encontrada em
muitos sites sobre o próprio bairro e/ou livros sobre o passado da cidade.
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interessante para o usuário, sobretudo nos finais de expediente quando os bares começam
a abrir para o Happy Hour e aos finais de semana.
Já a terceira região, não pertence mais a Vila Madalena, mas sim ao bairro de Pinheiros.
No entanto, costuma-se chamar a área toda de Vila, pois a vida noturna, cultural e o comércio
típico do bairro se estendem para esse lado, contaminando de forma bastante positiva a
maior parte da região. Nesse sentido, a tal preocupação com a aparência do bairro também
acontece nessa parte, mas com menor intensidade. Além da continuação da Mourato Coelho
e da Fradique Coutinho, as ruas: Matheus Grou, Virgilio de Carvalho Pinto, Joaquim
Antunes, Cônego Eugênio Leite e Francisco Leitão se incluem nesse trecho. A Rua Teodoro
Sampaio, que por ali tem como atividade predominante as lojas de móveis, mantém aquele
uso variado da região mais próxima das Clínicas. Mas, em seguida, depois da Fradique
Coutinho, o comércio fica ainda mais variado até o Largo da Batata, onde ela termina.
Quanto as transversais desse trecho da Teodoro – que como em toda sua extensão possui
um trafego intenso de automóveis em boa parte do dia –, as ruas Matheus Grou, Virgilio de
Carvalho Pinto e Joaquim Antunes não a cruzam diretamente, mas passam por baixo dela.
Tal fato faz com que essas ruas sejam mais calmas que as outras, como a Fradique Coutinho
e a Mourato Coelho que sofrem mais com a presença dos carros. No entanto, todas são
relativamente “vivas”, algumas mais outras menos, dependendo das atividades comerciais
e dos serviços de cada rua. Mas de um modo geral, assim como a vizinha Vila Madalena, a
região toda é rica em usos, tanto para moradores, quanto para visitantes.
Com relação à visualidade, foi relatado que essa área mantém aquela preocupação com
a imagem do bairro. Nas vias que passam por baixo da Teodoro, esse cuidado é facilmente
percebido nas escadarias de acesso aos pedestres, que são decoradas e cuidadas pelas
associações de moradores das respectivas ruas, como a Amja (Associação de moradores
da Joaquim Antunes) que exibe sua sigla por todo o mobiliário urbano da escada.
Essa região de Pinheiros, contaminada pelo tal “clima da vila”, vai da Cardeal
Arcoverde até a Rua dos Pinheiros, que nos últimos anos vem sofrendo grandes
mudanças em decorrência da estação de metrô com inauguração prevista para 2013. O
mesmo aconteceu no Largo da Batata com a Estação Faria Lima, que foi inaugurada em
2010 e será abordada em outra deriva. Há, no entanto, uma clara diferença entre as duas
áreas: na Rua dos Pinheiros – onde o metrô ainda não foi inaugurado – toda a região foi,
de fato, revitalizada, tanto pela Prefeitura, quanto pelos comerciantes e moradores, ou
seja, além de reformas no pavimento das calçadas, o comércio da rua ficou ainda mais
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variado, atraído pela Estação que está por vir, dessa forma, a rua ficou mais “viva”; já
no caso do Largo da Batata, que era considerada uma região extremamente degrada, a
“revitalização” deixou no lugar um enorme “vazio” que ainda não tem um uso definido e
com uma visualidade que em nada atrai os usuários.
O que separa formalmente a Vila Madalena dessa região de Pinheiros é a Rua Cardeal
Arcoverde. No entanto, nesse trecho ela é um pouco menos degradada que a parte anterior,
e mesmo tendo praticamente uma única atividade comercial – lojas e oficinas de móveis
usados e antiguidades –, ela atrai muito mais pedestres do que o trecho precedente. Depois da
Fradique Coutinho, após a subida de uma ladeira, a Cardeal assume o comércio mais variado
do restante do bairro e, com isso, o tal “clima da vila” que incluí os bares, galerias de arte e
outras atividades a tornam mais “viva” por lá do que em toda sua extensão. Mas vale lembrar
que o problema do trafego – tanto na lentidão do rush, como na velocidade que é possível
nos outros horários – é um importante fator que colabora com a sua inevitável deterioração.
Depois de percorrer as três regiões do perímetro Vila Madalena/Pinheiros, a deriva
passou por dentro da Necrópole São Paulo para alcançar um lugar muito representativo
com relação à visualidade que envolve o tal “clima da vila”, o chamado “Beco do Batman”.
Contudo, é preciso salientar uma particularidade do muro desse cemitério que em todo
seu contorno conta com painéis retangulares feitos de azulejos destinados às intervenções
dos usuários. Trata-se, portanto, de uma tentativa de “domesticar” os pixadores, que
obviamente não é sempre respeitada, visto que além das inscrições feitas nos painéis,
todo o muro do cemitério é igualmente pixado.
Com relação ao Beco, trata-se de uma pequena região que inclui ruas de nome pouco
conhecidos – mas próximas das ruas Madalena e Simpatia – nas quais a estética das pixações
e da “arte urbana” está por toda parte. Não há um muro ou parede que escape, por lá pixar
não é somente permitido, mas inclusive incentivado pelos moradores. Nota-se que tanto nos
arredores do Beco, como até nas áreas um pouco mais distantes, a visualidade causada pelas
intervenções predominam. Se nas outras regiões da Vila Madalena a usabilidade enriquece
a visualidade, no “Beco do Batman” é o contrário: mesmo não tendo bares e comércio de
expressão como no restante do bairro, o Beco atraí muitos usuários, e se configura como um tipo
de museu a céu aberto. Sem levar em conta que, por se tratar de uma área pouco movimentada,
os pedestres podem caminhar tranquilamente pelas ruas, inclusive na hora do rush.
Segundo consta nos relatos orais sobre o Beco, seu nome tem origem na primeira
intervenção feita por lá – em meados da década de 1980 –, um desenho do famoso homem92

morcego dos quadrinhos. Em seguida, artistas como Rui Amaral – autor do grande mural
de fundo azul com criaturas coloridas do “buraco da paulista” – e grupo ao qual fez parte,
o TupiNãoDá – considerado um dos percussores do graffiti em São Paulo –, começaram a
dar as primeiras pinceladas do “Beco do Batman”. Desde então, o lugar foi naturalmente
sendo coberto de imagens que mudam de tempos em tempos.
Relacionando esses aspectos visuais do Beco com o restante da Vila, é possível
inferir que essa afinidade com a “arte urbana” é um dos fatores de atração do bairro de
um modo geral. Por lá, o usuário se identifica com os lugares por onde passa, causando
uma sensação de pertencimento que poucas regiões da cidade possuem. Além deste, nas
proximidades há o chamado “beco do aprendiz” que, em menor intensidade, mimetiza
a estética do outro. Esse segundo beco é bastante conhecido pelos eventos culturais que
atraem muitos frequentadores da região. Trata-se de um de uma rua bem estreita ao lado
da Associação Cidade Escola Aprendiz23 que, por sua vez, é um dos agitadores de tais
eventos, por isso o local recebe tal nome.
Depois de passar por esses dois significativos lugares, a deriva seguiu de volta a Rua
João Moura, a fim de alcançar a região do Metrô Sumaré. Dessa vez, ao invés de atravessala por inteiro, como no momento anterior, assim que passou a Av. Paulo VI, ocorreu
uma conversão para a região que sobe rumo ao metrô, pela Rua Amália de Noronha.
Novamente na Dr. Arnaldo, dessa vez mais para o lado “Sumaré” do que “Clínicas”, foi
feito um reconhecimento do viaduto, circulando por todo o local.
Além da exuberante arquitetura da Estação Sumaré, o viaduto da Dr. Arnaldo foi por
muitos anos conhecido pela prática de esportes radicais, como o rapel e a tirolesa, mas
em agosto de 2005, após um acidente com um dos praticantes, o esporte foi proibido no
viaduto. Essa atividade era atrativa para muitos usuários, além disso, o transformou no
viaduto mais “vivo” da cidade, ou talvez o único com movimento que fizesse os usuários
permanecerem no local. Depois da proibição, o viaduto voltou a ser apenas um lugar de
passagem, assim como o restante da avenida.
A partir dessa longa deriva dois aspectos, diretamente ligados um ao outro, devem
ser ressaltados sobre essa região que é, a priori, uma das mais importantes para a
presente pesquisa, pois mesmo com toda a vitalidade descrita aqui, algumas mudanças
que estão ocorrendo nesses bairros parecem alterar gradativamente todo esse panorama,
a saber: o modelo de ocupação residencial/comercial e o trânsito.
23 - Ver: http://cidadeescolaaprendiz.org.br/
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Assim como em toda cidade de São Paulo, na Vila Madalena muitos imóveis são
demolidos diariamente para dar lugar a grandes condomínios segregados com área de lazer
interna. Essa lógica arquitetônica que, segundo arquiteto Cândido Malta Campos Filho, há
anos tem se consolidado como “tipicamente brasileira” (Op. cit.), pode contribuir muito
para a perda dessa vitalidade que foi chamada aqui de “clima da vila”. Pois esses grandes
edifícios, além de promoverem um aumento considerável de automóveis nas ruas incapazes
de dar vazão a esse intenso movimento, também podem excluir das calçadas muitas
atividades comerciais atrativas para os usuários.
Portanto, os contextos colhidos na deriva (D2) que devem ser destacados são:
1. O modelo segregado de ocupação residencial/comercial verticalizada que se
reflete tanto na visualidade, como na usabilidade e na mobilidade. Este contexto
irá se repetir em outras ambiências, sobretudo naquelas que envolvem a região
de Perdizes, Higienópolis, Jardim Paulista e os arredores da Rua Augusta.
2. No primeiro trecho do eixo Teodoro/Cardeal, algumas travessas não cortam
as duas vias por inteiro, mas são interrompidas por escadarias ao chegar na
Cardeal. Essas fronteiras resultam em certas “ilhas de tranquilidade” nessas
ruas e, diferente daquela “maldição” defendida por Jane Jacobs, elas salvam as
tais travessas do trânsito intenso das vias principais. Entretanto, elas parecem
colaborar para a degradação da Cardeal Arcoverde.
3. Na parte baixa da Teodoro esse fato se repete, pois as ruas descritas também
configuram essa espécie de fronteira, uma vez que não permitem o acesso dos
carros para a Teodoro, resultando em ruas mais tranquilas. No entanto, nessa região,
a Cardeal se apresenta menos degradada mesmo com a presença da Necrópole e
um uso comercial mais homogêneo. Nesse sentido, outras passagens de pedestres,
como a Travessa Tim Maia perto do Metrô Vila Madalena, também serão abordadas.
4. A relação entre visualidade e usabilidade que configuram o chamado “clima
da vila”, incluindo a preocupação típica dos moradores e comerciantes com a
imagem do bairro.
5. Assim como na deriva anterior, as marcas e intervenções dos usuários em
geral são de extrema importância, ainda mais na Vila, onde não só no “Beco do
Batman” essa prática parece ser, de alguma forma, permitida.
6. A proibição dos esportes radicais no viaduto da Sumaré e a consequente “morte”
do mesmo.
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Relato fotográfico da (D2) - Três metrôs: Clínicas, Vila Madalena, Sumaré

(D2)-Fig.01: Primeiro quarteirão da Rua
Teodoro Sampaio

(D2)-Fig.02: Esquina da Teodoro
Sampaio com a Arruda Alvim

(D2)-Fig.03: Rua Arruda Alvim

(D2)-Fig.04: Esquina da Teodoro com a
Oscar freire

(D2)-Fig.05: Trânsito Intenso no topo da
Rua Cardeal Arcoverde

(D2)-Fig.06: Vila bem cuidada na Rua
Capote Valente

(D2)-Fig.07: Lojas de instrumentos
musicais predominam no começo da
Teodoro

(D2)-Fig.08: Comércio variado na Teodoro
Sampaio

(D2)-Fig.09: Mais lojas de instrumentos
musicais

(D2)-Fig.10: Entre as lojas de instrumentos
há sempre algum outro comércio: sebos,
papelarias, padarias etc.

(D2)-Fig.11: Rua Cristiano Viana, o mural
reforça o tipo de comércio da região

(D2)-Fig.12: Terreno baldio na Rua
Cardeal Arcoverde mostra o relevo
que as construções escondem

(D2)-Fig.13: Rua Alves Guimarães após
a Cardeal Arcoverde

(D2)-Fig.14: Rua Cardeal Arcoverde,
casas inteiras pixadas são comuns por
toda a rua

(D2)-Fig.15: Escadaria da Rua Alves
Guimarães com a Cardeal ao fundo
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(D2)-Fig.16: Imóvel abandonado na
Cardeal sofreu ataque de pixadores

(D2)-Fig.17: Pixações na escadaria da
Rua Cristiano Viana

(D2)-Fig.18: Escadaria da Rua Cristiano
Viana

(D2)-Fig.19: Bazar na Alves Guimarães

(D2)-Fig.20: Borracharia na Alves
Guimarães preserva a imagem do
passado

(D2)-Fig.21: Na Rua Arthur de Azevedo
um PUB irlandês deixa uma rampa para
cadeirantes

(D2)-Fig.22: Comércio da Teodoro
Sampaio, onde as lojas de artigos
muiscais começam a se dissipar

(D2)-Fig.23: Trânsito intenso na Teodoro
Sampaio

(D2)-Fig.24: Cardeal Arcoverde próximo a
Av. Henrique Schaumman

(D2)-Fig.25: Praça Benedito Calixto
em dia útil

(D2)-Fig.26: Comércio nos Arredores da
Benedito Calixto

(D2)-Fig.27: Comércio nos arredores da
Benedito Calixto

(D2)-Fig.28: Instituto Goethe na Cardeal
com a Benedito Calixto

(D2)-Fig.29: Praça John Graz na Av.
Henrique Schaumann, a placa indica que
é cuidada pela iniciativa privada

(D2)-Fig.30: Trânsito intenso na Henrique
Schaumann
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(D2)-Fig.31: Av. Henrique Schaumman
com a Teodoro Sampaio

(D2)-Fig.32: Rua João Moura com a
Cardeal

(D2)-Fig.33: Rua João Moura no sentido
do Metrô Vila Madalena

(D2)-Fig.34: Rua João Moura passando
por baixo da Av. Paulo VI

(D2)-Fig.35: Um dos últimos
estabelecimentos comerciais da João
Moura no sentido do Metrô Vila Madalena

(D2)-Fig.36: Região residencial da João
Moura, Jardim das Bandeiras

(D2)-Fig.37: Praça Horácio Sabino com
forte movimento

(D2)-Fig.38: Av. Heitor Penteado

(D2)-Fig.39: Metrô Vila Madalena na Av.
Heitor Penteado

(D2)-Fig.40: Travessa Tim Maia,
passagem de muitos usuários do Metrô
Vila Madalena

(D2)-Fig.41: Vista da Vila Beatriz, bairro
vizinho da Vila Madelna

(D2)-Fig.42: Café e bar na Rua Rodésia

(D2)-Fig.43: Fórum de Pinheiros

(D2)-Fig.44: Pequeno salão de
cabeleireiro na Rua Purpurina, perto
do BNH da Vila Madalena

(D2)-Fig.45: Final da Rua Mourato
Coelho, também próximo ao BNH
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(D2)-Fig.46: BNH da Vila Madalena

(D2)-Fig.47: Trânsito intenso na Mourato
Coelho

(D2)-Fig.48: Rua Inácio pereira da Rocha

(D2)-Fig.49: Comércio Variado na Rua
Wizard

(D2)-Fig.50: Movimento nos bares da Rua
Mourato Coelho

(D2)-Fig.51: Bar na Rua Fidalga

(D2)-Fig.52: Movimento nos bares da
Aspicuelta

(D2)-Fig.53: Rua Girassol com a Wizard

(D2)-Fig.54: Rua Girassol com a Wizard

(D2)-Fig.55: A preocupação com a beleza
das calçadas é comum na Vila Madalena

(D2)-Fig.56: Movimento de pedestres no
comércio da Mourato Coelho

(D2)-Fig.57: Movimento em bar da Rua
Aspicuelta

(D2)-Fig.58: Bares na Fradique coutinho

(D2)-Fig.59: Rua Fradique coutinho,
esquina com a Aspicuelta

(D2)-Fig.60: Lanchonete com mesas na
calçada da Rua Harmonia
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(D2)-Fig.61: Quitanda na Mourato
preserva uma imagem do passado
da “Vila”

(D2)-Fig.62: Rua Harmonia com a
Necrópole São Paulo

(D2)-Fig.63: De volta a Teodoro Sampaio,
Esquina da Conêgo Eugênio Leite

(D2)-Fig.64: Rua Mateus Grou com a
Teodoro Sampaio acima

(D2)-Fig.65: Mourato Coelho com a
Cardeal Arcoverde, trânsito intenso e
pixações

(D2)-Fig.66: Bar na Rua Simão Álvares
com a Cardeal Arcoverde

(D2)-Fig.67: Na parte baixa da Teodoro
o comércio de móveis predomina a cena

(D2)-Fig.68: Teodoro Sampaio, lojas de
móveis disputam o comércio na região

(D2)-Fig.69: Teodoro Sampaio e a grade
da escadaria da Rua Dr. Virgilio de
Carvalho Pinto

(D2)-Fig.70: Comércio na Rua Virgilio de
Carvalho Pinto

(D2)-Fig.71: Conjuntos de pequenos
prédios na Mourato Coelho

(D2)-Fig.72: Rua Simão Alvares

(D2)-Fig.73: Esquina da Teodoro
Sampaio com a Fradique Coutinho

(D2)-Fig.74: “Arranha-céu” residencial
na Teodoro

(D2)-Fig.75: Teodoro Sampaio,
escadaria da Rua Joaquim Antunes
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(D2)-Fig.76: Novas torres na Virgilio
mudarm a visualidade e enfraqueceram
o comércio da rua

(D2)-Fig.77: Vista de uma janela na
Joaquim Antunes, região da Teodoro
Sampaio ao fundo

(D2)-Fig.78: Cardeal Arcoverde, em
frente a necrópole

(D2)-Fig.79: Cardeal Arcoverde, oficinas
e lojas de móveis usados predominam
em frente ao cemitério

(D2)-Fig.80: Rua Cônego Egênio Leite,
com o pórtico do cemitério ao fundo

(D2)-Fig.81: Móveis usados e
antiguidades na Cardeal Arcoverde

(D2)-Fig.82: Pórtico do Cemitério

(D2)-Fig.83: Vista interna da Necrópole
São Paulo

(D2)-Fig.84: Nos fundos do cemitério,
Rua Luís Murat

(D2)-Fig.85: Rua Mário de Alencar,
região tranquila próxima ao chamado
“beco do batman”

(D2)-Fig.86: Casa coberta de Lambe
Lambe é o acervo de uma galeria de
arte, Rua Medeiros de Albuquerque

(D2)-Fig.87: Rua Medeiros de
Albuquerque perto da Rua Aspicuelta
e da Simpatia

(D2)-Fig.88: Praça decorada por
usuários no começo da Aspicuelta

(D2)-Fig.89: Praça decorada por
usuários no começo da Aspicuelta

(D2)-Fig.90: Simpática serralheria
próxima ao “Beco do Batman”
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(D2)-Fig.91: Perto do beco pedestres
caminham no meio da rua em plena
hora do rush

(D2)-Fig.92: No “Beco do Batman”
nenhuma parede se salva dos pixadores

(D2)-Fig.93: Praça do Aprendiz

(D2)-Fig.94: Rua Belmiro Braga,
também conhecida como “beco do
aprendiz”

(D2)-Fig.95: Escola dança caribenha na
Belmiro Braga

(D2)-Fig.96: Belmiro Braga com a
Cardeal ecoando a imagem do vizinho
“beco do batman”

(D2)-Fig.97: Cardeal Arcoverde, muro
do cemitério

(D2)-Fig.98: Praça José del Picchia
Filho perto da João Moura

(D2)-Fig.99: Rua Amália de Noronha

(D2)-Fig.100: Comércio da Oscar Freire
nas proximidades do Metrô Sumaré

(D2)-Fig.101: Rua Pombal, um “vazio”
perto do viaduto da Sumaré

(D2)-Fig.102: Av. Dr Arnaldo ou viaduto
da Sumaré

(D2)-Fig.103: Viaduto da Sumaré visto
pelo da Oscar Freire

(D2)-Fig.104: Viaduto da Oscar Freire
Visto pelo da Sumaré

(D2)-Fig.105: Escadaria do Metrô Sumaré
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Do Araçá ao Minhocão I (Consolação/Higienópolis) - (D3)
A terceira deriva (D3) saiu pela calçada oposta às duas primeiras, pelo lado do
cemitério em direção ao “buraco da paulista”. A fim de visitar e observar lugares
pouco conhecidos pelos usuários, a deriva passou por baixo dos viadutos e por dentro
dos túneis, saindo em uma praça que se localiza na Rua Minas Gerais, na qual a Av.
Paulista termina.
Nesse trecho, assim como no restante do “quadrilátero da morte”, quase não há
atrativos para o usuário. Entretanto, o “buraco da paulista”, justamente por ser uma
espacialidade inusitada e quase nunca atravessada por pedestres, se mostrou mais
interessante do que aparenta. Além do bosque que o rodeia, assim como o “Beco do
Batman”, o buraco pode ser considerado um museu de “arte urbana”: junto às inúmeras
intervenções de usuários que são encontradas nas paredes, pilastras e até nas calçadas,
há o famoso painel – que já o enfeita há mais ou menos vinte anos – elaborado pelo
artista Rui Amaral, um dos pioneiros nas pinceladas do Beco, conforme foi visto na
deriva anterior. Nesse sentido a relação do “buraco da paulista” com a “arte urbana”,
assim como o “Beco do Batman”, está diretamente ligada a própria história do estilo
em São Paulo. Contudo, o buraco configura um lugar cuja visualidade poderia atrair
usuários mesmo sendo voltado, quase que exclusivamente, ao fluxo de automóveis.
Já a Praça Marechal Cordeiro de Farias – também conhecida como Praça dos Arcos
–, que fica na parte de cima do buraco e delimita o final da Av. Paulista é um caso que
despertou curiosidade. Mesmo estando às margens de uma das esquinas mais relevantes
da cidade, a da Consolação com a Paulista, a Praça dos Arcos tem um grande potencial
para atrair usuários, contudo, apenas alguns passantes foram vistos por lá, ninguém que,
de fato, explorasse tal potencialidade.
Dali em diante, a deriva partiu para o cruzamento da Rua da Consolação com
a Paulista, onde se localiza o antigo Cine Belas Artes, que recentemente foi alvo de
muitos protestos por causa da sua desativação a fim de atender ao mercado imobiliário.
Conforme citado anteriormente, é nessa área que está a Praça do Ciclista, resultado
da reivindicação dos mesmos e, hoje em dia, tem se tornado um importante lugar de
resistência política. Além de ter abrigado o acampamento do Ocupa Sampa24 no final
24 - Em 2011 ocorreram muitas ocupações de espaços públicos pelo mundo. Após as manifestações da chamada “Primavera Árabe” (2010-2011) que culminou em dias de violentos protestos e na renúncia de vários líderes
do Norte da África e do Oriente Médio, jovens de todo o mundo inspirados no modelo de acampar em lugares públicos a fim de fortalecer os protestos iniciaram uma onda de ocupações em praças de grandes centros
urbanos. Entretanto, a versão “ocidental” fez uma clara crítica ao mercado financeiro e um questionamento do
conceito de democracia que vem sendo defendido pelos governos e corporações. Os movimentos mais expres102

de 2011, foi palco de importantes manifestações de ciclistas no começo de 2012, após
a morte de uma parceira atropelada por um ônibus na Av. Paulista.
Em seguida depois dessa praça – que certamente engloba importantes índices para
a presente pesquisa e que serão retomados na análise – foi feita uma conversão para Rua
Bela Cintra no sentido centro até virar na Rua Matias Aires que desemboca na Consolação.
Nessa última, altamente movimentada durante o dia e abandonada a noite, as pixações
dominam a cena e denunciam o seu abandono. Com pouca atividade comercial – na
maioria lojas de materiais de iluminação – até mesmo durante o dia, a Consolação é ao
mesmo tempo movimentada e “morta”. Aparentemente o que a salva é vitalidade das
ambiências vizinhas, a Rua Augusta e Higienópolis.
Após ir e voltar por uma pequena rua tranquila que fica ao lado do Cemitério da
Consolação – a necrópole municipal mais antiga da cidade, fundada em 1858 –, foi
a vez de visitar o cemitério como já era previsto. Lá dentro, veio à constatação de
que assim como o Araçá que possui um anexo particular – o Cemitério Irmandade do
Santíssimo Sacramento de São Paulo –, o da Consolação também possui dois anexos:
o Cemitério Protestante e o da Venerável ordem 3ª do Carmo, ambos, com entrada
na lateral pela Rua Sergipe. Portanto, contando esses dois, a região escolhida para as
derivas possui sete cemitérios e não cinco, como foi dito no começo deste capítulo.
Após sair da necrópole e caminhar por uma parte do seu muro traseiro, foi tomada
a decisão de cruzar Higienópolis até alcançar as proximidades do centro da cidade.
Entretanto, é preciso ressaltar que a relação do Cemitério da Consolação com o seu
entorno, assim como a Necrópole São Paulo na Cardeal Arcoverde, é muito diferente
do Araçá, pois mesmo com a falta de vitalidade da Rua da Consolação, suas laterais
e fundos são consideravelmente mais movimentados do que a região do Pacaembu
próxima ao “quadrilátero da morte”.
Dali em diante a deriva foi seguindo um sinuoso trajeto pelas ladeiras do bairro e
passando por um trecho da Av. Angélica perto do Parque Buenos Aires, que é bastante
utilizado pelos moradores. Depois, cruzou por dentro do Shopping Pátio Higienópolis
rumo a região da Sta. Cecília que separa o nobre bairro do degradado minhocão.
Conhecido como o bairro judeu da cidade, apesar disso não significar nenhuma
sivos foram os da “Indignados” da Espanha e o Occupy Wall St. nos Estados Unidos. Em São Paulo, acampados
primeiro no Vale do Anhangabaú e com o nome de “Ocupa Sampa”, o movimento não teve tanto destaque e
tampouco chegou a formar grandes aglomerações. Mas promoveram oficinas, aulas coletivas e outras atividades
culturais e políticas. Após uma pressão da Prefeitura, o movimento deixou o Anhangabaú para ocupar a Praça
do Ciclista. Na Paulista, a pressão para que deixassem a praça foi ainda maior e contou com aparato da Polícia
Militar para tal.
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exclusividade, Higienópolis é caracterizado por grandes casarões e belos edifícios de
arquitetura variada, a maioria da primeira metade do século XX. O bairro não possui
uma “vida” comparável a Vila Madalena, mas em quase todas as ruas há algum tipo
de comércio e muitos usuários. Vale ressaltar que, nessa área, o transito é também
um problema grave, pois se no decorrer do dia as ruas tendem a fluir normalmente,
na hora do rush algumas delas ficam praticamente paradas. Para a deriva é um lugar
de interesse, visto que difere do restante da cidade pelas construções que, mesmo
opulentas, atrai muitos usuários. Diferente de outras regiões como os Jardins America
e Europa, conforme será abordado adiante.
No entanto, quanto mais se toma distância desta “área nobre” e se aproxima da
região da Sta. Cecília, mais vitalidade é encontrada. Essa foi uma ambiência que
chamou a atenção do pesquisador, pois possui um comércio ainda mais variado e
uma forte densidade de pedestres, muito maior que o vizinho de cima, Higienópolis.
Apesar de ser considerado, por muitos paulistanos, um lugar degradado, o bairro
combina usabilidade e visualidade de forma bastante atrativa. A maioria dos prédios
– construídos nas primeiras fases de verticalização da cidade – conta com comércio
em baixo e moradia em cima. Todo esse panorama permite levantar a hipótese de
que a região pode ser uma das mais “vivas” da cidade no perímetro estudado e, nesse
caso, comparável a Vila Madalena. Isso levou o pesquisador a retornar para observá-la
novamente junto a vizinha Vila Buarque, onde fica a Santa Casa de Misericórdia, aquela
citada anteriormente como a sede da Faculdade de Medicina antes da inauguração
dos prédios da Dr. Arnaldo. Na próxima deriva (D4) pretende-se desenvolver uma
observação mais minuciosa dessa ambiência.
Já o minhocão25, famoso “monstro” da cidade, corta essa região ao meio, o que
obviamente a degrada. Contudo é interessante notar que mesmo nas perpendiculares que
passam por baixo dele, suas ruas, calçadas e usuários parecem resistir a “morte” daquele
lugar. Após cruzar por baixo do elevado, a deriva seguiu passando pela Rua Vitorino
Carmilo, que vai do bairro Campos Elíseos até a Barra Funda, mas que, no entanto, não
foi totalmente percorrida, sendo a deriva encerrada no Metrô Marechal Deodoro.

25 - O Elevado Costa e Silva – conhecido como Minhocão – foi inaugurado em 1971, pelo então prefeito Paulo
Maluf. Amplamente criticado, por urbanistas e moradores, é acusado de ter degradado a região e de provocar
grandes incômodos aos moradores dos prédios vizinhos, tanto pelo barulho, quanto pela sujeira deixada pela
fumaça dos carros que passam a menos de 5 metros da janela dos apartamentos.
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Entre os contextos de destaque da deriva (D3) estão:
1. O “buraco da paulista” apresentou um suposto potencial mal explorado referente
à sua visualidade que poderia gerar outros usos. Contudo, a estranha falta de
movimento de Praça dos Arcos parece não colaborar para que tais usos sejam
considerados pelos usuários.
2. A Praça do Ciclista e a crescente importância que tem ganhado como um ponto
de resistência política.
3. O abandono da Rua da Consolação denunciado pelos pixadores.
4. Assim como no contexto levantado na deriva anterior, o atual modelo de
verticalização patrocinado pelo mercado imobiliário, mas, nesse caso, priorizando
o bairro de Higienópolis.
5. A relação do entorno do Cemitério da Consolação com a vizinhança que apresenta
características bem diferentes do Cemitério do Araçá. Nesse caso, a Necrópole
São Paulo da Cardeal se inclui na comparação.
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Relato fotográfico da (D3) - Do Araçá ao Minhocão I (Consolação/Higienópolis)

(D3)-Fig.01: Calçada do Cemitério do Araçá

(D3)-Fig.02: Lanchonete tradicional da
Av. Dr. Arnaldo

(D3)-Fig.03: Túnel Noite Ilustrada na Dr.
Arnaldo, parte do chamado “buraco da
paulista”

(D3)-Fig.04: Canteiro do “buraco da
paulista”

(D3)-Fig.05: Praça Mal. Cordeiro de
Farias ou Praça dos Arcos

(D3)-Fig.06: A Praça dos Arcos delimita
o final da Av. Paulista

(D3)-Fig.07: O “buraco da paulista”

(D3)-Fig.08: Antigo Cine Belas Artes na
Consolação

(D3)-Fig.09: O buraco e a Praça do
Ciclista ao fundo

(D3)-Fig.10: Rua da Consolação,
onde os pixadores denunciam o seu
abandono noturno

(D3)-Fig.11: Restaurante tradicional da
Consolação e algumas das inúmeras
lojas de iluminação

(D3)-Fig.12: Muro lateral do Cemitério
da Consolação

(D3)-Fig.13: Estacionamento do cemitério

(D3)-Fig.14: Vista interna do Cemitério
da Consolação com prédios de
Higienópolis ao fundo

(D3)-Fig.15: Esquina da Consolação
com a Rua Sergipe
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(D3)-Fig.16: Praça na Rua Sergipe,
ao fundo os muros diferenciados dos
anexos segregados do Cemitério

(D3)-Fig.17: Trânsito intenso na Sergipe

(D3)-Fig.18: Fundos do Cemitério
marcando a fronteira de Higienópolis

(D3)-Fig.19: Muro dos fundos do
cemitério e a Praça Vitor del Mazo

(D3)-Fig.20: Estabelecimentos refinados
marcam o começo de Higienópolis

(D3)-Fig.21: Rua Piauí com a Avenida
Angélica

(D3)-Fig.22: Edifícios de diferentes
idades e estilo marcam a arquitetura
de Higienópolis

(D3)-Fig.23: Arquitetura pós-moderna da
escola de artes na Av. Angélica

(D3)-Fig.24: Rua Sergipe com a Av.
Angélica

(D3)-Fig.25: Praça Buenos Aires, Av.
Angélica

(D3)-Fig.26: Ladeira da Rua Aracajú

(D3)-Fig.27: Rua Aracajú, próximo ao
Shopping Higienópolis

(D3)-Fig.28: Passagem da Rua Aracajú
para o Shopping

(D3)-Fig.29: Porta do Shopping no piso
da Rua Veiga Filho

(D3)-Fig.30: Rua Baronesa de Itú entre
Higienópolis e Sta. Cecília
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(D3)-Fig.31: Arquitetura antiga e
calçadas aprpriadas pelos usuários na
Rua Barão de Tatuí

(D3)-Fig.32: Cemitério de azulejos na
Barão de Tatuí

(D3)-Fig.33: Restaurante tradicional de
comida bahiana na Barão de Tatuí

(D3)-Fig.34: Alameda Barros, comércio
variado e muitos usuários na rua

(D3)-Fig.35: Comércio variado e ruas
movimentadas na região de Sta. Cecília

(D3)-Fig.36: Ainda na Al. Barros

(D3)-Fig.37: Arquitetura antiga da Sta.
Cecília marcam a primeira fase de
verticalização da cidade

(D3)-Fig.38: Rua Martin Francisco com
intenso movimento de pedestres em
Sta. Cecília

(D3)-Fig.39: Cruzamento da Martim
Francisco com a Alameda Glete

(D3)-Fig.40: Elevado Costa e Silva, o
Minhocão

(D3)-Fig.41: Rua Vitorino Carmilo em
Campos Elíseos

(D3)-Fig.42: Vitorino Carmilo com a
Alameda Northmann, sede da Fundação
Nacional de Arte (Funarte) ao fundo

(D3)-Fig.43: Carro abandonado na
Vitorino Carmilo

(D3)-Fig.44: Casas germinadas em
Campos Elíseos

(D3)-Fig.45: A Vila Parque Savoia
surpreende o usuário com arquitetura
diferenciada na Vitorino Carmilo
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Do Araçá ao Minhocão II (Pacaembu/Perdizes) - (D4)
A quarta deriva (D4) começou no mesmo lugar da anterior e terminou em uma região
bem próxima. Os dois trajetos passam por uma área que, no passado, era “divida em três:
Pacaembu de Cima, de Baixo e do Meio. (...) em seguida aconteceu seu loteamento. Na
parte de cima nasceu Higienópolis; no meio, o Pacaembu; e abaixo, Perdizes” (Ponciano
2001: 145). Por isso possuem o mesmo relevo acidentado, mas, apesar de algumas
semelhanças, possuem muitas particularidades que os distinguem.
Após sair pela calçada do Araçá e descer novamente pelo pequeno trecho da Av.
Major Natanael, a primeira região observada ao deixar o “quadrilátero da morte” foi a vez
do Bairro residencial do Pacaembu. Mas diferente da deriva (D1), uma área bem maior
foi percorrida. Primeiro foi o trecho mais próximo de Higienópolis, passando novamente
pela Rua Minas Gerais e, em seguida, a sinuosa Rua Itápolis que leva ao Estádio. Esse
traçado irregular do bairro tem uma história interessante. Segundo consta no site da Cia.
City26, os trabalhadores da obra “faziam com que um burro de carga caminhasse pelas
subidas e descidas da região. O caminho feito pelo animal – famoso por escolher sempre
as trilhas mais fáceis – era então demarcado e desenhado nas plantas”.
Depois de atravessar a Praça Charles Miller, o próximo passo foi subir rumo
a Perdizes. Desse outro lado, o que se vê é uma paisagem muito parecida com a do
lado anterior, entretanto, as ruas são ainda mais vazias. Não há muitos atrativos para o
usuário na região residencial do Pacaembu, a não ser nos dias em que o estádio recebe os
torcedores para os jogos de futebol, normalmente nas noites de quarta-feira e nos finais de
semana. Nesses dias, o movimento da região é totalmente alterado, refletindo inclusive na
região das Clínicas que é a estação de metrô mais próxima.
No primeiro lado percorrido, é notável a presença de algumas empresas, o que
gera certo movimento de usuários, principalmente na hora do almoço e no final do
expediente. Um indício que pode ser relevante, é que desse lado parece que a “arte
urbana” é mais tolerada do que do outro. Não é raro encontrar graffits principalmente
nos muros dos fundos de algumas casas que, pela complexidade, foram feitos com
autorização dos moradores. Já do outro lado, indo para Perdizes, pareceu uma zona
estritamente residencial, sem muitos traços de usuários, nos moldes dos fundos do
Araçá, que pertence à mesma região. Além disso, as calçadas aparentam um pouco
mais degradas, revelando, paradoxalmente, mais um descuido resultante da falta uso
do que pelo excesso do mesmo, uma vez que é nitidamente menos movimentado do
26 - Ver: http://www.ciacity.com.br
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que o lado próximo de Higienópolis, onde as calçadas estão em melhor qualidade,
apesar do maior movimento.
Depois passar por essa área estritamente residencial, a primeira rua com mais
movimento de usuários, comércio variado e, sobretudo, mais “vida”; é a Cardoso de
Almeida. Com o terreno bastante acidentado – como toda a região – no primeiro trecho
desta, o usuário praticamente tem de descer ou subir uma ladeira a cada quadra que
atravessa. Só depois de passar pela Rua Caiubi, a Cardoso segue apenas descendo até
Barra Funda, próximo ao final do Minhocão. Entretanto, essa vitalidade não se restringe
à Cardoso de Almeida, mas à boa parte das perpendiculares e paralelas dela até a região
mais plana, próxima a Barra Funda. Com isso, configura-se um bairro com bom uso das
ruas, mas, assim como na Vila Madalena, a verticalização de Perdizes – com grandes
condomínios segregados – parece estar gradativamente acabando com sua vitalidade.
Além da Cardoso de Almeida, a deriva seguiu por trechos das ruas Monte Alegre e
Ministro Godói – nas quais há uma parte que pode ser considerada a mais “viva” do bairro
devido à presença da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo), com um
intenso movimento de estudantes e um comércio voltado para tal uso, com papelarias e
bares –, passando depois por uma parte do muro do grande Parque da Água Branca até
contornar pela Rua Cândido Espinheira, que já está bem próxima do final do minhocão.
No entanto, antes de relatar os próximos trechos desta deriva, vale ressaltar que,
na Rua Monte Alegre, um lugar chamou bastante atenção. Logo depois do cruzamento
com a Rua Vanderlei, ela é interrompida por uma pequena praça na frente de um edifício.
Após descer a escadaria que fica do lado da praça, há um trecho da rua que parece resistir
à urbanização. É um cenário de destruição, com algumas casas quase em ruínas e um
edifício inacabado coberto de plantas. A única imagem que remete a São Paulo são os
fundos dos prédios nos arredores. Sem dúvidas não é um lugar “vivo”, mas a surpresa
que ele causa não o faz menos interessante para a deriva. Em seguida, ao invés de deixar
esse lugar pela João Arruda, que é a próxima rua, foi tomada a decisão de atravessar um
beco que termina na Cardoso de Almeida e leva o nome de Alto das Perdizes. Tal lugar
remete à história do bairro que, antes de ser urbanizado, era conhecido como “quintal
das perdizes”, devido à criação da ave em uma das chácaras do local. Esse é um fato
conhecido e foi narrado por um senhor que estava saindo de uma casa nas proximidades.
Voltando ao trecho mais próximo do minhocão, dali em diante quase toda a
extensão do elevado foi percorrida, incluindo algumas ruas perpendiculares que
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passam por baixo deste. Confirmando o que havia sido observado no percurso anterior,
a degradação gerada pelo Minhocão praticamente se restringe a linha que o segue. É
evidente que não se trata de uma ambiência limpa e ordenada, mas a variedade de usos
e comércios, assim como a densidade de moradores e usuários que utilizam o local
fazem desta uma região que merece certa atenção. Nesse sentido, o Minhocão não pode
ser considerado um lugar “morto”, trata-se, sem dúvidas, de um lugar “doente”, mas
a intensa usabilidade dos arredores deve ser considerada. Além disso, como o elevado
fica fechado para os carros e aberto para pedestres à noite e aos domingos, seu uso
nesses momentos é de extrema importância, pois atrai usuários de toda a cidade, para
passeios de bicicleta, caminhadas e até churrascos.
Aproveitando a proximidade com a região da Vila Buarque e da Sta. Cecília, antes
de encerrar essa deriva foi tomada a decisão de fazer uma observação mais minuciosa
desse local que havia despertado certo interesse no percurso anterior. Contudo, ao circular
área da Santa Casa e a movimentada Praça Rotary – onde se localiza a Biblioteca Infantil
Monteiro Lobato –, essa unidade de ambiência apresentou mais vitalidade do que a
maioria dos lugares percorridos.
Esse panorama levou o pesquisador a permanecer lá por um tempo e observar se
esse movimento era apenas temporário. Mas não, após circular a região por algumas horas,
a vitalidade da Vila Buarque e da Sta. Cecília foi se confirmando. Essa região conta com
uma arquitetura bem diferente dos locais percorridos até o momento. Devido à idade dos
prédios, eles são relativamente baixos, encostados uns aos outros e muitos com comércio
no térreo, conforme descrito anteriormente. Embora não se trate de uma exclusividade
daqueles bairros, ali eles predominam. Contudo, esses dois bairros parecem atender todas
as quatro condições para uma vitalidade exuberante, conforme elaborou Jane Jacobs:
1. Atende mais de uma função principal, uma vez que está próxima de importantes
instituições de ensino; possui um grande hospital, a Sta. Casa de Misericórdia;
além de teatros, bares, o Sesc Consolação e uma atividade comercial bem variada.
2. Possui quadras curtas, mesmo com a imponente Sta. Casa que forma o maior
quarteirão do bairro, todas as ruas dos arredores são relativamente curtas. Nesse
aspecto guarda profundas diferenças com a região do “Quarteirão da Saúde” na
Dr. Arnaldo.
3. Seus edifícios têm idades e estados de conservação variados.
4. Conta com alta densidade de moradores, trabalhadores e visitantes.
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A unidade de ambiência que envolve essa região não tem o movimento da Vila
Madalena, no entanto, por se tratar de bairros urbanizados na primeira metade do século
XX – muitos já tombados –, correm menos o risco de ter a visualidade alterada pelos
grandes condomínios segregados. Nesse sentido, a região será utilizada como base de
comparação com aquelas mais visadas pelo mercado imobiliário. Depois de circular por
essa última região, a deriva se encerrou no Metrô Sta. Cecília.
Os contextos de destaque da deriva (D4) são:
1. A influência da área residencial do Pacaembu com os arredores, uma vez
que este configura um grande trecho com baixíssima usabilidade e uma
visualidade homogênea que difere dos seus vizinhos: Higienópolis, Cerqueira
César e Perdizes.
2. A verticalização da região de Perdizes e suas consequências para visualidade,
usabilidade e mobilidade do bairro. Estes aspectos serão comparados com
contextos similares em outra localidades, como em Higienópolis e no eixo Vila
Madalena/Pinheiros.
3. A passagem da Rua Monte Alegre, a espacialidade diferenciada encontrada no
local e suas influências nos Arredores.
4. O Minhocão que resiste à “morte” já decretada. Sua influência nos arredores e
o seu movimento enquanto está fechado.
5. A vitalidade da Sta. Cecília e da Vila Buarque, uma região que guarda
profundas diferenças com a imagem da cidade programada e idealizada pelo
poder público/privado.
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Relato fotográfico da (D4) - Do Araçá ao Minhocão II (Pacaembu/Perdizes)

(D4)-Fig.01: Av. Dr. Arnaldo perto do
“buraco da paulista”

(D4)-Fig.02: Galeria de arte na Rua
Minas Gerais

(D4)-Fig.03: Mesmo sem muito
movimento, comerciantes da Minas
Gerais ornamentam as calçadas

(D4)-Fig.04: Condomíno de luxo na
Minas Gerais

(D4)-Fig.05: Escadaria da Rua Bahia no
Pacaembú

(D4)-Fig.06: Carros estacionados
na Rua Bahia em decorrência das
empresas da região

(D4)-Fig.07: Graffiti nos fundos de casa
luxuosa na Rua Itápolis

(D4)-Fig.08: Rua Capivari com o muro
do Estádio do Pacaembu ao fundo

(D4)-Fig.09: Catador de lixo na Rua
Itápolis

(D4)-Fig.10: Muralha do Estádio com
vista para região centro-oeste da cidade

(D4)-Fig.11: Escadaria da Praça Charles
Miller, acesso ao estádio

(D4)-Fig.12: Avenida Pacaembu

(D4)-Fig.13: Praça Charles Miller com o
estádio ao fundo

(D4)-Fig.14: Vendedor de caldo de cana
e intetvenção no mobiliário urbano na
Av. Pacaembu

(D4)-Fig.15: Calçada degrada na Rua
Heitor de Morais no Pacaembu perto
de Perdizes
113

(D4)-Fig.16: Bairro do Pacaembu nas
proximidades da Cardoso de Almeida
com ruas quase sempre vazias

(D4)-Fig.17: Rua Cardoso de Almeida em
Perdizes, onde a “vida” volta a acontecer
nas redondezas do Pacaembu

(D4)-Fig.18: Comércio da Cardoso de
Almeida

(D4)-Fig.19: Cardoso de Almeida,
Perdizes

(D4)-Fig.20: Casas antigas de Perdizes
resistem a verticalização do bairro

(D4)-Fig.21: Arquitetura de diferentes
idades na Cardoso

(D4)-Fig.22: Praça com escadaria lateral
promove interrupção brusca na Rua
Monte Alegre

(D4)-Fig.23: Rua Monte Alegre e as
típicas calçadas da cidade com a forma
do Estado de São Paulo

(D4)-Fig.24: Rua Ministro Godoi, Perdizes

(D4)-Fig.25: Verticalização muda a
paisagem perto do Parque da Água
Branca

(D4)-Fig.26: Casas antigas contrastam
com a arquitetura pós-moderna na Rua
Cândido Espinheira

(D4)-Fig.27: Edifício residencial com
atividade comercial em baixo na
Cardoso de Almeida

(D4)-Fig.28: Passarela de pedestres na
Av. Francisco Matarazzo

(D4)-Fig.29: Av. Francisco Matarazzo,
rampa de acesso ao Minhocão

(D4)-Fig.30: Arquitetura antiga e comércio
variado na Rua Albuquerque lins
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(D4)-Fig.31: Minhocão passa beirando
os prédios em quase toda sua extenção

(D4)-Fig.32: Metrô Marechal Deodoro

(D4)-Fig.33: Movimento de pedestres no
começo da Av. Angélica, Campos Elíseos

(D4)-Fig.34: Praça Marechal Deodoro,
Av. Angélica

(D4)-Fig.35: Rua das Palmeiras, comércio
variado e alta densidade de pedestres

(D4)-Fig.36: Jogo de damas no
descontraído Largo Sta. Cecília

(D4)-Fig.37: A região da Sta. Cecília
combina diversidade de usos e
visualidade agradavel

(D4)-Fig.38: Na região muitos comércios
preservam a fachada aintiga das lojas

(D4)-Fig.39: Rua Dona Veridiana, muro
da Sta. casa

(D4)-Fig.40: Arquitetura neogótica da
Sta. Casa de Misercórdia

(D4)-Fig.41: Casas coloridas na Rua
General Jardim, Vila Buarque

(D4)-Fig.42: Praça Rotary na Vila
Buarque

(D4)-Fig.43: Rua Dr. Vila Nova com o
Ed. Itália ao fundo

(D4)-Fig.44: Movimento no Bar da Rua
Cesário Mota

(D4)-Fig.45: Final do Minhocão, esquina
com a Consolação e os prédios da
Parça Roosewelt ao fundo
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Quarteirão da Saúde - Benedito Calixto - Jardins - Av. paulista - (D5)
A quinta deriva (D5) saiu do “Quarteirão da Saúde” e ocorreu em um sábado,
pois havia a intenção de observar o movimento da região da Teodoro Sampaio durante a
tradicional feira que acontece semanalmente na Praça Benedito Calixto. Já nas primeiras
quadras foi fácil notar que o clima sabático da Teodoro é bastante diferente dos dias úteis. Não
só porque o movimento das lojas de instrumentos é maior – vale lembrar que, especialmente
aos sábados, ocorrem as apresentações dos músicos nesses estabelecimentos –, mas porque
a feira atrai muitos usuários, dentre eles, moradores da cidade e turistas.
Algumas quadras antes da praça já é possível ver ambulantes que, sem licença
para vender na feira, improvisam suas bancas nas calçadas da Teodoro. A feira não é
apenas um lugar de consumo, é também um lugar de encontro, e por isso os bares nos
arredores passam o dia todo lotados. De fato o contexto da região, no sábado, é bem
diferente do restante da semana.
Depois da feira da Benedito, a intenção era passar pela Av. Brasil, uma via expressa
bastante arborizada e localizada em uma região nobre da cidade. Entretanto, assim como a
Av. Dr. Arnaldo, possui uma usabilidade extremamente pobre. Para alcançá-la foi utilizada a
Rua Lisboa, que começa próxima a Benedito Calixto e vai até depois da Rebouças. Contudo,
antes de chegar ao destino, foi feita uma curva a fim de observar um lugar que pareceu
interessante e pouco visto pelos usuários: um beco que passa por baixo de uma ladeira
que sobe rumo a Av. Henrique Schaumann. Ao cruzar essa passagem, por baixo da rua, o
escondido lugar – que chama Rua Paulo Gontijo de Carvalho e fica nos fundos de alguns
prédios –, levou até as proximidades da esquina da Av. Rebouças com a Av. Brasil, conforme
era a intenção. Aparentemente a decoração desse beco segue o mesmo modelo daquelas
passagens da Teodoro Samapio, pois foi promovida pelos moradores com certa preocupação
de enfeitar um lugar que, se não fosse por isso, poderia estar bastante deteriorado. Mas em
meio às intervenções dos moradores, há sempre as pixações que estão por toda a cidade.
Após um trecho da Av. Brasil, a deriva seguiu pelo interior do bairro que é considerado
um dos mais ricos da cidade, o Jardim América. Este é também um daqueles loteamentos
no modelo cidade-jardim projetado pela Companhia City no começo do século XX e
destinado a populações de alta renda. No entanto, ao que parece tal riqueza nada ajuda
para tornar o lugar “vivo”, ao contrário, essa região dos Jardins é tão “morta” quanto os
fundos do cemitério do Araçá. Por lá não se vê muitos pedestres, apenas um ou outro
morador praticando cooper e os muitos seguranças das abastadas casas, que são tão
116

seguras que configuram verdadeiros bunkers. Além disso, as calçadas são tão opulentas
quanto às casas de suas margens, os pavimentos são tão decorados e ajardinados que, às
vezes, não sobra espaço para os transeuntes.
Um fato que deve ser ressaltado foi que, em quase todas as derivas, o pesquisador foi
muitas vezes abordado por outros usuários que indagaram o motivo de tanta observação e das
fotos. Após a explicação, a presença do pesquisador, normalmente, não mais os incomodava
e, muitas vezes, resultava em diálogos e informações sobre os locais. Mas no Jardim América,
mais de uma vez o pesquisador foi abordado no local pelos seguranças privados e até pela
Polícia Militar. Entretanto, mesmo após as justificativas, sobravam algumas desconfianças
por parte desses “protetores” do bairro. Levando em consideração os inúmeros sinais de
excessiva segurança – guaritas, câmeras, muros altos, cercas eletrificadas – essa situação
leva a supor que a presença de usuários não moradores por lá nem sempre é bem vinda.
Saindo dessa região predominantemente residencial, a grande Av. Nove de Julho foi
utilizada para alcançar a Paulista. Entretanto, essa avenida não acaba por ali, após um
túnel que passa por baixo do Parque Trianon e do Masp (Museu de Arte de São Paulo),
ela segue até o centro, no Terminal Bandeira próximo ao Vale do Anhangabaú. Mesmo
não tendo percorrido esse outro lado nestas derivas, é interessante ressaltar que a Nove de
Julho tem configurações bem diferentes em cada um dos lados.
Em toda sua extensão há um corredor de ônibus, que vai do Itaim Bibi até o Terminal
Bandeira. Mas no sentido centro, depois do túnel, há o viaduto 14 Bis – um elevado nos
moldes do minhocão, mas em menor escala –, que faz aquela região ser considerada
degradada. Já, no sentido bairro, por onde a deriva percorreu, há apenas o corredor e, por
estar localizada na região “nobre” do Jardim Paulista, por lá ela não é considerada degradada.
Uma questão que vale ser levantada, é a de que no lado “centro” ela gera um
movimento de usuários muito maior que no lado dos Jardins e, dessa forma, configura um
lugar mais “vivo” justamente onde apresenta os sinais de degradação. Esse panorama, em
comparação com outros – como o do próprio minhocão –, demonstra que a vitalidade de
um lugar não está diretamente relacionada à degradação do mesmo, pois lugares sujos,
pixados e “caóticos” são, muitas vezes, mais “vivos” do que lugares limpos e ordenados,
conforme o exemplo do Jardim América comentado anteriormente.
A partir dali, a melhor opção foi subir por uma conexão que leva até o Parque Trianon.
Depois deste, após um pequeno trecho da Alameda Santos, o recém-inaugurado Parque Mario
Covas (2010) foi atravessado até alcançar a Paulista. Apesar da privilegiada localização, no
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dia específico desta deriva tal parque não pareceu muito movimentado, no entanto em outros
dias posteriores, a impressão foi de que, aos poucos, o parque está ficando mais conhecido e
mais utilizado. É importante ressaltar que a Av. Paulista não foi percorrida apenas no sábado,
pois outras derivas em dias úteis também passaram por lá, uma vez que esta se apresenta como
uma dos lugares mais importantes da cidade. Contudo, neste relato e análise dos índices locais,
tanto o movimento dos dias úteis, como nos finais de semana, serão levados em consideração.
Diferente de todos os locais pesquisados até o momento, a Paulista configura um ícone
internacional da cidade de São Paulo. Lá predomina aquela imagem de cidade globalizada,
centro financeiro e empresarial da capital paulistana. Pelas ruas, usuários de terno segurando
a pasta em uma mão, o telefone celular na outra e com passos apressados formam uma
imagem comum até mesmo aos sábados. Ao olhar para o alto, os prédios espelhados
refletem o skyline que mimetiza outras grandes cidades do mundo. Mas ao olhar para frente,
para o que está próximo, revela imagens muito diferentes. Nesse sentido, é a presença, a
gestualidade e os traços do usuário que formam a imagem da Paulista observada por quem a
pisa. Ao caminhar por ela, tanto nos finais de semana, quanto nos dias úteis, percebe-se que,
em suas largas calçadas, há muito mais do que gente com pressa e ocupada.
Sem dúvidas, a Paulista é um daqueles lugares mais programados, onde a ordem
distante parece predominar sobre a ordem próxima, ainda mais vista através do
enquadramento birdeye das câmeras de televisão. No entanto, em pouco tempo, é possível
perceber que, quando tocada pelos pés e pelos olhos, é o usuário que a faz ser muito mais
do que um ícone que comunica uma cidade global. Contudo, é isso que a mantém “viva”,
e não fosse por esse intenso e variado movimento que está muito além do seu uso voltado
para os “negócios”, sua imagem não passaria daquela de uma metrópole qualquer.
Isso não quer dizer que não tenha problemas, o intenso trafego nos horários de pico
é um exemplo dos seus pontos negativos. Além disso, muitos edifícios que possuem uma
área aberta e conectada com a calçada estão restringindo cada vez mais a presença de
usuários nesses lugares, principalmente a partir do final da tarde. Um exemplo é o edifício
do Banco Safra localizado na movimentada esquina com a Rua Augusta, um lugar
que nos últimos anos tem se tornado um dos principais pontos de encontro da cidade,
principalmente pelos jovens frequentadores da Augusta.
Nas primeiras derivas desse trabalho o pesquisador parou nessa esquina para fazer
algumas anotações. Ao encostar na mureta do prédio, havia algo escorregadio e logo
veio a conclusão que era água e detergente. Hoje em dia, há nessa mureta uma grade
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e uma sequencia de pequenos pinos cilíndricos. Além disso, todo final de expediente,
os seguranças do banco colocam uma grade de contenção a fim de evitar a presença de
usuários. Esse fato, que não se restringe a esse lugar específico, é um importante índice
para a presente pesquisa, pois evidencia o controle, ou a tentativa de controle, exercido
pela ordem distante sobre a ordem próxima.
Da Av. Paulista a caminhada foi até a Av. Bernardino de Campos, onde ela começa e
se localiza o Metrô Paraíso. Por lá, diferente do outro extremo onde está a Praça dos Arcos,
a imagem da Paulista ecoa em pequenos prédios espelhados que, dividindo o espaço com
outros residenciais, parecem querer continuar a imponente avenida até onde for possível.
Dali em diante, foi tomada a decisão de voltar por toda a extensão da Paulista,
passando pelo famoso vão do Masp, que é outro ícone da cidade exportado pelos meios
massivos, mas que, por outro lado é um ponto de encontro, não só de usuários que estão
a passeio, mas também fortemente marcado por importantes momentos da luta política
enquanto lugar de concentração de grandes manifestações.
Depois disso, a deriva finalizou com uma breve passada pelas primeiras quadras da
região da Rua Augusta no sentido centro. Esse lado da rua vem, nos últimos anos, sofrendo
muitas alterações tanto na visualidade quanto na usabilidade e com isso, tem se tornado uma
daquelas regiões mais vivas da cidade, apesar do caos e da desordem facilmente percebidos
em pouco tempo de observação. Esse trecho será abordado na próxima deriva (D6). Após esse
último trajeto, a deriva se encerrou no Metrô Consolação que fica localizado na Av. Paulista.
Contextos mais relevantes da deriva (D5):
1. O beco da Paulo Gontijo de Carvalho, que deve ser comparado com as outras
passagens e interrupções do tipo, como aquelas encontradas na região de Pinheiros/
Vila Madalena e na Monte Alegre em Perdizes
2. O Jardim América com sua baixa usabilidade e visualidade opulenta que – considerando
a excessiva e notável preocupação com a segurança – não atrai usuários. Nesse caso
será abordado no contexto da influência das grandes áreas residenciais patrocinadas
pela Cia. City, como o Pacaembu, e seus reflexos da São Paulo de hoje.
3. A Av. Paulista e suas imagens, aquela exportada e a outra, vista pelo usuário que
por ela caminha.
4. No mesmo sentido, as proibições e restrições de alguns espaços que estão se
tornando frequentes e que podem, aos poucos, mudar a usabilidade da avenida.
5. Os reflexos da imagem da Av. Paulista na imagem da Bernardino de campos.
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Relato fotográfico da (D5) - Quarteirão da Saúde - Benedito Calixto - Jardins - Av. paulista

(D5)-Fig.01: Teodoro Sampaio no sábado

(D5)-Fig.02: Intenso movimento de
usuários na Teodoro Sampaio

(D5)-Fig.03: Algumas quadras antes da
Feira da Benedito Calixto os vendedores
ambulantes dominam as calçadas

(D5)-Fig.04: Teodoro Sampaio, bares
movimentados em decorrência da feira

(D5)-Fig.05: Feira da Benedito Calixto

(D5)-Fig.06: Muitos usuários na feira e
nos bares vizinhos

(D5)-Fig.07: Realejo da sorte da um tom
nostálgico a Feira da Benedito

(D5)-Fig.08: Feira da Benedito Calixto

(D5)-Fig.09: Movimento de usuários da
feira em ruas vizinhas

(D5)-Fig.10: Rua Artur de Azevedo,
acima o curzamento com a Henrique
Schaumann

(D5)-Fig.11: Passagem do beco na Rua
Paulo Gontijo de Carvalho

(D5)-Fig.12: Aviso na Paulo Gontijo de
Carvalho demonstra a preocupação dos
moradores com a visualidade do beco

(D5)-Fig.13: No beco, em meio a
decoração dos moradores, há sempre
as pixações

(D5)-Fig.14: Avenida Rebouças com a
Henrique Schaumann

(D5)-Fig.15: Av. Rebouças com a Av. Brasil
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(D5)-Fig.16: Igreja Nossa Senhora do
Brasil na Rua Colômbia

(D5)-Fig.17: Segurança reforçada nas
luxuosas casas do Jardim América

(D5)-Fig.18: Ruas Vazias no Jardim
América

(D5)-Fig.19: Um dos poucos usos das
tranquilas ruas do Jardim América é
atividade física dos moradores

(D5)-Fig.20: Poucos usuários, mas
muitos carros estacionados pelas ruas

(D5)-Fig.21: Seguranças Particulares
são recorrentes na região

(D5)-Fig.22: Mais carros nas “mortas”
ruas do Jardim América

(D5)-Fig.23: As calçadas bem cuidadas
são pouco utilizadas por pedestres

(D5)-Fig.24: Av. Nove de Julho com vista
para as torres do Jardim Paulista

(D5)-Fig.25: Fundos de um
Hipermercado intervém na visualidade
da Nove de Julho

(D5)-Fig.26: Quase tudo é feito de carro
na Nove de Julho

(D5)-Fig.27: O movimento de pedestres
ocorre mais nas proximidades da Av.
Paulista

(D5)-Fig.28: Túnel da Nove de Julho
com a Av. Paulista acima

(D5)-Fig.29: Usuáros na Praça Alexandre
de Gusmão, ao lado do Parque Trianon

(D5)-Fig.30: Alameda Casa Branca entre
a Praça e o Parque Trianon
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(D5)-Fig.31: O recém-inaugurado
Parque Mario Covas na Paulista

(D5)-Fig.32: Av. Paulista, Masp

(D5)-Fig.33: O que sobrou da antiga
Paulista hoje da lugar pricipalmente
aos muitos bancos da avenida

(D5)-Fig.34: Na Paulista alguns prédios
antigos contrastam com as torres
espelhadas

(D5)-Fig.35: Imóvel abandonado na
Paulista, uma das poucas casas que
restam do período modernista

(D5)-Fig.36: Intenso movimentos de
usuários na Paulista

(D5)-Fig.37: Torre espelhada “se
esconde” no céu da cidade

(D5)-Fig.38: Trânsito parado na Paulista

(D5)-Fig.39: A arquitetura pós-moderna
vai mudando a paisagem da Paulista
aos poucos

(D5)-Fig.40: Viaduto do Metrô Paraíso

(D5)-Fig.41: Vista da Av. 23 de maio
pelo viaduto do Metrô Paraíso

(D5)-Fig.42: Av. Bernardino de Campos

(D5)-Fig.43: Av. Bernardino de Campos
pretende continuar o padrão da vizinha
Av. Paulista

(D5)-Fig.44: Praça Oswaldo Cruz
delimita o começo da Av. Paulista

(D5)-Fig.45: Praça Owaldo Cruz no lado
oposto da avenida
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(D5)-Fig.46: Mural do Hospital Sta.
Catarina enriquece a visualidade pro
pedesetre da Paulista

(D5)-Fig.47: Parada de ônibus no
começo da Paulista

(D5)-Fig.48: Contrastes entre o novo e
do antigo são recorrentes na Paulista

(D5)-Fig.49: Caixas de cerveja influem
na visualidade de quem passa

(D5)-Fig.50: Homenagem feita pelos
ciclistas para uma parceira que falceu
pedalando no local

(D5)-Fig.51: Intenso movimento em
frente ao famoso Prédio da Gazeta

(D5)-Fig.52: Escadaria da Gazeta é um
ponto de referência na Paulista, sempre
com muito movimento

(D5)-Fig.53: Movimento nas calçadas
da Paulista

(D5)-Fig.54: Vão do Masp com indícios da
contínua verticalização da cidade ao fundo

(D5)-Fig.55: Praça entre os prédios de
escritórios tem intenso movimento de dia,
mas se restrigem ao horário comercial

(D5)-Fig.56: Engraxates nas calçadas
da Paulista

(D5)-Fig.57: Rua Frei Caneca

(D5)-Fig.58: Trânsito na esquina da Rua
Augusta com a Fernando de Albuquerque

(D5)-Fig.59: Trânsito na intenso na
Fernando de Albuquerque

(D5)-Fig.60: A movimentada esquina
da Paulista com a Rua augusta
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Quarteirão da Saúde - Augusta (bairro) - Metrô Faria Lima/Paulista
- Augusta (centro) - (D6)
A sexta e última deriva (D6) saiu também do “Quarteirão da Saúde”, mas ao invés da
Teodoro Sampaio, foi no sentido da passarela que passa por cima da Av. Rebouças e, em
seguida, após uma breve circulada pelas primeiras alamedas dos Jardins que se localizam
logo depois da passarela, a Rua Augusta sentido bairro foi percorrida por inteiro.
Embora o Jardim Paulista, como toda a região dos Jardins seja, também, uma “área
nobre”, diferente do seu vizinho de baixo – o Jardim América da deriva anterior – este é
bastante “vivo”. Combina uso variado com grandes condomínios e prédios baixos e mais
antigos, além de contar com um forte movimento comercial e muitos usuários o dia todo.
Mesmo predominando um comércio, de certa forma, luxuoso, a região não se restringe a
essa atividade. As ruas de maior movimento são a Oscar Freire – conhecida atualmente
como um shopping a céu aberto e exibe lojas de griffes da moda – e a Alameda Lorena.
Mas todas as outras são também muito movimentadas, não apenas por pedestres, pois,
como grande parte da cidade, a região sofre muito com o trânsito.
Desse lado a Rua Augusta mantém o glamour de um passado recente em que era
frequentada por jovens da “alta sociedade”, mas hoje em dia, mesmo sendo um lugar nobre,
recebe todo tipo de usuários. Em sua extensão, diversos tipos de comércio são encontrados
pelas calçadas, além de algumas galerias repletas de lojas. Mas na medida em que vai se
aproximando da Rua Estados Unidos, onde começa o Jardim América, a paisagem muda
completamente. Inclusive seu nome, pois a partir dali ela passa a se chamar Rua Colômbia,
onde predominam alguns casarões transformados em empresas e poucos usuários. Em seguida,
após cruzar a Av. Brasil e a Rua Groenlândia, ela novamente muda para Av. Europa, e segue
com esse nome até a Av. Faria lima. Nesse caso, não muda apenas o nome, pois o bairro, a
partir de então, é o Jardim Europa, que guarda muitas semelhanças com o Jardim América.
Nota-se que, nessa região, seus nomes acompanham o planejamento daqueles “bairros
nobres” loteados principalmente pela Cia. City no começo do século XX: a Rua Colômbia
atravessa o Jardim América, a Av. Europa, o Jardim homônimo e, além disso, depois da
Faria Lima ela segue até a Marginal Pinheiros com o nome de Av. Cidade Jardim que, por
sua vez, é o nome daquele bairro. A Augusta e suas “extensões” configuram uma condição
curiosa, pois ela é uma rua quase reta de 6,3 km e que muda de nome pelo menos cinco vezes.
Entretanto, no lado próximo ao centro, os nomes seguem as tradicionais “homenagens” às
personalidades de destaque no passado da cidade, como será visto mais adiante.
Contudo, diferente da Rua Augusta, o trecho Rua Colômbia/Av. Europa – no qual
a passagem de uma para a outra é quase imperceptível – assume uma atividade comercial
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voltada exclusivamente para um público alta renda: lojas de carros importados, joalherias,
materiais de decoração luxuosos, etc., mas tudo é feito de carro, por lá se anda pouco a pé,
a não ser alguns trabalhadores. Se há por aquelas ruas algum lugar que atrai usuários de
outras classes sociais são os museus: o Mis (Museu da imagem e do som) e o seu vizinho
MUBE (Museu Brasileiro da Escultura).
Depois da Av. Faria Lima, ela continua com outro nome, Av. Cidade Jardim, mas
essa parte não foi contemplada na deriva. A Av. Faria Lima, assim como a Paulista, é um
importante centro financeiro da cidade e, consequentemente, possui aquela visualidade
“tipo exportação” das fachadas espelhadas e ostensivas. Mas em meio aos grandes
prédios de escritórios, há sempre alguns residenciais. Com um comércio bem diverso ela
pode ser considerada “viva” durante o dia, mas a noite seu uso cai consideravelmente.
Nela fica o Shopping Iguatemi – o mais antigo da cidade, inaugurado em 1966 –, além
de muitos cafés e restaurantes.
Após o cruzamento com a Av. Rebouças e pouco tempo de caminhada, fica a
região do Largo da Batata, que há alguns anos era repleta de camelôs e com uma alta
concentração de migrantes do norte e nordeste do país. Entretanto, em decorrência das
reformas promovidas para a construção do metrô – conforme dito anteriormente –, o largo
perdeu toda a configuração que lhe fez história e hoje é apenas um grande “vazio”. Ao que
parece, o que ocorreu por lá foi um processo de gentrificação27 – como vem acontecendo
em outras áreas da cidade28 – a fim de promover a valorização do mercado imobiliário.
Esta é uma questão que será abordada no Capítulo 3.
Depois de uma breve caminhada nos arredores dessa região de Pinheiros, incluindo
uma passada pelo arranha-céu cor-de-rosa do Instituto Tomie Otake e seu entorno, o
trajeto retornou para o Largo da Batata a fim pegar o metrô na recém-inaugurada Estação
Faria Lima. Há, portanto, uma particularidade dessa nova linha.
Diferentemente das outras linhas – azul, verde e vermelha – que são geridas pelo
Governo do Estado, a nova linha amarela teve a concessão privatizada. Contudo, nas outras,
entre toda sua programação visual típica do não-lugar augeano, recentemente foram instalados
alguns monitores no interior dos vagões onde passam anúncios publicitários, dicas de lugares
interessantes da cidade, programação cultural e outras coisas do gênero. Nas telas da linha
amarela, projeta-se, apenas, uma publicidade autorreferente da nova linha, onde “especialistas”
27 - Trata-se de um neologismo que significa o “enobrecimento” de determinadas regiões da cidade que
resultam na expulsão dos moradores de menor poder aquisitivo a fim de valorizar e “revitalizar” o lugar sob os
interesses do mercado imobiliário.
28 - Um exemplo recente desse processo foi a violenta “operação sufoco” da Polícia Militar no começo de
2012 na chamada Cracolândia nas redondezas da Estação da Luz no centro de São Paulo. Disponível em: http://
www.spressosp.com.br/2012/02/cracolandia-moradores-do-centro-dizem-que-operacao-e-ineficaz. Acessado
em: 08/02/2012
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e “usuários” descrevem as vantagens do “novo produto”. Nesse sentido, caracteriza um
relevante índice sobre o processo de privatização de lugares e aparelhos públicos, pois se a
programação exibida nas telas das outras linhas do metrô guardava certo caráter informativo,
a linha amarela exibe informações que não interessam a maioria dos usuários.
Depois da Faria Lima, a próxima estação em funcionamento da nova linha amarela
é a Estação Paulista, que fica na Rua da Consolação. Ao sair do metrô, a Rua Augusta
foi retomada, e dessa vez no sentido centro, indo para a região conhecida como “Baixo
Augusta”. Conforme foi relatado na deriva anterior, essa região vem mudando a cada dia e,
de certo modo, vem competindo com a Vila Madalena o título de “ícone da noite paulistana”,
além de configurar outro importante núcleo para os apreciadores da “arte urbana”.
No entanto, essas mudanças não foram promovidas pela prefeitura, tampouco pelas
grandes incorporadoras. Mas começou com a inauguração de uma casa noturna de grande
movimento em meados da última década, depois anos sem esse tipo de estabelecimento por
lá. Por muito tempo, no sentido centro da Augusta, havia apenas alguns bares e muitas casas
de prostituição – algumas ainda resistindo –, o que levou a importante rua pra um intenso
processo de degradação. Mas com a inauguração dessa “balada” (sic), que tinha como público
alvo justamente aqueles jovens frequentadores da Vila Madalena, outros estabelecimentos
do tipo foram atraídos para a região. Hoje o “Baixo Augusta” conta com inúmeras casas de
shows, danceterias e muitos bares que promovem uma intensa vida noturna.
Contudo, durante o dia não é diferente, com uma arquitetura semelhante à da Vila
Buarque, com boa densidade de moradores, visitantes e um comércio que cresce a cada dia,
a região toda – incluindo a Bela Cintra a Haddock Lobo e as transversais – configura uma
ambiência muito “viva” mesmo com os indícios da antiga deterioração. Nesse caso, o “Baixo
Augusta” é o exemplo mais evidente daquela contradição encontrada na Nove de Julho e
no minhocão, pois é possível inferir que a Rua Augusta é uma das mais “vivas” da região
central da cidade e, mesmo assim, nesse trecho é um lugar, pode-se dizer, “degradado”,
com muitos moradores de rua – inclusive crianças –, alguns imóveis abandonados e vários
totalmente pixados, além de outros indícios, que no entanto, não parecem impedir o intenso
movimento da rua, tanto diurno, quanto o noturno. Tal configuração faz desta uma rua
extremamente diversa, tanto nas atrações, como no público que ela atrai.
Mas vale ressaltar que essa área está entre aquelas visadas pelo mercado imobiliário
e com isso, encontra-se por lá muitas demolições e algumas torres de condomínios
segregados já sendo construídas. A Rua Frei Caneca, que é paralela a Augusta, teve
nos últimos anos a visualidade e a usabilidade totalmente alteradas em decorrência do
lançamento de muitos prédios residenciais e comerciais. Nessa perspectiva, esse cenário
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que exibe vitalidade, pode mudar. Além disso, obviamente a região da Augusta também
possui um intenso trânsito o dia todo e, nas noites mais movimentadas, os usuários são
obrigados a dividir as ruas com os carros.
Mais próximo do centro, há dois lugares que estão, de fato, muito “vivos”, mas tratase de apenas duas ruas vizinhas: a Martinho Prado, beirando a Praça Roosewelt – que no
momento da pesquisa estava em reforma –, um reduto de atores com muitos teatros e bares;
e a Avanhandava, que recentemente foi reformada pela iniciativa privada, patrocinada pelos
importantes restaurantes que a rua comporta. Mas essa, entretanto, é bastante elitizada.
Assim como no lado que vai para os Jardins, a extensa Augusta também muda de
nome no sentido centro. Logo depois da Praça Roosewelt ela passa a se chamar Rua
Martins Fontes – mas até 1947 recebia, também, o nome de Augusta –, em seguida,
alguns metros depois da Rua Avanhandava, ela passa por um trecho onde encontra com
a Rua da Consolação ao lado da Biblioteca Mário de Andrade, a partir daí, pode-se dizer
que ela recebe um sexto nome: Rua Cel. Xavier de Toledo, já no centro da cidade, perto
do Viaduto do Chá e do Teatro Municipal. Mas essa região não foi totalmente percorrida
na última deriva, que se encerrou no Metrô Anhangabaú.
Na deriva (D6) os contextos de maior importância são:
1. As “duas Augustas”, diferenças e semelhanças que cada lado da rua conserva na
visualidade e usabilidade.
2. Assim como nas derivas anteriores, a verticalização no modelo de edifícios
segregados nos arredores de ambos os lados da Rua Augusta, a fim de relacionar
com os outros contextos.
3. A brusca fronteira dos Jardins: diferente da maioria dos bairros com fronteiras
que não são claras e muitas vezes imperceptíveis, entre o Jardim Paulista e os
vizinhos, Europa e América, esse limite é bastante evidente. Tal contexto está
diretamente ligado aquele levantado anteriormente sobre as relações das áreas
estritamente residenciais com os arredores.
4. A Av. Faria Lima e suas imagens. No mesmo sentido da Av. Paulista na deriva
anterior.
5. A gentrificação do Largo da Batata e outras operações do tipo na cidade.
6. A as mudanças promovidas pela iniciativa privada na Augusta e na Avanhandava
em suas diferenças e semelhanças.
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Relato fotográfico da (D6) - Quarteirão da Saúde - Augusta (bairro) - Metrô Faria Lima/
Paulista - Augusta (centro)

(D6)-Fig.01: Passarela de pedestres que
liga o “Quarteirão da Saúde ao Jardim
Paulista

(D6)-Fig.02: Ambulante na Av. Rebouças
em baixo da passarela

(D6)-Fig.03: Rua da Consolação no lado
do Jardim Paulista

(D6)-Fig.04: Movimento de carros e
pedestres na Augusta sentido bairro

(D6)-Fig.05: Comércio variado da Rua
Augusta

(D6)-Fig.06: Rua Augusta no Jardim
Paulista

(D6)-Fig.07: Diferentes épocas se
misturam na visualidade da Augusta;
como em toda a região

(D6)-Fig.08: Comércio da Augusta com
o Conjunto Nacional ao fundo

(D6)-Fig.09: A estética da pixação é
usada também pelos comerciantes

(D6)-Fig.10: Comércio variado da
Augusta

(D6)-Fig.11: Vendedores ambulantes
dividem a freguesia com as lojas da
região

(D6)-Fig.12: Comércio e movimento de
pedestres na rua Bela Cintra

(D6)-Fig.13: Banca de Jornal não deixa
espaço para os usuários

(D6)-Fig.14: Comércio de luxo na
Alameda Lorena

(D6)-Fig.15: Comércio de luxo na
Alameda Lorena e calçadas preparadas
para atrair usuários
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(D6)-Fig.16: Galerias comerciais são
recorrentes por toda Rua Augusta

(D6)-Fig.17: Calçadas reformadas na
Oscar Freire, diferente da Lorena nesta
a decoração é padronizada

(D6)-Fig.18: Arquitetura antiga
com comércio em baixo resiste a
verticalização do Jardim Paulista

(D6)-Fig.19: Movimento de usuários na
Oscar Freire com a Bela Cintra

(D6)-Fig.20: Comércio de luxo na Oscar
Freire

(D6)-Fig.21: Café com mesas na
calçada dão tom descontraído ao Jardim
Paulista

(D6)-Fig.22: Fachada das lojas influem
na visualidade do Jardim Paulista

(D6)-Fig.23: Esquina da Alameda
Lorena coma Rua Melo Alves, região
mais tranquila do bairro, mas com bom
movimento de usuários

(D6)-Fig.24: Comércio da Melo Alves

(D6)-Fig.25: Diferentes idades dos
prédios são indícios de verticalização
contínua do Bairro

(D6)-Fig.26: Rua Estados Unidos, tanto
a visualidade como a usabilidade se
alteram bruscamente na divisa com o
Jardim América

(D6)-Fig.27: Escritórios com muitos
carros e poucos pedestres na Estados
Unidos. Ao fundo, o Jardim América,
onde não há mais prédios

(D6)-Fig.28: As últimas torres do Jardim
Paulista antes do Jardim América

(D6)-Fig.29: Padaria de luxo na Rua
Estados Unidos

(D6)-Fig.30: Rua Augusta com a
Estados Unidos
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(D6)-Fig.31: Museu da Imagem e do
Som na Av. Europa

(D6)-Fig.32: Imóveis luxuosos da Av.
Europa

(D6)-Fig.33: Na Av. Europa tudo é feito
de carro

(D6)-Fig.34: Funcionários da Prefeitura
retiram cartazes e faixas dos postes

(D6)-Fig.35: Perfumaria luxuosa na
região

(D6)-Fig.36: Trânsito intenso na Av.
Europa

(D6)-Fig.37: As calçadas da Av. Europa
não atraem usuários

(D6)-Fig.38: Av. Faria Lima impõe a
imagem do poder financeiro

(D6)-Fig.39: Museu da Casa Brasileira
na Faria Lima

(D6)-Fig.40: Construções residenciais
mais antigas se destacam em meio a
imagem do poder

(D6)-Fig.41: Canteiro central da Faria
Lima com uma praça para usuários, mas
não parece atraí-los

(D6)-Fig.42: Escritórios mais antigos da
Faria Lima

(D6)-Fig.43: Arquitetura neoclássica em
escritórios mais recentes

(D6)-Fig.44: Trânsito da Faria Lima

(D6)-Fig.45: Além de escritórios a Faria
Lima tem comércio bastante variado
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(D6)-Fig.46: “Camelô” nas travessas da
Faria Lima

(D6)-Fig.47: O trânsito e grandes
edifícios de escritórios da Faria Lima

(D6)-Fig.48: Faria Lima com a
Rebouças, intenso movimento nas
paradas de ônibus

(D6)-Fig.49: Final da Faria Lima, perto
do Largo da Batata

(D6)-Fig.50: Largo da Batata

(D6)-Fig.51: Usuários no Largo da
Batata

(D6)-Fig.52: Região de Pinheiros perto
da Av. Pedroso de Morais com ecos do
“clima da vila”

(D6)-Fig.53: Praça dos Omaguás na
Pedroso de Morais

(D6)-Fig.54: Prédio no final da Teodoro
sofre ataque de pixadores

(D6)-Fig.55: Estação de Metrô Faria Lima

(D6)-Fig.56: Estação Paulista, de volta a
região de Cerqueira César

(D6)-Fig.57: Movimento intenso em
esquina da Rua Augusta

(D6)-Fig.58: Rua Bela Cintra

(D6)-Fig.59: Rua Luis Coelho, região da
Augusta no sentido centro

(D6)-Fig.60: Pedestres na Rua Augusta,
em frente ao Shopping Center 3
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(D6)-Fig.61: Movimento de usuários em
travessa da Augusta

(D6)-Fig.62: Galeria Le Village reserva
espaço agradavel para usuários

(D6)-Fig.63: Tradicional Galeria Ouro
Velho no “Baixo Augusta”

(D6)-Fig.64: Restaurantes na Fernando
de Albuquerque

(D6)-Fig.65: Trânsito intenso na Augusta

(D6)-Fig.66: Arquitetura antiga ainda
resite a verticalização.

(D6)-Fig.67: Lojas variadas combinam o
“novo” e o “velho”

(D6)-Fig.68: Movimento de usuários no
comércio da Augusta

(D6)-Fig.69: Novos bares que estão
mudando o clima noturno da Augusta e
região

(D6)-Fig.70: Grande área vazia e sem
uso definido no final na Augusta

(D6)-Fig.71: Rua Martinho prado, com
movimento nos bares e nos teatros

(D6)-Fig.72: Rua Martins Fontes,
continuação da Augusta no sentido centro

(D6)-Fig.73: Restaurantes luxuosos da
Avanhandava

(D6)-Fig.74: Ocupação de moradores
sem-teto na Xavier de Toledo

(D6)-Fig.75: Encontro da Augusta com a
Consolação no centro da cidade
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2.5.3: Apresentação dos contextos
Conforme foi mencionado na explicação metodológica da cartografia, esta pesquisa
empírica procurou trabalhar – segundo a elaboração de Certeau – com as duas formas
de relatos de espaço, o mapa e o percurso. Além disso, o objetivo era ultrapassar a
piscogeografia, a fim de levantar e interpretar os aspectos comunicacionais dos lugares
percorridos. Nesse sentido, a seleção dos dados empíricos foi apresentada por meio do
mapa inicial dos trajetos, das fotos produzidas nas derivas e dos relatos destas. Todos
estes itens envolvem a bipolaridade mapa e percurso, referem-se, portanto, ao ire ao ver.
Contudo, as imagens coletadas nas derivas no final de cada percurso apresentaram uma
série ampla de índices acidentais (BRAGA, 2008).
Mas, para além destas operações, as contextualizações apresentadas no final de cada
percurso são fundamentais, pois ultrapassam o ir e o ver, a fim de alcançar o interpretar.
Portanto, é prudente revê-las uma por uma, a fim de compará-las com base nas imagens e
indícios que as justifique. Nesse sentido, ao contextualizar os aspectos mais importantes
encontrados nos percursos, seleciona-se os índices mais relevantes e, desse modo, é
possível reduzir os índices acidentais em essenciais (BRAGA, 2008). Portanto, após
essa exposição, os contextos e seus índices serão condensados em grupos temáticos que
abordam todas as derivas e, consequentemente, unidades de ambiências diferentes, onde
podem operar modos de relações distintas, buscando assim:
uma “descrição reconstrutiva” do objeto ou situação, baseada não na
soma superficial do maior número de detalhes, mas sim, em perspectiva oposta a esta, em um número reduzido de indícios relevantes (pistas, sintomas) que – articulados pelo pesquisador – aproximam o olhar
sobre as lógicas processuais básicas que fazem o objeto “funcionar”,
tanto em sua organização interna (articulação entre as partes); como
nas relações com contextos e outras situações com que este entra relevantemente em relação, na perspectiva do pesquisador. (Braga, 2008)

Dessa forma, os parágrafos e imagens a seguir servirão para expor esses contextos,
a fim de encontrar nas ações, atuações e operações realizadas pelos usuários, aquilo que
escapa e confronta a lógica daquela imagem da cidade programada pelo poder público/
privado. Em contrapartida, também serão apontados os contextos ligados a estas instâncias
de poder, que, por sua vez, revelam alguns dispositivos utilizados para difundir e manter
o funcionamento do programa.
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Contexto 1 da deriva (D1)

As pixações e outras intervenções de usuários que estão por toda parte, principalmente as
existentes nos muros do cemitério, onde eventualmente o tema da morte aparece, reforçando
ainda mais o imaginário que envolve a região.

Intervenções com o tema “morte” nos muros do Cemitério do Araçá. Nas fotos acima – capturadas em
momentos diferentes – nota-se que pixadores iniciaram um “diálogo” sobre o assunto. Entretanto, os
muros do Araçá, pelo tamanho e localização, sofrem poucas intervenções, neles o branco predomina.
Sendo assim é possível fazer uma inferência: seria esse um sinal de respeito aos mortos que ali estão?
Entre os principais cemitérios localizados nos lugares percorridos, apenas a Necrópole São Paulo possuí
uma grande incidência de intervenções do tipo, entretanto, esta se localiza na Vila Madalena, uma região
onde tal prática é “permitida”, pois é parte do “clima da Vila”.

Na Rua Cardoso de Almeida há outras ocorrências nos muros, mas o mobiliário urbano parece ser o
lugar preferido dos pixadores.
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Outras intervenções no mobiliário urbano e no Mercado das Flores.

No Mercado das Flores as intervenções dos usuários dividem o espaço com a decoração das praças
patrocinada pela Prefeitura Municipal.
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Na medida em que se afasta da região mais próxima da necrópole, as intervenções assumem o caráter
ordinário que se repete por toda a cidade, misturando as chamadas tags – assinaturas –, que em São Paulo
possuem uma linguagem própria, desenhos diversos e algumas mensagens de protestos ou “poéticas”.
Utilizando diferentes técnicas, usuários participam da composição da imagem da cidade, por vezes
degradando-a, outras enriquecendo-a, mas sempre comunicando.
Portanto, tais intervenções são parte da construção da visualidade urbana que, mesmo sob intenso
julgamento da ordem distante e da própria ordem próxima, são elementos constitutivos da realidade vivida
na cidade. Essas manifestações são, antes de tudo, artísticas, uma vez que são carregadas de expressão e
muitas vezes possuem um conteúdo questionador. Embora, de um lado, possam estar diretamente ligadas
à deterioração de alguns lugares, por outro lado, podem promover uma visualidade capaz de criar mais
vínculos – mais referenciais de localização e identidade – com os usuários do que onde elas não ocorrem.
Este tema é de grande importância para esta pesquisa, pois se trata do modo mais comum de interferência
do usuário na visualidade urbana. No Capítulo 3, este assunto será analisado com maior profundidade nos
aspectos relacionados à participação do usuário na formação da imagem da cidade.
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Contexto 2 da deriva (D1)

Junto ao muro dos fundos do cemitério, há um passeio pavimentado em meio ao bosque que
acompanha o muro, além de um miniauditório a céu aberto e um playground; estes configuram,
talvez, uma área preparada para receber usuários, mas nada os atrai.

Como pode ser observado nestas imagens, na região silenciosa e tranquila do luxuoso bairro residencial
do Pacaembu – loteado pela Cia. City em 1925 – há um pequeno parque que, com o fraco movimento
de usuários, pareceu não ser muito utilizado. A foto acima – do segurança com uma cadeira no meio do
passeio – é um indício de que não deve passar muitos pedestres por lá. Segundo o vigia, os taxistas
são os usuários mais frequentes do parque, pois usam as proximidades do playground para descansar
e esperar os clientes. Nas imagens coletadas pelo pesquisador – em meados de 2011 – o lugar se
apresentou relativamente limpo e sem grandes sinais de degradação.

Entretanto, em imagens capturadas pelo Google Street Wiew – que datam entre 2009 e 2010 – é possível
encontrar vestígios de abandono e descuido, tanto no passeio de pedestres quanto no playground
localizado na calçada oposta.
Apenas com base nestes indícios, não se pode chegar a conclusões concretas sobre a real usabilidade
deste lugar. A não ser inferir que, apesar de ter sido idealizado pelos agentes realizadores da construção
do bairro – no caso a Cia. City com os arquitetos estrangeiros Barry Parker e Geroge Dodd –, nos dias
de hoje, o uso destes espaços pelos moradores, parece não cumprir as intenções do projeto inicial.
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Contexto 3 da deriva (D1)

No mesmo sentido, há em frente à Faculdade de Saúde Pública uma praça que, embora
disponível para os transeuntes, em todas as passadas do pesquisador por lá nunca foi visto
qualquer usuário.

Com os portões sempre abertos, a praça conta com um gramado bem cuidado, bancos e até um passeio
para pedestres. Trata-se de um lugar que pode ser visto por qualquer pessoa que passa pela rua. Contudo,
logo na primeira deriva, o pesquisador notou que havia muitos carros estacionados e nenhum usuário.
Esse panorama motivou a indagar o segurança se aquele espaço era aberto para qualquer pessoa, e
sua resposta foi positiva. O curioso é que, mesmo com o livre-acesso, todas as vezes que o pesquisador
passou por lá raramente alguém foi visto utilizando a praça, que, de certa forma, é um espaço público. Após
esta constatação, alguns usuários também foram questionados se sabiam que aquele lugar era aberto à
visitação, mas a maioria sequer havia percebido que ali havia uma praça.
Seria isso um sinal de que por lá todos estão com pressa? Ou será que a tal baixa diversidade de usos
ofusca os poucos atrativos do local? Mas a tal praça é de fato atrativa de modo que o usuário se sinta
convidado a visitá-la? Essas perguntas também se aplicam ao contexto anterior.
138

Contexto 4 da deriva (D1)

As fronteiras do “quadrilátero da morte” com a região mais “viva” nos arredores, como as ruas
Arruda Alvim e Oscar Freire, considerando que a compreensão dessa dinâmica não cria um
limite preciso, mas configura um limiar, que fluí entre as unidades de ambiências, pode ser
produtiva para o entendimento de outras fronteiras do mesmo tipo ou semelhantes.

Primeira quadra da Rua Arruda Alvim, a antiga mercearia é o único comércio nesse Trecho.

Comparação entre as duas quadras, enquanto uma é completamente vazia, a outra conta com comércio.

Rua Silvio Sacramento, não é uma rua “viva”, mas possui visualidade atrativa.
Na primeira quadra da Arruda Alvim fica o muro do Cemitério do Redemptor de um lado e alguns edifícios
residenciais mais recentes do outro. Ambos configuram aquele modelo segregado com área de lazer
interna. Isso faz com que, nitidamente, a atividade comercial desse trecho seja quase insignificante. Na
outra metade – entre a Cardeal Arcoverde e a Teodoro Sampaio – a rua comporta um uso misto, tornando-a
mais “viva” do que a primeira.
Na Silvio Sacramento predominam casas e prédios baixos, ambos aparentando ser um tanto antigos.
Mas apesar de muitas casas parecerem utilizadas por empresas – devido à grande quantidade de carros
estacionados na rua – não se vê muitos pedestres por lá.
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A Rua Oscar Freire apresenta bom movimento de usuários, mas é comum ver imóveis abandonados e
degradados, como na primeira foto.

Começo da Rua Artur de Azevedo nos fundos do Hospital e o cruzamento com a Oscar Freire.
Neste trecho da Oscar Freire há uma boa combinação de usos com muitas casas, prédios mais antigos e
algumas torres mais recentes; além de uma considerável atividade comercial.
A região de mais vitalidade do local – pelo menos no horário percorrido – é no começo a Rua Artur de
Azevedo, onde se encontram alguns restaurantes e bares no térreo dos prédios mais antigos. Entretanto
é possível supor que esse movimento é motivado pela proximidade com o hospital, cujo indício é a roupa
branca de muitos usuários, além do nome do restaurante: Med. Maria.
O principal aspecto que se nota com relação a essa passagem de espacialidades que foram consideradas
“mortas” para outras mais “vivas” é que, nesta região, isso acontece aos poucos, dependendo das possibilidades
de uso de cada rua. A Arruda Alvim é um bom exemplo, pois nela a vitalidade começa onde há comércio.
Conforme foi levantado na descrição deste contexto, a intenção de compreender essa passagem da “morte”
para “vida” é comparar com outras espacialidades consideradas “mortas” na presente pesquisa, e como
foi visto existem muitas. Portanto, assim como os contextos anteriores, este servirá para ser confrontado
com os outros.
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Contexto 1 da deriva (D2)

O modelo segregado de ocupação residencial/comercial verticalizada que se reflete tanto
na visualidade, como na usabilidade e na mobilidade. Este contexto irá se repetir em outras
ambiências, sobretudo naquelas que envolvem a região de Perdizes, Higienópolis, Jardim
Paulista e os arredores da Rua Augusta no sentido centro.

Nestas imagens é possível perceber que há edifícios de diferentes idades e estilos, a região toda –
sobretudo Cerqueira César e Pinheiros – tem se verticalizado desde a década de 1970, com maior
intensidade dos anos 90 até os dias de hoje.
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Este é um caso emblemático na região de Pinheiros. Na Virgílio de Carvalho Pinto – que embora seja uma rua
sem saída, trata-se de um lugar relativamente “vivo”, indiciando que “sem saída” não quer dizer “sem vida” – o
condomínio da foto da esquerda foi construído recentemente, antes dele a rua era repleta de casas como as
da foto da direita, muitas com atividades comerciais. A construção do edifício alterou completamente o uso da
rua, além de intensificar a quantidade de automóveis, o que comprometeu a relativa “vida” local.
Na Vila Madalena, a verticalização é mais recente. Entretanto tal fato tem incomodado muitos moradores1
antigos do bairro que estão sendo motivados a deixar suas casas em decorrência da valorização . Essa
valorização passa a constituir uma intervenção capaz de promover uma transformação radical da região.
Nesse sentido, é interessante ressaltar um aspecto revelado pela deriva, visto que além das surpresas
apreendidas naquelas imagens imprevistas produzidas pelos usuários, a deriva permite observar como estas
grandes intervenções – planejadas, mas, sobretudo, com resultados imprevisíveis para os moradores e
usuários da referida localidade – produzidas pela ordem distante são capazes de interferir na comunicabilidade
de certas espacialidades com recursos imponentes e, em muitos casos, segregadores.

Ponto de pré-venda de um condomínio de
escritórios na Rua Fidalga

Região da Rua Harmonia, um dos focos de
verticalização da Vila Madalena

Nestas imagens, nota-se que ainda há muito espaço “disponível” para novos empreendimentos
1 Um indício deste descontentamento foi uma manifestação dos moradores do bairro na Praça Benedito Calixo, em
31 de março de 2012, a fim de revindicar limitações na altura dos prédios na lei de zoneamento da região. Disponível em: www.spressosp.com.br/2012/03/moradores-de-pinheiros-fazem-%E2%80%9Cpasseada%E2%80%9D-contra-verticalizacao-desenfreada-no-sabado-31/. Acessado em: 28/03/2012.
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Contexto 2 da deriva (D2)

No primeiro trecho do eixo Teodoro/Cardeal, algumas travessas não cortam as duas vias por
inteiro, mas são interrompidas por escadarias ao chegar na Cardeal. Essas fronteiras resultam
em certas “ilhas de tranquilidade” nessas ruas e, diferente daquela “maldição” defendida por
Jane Jacobs, elas salvam as tais travessas do trânsito intenso das vias principais. Entretanto,
elas parecem colaborar para a degradação da Cardeal Arcoverde.
Este contexto aborda duas questões importantes, uma está relacionada à influência ativa destas
interrupções na usabilidade das ruas no entorno, a outra se refere à visualidade predominante de
lugares como: escadarias, becos e locais de passagens exclusivas de pedestres que configuram,
quase sempre, espacialidades de apropriação e intervenção dos usuários.

A escadaria da Rua Alves Guimarães possui residências ao longo da passagem de pedestres,
resultando em um lugar bastante inusitado, mas que não tem vitalidade aparente e, apesar das
casas coloridas, também não apresenta muitas apropriações de usuários.

Já a escadaria da Cristiano Vianna é apenas uma passagem de pedestres e, por sua vez, é
forrada de pixações.
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Escadaria da Cristiano Vianna vista pela Cardeal Arco Verde.

Nesse trecho da Cardeal Arcoverde próximo às interrupções há grandes indícios de abandono e
deterioração, mesmo com certa variedade de comércio ao longo da rua.
Esta imagem foi capturada pelo Google Street Wiew, portanto é de 2010. Atualmente, a rua
mantém praticamente a mesma configuração.

Esse contexto sustenta a influência desse tipo “fronteira” nos arredores, mesmo quando não se
refere a grandes áreas conforme a concepção de Jane Jacobs. No caso dessas duas travessas,
ela acaba sendo positiva para as ruas em si, pois nas atuais condições do trânsito daquele
local, elas as preservam do intenso movimento de carros. Em contrapartida, estas mesmas
fronteiras parecem atuar de forma negativa na Cardeal, considerando a presença mais sinais
abandono naquela área.
Além disso, a relevância deste contexto é confrontar com outras interrupções, passagens
de pedestres, becos e escadarias nos aspectos relacionados à sua visualidade, nos quais
normalmente predominam rastros e marcas de usuários.
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Contexto 3 da deriva (D2)

Na parte baixa da Teodoro, conforme foi visto, esse fato se repete, pois as ruas descritas
também configuram essa espécie de fronteira, uma vez que não permitem o acesso dos
carros para a Teodoro e, da mesma forma, resultam em ruas mais tranquilas.
No entanto, nessa região, a Cardeal se apresenta menos abandonada mesmo com a presença
da necrópole e de um uso comercial mais homogêneo.
Nesse sentido, outras passagens de pedestres, como a Travessa Tim Maia perto do Metrô Vila
Madalena, também serão abordadas.

Escadaria com jardim mantida pela Amja (Associação de moradores da Joaquim Antunes). Possuí uma
visualidade mais sóbria e não apresenta muitas intervenções de usuários. Entretanto, antes da reforma,
ela era bem colorida, com muitas pixações e marcas de apropriações. Nota-se que desde então, a sigla
da associação é exposta em muitos lugares.

Escadaria com jardim mantida pela Amolvi (Associação de Moradores e Lojistas da Virgilio de Carvalho
Pinto), também não possuí muitas intervenções que não foram promovidas pela Associação. Com relação
ao movimento, por ser sem saída, é a rua mais tranquila das três.
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Escadaria com jardim mantida pela AMCMG (Associação de moradores e comerciantes da Mateus Grou),
que guarda profundas diferenças em relação às outras, pois é muito mais colorida e apresenta uma
combinação entre as intervenções promovidas pela Associação e as de outros usuários.
Portanto, a partir de uma análise apressada, é possível inferir que os membros da associação da Mateus
Grou são mais “tolerantes”, uma vez as próprias imagens contidas nos mosaicos e nas pinturas são muito
mais próximas do restante das “imagens da Vila” do que os frios jardins das outras duas escadas.
Nesse sentido, um índice interessante aparece
na Joaquim Antunes. Na imagem ao lado há um
splash com vestígios de que algo foi arremessado
por um passante.
Considerando isso e as diferenças na visualidade
com a escadaria da Mateus Grou, é possível supor
que os membros da Amja não estão no mesmo
“clima” do restante da “Vila” e, de certa maneira,
incomodaram alguém de boa pontaria.

Mesmo com o cemitério e uma única atividade
comercial, esse trecho da Cardeal é mais “vivo” do
que o precedente.
Nesse sentido, é possível inferir que o movimento
de pedestres da Vila Madalena e as interrupções
das transversais da Teodoro colaboram para a o
mínimo vitalidade na Cardeal.
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Além da influência ativa que essas interrupções causam no entorno, há os aspectos referentes à visualidade
que são ainda mais importantes. Como foi visto, becos e escadarias costumam ser lugares de apropriação
por usuários, portanto, são altamente comunicativos. As imagens a seguir são de outros lugares na região
que apresentam contextos similares.

Rua João Moura

Rua Aspicuelta

Rua Medeiros de Albuquerque

Travessa Tim Maia

A Travessa Tim Maia tem sido alvo de reclamações1 de usuários e moradores do entorno. No final de 2011
a escadaria foi reformada pela prefeitura, entretanto, quem passa por lá não entende a funcionalidade da
nova configuração da travessa, visto que as largas escadas deram lugar à uma mais estreita e, no espaço
restante, construíram alguns platôs que são a causa dos questionamentos dos usuários.
Um fato interessante foi que os pixadores trataram de deixá-la como era antes logo que as obras
terminaram, no entanto, nota-se que entre as intervenções, algumas expressam a indignação dos usuários
com a reforma.

Travessa Tim Maia até o final de 2011

Travessa Tim Maia depois da reforma

1 Em 2 de abril de 2012, o solicitante da reforma, o vereador Eliseu Gabriel (PSB), convocou uma reunião com
moradores e com a Subprefeitura de Pinheiros para discutir o resultado das obras. Depois desta reunião as grades
foram retiradas e se iniciou uma outra reforma a fim de adequar a passagem de acordo com as necessidades dos
moradores e dos inúmeros usuários que passam pela travessa.
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Contexto 4 da deriva (D2)

A relação entre visualidade e usabilidade que configura o chamado “clima da Vila”, incluindo a
preocupação típica dos moradores e comerciantes com a imagem do bairro.
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A Vila Madalena é cheia de detalhes, cores e imagens; o bairro se comunica com o usuário como poucos
lugares em São Paulo. No entanto, há um duplo aspecto nessa comunicação, pois há o lado comercial,
voltado para os “negócios” do bairro, desde as “lojinhas” tradicionais, ao comércio mais sofisticado que
tem crescido com a valorização imobiliária. Contudo há, também, o lado puramente artístico e poético que,
contudo, pode ser o motivo pelo qual o usuário se identifica com o tal “clima da Vila”. O próximo contexto
irá abordar este aspecto relativo a “arte urbana” no bairro.
Além disso, há uma preocupação com a qualidade das calçadas e facilidades para o usuário, como um
corrimão em ladeiras mais íngremes como ocorre em algumas esquinas.
Percebe-se que muitas das antigas casas são usadas para o comércio que, consequentemente, é muito
variado. Como já foi dito em outras ocasiões, na “Vila” há sempre o que ver e o que fazer. Por isso a Vila
Madalena é “viva”, lá não há monotonia, nem para os olhos, nem para o corpo.
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Contexto 5 da deriva (D2)

Assim como na deriva anterior, as marcas e as intervenções dos usuários são, em geral,
de extrema importância, ainda mais na Vila, onde não só no “Beco do Batman” essa prática
parece ser, de alguma forma, permitida.
Figura 13

Figura 14

Nas ruas que formam o “Beco do Batman” artistas trabalham à luz do dia. Em conversa informal com moradores, o pesquisador questionou o que pensavam e a
resposta era sempre parecida; todos falavam da beleza presente e afirmavam ser um lugar muito seguro,
pois durante a noite há sempre alguém “trabalhando”.
Ao lado, um indício interessante: uma mensagem
contra as produções publicitárias feitas no beco,
questionando sobre os direitos autorais das obras
que lá estão.
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Além do beco, a região toda é rica em intervenções. Este aspecto escapa os limites da Vila madalena para os
arredores. As próximas imagens são de lugares nos próximos ao beco, no restante da “Vila” e em Pinheiros. As
três primeiras fotos são do também importante “beco do aprendiz”
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Contexto 6 da deriva (D2)

A proibição dos esportes radicais no viaduto da Sumaré e a consequente “morte” do mesmo.

Hoje em dia, o viaduto do metrô Sumaré é como
qualquer outro, um lugar de passagem que muitos
usuários evitam, pois se sentem vulneráveis. Viadutos costumam ser perigosos, justamente por serem
vazios, até mesmo durante o dia.
Mas conforme foi relatado, tal viaduto já foi muito
atrativo e chegava a formar aglomerações de pessoas para ver e praticar o rapel.

Estas imagens foram feitas pelo pesquisador em
2002, nota-se que havia crianças, não só assistindo, mas também acompanhando um praticante.
Esse contexto aborda uma questão fundamental
para esta pesquisa. É um índice da atuação da ordem distante no direito que o usuário tem de usar os
espaços públicos.
Além disso, o resultado da proibição teve reflexos,
não só na vida dos atletas, como na dos usuários
que por lá passavam sem medo.
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Contexto 1 da deriva (D3)

O “buraco da paulista” apresentou um suposto potencial mal explorado referente à sua
visualidade que poderia gerar outros usos. Contudo, a estranha falta de movimento na Praça
dos Arcos parece não colaborar para que tais usos sejam considerados pelos usuários.

O “buraco da paulista” é um complexo viário formado por túneis e viadutos que conectam e distribuem o
fluxo de carros que vão e vem de diferentes regiões. Na parte superior, comporta, de um lado, passagens
para pedestres com uma passarela, do outro, a Praça dos Arcos; entretanto não configura um intenso movimento, portanto, seu uso é praticamente restrito aos automóveis.
Conforme foi visto no relato desta deriva, a fraca incidência de usuários na praça – e em todo o entorno
dessa região que delimita o final da Av. Paulista – chamou a atenção do pesquisador. Sendo assim, tal
praça revela a sintomática condição do paulistano que parece não ter o hábito de utilizar os lugares
públicos da cidade.
Não é fácil inferir sobre as razões para o escasso comércio nos arredores da praça e pela falta de interesse
em fazer deste um lugar movimentado e “vivo”. Porém, é possível supor que, se a praça fosse mais utilizada e atraísse mais pedestres, os túneis do buraco poderiam ser mais visitados. Entretanto, assim como o
Viaduto Sumaré, essa possível vitalidade poderia transformar o buraco em um lugar mais seguro e atrativo.

Figura 15

A imagem ao lado é uma simulação publicada na
Revista Trip – julho de 2011 – para uma pauta sobre o uso de bicicletas em São Paulo. Mesmo não
sendo verdadeira, a imagem ilustra uma potencial
“vida” em um lugar que poucos usuários pensam em
visitar, ou mesmo, simplesmente passar.
O levantamento deste contexto tem a intenção de
repensar o uso potencial de alguns lugares ignorados, tanto por usuários, como por planejadores.
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Contexto 2 da deriva (D3)

A Praça do Ciclista e a crescente importância que ela tem ganho como um ponto de
resistência política.

Sabe-se que a Praça do Ciclista é um lugar importante para a presente pesquisa, pois, além de ter sido “conquistada” por determinados usuários, tal praça mostra que é possível, através de ações deliberadas, promover
mudanças significativas no uso e na imagem de alguns lugares.
Mesmo se localizando no “coração” financeiro e empresarial da cidade, não faltam índices de apropriações e
resistência. Por lá as pixações envolvem o tema do transporte de propulsão humana, que é defendido pelos
ciclistas como solução para os problemas ambientais e sociais gerados pelo trânsito nas grandes cidades.
Vale ressaltar que além da praça, por toda avenida encontram-se bicicletas pintadas para lembrar os motoristas que a rua foi feita para todos, o que nem sempre funciona.
A Praça do Ciclista é, antes de tudo, um exemplo da luta pelo “direito à cidade”.

Figura 16

Figura 17

Estas duas fotos mostram importantes momentos vividos na praça nos últimos meses. A primeira é no acampamento do “ocupe sp” no final de 2011, a segunda é da manifestação feita após a morte de uma ciclista na
Av. Paulista em março de 2012.
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Contexto 3 da deriva (D3)

O abandono da Rua da Consolação denunciado pelos pixadores.

As pixações são parte constituinte de qualquer grande cidade, portanto, esta pesquisa não pretende julgar
a qualidade destas inscrições e imagens – se são esteticamente agradáveis ou não –, mas compreender
sua comunicabilidade e seu papel na visualidade urbana.

Logo, a pergunta que deve ser feita não é se as
pixações são “boas” ou “ruins”, mas como e porque
elas estão onde estão?
As pixações dizem mais do que as mensagens nelas escritas, e no caso da Consolação parecem diretamente ligadas ao seu abandono noturno. Nesse
sentido, mais do que degradar um lugar, elas podem demonstrar porque ele está (se) degrada(n)do.
Estes índices, e outros do tipo, serão abordados
com certa importância no Capítulo 3.
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Contexto 4 da deriva (D3)

Assim como no contexto levantado na deriva anterior, o atual modelo de verticalização
patrocinado pelo mercado imobiliário mas, nesse caso, priorizando o bairro de Higienópolis.

Higienópolis foi um dos primeiros bairros de São Paulo a se verticalizar. Muitos dos prédios que estão
por lá até os dias de hoje foram construídos entre 1933 e 1964 (Antonucci, 2006).
Esta é uma das razões pela qual possui uma arquitetura atrativa, pois há entre eles obras de ilustres
arquitetos, como o alemão Adolf Heep e os brasileiros Artacho Jurado e Vila Nova Artigas. Contudo, por
se tratarem de edifícios antigos não são muito altos e alguns possuem espaço para comércio no térreo,
o mesmo modelo que tem apresentado vitalidade nos bairros onde predominam.
Entretanto, em determinados lugares, esse panorama mudou. Desde a década de 1990, o topo da
Avenida Angélica e as margens da Avenida Pacaembu se tornaram regiões de interesse dos agentes
imobiliários que, diferentemente daqueles que promoveram a primeira verticalização, atuam de modo
predatório e com interesses especulativos. Esse é um fato que tem alterado radicalmente a paisagem
do bairro e pode ser percebido em alguns lugares nos arredores, como o Cemitério da Consolação, o
entorno do Estádio do Pacaembu e até o final do Minhocão.
Questões relacionadas ao mercado imobiliário e as suas características neoliberais serão abordadas
no Capítulo 3, a fim de analisar como interesses financeiros agenciam a visualidade e a usabilidade da
cidade de São Paulo.
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Contexto 4 da deriva (D3)

A relação do entorno do Cemitério da Consolação com a vizinhança que apresenta
características bem diferentes do Cemitério do Araçá. Nesse caso, a Necrópole São Paulo
da Cardeal se inclui na comparação.

Para compreender a influência ativa das “zonas de fronteira” nos lugares percorridos, pretende-se comparar a relação dos cemitérios com o entorno.
O Cemitério da Consolação apresenta profundas diferenças em relação ao do Araçá, pois nos muros do
fundo estão às primeiras ruas de Higienópolis que, embora tenham um movimento menor que no “coração”
do bairro, configuram um lugar muito mais “vivo” que o Pacaembu.
Este contexto indica que ação na “zona de fronteira” depende muito do uso das ruas do entorno, um fato
que também constatado na Cardeal Arcoverde, conforme as fotos abaixo.

Sinalizando a, quase imperceptível, fronteira de Pinheiros com a Vila Madalena, a Necrópole São Paulo não
apresenta influência muito negativa no entorno. Na parte da frente desta, ficam as travessas da Teodoro
Sampaio que geram certo movimento; já na parte de trás, situa-se a tranquila rua que leva ao “Beco do
Batman”, bastante atrativa para muitos usuários.
Esse contexto é mais um daqueles que visam comparar as fluídas ou rígidas fronteiras entre as espacialidades apreendidas nas derivas.
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Contexto 1 da deriva (D4)

Pacaembu

Higienópolis

Pedizes

A influência da área residencial do Pacaembu com os arredores, uma vez que, este configura
um grande trecho com baixíssima usabilidade e uma visualidade homogênea que o difere dos
seus vizinhos: Higienópolis, Cerqueira César e Perdizes.

O bairro do Pacaembu parece influenciar ativamente seu entorno. Com base no contexto anterior, é possível inferir que a tal área residencial é mais responsável pela notória “morte” do quadrilátero do que os
próprios cemitérios. Embora seja a presença destes, a razão da existência de um bar chamado “Vivos” e
muitas pixações sobre o tema por lá.
Além disso, na imagem de satélite acima, nota-se que tanto para o lado de Perdizes, como para o de Higienópolis, as torres mais altas e mais novas – ou seja, aquelas que estão inflando o atual mercado imobiliário
– se localizam nas extremidades do Pacaembu.

Outro sinal desta influência é a quantidade de casas abandonadas ou com placas de imobiliárias no trecho
mais residencial da Rua Cardoso de Almeida.
Vale ressaltar que o levantamento deste contexto não pretende qualificar – ou desqualificar – o Pacaembu,
mas mostrar que existem evidências de que, atualmente, este não é um bairro que atrai usuários e que,
além disso, possui características indicadoras de constantes mudanças no seu entorno, mas que não parecem colaborar para a vitalidade da região.
Esse contexto, assim como o anterior, aborda a questão do funcionamento das fronteiras entre as ambiências e o modo como este interfere na visualidade e nos usos destes lugares. Afinal, compreender esta
dinâmica é um dos principais aspectos da deriva.
Além disso, os índices relacionados a esse contexto estão ligados aos outros que se referem ao agenciamento da visualidade e da usabilidade sob interesses mercadológicos e que, normalmente, não se relacionam de maneira alguma com os interesses dos usuários.
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Contexto 2 da deriva (D4)

A verticalização da região de Perdizes e suas consequências para visualidade, usabilidade e
mobilidade do bairro. Estes aspectos serão comparados com contextos similares em outras
localidades, como em Higienópolis, Jardins e no eixo Vila Madalena/Pinheiros.

À medida em que os contextos são apresentados, os respectivos temas começam a se repetir, portanto, a
questão da verticalização e dos interesses do mercado imobiliário volta a aparecer, dessa vez em Perdizes.
Em 12 de março deste ano, a Folha de São Paulo1 publicou um dado alarmante para os moradores do
bairro: “A perspectiva para o trânsito da região não é das melhores para os próximos anos. Se forem
contabilizadas todas as vagas de garagem das unidades à venda de 2008 para cá, serão 4.026 novos
veículos circulando no distrito.”
Nas imagens acima, não faltam evidências desse processo no bairro, que se faz visível tanto nas torres
cada vez mais altas, quanto na quantidade de carros na rua.

1 Disponível em: http://classificados.folha.com.br/imoveis/1059897-mais-vagas-de-garagem-devem-piorar-o-transito-em-perdizes.shtml. Acessado em: 12/03/2012
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Contexto 3 da deriva (D4)

A passagem da Rua Monte Alegre, a espacialidade diferenciada encontrada no local e suas
influências nos arredores.

Esse contexto aborda o tema das escadarias e passagens que são, normalmente, suportes para intervenções de usuários. Contudo, nesse caso, em relação às pixações não há grandes diferenças com as demais
já vistas até o momento.
No entanto, esta não parece ser apenas uma passagem entre diferentes espaços, mas, sobretudo,entre
diferentes tempos, conforme pode ser constatado nas imagens da página a seguir.
Do outro lado da escada, dependendo do lugar observado, por vezes parece estar no passado, por outras
em um hipotético futuro apocalíptico.
É esse tipo de “surpresa” que a deriva revela quando praticada, pois lugares como estes raramente são
notados pelos usuários que – por sempre estarem indo direto de um ponto ao outro, sem disponibilidade
de trocar de direção – seguem o fluxo “normal” da cidade e, dessa forma, são privados desse “olhar atento”
que a deriva proporciona.
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Nota-se nessa sequência uma paisagem muito distinta do restante do bairro: as quatro primeiras fotos são
da própria Monte Alegre, no trecho entre a escadaria e a Rua João Arruda; já as outras quatro, são do beco
que leva até a Rua Cardoso de Almeida.
161

Contexto 4 da deriva (D4)

O Minhocão que resiste à “morte” já decretada: sua influência nos arredores e o movimento
neste enquanto está fechado.

Este contexto aborda a questão da potencialidade
de determinados lugares, assim como a Praça dos
Arcos e o “buraco da paulista”.
O elevado é, de fato, um problema nessa área da
cidade, o que é facilmente percebido ao percorrer
por baixo e por cima dele. Enquanto por baixo, a
paisagem fica bloqueada pelo concreto impedindo
que os prédios sejam vistos pelos usuários, além da
fraca luminosidade; por cima, os prédios são vistos

normalmente pelas janelas dos carros que estão ou
parados no trânsito, ou passando com velocidade
quando não há muito movimento.
Entretanto, nos momentos em que fica fechado –
ou seja, durante a noite nos dias úteis e finais de
semana –, o Minhocão atrai usuários de diferentes
regiões da cidade, o que demonstra um potencial
de uso que outros lugares não apresentam, pois sequer são procurados pelos usuários.
Além disso, mesmo com a degradação aparente – perceptível também pelas pixações, assim como na
Consolação –, as ruas que cruzam os vazios do Minhocão e os seus arredores apresentam aquela vitalidade encontrada na região de Sta. Cecícila, com comércio variado e intenso uso das calçadas.
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Existem muitos planos para o Minhocão, inclusive sua demolição foi cogitada recentemente pela prefeitura. A observação e análise desse lugar são importantes para repensar as possibilidades que ele oferece,
mesmo causando os problemas que são inquestionáveis.
Se essa construção – enquanto está fechada para os carros – atrai tantos usuários, não seria o caso de
considerar esse uso, que já é estabelecido, nas propostas para o futuro do elevado?
No Minhocão a “vida” encara e desafia a “morte”. Com base nos índices encontrados é possível se aperceber de uma contradição, visto que mesmo se tratando de um lugar que dispõe de inúmeros elementos para
simplesmente “matar” o entorno, o Minhocão , ao contrário do que se espera, é um lugar de uso intenso e
também escolhido pelos usuários para recreação.
A imagem ao lado, capturada pelo pesquisador em
2002, ilustra o uso do Minhocão nos finais de semana. Se os paulistanos usam pouco suas praças, o
Minhocão pode ser considerado uma das “praças”
mais utilizadas, embora horizontal sugerindo mais
o deslocamento do que a permanência de um uso.
Na época em que foi feita, ainda havia painéis de
publicidade por toda a cidade. Dessa maneira, os
reflexos da “Lei Cidade Limpa” na visualidade de
São Paulo é um assunto também abordado mais
adiante no Capítulo 3.
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Contexto 5 da deriva (D4)

A vitalidade da Sta. Cecília e da Vila Buarque, uma região que guarda profundas diferenças
com a imagem da cidade programada e idealizada pelo poder público/privado.

Definir um limite preciso entre Higienópolis e Sta.
Cecília é praticamente impossível. Prova disso é
que em uma conversa informal entre o pesquisador e um carteiro que trabalhava na região, foi
mencionado sobre em que ponto acaba um bairro
e começa o outro. Segundo o carteiro, nem mesmo os moradores sabem.
Apesar disso, na media em que se aproxima do
Minhocão, nota-se uma diferença na visualidade
das construções que vão perdendo o aspecto “elitista” de Higienópolis.

No entanto, no que se refere à usabilidade, as ruas
parecem mais movimentadas nessa área “menos
nobre”, pois há um comércio ainda mais variado.
Em meio às lojas diversas como vidraçarias, perfumarias, sebos, antiquários, aparecem padarias,
restaurantes e até lojas mais luxuosas que atraem
usuários de diferentes classes.
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A degradação de alguns lugares na região demonstra mais um descaso do poder público com um lugar
que preserva uma imagem diferente daquela vendida pelos agentes imobiliários, do que problemas relacionados ao Minhocão ou aos moradores menos “abastados” do que os de Higienópolis.
Essa difícil delimitação da fronteira acontece igualmente na Vila Buarque. Na Rua Dona Veridiana é
impossível dizer onde acaba Higienópolis e começa a Sta. Cecília ou a própria Vila Buarque. A diferença
mais visível se dá no entorno da Praça Rotary, na qual se percebe um movimento de moradores maior
do que de passantes e visitantes, ao contrário do que se nota nos outros dois bairros.
Há também uma diferença relativa à influência do grande quarteirão da Sta. Casa de Misericórdia com o
“Quarteirão da Saúde” na Av. Dr. Arnaldo. Assim como nos aspectos levantados sobre os cemitérios, a
presença das ruas que atendem as “quatro condições para a vitalidade” (Jacobs) resultam em características bem diferentes daquelas encontradas no Hospital das Clínicas.

Esse contexto será importante no Capítulo 3, justamente por apresentar indícios de visualidade e usabilidade bem diferentes daquela vendida pelos agentes imobiliários, tanto do setor privado, quanto dos
planos de “revitalização” e “reurbanização” patrocinados pelo poder público.
Contudo, a região servirá como base de comparação com os lugares que sinalizam maior interesse do
mercado imobiliário, como aqueles abordados em outros contextos.
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Contexto 1 da deriva (D5)

O beco da Paulo Gontijo de Carvalho que deve ser comparado com as outras passagens e
interrupções do tipo, como aquelas encontradas na região de Pinheiros/Vila Madalena e na
Monte Alegre em Perdizes.

Este é mais um daqueles lugares que apresentam muitas marcas e traços de usuários, assim como a
escadaria da Rua Mateus Grou – abordada na deriva (D2) – há a mistura das “artes” produzidas pela
associação e daquelas feitas por outros usuários. Tal fato pode ser percebido pelas placas que atribuem a
autoria de certas intervenções aos moradores, inclusive pedindo aos “outros” que não pixem o local. Um
aviso ignorado como se pode ver nas fotos com muitas pixações
Assim como nos outros contextos, este será abordado como um lugar de apropriação de usuários, mas
que, por sua vez, caracteriza também um espaço pouco visitado por eles. Desse modo, esse beco se compara ao “buraco da paulista”, a Avenida Rebouças, a Cardeal Arcoverde e a outros lugares que se mostram
interessantes no contexto da deriva – que supõe a descoberta dessas espacialidades rica em imagens que
indiciam alta interação com alguns usuários, como, por exemplo, com os pixadores –, mas, no entanto,
não atraem a maioria dos usuários que seguem o fluxo do cotidiano.
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Contexto 2 da deriva (D5)

O Jardim América com sua baixa usabilidade e visualidade opulenta que – considerando
a excessiva e notável preocupação com a segurança – não atrai usuários. Esse caso será
abordado no contexto da influência das grandes áreas residenciais patrocinadas pela Cia.
City, como o Pacaembu, e seus reflexos da São Paulo de hoje.

Conforme apresentado nos relatos das derivas, assim como o Pacaembu, o Jardim América – localizado
entre o Jardim Paulista e a Av. Faria Lima – se configura como um daqueles bairros residenciais voltados
para a elite.
Para acessar o bairro-jardim não há portões ou muros, mas tais barreiras se mostram desnecessárias, pois
mesmo se tratando de um lugar “bonito”– com muitas árvores, praças e casas de luxo –, suas ruas não são
nada convidativas. Por lá o usuário se sente estranho em relação ao lugar, até mesmo o derivante que tem
como objetivo “estranhar” os lugares por onde passa.
As imagens acima são da Av. Brasil que atravessa o bairro inteiro e é igualmente “morta”, pois conta com
comércio e serviço apenas voltado para o público “motorizado”, como pode ser observado nas fotos.
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Pelas ruas internas do bairro, o usuário circula por calçadas vazias com muitos carros estacionados nas
margens. Nesse sentido, o usuário nada troca, não cria vínculos, visto que não há evidências de outros
usuários que não sejam moradores ou os motoristas que usem o bairro como “atalho”.

No relato foi abordada a questão da segurança que é evidente em casas que mais parecem fortalezas, ou
como foi descrito, “verdadeiros bunkers”. Desse modo, se existe alguma informação ou comunicação com
o usuário, as mensagens são claras: “Você está sendo filmado!”, “Propriedade privada, não entre!” etc.

Contudo, nem todas as casas apresentam essa excessiva segurança – como pode ser visto na imagem da
esquerda –, no entanto, muitas destas aparentam desabitadas, como a da direita.

O bairro é tão homogêneo e monótono que precisaria de muitas derivas para encontrar outros índices que
não sejam relacionados à ostensividade das construções e a excessiva segurança representada pelas
guaritas e pelos aparelhos de surveillance exibidos como signos de “posse” e, porque não, do “medo”.
O Jardim América se mostra um lugar onde o usuário é inibido de interagir com o espaço, entretanto, isso
parece mais um aspecto relacionado ao modo como a cidade é vista e utilizada hoje em dia, do que um
aspecto relativo ao projeto do bairro e a sua concepção.
O levantamento desse contexto servirá nas análises para comparar com outros lugares em que o usuário
não é “convidado” a visitar, nem mesmo a passar.
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Contexto 3 da deriva (D5)

A Av. Paulista e suas imagens, aquela exportada e a outra, vista pelo usuário que por ela caminha.

Conforme foi relatado, pode-se dizer que existem duas Av. Paulistas: uma, que é normalmente vista por cima
ou para cima, revela a imagem quase homogênea da ordem distante; e a outra revela não apenas uma imagem, mas muitas, demonstrando a polifonia da ordem próxima.
Nesse sentido, se ressalta o que esta pesquisa pretende analisar: os conflitos entre a “imagem da cidade” e
as “imagens na cidade”. Enquanto a primeira é aquela imaginada pelo poder, a segunda reflete o imaginário
dos usuários (Ferrara, 2011) e os vínculos comunicativos que se tecem entre eles.
As fotos desta página, mais do que imagens da avenida em si, são imagens da cidade de São Paulo, enquanto
“capital financeira” do país, uma cidade global, como tem sido chamada.

169

Figura 18

A imagem ao lado foi extraída do world city wallpapers, um site com fotos de cidade de todo o mundo.
Nela, a Av. Paulista se apresenta como ícone de São
Paulo, como o espetáculo da cidade global, por meio
das torres espelhadas que reproduzem a imagens similares de qualquer outra cidade que receba tal título.
Nesse sentido, esta se assemelha às imagens anteriores, feitas olhando para a cima, priorizando mais a
exuberância das construções.
Mas se as fotos anteriores são mais imagens de São Paulo do que da Av. Paulista, as próximas são as imagens da avenida que é, de fato, vivida pelo usuário.
Entre as simbólicas “torres do poder”, usuários confirmam que esta avenida é muito mais do que uma imagem
que representa a cidade. Contudo, isso só é percebido quando se olha para a frente, para baixo e para o lado,
ou seja, quando é vista pelos ângulos de quem a pisa.
Este contexto é fundamental para a pesquisa, pois será comparado com outros que também apresentam
esses dois aspectos: a cidade imaginada, concebida para ser como tal, e a cidade concebida no imaginário
dos usuários, que só pode ser apreendida pelo contato direto com seus lugares.
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Contexto 4 da deriva (D5)

No mesmo sentido, as proibições e restrições de alguns espaços que estão se tornando
frequentes e que podem, aos poucos, alterar a usabilidade da avenida.

O local mencionado no horário comercial e a
mureta lateral como foi durante anos.

As grades de contenção colocadas diariamente no
final da tarde e a mureta hoje em dia.

As imagens acima exemplificam o fato narrado em relação aos lugares em que, mesmo na beira das
calçadas, os usuários são impedidos de permanecer e/ou usá-lo.
Esse contexto é importante, pois nele se encontram indícios de dispositivos usados pela ordem distante
para controlar e cercear o “direito à cidade” da ordem próxima. Tais restrições não se limitam aos lugares
onde são explícitas – como nestas imagens –, mas refletem no comportamento dos usuários e no modo
como os lugares na cidade são utilizados nem vistos.
Nesse sentido, tal contexto pode estar indiretamente ligado aos outros que se referem ao não uso de
determinados lugares, como a Praça dos Arcos e a entrada da Faculdade de Saúde Pública.

Nas fotos acima: outro prédio na Av. Paulista no qual já estão sendo tomadas as providencias para essa
restrição, e um pequeno prédio residencial, na Rua Augusta – a duas quadras da avenida, que já tratou
de banir os usuários da marquise.
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Contexto 5 da deriva (D5)

Os reflexos da imagem da Av. Paulista na Av. Bernardino de Campos.

Esse contexto aborda uma questão, percebida
pelo pesquisador durante a deriva na região da Av.
Paulista, que está relecionada a imagem desta
enquanto cidade global.
Durante os primeiros anos vivendo em São Paulo,
o pesquisador morou próximo dessa região e passava pela Bernardino de Campos com frequência.
No entanto, durante a pesquisa constatou que a arquitetura da avenida tem mudado desde então. Se
antes havia prédios mais antigos – a maioria residencial –, hoje a arquitetura pós-moderna parece avançar da Paulista para a avenida vizinha, como pode ser visto nas imagens.
Nesse sentido, representa que a “fronteira” da Av. Paulista nesse lado, tende a ser ainda mais indefinida,
diferente da Praça dos Arcos cujo fim é muito bem marcado, até mesmo pelas questões relacionadas a
falta de uso da praça que, com isso, parece mais conectada a “morta” Dr. Arnaldo do que da “viva” Paulista.
Figura 19

As imagens acima são do Hospital do Coração que se localiza em uma destas “minitorres” espelhadas.
A foto da esquerda é como o hospital é visto na rua; a da direita foi retirada do site do hospital e está tão
manipulada que a torre se apresenta sozinha, sem os “pobres” vizinhos, mostrando como ela “deveria
ser” e bem diferente de como ela realmente é em relação ao lugar em que está. Tal manipulação pode
ser interpretada com um índice dessa intencional mudança na imagem da avenida.
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Contexto 1 da deriva (D6)

As “duas Augustas”, diferenças e semelhanças que cada lado da rua conserva na visualidade
e usabilidade.

Durante os primeiros anos do pesquisador vivendo em São Paulo – desde julho de 1999 – os dois lados da
Rua Augusta guardavam nítidas diferenças, mas como foi relatada, essa condição está mudando. Hoje em
dia, é possível inferir que, cada vez mais, um lado “contamina” o outro. Sendo assim, este contexto aborda
essas diferenças e semelhanças.
Embora o “lado Jardins” tenha sido considerado, por muitos anos, a “boca do luxo” e o “lado Centro” a “boca
do lixo”, hoje tal comparação já não faz mais tanto sentido. Em ambos os lados, é cada vez mais notável
uma tensão entre o “luxo” e o “lixo”, entre lojas de griffes internacionais e “lojinhas” de roupas e acessórios
de produção local e semiartesanal, entre restaurantes caros e “botecos”, entre imagens do consumo e imagens da “arte urbana” que, de certa maneira, são exploradas como signos a serem consumidos.
No entanto, nas ruas dos arredores das “Augustas” essas diferenças ainda podem ser encontradas, conforme foi apresentado sobre a Rua Oscar Freire e outras do lado “luxo”. Da mesma forma, no lado “lixo”,
a prostituição nas calçadas parece estar migrando para as ruas vizinhas, como a Bela Cintra e a Haddock
Lobo, mesmo com o ainda intenso movimento nas casas de strip-tease da Augusta.
Nesta página, estão as imagens do “lado Jardins” que é forrado de lojas variadas e galerias comerciais,
sendo que, muitas estão por lá desde os tempos mais glamourosos da rua.

Um aspecto outro aspecto revelado pela deriva são as inúmeras Vilas e becos ao longo desse lado da rua que,
muitas vezes, não são percebidas pelos usuários, ainda que algumas possuamuma visualidade bem atrativa.
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O “lado centro” que passou por anos de degradação e, até mesmo, certo abandono, vem sofrendo mudanças visíveis no que se refere aos interesses comerciais. Mais adiante, será abordado um contexto específico sobre como esse processo está acontecendo.
Pode-se dizer que as diferenças e as semelhanças dos dois lados se intensificam em alguns momentos
do dia. Pela manhã, o “lado Centro” parece demorar mais para “acordar”, uma vez que a vida noturna é
mais movimentada desse lado. Já a partir da hora do almoço, os dois lados passam a ter um uso muito
similar, voltado para o comércio e restaurantes. À noite, obviamente, o movimento de usuários é muito
maior no “lado centro”.

Outro fato relevante da Augusta – principalmente no “lado Centro” – é a afinidade com a “arte urbana” que
se assemelha muito com a Vila Madalena. Assim como em outros lugares abordados, caminhar pela Augusta é, também, visitar um museu a céu aberto.
Este contexto é importante, pois demonstra como são efêmeros os lugares da cidade – tanto na visualidade, quanto na usabilidade –, pois com o passar do tempo, o interesse dos usuários e dos comerciantes
mudam de acordo com estes aspectos. Observar as “duas Augustas” – em suas particularidades e similaridades – pode ser produtivo para compreender essas relações que influenciam diretamente no modo como
a cidade é percebida pelo usuário.
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Contexto 2 da deriva (D6)

Assim como nas derivas anteriores, a verticalização no modelo de edifícios segregados nos
arredores de ambos os lados da Rua Augusta.

Como o assunto deste contexto se repete em todas as derivas, não é mais preciso justificá-lo, uma vez
que os argumentos são os mesmos das outras contextualizações.
No entanto, as imagens acima são exemplos da verticalização, em condomínios segregados, do lado
dos Jardins; já as imagens abaixo são do sentido centro, onde tal modelo é bem mais recente, como
pode ser observado pelo prédio em obras e pelo tapume das ultimas fotos.
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Contexto 3 da deriva (D6)

A brusca fronteira dos Jardins: diferente da maioria dos bairros com fronteiras que são muitas
vezes imperceptíveis, entre o Jardim Paulista e os vizinhos, Europa e América, esse limite é
bastante evidente. Tal contexto está diretamente ligado àquele levantado anteriormente sobre
as relações das áreas estritamente residenciais com os arredores.

As imagens acima são da linha exata onde o Jardim Paulista acaba e começa os Jardins America e Europa.
Tal divisão ocorre, precisamente, na Rua Estados Unidos, onde a Augusta muda para Rua Colômbia. Nota-se,
nestas imagens, aspectos distintos da região considerada mais “viva” nos contextos anteriores.
Essa fronteira demonstra uma clara ruptura com o “clima” encontrado no Jardim Paulista, visível no baixo
movimento das calçadas e na instantânea mudança na arquitetura, pois a partir desse ponto, não há
mais edifícios.
Com base neste contexto, pretende-se compara-lo com outras fronteiras menos nítidas, como no Higienópolis e na Vila Madalena, que prolongam sua vitalidade para as regiões vizinhas, diferente do que
acontece nos bairros-jardins da Cia. City, como foi comentado sobre o Pacaembu.

Jardim Paulista

Rua Estados Unidos

Jardim America

Na imagem de satélite essa passagem é muito clara, a Rua Estados Unidos traça a fronteira mais nítida de
todos os lugares percorridos nas derivas.
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Contexto 4 da deriva (D6)

A Av. Faria Lima e suas imagens. No mesmo sentido da Av. Paulista na deriva anterior.

Assim como a Av. Paulista, a Faria Lima é uma daquelas avenidas com imagem “tipo exportação”, responsável por atribuir à São Paulo o título de cidade global.
A Faria Lima teve – e ainda tem – um papel fundamental na formação de uma “nova centralidade” de
São Paulo na região da Marginal do Rio Pinheiros – eixo sudoeste da cidade – considerada a região
mais rica da capital paulistana. No Capítulo 3, aspectos relacionados a formação da imagem dessa
região – enquanto imagem de São Paulo divulgada pela ordem distante – serão abordados no contexto
dos agentes da especulação imobiliária que promovem ou “forjam” tal imagem, a fim de inserir seus
empreendimentos na rede do mercado globalizado.
Nas fotos acima, alguns exemplos das torres encontradas no trecho percorrido da avenida.
Vale ressaltar que além dessa parte, há a chamada Nova Faria Lima, construída quase 30 anos depois
da inauguração da avenida, em meados da década de 1960.
Figura 20

Ao lado, uma foto aérea onde se vê as duas fases
da Faria Lima: no primeiro plano, a parte “nova” e, ao
fundo, a região percorrida rumo ao Largo da Batata.
Além da Faria Lima – representando a própria cidade
São Paulo, iconizada enquanto cidade global – a imagem ao lado serve também para o contexto anterior,
pois nela é possível observar a fronteira dos Jardins
Europa/América – na área verde, sem prédios – com
essa região próxima ao Rio Pinheiros.
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Entretanto, da mesma forma que a Paulista, a Faria Lima, quando presenciada e observada de perto
pelo usuário, revela imagens muito diferentes daquela que a ordem distante insiste em apresentar como
“a imagem de São Paulo”.
As imagens desta página são do trecho mais antigo da avenida e, como se vê, por lá também existem
os prédios com comércio no térreo ao longo da rua, o que gera um intenso fluxo de usuários nas lojas,
cafés, padarias e outras atividades que se localizam na beira da calçada.
Em relação à visualidade, a opulência das torres entram em conflito com pixações, vendedores ambulantes e a intensa presença de usuários de diversas classes sociais.
No lado da Nova Faria Lima, com os edifícios mais segregados, esse movimento é bem menor e mais
restrito ao “entra e sai” das simbólicas torres empresariais.
Esse contexto é fundamental, pois trata do mesma contradição encontrada na Av. Paulista: a imagem da
cidade patrocinada pela ordem distante, e as imagens da cidade produzidas pela ordem próxima.
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Contexto 5 da deriva (D6)

A gentrificação do Largo da Batata e outras operações do tipo na cidade.

A gentrificação é um conceito importante na presente pesquisa, pois se trata de um processo que também
está diretamente ligado à imagem patrocinada pela ordem distante, com graves consequências na vida dos
usuários e na maneira como se relacionam com os lugares da cidade.
Nestas imagens do Largo da Batata, as três primeiras – mais atuais – podem ser comparadas com a última
– capturada antes da reforma. Nota-se, nas atuais, que nada restou desse lugar que foi, por muitos anos,
um importante ponto de convivência e encontros de usuários, com forte presença da cultura nordestina.
Em São Paulo, procedimentos similares estão em andamento em outras regiões, sendo que o mais importante deles, no centro, refere-se ao “Projeto Nova Luz”, que vem sofrendo muitas críticas dos moradores
que podem ser obrigados a deixar suas casas.
O tema da gentrificação será retomado no Capítulo 3, no mesmo sentido de outros contextos, bem como
aqueles que envolvem a especulação imobiliária e as proibições e restrições de determinados usos.

Nesta outra imagem, um prédio no final da Teodoro
Sampaio – há poucos metros do largo – está repleto
de pixações, denunciando o abandono mais do que
evidente da região.
Apesar da presença de alguns empreendimentos
imobiliários mais novos, ao que parece, o Largo
da Batata continua um lugar muito degradado, mas
agora vazio, sem a “vida” que havia por lá.
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Contexto 6 da deriva (D6)

As mudanças promovidas pela iniciativa privada na Augusta e na Avanhandava em suas
diferenças e semelhanças.

Conforme foi relatado, a Rua Augusta sofreu uma espécie de “revitalização indireta” proporcionada pelo
aparecimento de novas “baladas” na parte que segue rumo ao Centro e que, por anos, esteve muito
degradada. Esse processo, diferente do que se pretende na “Nova Luz” e no Largo da Batata, não partiu
de grandes investimentos e intervenções de parcerias público/privadas, mas aconteceu de forma “espontânea”, o que, no entanto, beneficiou o setor imobiliário e seu interesse na região.
As imagens acima ilustram algumas dessas mudanças no cenário da rua, a primeira é de uma das mais
importantes casas de show em São Paulo atualmente; a segunda refere-se ao novo tipo de comércio
desse lado da rua que, por sua vez, configura aquela mistura entre a visualidade e a usabilidade dos dois
lados da Augusta – Jardins e Centro.
O interesse da pesquisa nesse processo supõe compreender essa dinâmica de valorização “espontânea” de determinados lugares que, em um primeiro momento, beneficia os usuários, mas que com
o tempo, passa a agradar os agenciadores e especuladores ligados a ordem distante. Contudo, tal
processo pode resultar na perda da vitalidade adquirida em decorrência de interesses mercadológicos,
uma condição muito parecida com o que vem ocorrendo na Vila Madalena com a atual verticalização.

Nesse sentido, aproveitando esse processo em andamento na Rua Augusta, os proprietários dos importantes restaurantes da Rua Avanhandava, em parceria com a Prefeitura Municipal, promoveram a
revitalização da pequena rua. Mas diferente do que ocorreu na Augusta, esse processo foi deliberado e
induzido pelas mudanças “espontâneas” que valorizaram a região.

Com todas essas mudanças a Rua Martinho Prado se beneficiou indiretamente das reformas e do movimento de usuários que se intensificou, resultando em uma rua muito “viva” atualmente, com muitos
teatros, cafés e bares; retomando o clima que tal rua tinha no passado.
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2.5.4: Considerações finais da pesquisa empírica
Com as derivas realizadas, devidamente relatadas e com os contextos selecionados,
a pesquisa deve convergir para a base teórica que vem sustentando a argumentação até o
momento. Mas antes, conforme mencionado, foi elaborado um mapa ilustrativo que, assim
como aqueles da cartografia situacionista, não tem como objetivo guiar o usuário, mas,
por sua vez, serve de apoio para os relatos, representando visualmente aqueles lugares
mais “vivos” e os mais “mortos” de modo que toda área percorrida seja contemplada:
Figura 21: Mapa das
ambiências “vivas” e “mortas”
percorridas nas derivas.

Barra Funda
Campos Elíseos

Lugares que se mostraram
mais “vivos” do que “mortos”.

Perdizes

Lugares que se mostraram
mais “mortos” do que “vivos”.

Pacaembu

Sumaré

Vila Madalena

Sta. Cecília
Higienópolis
Vila Buarque

Cerqueira César

Bela Vista

Pinheiros
Jd. Paulista
Jd. Europa
Jd. América

A partir do conteúdo visto até o momento, é possível tecer alguns comentários
e conclusões parciais sobre os relatos precedentes. Nesse sentido – em uma primeira
impressão a partir, apenas, do que foi observado –, pode-se dizer que para um lugar
ser “vivo”, independe se ele é “nobre” ou “pobre”, mas da diversidade de usos que ele
oferece. Não há novidades nessa afirmação, uma vez que é exatamente disso que Jane
Jacobs tratou em sua obra. Entretanto, esta experiência empírica serviu para confirmar
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que os principais enunciados da autora podem ser aplicados nas atuais condições de
espaço e tempo, ou seja: na cidade de São Paulo e no início da segunda década do
século XXI, diferentemente de Jacobs que elaborou suas eloquentes análises em cidades
estadunidenses há cerca de 50 anos. Tal fato se comprova em alguns lugares “mortos”,
como as pomposas avenidas Europa e Brasil, incluindo grande parte dos Jardins. Por
outro lado, a Vila Buarque, Sta. Cecília, o Baixo Augusta e algumas transversais do
Minhocão se revelaram lugares “vivos”, mesmo com seus sinais de “degradação”.
Outra questão a ser comentada – que também não traz grandes novidades, uma vez
que simplesmente confirma o que foi apresentado na introdução deste trabalho – é que a
imagem de São Paulo vista pelo usuário que por ela caminha, pelo pedestre, pelo transeunte
– ou em qualquer condição em que haja uma relação mais “tátil” com a cidade – não é,
de fato, aquela imagem da cidade global vendida pelos agenciadores da ordem distante.
Essa cidade, “tocada” com os olhos, revela surpresas até naqueles lugares mais “mortos” e
“doentes”, conforme foi relatado em ambiências como: o “quadrilátero da morte”, parte da
Rua Cardeal Arcoverde, a linha que segue por baixo do Minhocão e o “buraco da paulista”.
Embora esta “primeira impressão” não traga nenhuma novidade para a pesquisa, ela
justifica os argumentos e as primeiras inferências levantadas antes do trabalho empírico.
Entretanto, será a partir das relações e dos conflitos encontrados nos contextos, que esta
longa jornada de derivas poderá alcançar um maior rigor científico.
Portanto nota-se, na contextualização, que em diferentes lugares, condições similares
foram encontradas. Desse modo, seguindo a recomendação de Braga:
A tarefa que se coloca para o pesquisador é a de fazer a passagem
da série material (indícios relacionados entre si) à série indiciada (a
realidade percebida indiretamente, através dos indícios). Como tal
articulação não é evidente por si mesma, depende da elaboração de
inferências. (2008)

Com base nas informações levantadas na contextualização, parte-se, doravante,
para uma associação por similaridade do material coletado e, nesse sentido, “não é a
semelhança entre ideias ou fatos que permite a associação, mas é ela, a associação, como
controle do raciocínio, que produz semelhança” (Ferrara, 1999: 172).
A fim de simplificar o processo associativo dos contextos, serão utilizados os
números remetidos a eles e uma breve descrição generalizada de suas respectivas
articulações, sem no entanto, repetir aquelas explicações particulares que foram
apresentadas no final de cada relato.
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Começando pelo tema que permeou todas as derivas, os primeiros contextos que
serão articulados são aqueles que trataram das fronteiras e transformações entre os lugares,
principalmente aquelas relacionadas à dicotomia morte/vida. Entre eles, os contextos 4
da D1 / 4 da D3 / 1 da D4 / 1 e 3 da D6, respectivamente: o “quadrilátero da morte”
e a “vida” que vai aparecendo aos poucos; a comparação do entorno do Cemitério da
Consolação com os outros dois maiores – a Necrópole São Paulo na Cardeal e o Araçá
na Dr. Arnaldo –; o bairro residencial do Pacaembu e as relações com os arredores; as
fronteiras bruscas do Jardim Paulista com os vizinhos América e Europa; e as diferenças
entre “as Augustas” em toda sua extensão.
Conforme foi mencionado, em algumas dessas fronteiras entre lugares “vivos” e “mortos” localizam-se focos de verticalização recente e de interesse do mercado imobiliário.
Contudo, além desses lugares, os contextos 1 da D2 / 4 da D3 / 2 da D4 / 2 da D6 abordam
aspectos desse mercado e seu modo de atuação, que – priorizando os edifícios segredados
– interferem diretamente na visibilidade e usabilidade das ruas. De um modo geral, não somente nas fronteiras mencionadas, essa questão apareceu com certa importância nos bairros
de Pinheiros, Vila Madalena, Higienópolis, Perdizes, Cerqueira Cesar e Jardim Paulista.
Relacionados a estes – que tratam de interesses mercadológicos –, os contextos 3 e
5 da D5 / 4 da D6 se referem a imagem de São Paulo enquanto cidade global. Incluí as
avenidas Paulista e Faria Lima, além daquela imagem da Paulista que parece ecoar, cada
vez mais, na vizinha Av. Bernardino de Campos. No mesmo sentido, o contexto 5 da D6
que se refere ao processo de gentrificação do Largo da Batata – além de outras localidades
–, também se relaciona com os interesses do mercado imobiliário e com aquela imagem
da cidade patrocinada pela ordem distante.
Em oposição a estes, os contextos 4 e 5 da D4 – que abordam o minhocão com sua
resistência a “morte” e a vitalidade da Vila Buarque e Sta. Cecília – e os 4 da D2 / 6 da
D6 – referentes as mudanças “espontâneas” da Augusta e aquele “clima da Vila” que é
a marca registrada da Vila Madalena –, apresentam imagens de uma cidade que nada
remete a tal cidade global, mas, por outro lado, alguns destes contextos revelaram os
lugares mais “vivos” percorridos pelas derivas.
Há também, aqueles lugares que não são percebidos – ou simplesmente ignorados
– pelos usuários, como nos contextos 2 e 3 da D1 / 1 da D3: o pequeno parque linear
dos fundos do Araçá, a praça da Faculdade de Saúde Pública e a Praça dos Arcos com o
“buraco da Paulista”. Tais lugares refletem um comportamento que parece comum entre
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os paulistanos, uma espécie de desinteresse em usar os lugares públicos da cidade. Mas,
além destes, o contexto 2 da D5 aborda aquela paisagem homogênea, cheia de sinais de
ostentação e segurança do Jardim América que, mais do que não atrair, parece afastar os
usuários que não “pertencem” ao bairro.
No entanto, os contextos 6 da D2 e 4 da D5, tratam de lugares onde há interesse
dos usuários, mas estes são impedidos de interagir livremente, como no caso do Viaduto
da Sumaré – onde a prática do rapel foi proibida – e dos “artifícios” usados na região da
Paulista para cercear a permanência de usuários.
Por outro lado, o contexto 2 da D3 aborda a Praça do Ciclista, que tem ganhado
importância enquanto lugar de resistência e luta de alguns paulistanos pelo “direito à
cidade”. Nesse sentido, tal luta não se restringe à praça, pois há sinais de reivindicações
desses usuários por toda a avenida e em outros lugares da cidade. Tampouco, se restringe
aos ciclistas, pois a praça superou o interesse destes, atraindo outras formas de resistência
que compartilham o descontentamento com uma cidade e uma vida cotidiana que se
molda por interesses mercadológicos.
Como este item anterior ressalta indícios de apropriações e intervenções de usuários,
a questão da “arte urbana” está diretamente relacionada. No entanto, tais práticas vêm
apresentando, cada vez mais, modos de atuação heterogêneos que resultam em formas
distintas de comunicabilidade e, aparentemente, diferentes intenções por parte dos
“artistas”. Contudo, além dos contextos 1 da D1, o 5 da D2 e o 3 da D3 que trataram deste
assunto em lugares como: o entorno do “quadrilátero da morte”, a região expandida da
Vila Madalena – incluindo o importante “Beco do Batman” – e na Rua da Consolação, este
tema deve abranger todas as derivas com os diferentes tipos de intervenções encontrados.
Apresentando afinidades com o tema anterior, os contextos 2 e 3 da D2, 3 da D4 e 1 da
D5 referem-se as travessas, escadarias e becos que também apresentam muitas intervenções
de usuários; no entanto, cada um com suas respectivas particularidades. Entre eles estão: as
interrupções da primeira parte do eixo Teodoro/Cardeal, as ruas Alves Guimarães e da Cristiano Viana; na segunda parte das mesmas ruas, as escadarias das ruas Virgilio de Carvalho
Pinto, Mateus Grou e Joaquim Antunes; o caso da Travessa Tim Maia, que����������������
�������������������
além das intervenções habituais, está servindo de suporte para os usuários reclamarem sobre sua reforma
que parece não ter agradado; a interrupção da Rua Monte Alegre que apresentou aquela espacialidade inusitada; e o Beco da Paulo Gontijo de Carvalho. Não obstante, estes contextos
remetem aos primeiros desta lista, pois também tratam de fronteiras entre espacialidades.
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Assim associados, os contextos formaram grupos por similaridade que, por sua
vez, podem ser nomeados: o primeiro trata a questão das fronteiras entre unidades de
ambiências; o segundo, a verticalização e seus impactos na visualidade e usabilidade das
ruas; o terceiro, a imagem de São Paulo enquanto cidade global; o quarto, a imagem de
São Paulo na contramão da cidade global; o quinto, desuso e afastamento dos espaços
públicos; o sexto, restrições e proibições nos espaços públicos; o sétimo, resistência e
luta pelo direito a cidade; o oitavo, a arte urbana e o vandalismo poético; e, o nono,
interrupções e travessias: apropriações e fronteiras.
Embora separados e nomeados, esta divisão não pretende considerar os grupos
isoladamente, pois são as relações engendradas entre eles – em semiose constante – que
interessam para esta pesquisa. A própria explanação dos grupos demonstrou que há um fio
condutor que os une, mesmo que este não passe de uma frágil inferência. Não obstante, os
índices de um grupo podem ser articulados na análise de outros. Um exemplo é o grupo
desuso e afastamento dos espaços públicos cujos fatores indicam a possível relação com
modelo predominante de edifícios segregados que, portanto, tem afinidades com outro
grupo, o da verticalização e seus impactos na visualidade e usabilidade das ruas.
No mesmo sentido, os grupos e seus nomes não devem remeter somente aos índices
neles contidos na contextualização, mas sobretudo, apontar e tematizar os fenômenos
mais comuns e relevantes para as pretensões da pesquisa. O grupo resistência e luta
pelo direito à cidade serve de exemplo, pois não deve ser reduzido a Praça do Ciclista;
ao contrário, esta representa apenas a síntese de uma luta que pode ser encontrada por
toda a cidade e que demonstra a insatisfação de determinados usuários com os rumos da
cidade imaginada pela ordem distante.
Esta nomeação serve, portanto, para produzir outro olhar sobre os contextos, pois
agora eles estão “embaralhados” e não mais na sequência em que foram apreendidos
nas derivas. Tal operação propicia uma “realidade percebida indiretamente, através dos
indícios” ou, em outras palavras, uma “série indiciada” (Braga, Op. Cit.). Desse modo,
os nomes não pretendem criar categorias estanques que os isolem, mas articular – por
similaridade – uma série de índices que podem sustentar as análises visando uma compreensão mais abrangente dos processos de mediação e/ou interação dos usuários com
as imagens da cidade. Contudo, pretende-se com esta “série indiciada” criar um alicerce
para o próximo capítulo que deve retomar a base teórica da pesquisa. Este, por sua vez,
será dividido em quatro tópicos principais.
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No primeiro, será abordada a própria deriva, entretanto, com um viés pósexperiência, analisando os resultados e as potencialidades de tal método, sobretudo nos
aspectos que diferenciam o olhar e o caminhar do “derivante” em relação aos outros
usuários. Aproveitando que este será uma espécie de introdução ao Capítulo 3, não irá
tratar diretamente dos grupos aqui nomeados, no entanto, serão apresentadas outras
teorias a fim de sustentar o conteúdo destes dois capítulos.
No segundo, todos os grupos podem ser abordados, mas a prioridade será o das
fronteiras entre unidades de ambiências. O objetivo será analisar o que foi apreendido
nas derivas em relação às influências que as construções e os bairros causam nos
arredores. Pretende-se, portanto, demonstrar alguns lugares que geram grandes impactos
na vizinhança, tanto aqueles “estabelecidos” em que tais influências já ocorrem há algum
tempo, quanto inferir sobre os novos empreendimentos que estão sendo construídos.
No terceiro, a cidade imaginada pela ordem distante será o tema das análises. Portanto,
os grupos referentes à verticalização e seus impactos na visualidade e usabilidade das ruas, a
serão prioimagem de São Paulo enquanto cidade global e as restrições de espaços públicos �����������
ridade. Isto porque, é possível supor que nestes grupos se encontram os principais sintomas
das “doenças” urbanas que conduzem alguns lugares a “morte”. Contudo, o desuso e afastamento dos espaços públicos estará relacionado como uma provável consequência dessa
cidade imaginada, e, por outro lado, a imagem de São Paulo na contramão da cidade global
servirá como base de comparação entre diferentes perspectivas sobre a imagem de São Paulo.
No quarto, as análises irão abordar a cidade ressignificada por meio de ações dos
usuários enquanto produção – espontânea e deliberada – de vitalidade para as ambiências.
Contudo, este tópico deverá evidenciar as tensões entre a ordem próxima e a ordem
distante, entre a cidade imaginada e aquela que se forma na polifonia dos imaginários
dos usuários, a fim de identificar as rupturas com a ordem programada. Nesse sentido,
os grupos que abordam a imagem de São Paulo na contramão da cidade global, a
resistência e luta pelo direito a cidade, a arte urbana e o vandalismo poético, e, por fim,
interrupções e travessias: apropriações e fronteiras serão priorizados. Nestes grupos
encontram-se as imagens de uma cidade em que o usuário – enquanto “designer”,
que promove “intervenções culturais no espaço” (Ferrara, Op. Cit) – é coprodutor da
visualidade urbana, portanto, coprodutor daquela imagem de São Paulo que surge nas
“franjas” da suposta cidade global programada pelos poderes público/privado.
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Capítulo 3

O programa e suas fronteiras
3.1: As fronteiras derivantes
3.2: O nomadismo e a vitalidade das ruas
3.3: Os aparelhos programadores: ruas “mortas” como “cidade ideal”
3.4: A guerrilha das semiosferas

O olhar percorre as ruas como se
fossem páginas escritas: a cidade
diz tudo o que você deve pensar...
Italo Calvino - As cidades invisíveis
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3.1: As fronteiras derivantes
Para iniciar esta etapa, elaborada a partir dos índices coletados na pesquisa empírica,
vale ressaltar uma diferença elementar entre o modo como a maioria dos usuários se
deslocam pela cidade e como essa mesma ação é feita por um derivante – ou um “usuário
atento”, conforme enunciado no final do Capítulo 1 –, que se encontra deliberadamente
inserido em um outro contexto, em uma outra maneira de ver ao andar. Tal diferenciação,
que não é restrita à deriva – tampouco ao método da presente pesquisa –, revela alguns
aspectos que podem sustentar a argumentação sobre a dinâmica que produz a visualidade
urbana, tanto por parte da ordem distante, quanto da ordem próxima.
Não obstante, pode-se dizer que qualquer deslocamento pelas ruas da cidade supõe,
pelo menos, dois pontos e uma linha entre eles. A movimentação cotidiana dos usuários
– uma vez programada – prevê, majoritariamente, um ponto de saída, uma linha (trajeto)
e um ponto de chegada. Para o derivante, além desta relação entre pontos e linhas, que
é inerente a qualquer deslocamento, há outras possibilidades. Nos momentos de tomada
de decisão – mesmo de forma espontânea – o derivante se vê, com frequência, em um
ponto no qual cruzam mais de uma linha. Embora os outros usuários se encontrem,
eventualmente, em situações similares, tal condição é um dos fundamentos da deriva e,
portanto, trata-se de uma constante nesta maneira de se movimentar e observar a cidade.
A fim de exemplificar essa diferença, propõe-se imaginar um usuário qualquer que
caminha pela cidade. Ele até poderia estar dirigindo um carro, dentro de um ônibus, ou
mesmo pedalando, mas uma vez que a deriva foi procedimento escolhido e aplicado
nesta pesquisa, caminhar é a ação mais indicada. Contudo, na maioria dos casos, o
usuário anda com um objetivo específico e seu deslocamento é diretamente determinado
por este. Portanto, ele não costuma mudar de rumo: vai de um ponto ao outro percorrendo
uma linha. Tal conduta é um indício do programa que orienta a mobilidade do usuário,
está diretamente relacionado à vida contemporânea, ao modo de produção capitalista e
ao ritmo que este impõe à cidade e aos seus usuários.
O derivante, por outro lado, não tem como objetivo chegar a algum lugar, mas
simplesmente percorrer um trajeto que se faz na medida em que caminha. Por isso, é
mais “livre” pra olhar para trás, parar e conferir algo que lhe chamou a atenção, mudar
de calçada, inverter o percurso e assim por diante. Sendo assim, quando está à deriva, o
usuário tem uma multiplicidade de vetores possíveis para desenvolver uma caminhada.
O que não acontece na situação ordinária da maioria, que normalmente utiliza apenas
um vetor e no máximo olha para os lados, para cima ou para trás. Afinal, qualquer
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mudança de rumo pode ser encarada como um desvio de percurso e pode resultar, entre
outras coisas, no atraso do usuário nos seus compromissos cotidianos. Na deriva esta
multiplicidade de vetores é sua condição primordial, representada pelos situacionistas
no mapa The Naked City, conforme foi visto no Capítulo 2.
Nessa perspectiva, é possível relacionar essas duas formas de se movimentar pela
cidade com uma distinção espacial elaborada por Deleuze e Gattarri. Segundo tais
conceitos, enquanto o derivante caminharia por um “espaço liso”, o usuário “comum”
o faria por um “espaço estriado”. Embora se trate de duas manifestações do espaço que
possuem diferentes configurações, eles podem coexistir em um mesmo lugar, em uma
mesma delimitação territorial. Uma das diferenças entre os dois espaços é a relação
inversa entre ponto e linha: “um ponto entre duas linhas no liso e uma linha entre dois
pontos no estriado” (Deleuze e Gattarri, 2008: 187), contudo, existem muitas outras:
O espaço liso e o espaço estriado, – o espaço nômade e o espaço
sedentário, – o espaço onde se desenvolve a máquina de guerra e o
espaço instituído pelo aparelho de Estado, – não são da mesma natureza. Por vezes podemos marcar uma oposição simples entre os dois
tipos de espaço. Outras vezes devemos indicar uma diferença muito
mais complexa, que faz com que os termos sucessivos das oposições
consideradas não coincidam inteiramente. Outras vezes ainda devemos
lembrar que os dois espaços só existem de fato graças às misturas entre
si: o espaço liso não para de ser traduzido, transvertido num espaço
estriado; o espaço estriado é constantemente revertido, devolvido a um
espaço liso. (2008: 179-180)

Os conceitos de máquina de guerra (nômade) e de aparelho de Estado (sedentário)
são – para esses autores – agenciamentos1 de diferentes naturezas que, por sua vez,
desenvolveram complexas relações no transcurso do processo civilizatório da
humanidade. Embora pareçam metáforas, estes termos são baseados em fatos “geohistóricos” (Haesbaert e Bruce, 2002) e reais. Entretanto, podem ser articulados em
diferentes contextos, como fazem os próprios autores. Contudo, explicá-los com a
profundidade necessária para sua compreensão imediata, supõe uma digressão que pode
atrapalhar o andamento da pesquisa. Por enquanto, a primeira coisa a ser esclarecida
é que a máquina de guerra nômade “não tem, necessariamente a guerra como objeto”
(Deleuze e Guattari, 2008: 101). Nesse sentido, o conceito não será usado para falar da
1- DELEUZE, Gilles e GUATARRI, Félix, Mil Platôs Vol.2, 2011: “Segundo um primeiro eixo, horizontal, um
agenciamento comporta dois seguimentos: um de conteúdo, o outro de expressão. Por um lado, ele é um agenciamento maquínico de corpos, de ações e paixões, mistura de corpos reagindo uns sobre os outros; por outro
lado, agenciamento coletivo de enunciação, de atos e de enunciados, transformações incorpóreas sendo atribuídas aos corpos. Mas, segundo um eixo vertical orientado, o agenciamento tem, de uma parte, lados territoriais
ou reterritorializados que o estabilizam e, de outra parte, picos de desterritorialização que o arrebatam.” (p. 31)
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“guerra” como tal, mas dos diferentes modos que o poder público/privado e os usuários
atuam nos usos e nas apropriações dos lugares da cidade.
Entretanto, é preciso ressaltar que tais agenciamentos não são simétricos à
ordem próxima e à ordem distante, embora apresentem uma correlação sugestiva. Por
vezes, a ordem distante – que, evidentemente, está relacionada com o aparelho de
Estado – configura um agenciamento de máquina de guerra: “O estado por si só não
tem máquina de guerra; esta será apropriada por ele exclusivamente sob forma de
instituição militar, e nunca deixará de lhe criar problemas” (2008: 16). Nesta pesquisa,
isso também não quer dizer que a máquina de guerra apropriada pelo aparelho de
Estado será necessariamente “militar”, como foi dito, eles podem ser articulados em
outros contextos2. Esta questão será retomada mais adiante, ressaltando a operação
que permite o agenciamento sedentário interagir constantemente com o nômade, o
“aparelho de captura” (Deleuze e Guattari, 2008: 111).
Neste momento, o mais importante é elucidar as diferenças e a dinâmica
de tradução e transformação entre os espaços lisos e estriados, visto que elas são
representativas para diferenciar o que qualifica o caminhar do derivante em relação
aos outros usuários, além das outras relações engendradas por estes dois tipos
de espaço. Contudo, outra diferença básica entre eles é que “o espaço sedentário
é estriado, por muros, cercados e caminhos entre os cercados, enquanto o espaço
nômade é liso, marcado apenas por ‘traços’ que se apagam e se deslocam com o
trajeto” (Deleuze e Guattari, 2008: 52). Nesse sentido, as cidades são um “espaço
estriado por excelência” (2008: 188), com sua malha de logradouros, construções,
redes de esgoto, cabeamento de eletricidade etc.
Pode-se dizer, portanto, que as “estrias” da cidade estão no campo da tecnosfera
elaborada por Milton Santos, mas uma vez que tecnosfera e psicosfera são categorias
redutíveis uma à outra, a primeira “condiciona os novos comportamentos humanos (...)
que constituem a base operacional de novos automatismos sociais” (Santos, 2006: 172).
Portanto, além dessas “estrias físicas” que ilustram a ideia de uma “cidade programada”
e supõem, necessariamente, um espaço estriado, existem aquelas invisíveis e/ou
simbólicas, que constituem uma das possíveis faces da interação entre psicosfera e
tecnosfera e que podem atrair a atenção do derivante.

2 - No caso desta citação, os autores estão se referindo ao Estado arcaico, quando esta apropriação ocorreu
pela primeira vez. No entanto, para os Deleuze e Guattari, a instituição militar sempre será uma máquina de
guerra apropriada, ou “capturada”, pelo Estado; inclusive no atual modelo capitalista.
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Em oposição à cidade, o mar é o um bom exemplo de espaço liso; no entanto,
este foi gradativamente estriado (programado) através das navegações apoiadas no
desenvolvimento da geometria, da geografia e da ciência cartográfica, sobretudo a partir
do Renascimento. Configurando também essas “estrias invisíveis”:
É aqui que se coloca o problema muito especial do mar, pois este
é o espaço liso por excelência e, contudo, é o que mais cedo se viu
confrontado com ás exigências de uma estriagem, cada vez mais estrita.
(...) É no mar que pela primeira vez o espaço liso foi domado, e se encontrou um modelo de ordenação de imposição do estriado, válido para
outros lugares (Deleuze e Guattari, 2008: 185 e 187).

Pensando a deriva enquanto uma metáfora náutica, assim como foi descrita –
“empurrando e puxando a alma sensível ao longo dos seus redemoinhos e correntezas”
(Sadler, Op. Cit) –, tal modo de deslocamento opera uma espécie de “alisamento
retroativo” da cidade, “um percurso nômade em espaço liso, que faz com que a cidade
vomite um patchwork3, diferenciais de velocidade, retardos e acelerações, mudanças
de orientação e variações contínuas...” (Deleuze e Guattari, 2008: 189). É, portanto,
desta maneira que a deriva, bem como outras formas de “alisamento retroativo”, podem
“desprogramar” o usuário do ritmo que ordena a mobilidade dos corpos na cidade.
Desse modo, o importante não é apenas identificar e nomear esses espaços, mas
compreender como eles se misturam apresentando características distintas e complexas:
Mas, justamente, o que nos interessa são as passagens e as combinações, nas operações de estriagem e alisamento. Como o espaço é
constantemente estriado sob a coação de forças que nele exercem; mas
também como ele desenvolve outras forças e secreta novos espaços lisos através da estriagem. Mesmo a cidade mais estriada secreta espaços
lisos (…) Às vezes bastam movimentos, de velocidade ou de lentidão,
para recriar um espaço liso. Evidentemente, os espaços lisos por si só,
não são liberadores. Mas é neles que a luta muda, se desloca, e que a
vida reconstitui seus desafios, afronta novos obstáculos, inventa novos
andamentos, modifica os adversários. (Deleuze e Guattari, 2008: 214)

Contudo, ao caminhar à deriva, ao escalar as construções (estrias) – como fazem os
pixadores e os traceurs –, ao deslizar sobre as rodas de um skate utilizando os obstáculos
(estrias) na execução de manobras e saltos, além de diversas outras ações; usuários estão liberando e evidenciando os espaços lisos da cidade; um “alisamento retroativo”, conforme o
3 - DELEUZE, Gilles e GUATARRI, Félix, Mil Platôs Vol.5, 2008: Tal termo foi utilizado pelos filósofos para
exemplificar a mistura entre os dois tipos de espaço: “É como se um espaço liso se destacasse, saísse de um
espaço estriado, mas havendo correlação entre ambos, um retomando o outro, este atravessando aquele e, no
entanto, persistindo uma diferença complexa” (p. 183).
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termo usado pelos autores. Essas operações sustentam a argumentação proposta no Capítulo
1, que tem como base uma cidade em conflito, pois as ações dialógicas, polifônicas, imprevisíveis e espontâneas dos usuários – que parecem ser as responsáveis pela vitalidade dos
lugares – refletem algumas características do espaço liso apontadas na citação anterior, bem
como a mudança e o deslocamento da luta, novos desafios e invenção de novos andamentos.
Tais ações estão, por sua vez, em constante tensão com o espaço estriado pelo aparelho
de Estado que, nesse caso, é um agenciamento que atua tanto na ordem distante, quanto
na ordem próxima, supondo que esta deve se submeter aos códigos preestabelecidos pelo
programa da primeira. Quando isso não acontece, é possível inferir que entra em ação o
agenciamento chamado de “máquina de guerra”, uma vez que este tem como intenção
transformar o espaço estriado em espaço liso (DELEUZE E GUATTARI, 2008).
Se o programa é um reflexo do espaço estriado, pode-se dizer que no liso – no qual se
desenvolve o agenciamento nômade, a máquina de guerra –, ocorre as ações direcionadas
contra o mesmo. Entretanto, nem sempre a máquina de guerra e os espaços lisos atuam
contra o programa, muitos indícios levam a crer que quando o poder público/privado opera
neste agenciamento, o programa se atualiza, se modifica, e tende a se consolidar ainda mais.
Nessa perspectiva, uma hipótese que pode ser levantada com base no que foi
observado e apreendido nas derivas: quando a ordem próxima atua neste agenciamento,
suas ações escapam ao programa, e novos andamentos são inventados. Por outro lado,
quando a ordem distante entra no agenciamento da “máquina de guerra”, ela também
pode promover um “alisamento retroativo” do espaço estriado, mas, nesse caso, ao invés
de romper com o programa, são inventados novos andamentos programados e/ou novos
programas em andamento. “Uma das tarefas fundamentais do Estado é estriar o espaço
sobre o qual reina, ou utilizar os espaços lisos como meio de comunicação a serviço de
um espaço estriado” (Deleuze e Guattari, 2008: 59).
Dessa maneira, o termo ordem distante – enquanto instância híbrida de poderes (o
público e o privado) – mostra-se fértil, pois transita com facilidade entre os agenciamentos
e, consequentemente, entre os dois tipos de espaço:
Certamente, a estriagem subsiste em suas formas mais perfeitas e severas; não obstante, remete, sobretudo ao polo estatal do capitalismo, isto
é, ao papel dos modernos aparelhos de estado na organização do capital. Em compensação, no nível complementar dominante de um Capitalismo Mundial Integrado (ou antes integrador), um novo espaço liso
é produzido onde o capital atinge sua velocidade “absoluta”, fundada
em componentes maquínicos. (Deleuze e Guattari, 2008: 201-203)
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Portanto, é possível inferir, com base nos indícios apreendidos nas derivas, que
existe diferença entre os “alisamentos retroativos” da cidade de São Paulo, uma diferença
entre as ações promovidas pelos usuários (ordem próxima) e, por outro lado, pelo poder
público/privado (ordem distante).
Na Vila Madalena, por exemplo, há uma nítida ruptura com o programa nas relações
que o bairro engendra com a “arte urbana” e, com isso, novos andamentos são inventados
na efemeridade destas intervenções que produzem, diariamente, novas referências e
formas de interação com os usuários. Os pixadores, grafiteiros e outros “artistas da rua”
– atuando como “máquina de guerra” – fazem da “Vila” um patchwork que oscila entre
espaços lisos e estriados.
No mesmo bairro, o mercado imobiliário – enquanto “máquina de guerra” – vem,
supostamente, alisando violentamente o espaço estriado já existente. Com demolições
cada vez mais constantes, esse mercado vai aos poucos desconfigurando a imagem do
bairro, a fim de construir novos empreendimentos (estrias) mais lucrativos. No entanto,
esse procedimento está totalmente previsto no programa e é fundamental para que
continue vigorando. Esta questão – que não se restringe à Vila Madalena, mas está
presente por toda a cidade – será retomada adiante com maior profundidade.
A fim de compreender a ambiguidade entre esses tipos de espaço e suas
manifestações, é importante relembrar que há uma soberania das ações da ordem
distante sobre as ações da ordem próxima. Além disso, tudo leva a crer que os resultados
da primeira colaboram mais com a “morte” das ruas do que os da segunda. Nesse
sentido, é possível dizer que a maioria das intervenções urbanas promovidas pelo poder
público/privado exerce uma influência mais impactante e agressiva no uso do espaço do
que as efêmeras intervenções dos usuários. Uma torre de vinte andares com um pátio
segredado no térreo altera muito mais a usabilidade de uma rua do que os desenhos e
assinaturas nos muros e paredes das edificações, pois estes, normalmente, atuam mais
na visualidade, sem causar restrições aos usos.
Portanto, faz sentido dizer que a ordem distante cria, supostamente, espaços lisos
com a intenção de reconfigurar o espaço estriado, e o faz sempre de forma planejada,
pois sua meta é manter o programa. A construção de um edifício de grandes proporções
está sempre inserida no programa, mesmo que, eventualmente, a ordem distante utilize
artifícios para alterá-lo, a fim de que se adapte às suas intenções mercadológicas. A
ordem próxima, em contrapartida, agindo muitas vezes contra o programa, cria os
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espaços lisos de uma maneira tão imprevista e heterogênea, que impossibilita um
julgamento preciso de suas intenções.
Por outro lado, é certo que também existem “agenciamentos nômades” da ordem
próxima que interferem na usabilidade e, nesse caso, o mercado informal dos camelôs é
um bom exemplo: a ocupação que fazem das calçadas gera grandes impactos no uso das
ruas, contudo, pelo fato de não serem fixos e volumosos como as construções e operações
urbanas patrocinadas pela ordem distante, não criam novos espaços estriados. Além
disso, há indícios de que o desordenado e imprevisto espaço liso ocupado pelos camelôs
não é tão prejudicial aos interesses dos lojistas como é, muitas vezes, afirmado pelos
mesmos. Segundo uma reportagem do Jornal Valor Econômico4, o movimento da Rua 25
de Março, famosa pelo comércio informal no centro de São Paulo, vem caindo na medida
em que os “vendedores nômades” estão deixando a rua por causa da fiscalização:
Para os lojistas da região da 25 de Março, a redução no número de
ambulantes prejudicou os negócios. “Desde que a polícia começou a
expulsar os camelôs as vendas caíram pela metade. Se eles voltassem,
acho que recuperaríamos o movimento”, diz Maria Denise Silva Lima,
gerente da loja de bijuterias America Bijoux, na 25 de Março.

Os camelôs interferem muito na visualidade e usabilidade das ruas, muitas vezes
de uma forma que pode ser negativa. No entanto, eles exercem uma função que, mesmo
indiretamente, pode trazer benefícios, tanto para produção de vitalidade nas ruas, quanto
para atender interesses da ordem distante. Nesse sentido, apesar de se tratar de uma
relação conflituosa, existem pontos de contato que a torna bastante complexa, pois tal
conflito pode ser positivo, mesmo que isso não seja percebido pela maioria. O modo
programado de atuação do poder público/privado está em constante atrito com a maneira
espontânea e imprevisível com a qual esses “agenciamentos nômades” interferem na
ocupação do tecido urbano, entretanto, tal espontaneidade tem se mostrado um fator
fundamental para a vitalidade dos lugares da cidade.
Desse modo, a visualidade concreta da cidade, aquela que esta pesquisa – adotando
a deriva como método –, pretende revelar e interpretar, é uma coprodução do poder
público/privado e dos usuários que, por sua vez, resulta em um patchwork de constante
tradução entre espaços estriados e lisos, entre uma codificação programada e outra
imprevista. Conforme foi mencionado na primeira citação sobre os dois tipos de espaço:
“eles só existem de fato graças às misturas entre si: o espaço liso não para de ser traduzido,
4 - Jornal Valor Econômico, Publicado dia 10/04/2012. Disponível em: http://clippingmp.planejamento.gov.br/
cadastros/noticias/2012/4/10/fiscalizacao-e-crescimento-tiram-camelos-da-rua-em-sp. Acessado em: 29/04/2012.
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transvertido num espaço estriado; o espaço estriado é constantemente revertido,
devolvido a um espaço liso” (Deleuze e Guattari, 2008, Op. Cit). Esse mecanismo de
tradução remete àquela fronteira semiótica, elaborada por Lótman, já abordada nesta
dissertação no momento em que foi levantada a hipótese de que o programa traçaria
uma espécie de fronteira semiótica, constantemente rompida e renovada pelas explosões
provocadas pelas ações imprevisíveis dos usuários.
A fim de relacionar outras teorias com aquelas discutidas no Capítulo 1, a
abordagem de Deleuze e Guattari sobre as tensões entre o que eles chamaram de “ciência
nômade” e “ciência de Estado” deve ser introduzida, pois nela aparece uma concepção
de fronteira muito similar à da semiótica da cultura.
É que as duas ciências diferem pelo modo de formalização, e a ciência
de Estado não para de impor sua forma de soberania às invenções da
ciência nômade; só retém da ciência nômade aquilo que pode apropriarse, e de resto faz um conjunto de receitas estritamente limitada, sem
estatuto verdadeiramente científico, ou simplesmente o reprime e o
proíbe. É como se o “cientista” da ciência nômade fosse apanhado
entre dois fogos, o da máquina de guerra, que o alimenta e o inspira,
e o do Estado, que lhe impõe uma ordem de razões. (...) Por isso, o
mais importante talvez sejam os fenômenos fronteiriços onde a ciência
nômade exerce pressão sobre a ciência de Estado, e onde, inversamente,
a ciência de Estado se apropria das invenções da ciência nômade. (...) o
Estado não se apropria da máquina de guerra sem submetê-las a regras
civis e métricas que vão limitá-la de modo estrito, controlar, localizar a
ciência nômade, e proibi-la de desenvolver suas consequências através
do campo social. (Deleuze e Guattari, 2008: 26-27)

Com base nesta citação, é possível afirmar que “a travessia da fronteira não seria
sem consequência para seus autores” (Augé, 2010: 24) e, sobretudo, que “as fronteiras
não se desfazem jamais, elas se redesenham. É o que nos ensina o movimento do
conhecimento científico, que desloca progressivamente as fronteiras do desconhecido.”
(2010: 25). Para Lótman, a estrutura metalinguística da ciência apresenta similaridades
e, portanto, é possível encontrar uma aproximação entre as citações acima e as teorias
da semiótica da cultura:
Al trazar las fronteras del repertorio de los sistemas semióticos, y de
la conversión de éstos en un sistema único, la estructura metalingüística trabaja en dos direcciones. Por un lado termina de organizar de
una manera más rigurosa este heterogéneo mundo semiótico, en parte
traduciéndolo a su propio lenguaje, y en parte excluyéndolo de sus límites. Precisamente en este proceso se forman la fisonomía “racional”
de la cultura y la anticultura “irracional” que se le opone. Esta última
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es desplazada, la mayoría de las veces, a la reserva evolutiva del sistema, garantizando el dinamismo de éste. (…) Incluso los textos científicos, que deberían crearse dentro de los límites de los metalenguajes
“puros”, se contaminan con analogías, imágenes y otros préstamos de
esferas semióticas distintas, ajenas a ellos.
Ao traçar as fronteiras do repertório dos sistemas semióticos, e a
conversão destes em um sistema único, a estrutura metalingüística
trabalha em duas direções. Por um lado, acaba de organizar de maneira
mais rigorosa este heterogêneo mundo semiótico, em parte traduzindo-o em para sua própria linguagem e, em parte, excluindo-o dos seus
limites. Precisamente nesse processo se forma a fisionomia “racional”
da cultura e da anticultura “irracional” que se opõe a ela. Esta última é
deslocada, a maior parte das vezes, para reserva evolutiva do sistema,
garantindo o dinamismo deste. (...) Até mesmo os textos científicos,
que deveriam ser criados dentro dos limítes “puros”, são contaminados
por analogias, imagens e outros empréstimos de distintas esferas semióticas, que estão fora deles. (Lótman, 1999: 22-23)

Segundo Deleuze e Guattari, esses fenômenos fronteiriços são importantes pois,
com base neles, é possível identificar a dinâmica de tradução entre as duas instânicas: a
“nômade”, que é afeita aos espaços lisos, e a “de Estado”, que conforme foi visto, tem
como meta o estriar o espaço. No mesmo sentido, o conceito de fronteira em Lótman
é fundamental para compreender as trocas comunicacionais entre os sistemas sígnicos
da cultura, principalmente entre aqueles já estabelecidos com os outros, externos à eles,
que o semioticista chama de “anticultura”.
Entretanto, a deriva – enquanto “alisamento retroativo” do espaço estriado da cidade
– pôde iluminar essas fronteiras, possibilitando uma percepção de imagens da cidade
que – muito além daquela programada e homogênea da cidade global –, configura esse
patchwork polifônico dos textos da “cultura urbana”. Além disso, pensar e interpretar as
visualidades da cidade a partir dessas duas manifestações espaciais supõe um contexto
epistemológico que, além de sustentar os argumentos desta pesquisa, ressalta a importância
da deriva como método que possibilita apreender a imprevisibilidade dessas visualidades
urbanas e das espacialidades geradas por elas. Nesse sentido, Ferrara defende que:
A matriz do conhecimento clássico se apoiava na dicotomia sujeito/
obejeto e, sobretudo, sobre a hegemonia do primeiro sobre o segundo,
alicerçando a segurança do conhecimento linear de explicação apoiada
na contiguidade necessária entre causas e consequências. O espaço
estriado, ao contrário, quando se mistura ao espaço liso, substitui a
explicação pela interpretação falível, mutável e tão evolutiva quanto
imprevisível. (2008: 70)
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Desse modo, analisar a imagem da cidade nas suas manifestações cotidianas, supõe
interpretar as “estrias” e os processos de “alisamento” da cidade com um olhar que
supere a hegemonia do sujeito sobre o objeto. Conforme foi mencionado no Capítulo 1
desta dissertação, a tecnosfera possui uma autonomia intersubjetiva e, nessa perspectiva,
a clássica dicotomia se torna inoperante, uma vez que:
O objeto, inicialmente um prolongamento do ato do ser humano, numa
funcionalidade essencial, ferramenta generalizada, desprende-se desta
inserção na ação para passar ao nível de uma parte do Umwelt (ambiente), pois se transformará num elemento do sistema, resultando no
condicionamento do ser humano pelo ambiente. (Moles, 1981: 11)

Na mesma esteira de pensamento, Bruno Latour afirma que tal separação é um dos
fundamentos “constituição moderna”, entretanto, esta não passou de uma proliferação
de “híbridos tão numerosos que ninguém mais entende como absorvê-los na antiga terra
prometida da modernidade” (2009: 130):
Vamos dizer apenas que os quase-objetos quase-sujeitos traçam redes. São reais, bem reais, e nós humanos os criamos. Mas são coletivos, uma vez que nos ligam uns aos outros, que circulam por nossas
mãos e nos definem por sua própria circulação. São discursivos,
portanto, narrados, históricos, dotados de sentimento e povoados de
actantes com formas autônomas. São instáveis e arriscados, existenciais e portadores de ser. (2009: 88)

“Ignorante das suas internas contradições, o moderno é coeso na edificação de uma
ordem planejada na reflexão e na ação e defendida através da comunicação” (Ferrara,
2009). Pensando a cidade enquanto objeto de uso coletivo, conforme enunciado por
Argan (Op. Cit), a compreensão desta rede de “quase-objetos e quase-sujeitos” deve ser
interpretada como uma hibridização entre tecnosfera, psicosfera e semiosfera – objetos,
ações de sujeitos e signos – que, em constante interação, revelam o patchwork que é a
cidade formada pelo confronto entre seu espaço genuinamente estriado e as inúmeras
operações de “alisamento retroativo” que nele acontecem.
Dessa forma, superando a dicotomia sujeito/objeto e a hegemonia do primeiro sobre
o segundo, supera-se, também, a dicotomia entre cultura e natureza visto que, baseandose nesses paradigmas, a ordem distante constituiu seu ideal de progresso. Para Flusser
(2011b: 80), essa “visão é deformada por um preconceito do senso comum” da cultura:
Tudo que é necessário e dispensável chamo de “natureza”, tudo que
é desnecessário e indispensável chamo de “cultura”. Progresso é
transformar coisas necessárias e dispensáveis em desnecessárias e
indispensáveis. Natureza é anterior à cultura, e progresso é trans197

formar natureza em cultura. (...) Tal preconceito do senso comum é
logicamente contraditório, ontologicamente falso, existencialmente
insustentável, e deve ser abandonado. (Flusser, 2011b: 80)

Pensar a cidade como imagem na forma um patchwork – como uma “colcha de
retalhos” em que as imagens, os “designs”, produzidos pelos usuários são parte dela, e
não uma “sujeira” nas imagens patrocinadas pelo poder público/privado –, supõe um
modo de vivenciar e, sobretudo, de interpretar essas imagens que não passam pela via
do “progresso”, mas pelo “devir” destas. “Talvez seja preciso dizer que todo progresso
se faz no espaço estriado, mas é no espaço liso que se produz todo devir” (Deleuze e
Guattari, 2008: 195).
As coloridas bancas de camelôs infladas de mercadorias “piratas”; a “arte” dos
pixadores e os elaborados graffitis e murais que a cada dia resignificam os lugares; as
habitações improvisadas dos moradores de rua; os criativos carrinhos dos catadores de
lixo estampados com sucatas, desenhos, mensagens, páginas de revista e publicidades
“desviadas” – no sentido cunhado pelos situacionistas –; os carros que enfrentam
diariamente a contradição entre a mobilidade veloz e imobilidade total; os veículos
pesados que transportam mercadorias e pessoas pelos bairros e entre outras cidades;
as heterogêneas fachadas das casas; os prédios com comércio no térreo; as bancas de
jornais e revistas; os condomínios segregados; as torres espelhadas; os homogêneos
bairros jardim; os monumentos; os imóveis abandonados; os velhos galpões fabris; as
praças; as ocupações de moradias ilegais; as favelas; os gestos apressados de alguns
usuários e os mais descontraídos de outros; os usuários que “profanam” as construções
e o mobiliário urbano com a prática de esportes e/ou propondo novos usos; e mais uma
infinidade de outras ações, afetos, corpos, objetos, signos etc., compõem a “colcha de
retalhos” que é a cidade como imagem vista pelo derivante e por muitos usuários.
Se essa mistura – essa imagem híbrida – é vista com aquele “preconceito do senso
comum” descrito por Flusser, que supõe a superioridade do sujeito sobre o objeto e da
cultura sobre a natureza, faz sentido pensar que este conflito resulta na “sujeira” e na
“deterioração” daquela imagem “limpa” que se espera do “progresso” de uma cidade
global. Para Ferrara (2009) a “proposição, veiculação e conservação dessa ordem, se situa
na gênese da comunicação como ciência social que se coloca como instrumento do Estado
e, como consequência, que ensina a ver aquilo que se deve ser, ou que se deve ver”.
Por outro lado, vista como ela é de fato, uma mistura de imagens e mensagens
impossíveis de domesticar de forma programada, a cidade como imagem se forma no
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devir das combinações cotidianas engendradas pela rede de interações entre pessoas,
“coisas” e signos. Mais do que imaginada e programada pela ordem distante, a imagem
da cidade é constituída por uma mistura de visualidades absolutamente imprevisíveis:
Enquanto meio comunicativo, a visualidade vai muito além da imagem
e, como consequência, não é apenas visual, mas polissensível e híbrida,
pois convoca a energia de todos os sentidos que, em diálogo, orientam-se para a mediação, para a troca que não é linear porque, não planejada, pode encontrar paradoxos que assinalam incomunicação ou sua
estéril realidade. (Ferrara, 2009)

Nesse sentido, é possível afirmar que a deriva possibilitou reconhecer e interpretar
muitas dessas visualidades e, desse modo, permitiu passar da recepção para a percepção,
da visualidade que designa “a imagem que frouxamente se insinua na constatação
receptiva do visual físico e concreto das marcas fixas que referenciam a cidade e a
identificam entre cidades” (Ferrara, 2002: 120), para a visibilidade:
que corresponde à elaboração perceptiva e reflexiva das marcas
visuais que ultrapassam o recorte icônico para serem flagradas em
sutis indícios que, ao se tornarem visíveis, cobram a taxa de uma
reação ativa adequada à sua complexa e cambiante materialidade.
(2002: 120-121)

Contudo, a partir dos grupos nomeados no final da pesquisa empírica que, por sua vez,
articularam aquela “série indiciada” apreendida nas derivas, pretende-se – nos próximos
itens deste capítulo – analisá-los com base nestas teorias que, mais do que enquadrar
essas visualidades e imagens em dicotomias que não são capazes de compreendê-las, visa
revive-las pelo movimento de suas fluídas e “derivantes” fronteiras.
Segundo Augé (2010: 19), “se noção de fronteira é boa para pensar é porque ela está
no cerne da atividade simbólica”, nesse sentido, o antropólogo se refere às fronteiras
geográficas, culturais, linguísticas, naturais, sexuais, políticas etc. Por outro lado, a
dinâmica das fronteiras baseada nas suas aberturas, conforme foi descrita por Lótman
e sustentada por Deleuze e Guattari, permite um modo de ver e interpretar a cidade
que “reside na recusa das totalidades acabadas e no fato de se assinalar fronteiras para
explorá-las ou ultrapassá-las” (Augé, 2010: 26).
Essa dinâmica, que favorece a produção de informação nova, é flagrada nas misturas
entre as imagens previstas no programa e as visualidades espontâneas e imprevisíveis,
em outras palavras: pelos espaços estriados e pelos “alisamentos retroativos” (Deleuze e
Guattari), pelos discursos e pelos diálogos (Flusser), pelos dispositivos de secularização
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e pelas profanações (Agamben), pelos “processos graduais” e os “explosivos” (Lótman);
em suma, pelo devir da cidade como visibilidade que se renova a cada instante.

3.2: O nomadismo e a vitalidade das ruas
Partindo da afirmação de Augé (Op. Cit.) ao dizer que a “noção de fronteira é boa
para pensar”, seria interessante abordar aquelas – não menos simbólicas – que separam
os bairros e/ou as unidades de ambiências5. Pois, com base em indícios apreendidos
nas derivas, é possível dizer que elas podem elucidar algumas questões relacionadas à
maneira como esse patchwork composto de espacialidades imprevistas e programadas
se combinam e se tencionam na composição da visualidade urbana.
Mesmo não tratando exatamente do mesmo tipo de fronteira abordada no item
anterior, estas que separam os bairros podem exercer funções similares. O que, por
sua vez, sustentaria o enunciado de Augé. Tal semelhança é, inclusive, comentada
por Lótman: “A fronteira geral da semiosfera se cruza com as fronteiras dos espaços
culturais particulares. Nos casos em que o espaço cultural tem um caráter territorial,
a fronteira adquire o sentido especial do seu significado elementar6”. Partindo do
princípio que os bairros possuem qualidades próprias e, muitas vezes, configuram uma
“cultura” própria, o mecanismo de tradução da fronteira semiótica pode, portanto,
operar de maneira análoga.
Nesse sentido, é preciso ressaltar as diferenças entre estas duas formas de “traçar
fronteiras”: por bairros e por unidades de ambiência. O primeiro é uma delimitação
formal e, contudo, é promovida pela ordem distante. Sua elaboração se baseia em
contextos históricos e, mais recentemente, nos planos diretores e de zoneamento.
Logo, pode-se dizer que o bairro é uma delimitação programada que reúne lugares que
apresentam semelhanças e proximidade na cidade. Tal formalização é o que identifica
um bairro específico dos outros, mas, no entanto:
As características físicas que determinam os bairros são continuidades temáticas que podem consistir numa infinita variedade de componentes: textura, espaço, forma, detalhe, símbolo, tipo de construção, usos, atividades, habitantes, estados de conservação, topografia.
(Lynch, 1997: 75)
5 - Vale lembrar que o termo cunhado pelos situacionistas não é usado pelo “senso comum” e tampouco em
trabalhos científicos, mas, no entanto, se enquadra no método e no corpo teórico desta pesquisa.

6 - Lótman, Iuri. La semiosfera II,1999. “La frontera general de la semiosfera se interseca con las fronteras de los
espacios culturales particulares. En los casos en que el espacio cultural tiene un carácter territorial, la frontera adquiere un sentido especial en el significado elemental.”(p. 24-25)
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A partir desta citação, é possível dizer que o traçado das fronteiras de um bairro
– mesmo programado – se baseia em dados abstratos e inconsistentes. Nesse sentido,
elas podem constituir muitas configurações: “os bairros têm vários tipos de fronteiras.
Algumas são sólidas, definidas e precisas. (...) Outras podem ser flexíveis ou incertas”,
e também “existem as regiões sem quaisquer fronteiras” (Lynch, 1997: 77).
Prevendo essa imprecisão, o conceito dos situacionistas de unidade de ambiência
define uma delimitação espacial espontânea criada pela deriva e, portanto, não é
programada como a anterior. Desse modo, é importante ressaltar que essa forma de
perceber e traçar fronteiras não deve, necessariamente, ser comparada com aquela
que separa os bairros, pois uma unidade de ambiência pode ser definida por lugares
específicos que se destacam ou mesmo por um lugar localizado entre vários bairros.
No começo do Capítulo 2 a espacialidade formada pelo “Quarteirão da Saúde” e
pelo “quadrilátero da morte” foi considerada uma unidade de ambiência, justamente,
por apresentar características próprias que a difere dos bairros que ali se encontram:
Cerqueira César, Pacaembu, Sumaré e Jardim Paulista.
Desse modo, essas “fronteiras” são traçadas de modo informal e subjetivo.
Entretanto, podem fazer mais sentido que as delimitações oficiais, considerando que
muitos desses limites ignoram aspectos dos bairros que escapam em direção aos
vizinhos e vice-versa. Uma unidade de ambiência é construída pelas generalizações
e associações criadas pelo derivante, o que, por sua vez, coloca em dúvida o próprio
uso do termo “delimitação”. Entretanto, traçar fronteiras sob essas condições é uma
operação mais afeita ao “espacializar” do que ao “delimitar”.
Partindo daquela diferença entre o mapa e o percurso elaborada por Certeau, faz
sentido afirmar que as fronteiras de um bairro coincidem com as do mapa e, por outro
lado, que as de uma unidade de ambiência são formuladas por descrições de percurso. No
entanto, a relação entre elas é fundamental para que o usuário crie os “mapas mentais”
(Lynch, 1997) dos lugares que frequenta: “A cadeia das operações espacializantes
parece toda pontilhada de referências, ao que produz (uma representação dos lugares)
ou ao que implica (uma ordem local)” (Certeau, 2011: 186).
Dessa maneira, com base nestas operações concomitantes, é possível dizer que
esse modo espacialização que tenciona as fronteiras “demarcadas”, pode ultrapassar
o contexto da deriva e ser elaborado por qualquer usuário, uma vez que as fronteiras
“formais” dos bairros nem sempre são capazes de delimitá-los de modo preciso. Tal
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suposição se apoia no fato de que é muito comum entre os usuários não saber definir
com clareza os limites do bairro em que moram e, portanto, é bem possível que utilizem
recursos similares quando precisam “delimitá-lo”.
O que se pretende, é inferir e refletir sobre como o usuário traça – no seu imaginário
– as fronteiras dos lugares em que vive e frequenta. Pois, nessa perspectiva, pode-se dizer
que os usuários, mesmo os mais desatentos, trabalham com “alisamentos retroativos” do
espaço estriado e formalizado pelas demarcações fronteiriças dos mapas. Este último,
por sua vez, é a principal referência que possuem dos limites “oficiais” dos espaços
aos quais se relacionam. Ao imaginar os limites de um bairro com suas impressões
subjetivas que podem não coincidir com a delimitação formal, o usuário promove uma
sutil ruptura não intencional no programa, o que, doravante, demonstraria a fragilidade
deste e de suas fronteiras impostas.
Resumindo a reflexão feita anteriormente: o que distingue as fronteiras traçadas
pelos bairros em relação as das unidades de ambiências é, contudo, uma operação
de “delimitação programada” no primeiro caso, e de “espacialização espontânea” no
segundo. Em outras palavras, a formalização oficial do bairro pelo poder público e a
elaboração genuinamente subjetiva e pessoal da unidade de ambiência. Nesta última
– carregada daquela descrição do tipo percurso –, “o relato tem papel decisivo. Sem
dúvida descreve. Mas ‘toda descrição é mais que uma fixação’, é ‘um ato culturalmente
criador’” (Lótman apud Certeau, 2011: 191).
Portanto, é possível extrair dessa operação de espacialização – que é, por assim
dizer, comum entre os usuários – inferências sobre as tensões entre os espaços lisos
(percurso) e estriados (mapa). Esse “ato culturalmente criador” que é espacializar
a cidade por suas unidades de ambiências, pode apresentar descompassos com as
delimitações formais que o programa impõe; tanto nos mapas, quanto nas ruas.
Mesmo não se tratando de uma ação intencional e direcionada para tal meta, ela
possui algumas características que remete aos espaços lisos, uma vez que “neles a
percepção é feita por sintomas e avaliações mais do que de medidas e propriedades”
(Deleuze e Guattari, 2008: 185). Para Certeau: “Onde o mapa demarca, o relato faz
uma travessia” (2011: 197). Pode-se dizer, portanto, que “medidas” são “demarcações”
e “distâncias” são “travessias”.
Essa ambiguidade entre as “fronteiras” formuladas no imaginário e as formalizadas
– ou “imaginadas” – pela ordem distante, pode indiciar que a percepção do usuário
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é influenciada por fenômenos que ocorrem nesses lugares – nessas delimitações.
Contudo, embora tal operação cognitiva seja fruto de algumas “confusões”, enquanto
“ato culturalmente criador”, ela pode produzir novos significados: “A variabilidade, a
polivocidade das direções é um traço essencial dos espaços lisos (...) e que modifica sua
cartografia” (Deleuze e Guattari, 2008: 54). Nessa perspectiva, o usuário seria capaz
de “traduzir” a informação do mapa (oficial) e criar uma informação nova. Esta, por
sua vez, permite “movimentar” a fronteira de um bairro de acordo com o que nela
acontece ou com as impressões que tem da mesma. Tal operação pode conotar que o
próprio usuário percebe a cidade como um patchwork que, nem sempre, coincide com
o espaço estriado dos mapas e planos de zoneamento.
No item anterior foram tratadas as diferenças entre os deslocamentos do derivante
em relação ao usuário comum, entre os “alisamentos retroativos” promovidos por alguns
usuários e o������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
modo programado dos deslocamentos ordinários no espaço genuinamente estriado da cidade. Neste momento, trata-se de refletir sobre como o imaginário pode romper
com o programa ao perceber limites, fronteiras e lugares de uma forma diferente daquela
representada nos mapas. Mostrando que a cidade não é tão “estriada” como se apresenta,
mesmo que, por outro lado, as demarcações procurem sempre reafirmar essa condição:
Quando a estabilidade do terreno dos referentes e das medidas é esburacada pelo fluxo da vida urbana, pela fluidez da experiência cosmopolita, os mapas nos impediram de fazer nosso próprio caminho ao andar,
de nos aventurar-nos as explorar e traçar novos itinerários, evitando
o risco de perder-nos, sem o qual não há possibilidade de descobrir
(-nos) (Martín-Barbero, 2004: 11-12)

Essa incompatibilidade entre as espacializações que os usuários produzem no
imaginário e a delimitações que lhes são impostas parece ser um reflexo dessa “fluidez
da experiência cosmopolita”. Com base nos conceitos elaborados por Milton Santos,
Ferrara afirma que:
Entre a estabilidade de fixos e a dinâmica de fluxos faz-se a cidade. O
lugar corresponde ao eixo dos fluxos e supõe, portanto, uma instabilidade que prevê cisões e imprevistos que indiciam o jeito de ser de uma
cidade e do cotidiano que escreve a história dos instáveis sentidos dos
lugares. (2002: 127)

Contudo, tanto na divisão formal da cidade em bairros, quanto na divisão informal
em unidades de ambiências, trata-se de reunir aspectos homogêneos que generalizam
os espaços e, desse modo, tornam possível falar de uma “fronteira” entre eles; mesmo
que estas possam ser “movidas” de acordo com a percepção de cada usuário. Portanto, é
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possível supor que a fluidez ou a rigidez das fronteiras de um bairro refletem os aspectos
dos lugares – heterogêneos – que ela comporta. Quando ocorre aquela “instabilidade que
prevê cisões e imprevistos”, ela pode se tornar flexível e, portanto, “manipulável” pelo
usuário. Quando isso não ocorre, demonstra que a homogeneidade do bairro sobrepõe a
heterogeneidade de seus lugares.
A fim de avaliar se o que foi dito até o momento faz sentido, é prudente refletir sobre
essa “instabilidade” que pode ocorrer nos lugares onde estão as delimitações formais,
uma vez que os fatores que definem as fronteiras de uma unidade de ambiência podem
coincidir – para a maioria dos usuários e até mesmo para o derivante mais atento –
com os limites precisos de um determinado bairro, configurando que os limites deste
são bem demarcados. Em contrapartida, muitos usuários podem imaginar as mesmas
fronteiras de forma “equivocada” em relação à delimitação oficial. No entanto, isso
normalmente acontece em bairros nos quais estas não são precisas, configurando que
as características que lhe escapam, são comuns na percepção da maioria dos usuários.
Pelo que foi observado nas derivas, os bairros-jardim da Cia. City configuram
essas fronteiras bem demarcadas em que a divisão formal coincide com a maioria das
impressões mais subjetivas dos usuários. No entanto, trata-se de bairros que, desde
sua concepção – em torno da década de 1920 –, “defendiam em suas escrituras o uso
exclusivamente residencial e a relação das casas com seus lotes ajardinados” (Rolnik
2009: 48). Conforme foi visto na contextualização dos índices da pesquisa empírica,
tanto o Pacaembu, quanto os Jardins América e Europa, são completamente isolados e
segregados em relação aos bairros vizinhos. Por outro lado, nestes últimos, mesmo se
tratando de dois bairros “distintos”, a única separação visível entre eles é o nome das
ruas que se referem aos países dos respectivos continentes, configurando uma única e
singular unidade de ambiência, que, por sua vez, os difere de toda a vizinhança.
Conforme as inferências elaboradas na pesquisa empírica, tais bairros exercem
uma visível influência nos arredores. No caso do Pacaembu, ficou nítido que os focos
de verticalização mais recentes dos bairros vizinhos ocorrem nas suas fronteiras:
Perdizes e Higienópolis. Neste último, chegam a criar “situações de estranhamento
como edifícios de mais de 20 pavimentos na Rua Alagoas e o contraste entre casas e
edifícios na Rua Ceará” (Antonucci, 2006). Além disso, na Cardoso de Almeida – uma
das “fronteiras” do bairro – foram encontrados muitos sinais de abandono e imóveis
disponíveis para alugar ou vender.
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No caso dos Jardins América/Europa – que configuram a maior área homogênea dos
lugares percorridos pelas derivas7 –, além de indícios de abandono nas vias principais, como
a Av. Brasil, apresentaram aquela segurança excessiva que os transformam em bairros quase
impenetráveis para os usuários, a não ser para os “motorizados” que, no entanto, podem se
perder com facilidade nas
��������������������������������������������������������������������
ruas sinuosas e confusas����������������������������������������
. Contudo, pode-se dizer que esses bairros possuem fronteiras “sólidas, definidas e precisas” (Lynch, Op. Cit.). Nessa perspectiva,
guardam semelhanças com aquela “zona de fronteira deserta” que Jacobs tanto criticou:
As fronteiras tendem, assim, a formar hiatos de uso em suas redondezas. Ou, em outras palavras, devido ao uso supersimplificado da
cidade em certo lugar, em grande escala, elas tendem a simplificar
também o uso que as pessoas dão às áreas adjacentes, e essa simplificação de uso – que significa menos frequentadores, com menos
opções de destinos ao seu alcance – se autoconsome. (2009: 287)

Tanto as avenidas que cortam esses bairros – Nove de Julho, Europa e Brasil –,
quanto em algumas que os circundam – Rebouças, Estados Unidos e uma parte da
Brigadeiro Luiz Antônio – apresentaram esse uso simplificado, praticamente restrito
aos automóveis e às classes sociais mais altas. Apenas a Faria Lima mostrou um uso
mais variado e mais “vida” do que as outras.
Por outro lado, “muitos limites são uma costura, muito mais do que barreiras que
isolam, e é interessante perceber as diferenças de efeito” (Lynch, 1997: 71). A Vila
Madalena, é um exemplo desses limites que não são nada precisos, pois estes “costuram”,
de fato, as ruas pela vizinhança, naquela contaminação que foi descrita nos relatos das
derivas. Nesse sentido, são “flexíveis ou incertas” (Lynch, Op. Cit.).
A fim de sustentar essa argumentação, vale mencionar a dissertação de mestrado
de Vanessa Pinheiro Dantas8, Vila madalena, Imagens e representações de um bairro
paulistano. A pesquisadora utilizou o método etnográfico e apresentou um mapa do
bairro para seis moradores entrevistados e pediu para que cada um traçasse os limites
da “Vila”. O resultado foi curioso, pois nenhum deles “demarcou” da mesma maneira.
Segundo a pesquisadora, alguns expandiram as fronteiras com a intenção de localizar
suas casas no perímetro do bairro:
Quando a Vila era pouco conhecida, seus moradores com frequ���
ência “se localizavam” em Pinheiros ou Alto de Pinheiros, enquanto
hoje, os moradores de Pinheiros ou Vila Beatriz, por exemplo, é que
7 - Juntos, esses dois bairros possuem aproximadamente 2 milhões de m2.
8 - Dissertação defendida no Programa de Mestrado em Hospitalidade e Turismo da Universidade Anhembi
Morumbi em 2008, Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_
action=&co_obra=124396. Acessado em: 12/03/2012.
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costumam se apropriar da Vila como referência de moradia�������
. (Dantas, 2008: 129)

A condição de Higienópolis se mostra ainda mais interessante, pois se localiza
entre bairros bem diferentes: de um lado, o Pacaembu, e no lado oposto, a Vila Buarque
e a Sta. Cecília. O primeiro foi visto em parágrafo anterior e se trata de uma fronteira
rígida e com forte impacto no bairro. No entanto, pode-se dizer que entre Higienópolis,
a Vila Buarque e Sta. Cecília, encontram-se aquelas “regiões sem quaisquer fronteiras”
(Lynch, Op. Cit.). Mesmo com muitas diferenças entre eles – sobretudo aquelas
relacionadas ao padrão social dos moradores e, consequentemente, das construções – as
fronteiras desses bairros são quase impossíveis de serem demarcadas. Contudo, com
base nesses exemplos, é possível dizer que onde as fronteiras são mais flexíveis – ou
onde os usuários precisam recorrer à espacialização para imaginar algum limite –, se
localizam os lugares mais “vivos” percorridos pelas derivas.
Por consequência, também é possível inferir que os bairros cujas fronteiras são
mais rígidas tendem mais à “morte” de suas ruas do que aqueles em que elas são
flexíveis, móveis e de difícil demarcação. Ou então, ao contrário, bairros mortos tendem
a demarcar fronteiras mais duras – estriadas –, uma vez que promovem menos trocas
comunicativas. Todavia, trata-se de uma suposição frágil, uma vez que se baseia em uma
amostragem muito pequena. No entanto, deve ser dito que na área em que ocorreram as
derivas esse fato ficou bem evidente.
Contudo, é possível citar outros bairros que podem sustentar o argumento e servir de
exemplos. No “espigão da Paulista” os bairros: Jardim Paulista, Paraíso e Vila Mariana
são relativamente “vivos” e suas fronteiras também são bem difíceis de definir. Assim
como foi mencionado na contextualização da pesquisa empírica em Higienópolis, os
carteiros e os moradores9 ficam bem confusos com os nomes dos bairros e a distribuição
dos Códigos de endereçamento Postal (CEP). Não obstante, a percepção dos limites
desses bairros é, também, mais afeita à “espacialização” do que à “demarcação”,
sustentando que quando isso acontece os lugares tendem a produzir mais vitalidade.
Nessa perspectiva, quando aquela “instabilidade que prevê cisões e imprevistos”
(Ferrara, Op. Cit.) ocorre nos lugares localizados nos limites oficialmente demarcados, o
usuário é constantemente surpreendido com imagens, cenas e usos que são transferidos
de um bairro ao outro. Para Jacobs, este é o assunto fundamental, “a questão, em resumo,
9 - O pesquisador morou por sete anos na Aclimação, um bairro próximo dessa região. Dentre os inúmeros
nomes de bairros que constavam nas cartas recebidas naquela residência estavam: Vila Mariana, Paraíso, Aclimação e Cambuci, essa confusão também acontecia com escrituras e documentos.
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deve ser procurar usos adequados à zona de fronteira e criar outros (...) tornando o interrelacionamento deles explícito, vivo e suficientemente constante” (2009: 296). Mais
adiante, a autora cita Kevin Lynch:
Uma linha divisória pode ser mais do que uma barreira dominante (...) se
for possível ver ou mover-se através dela – se ela estiver inter-relacionada em certa profundidade com regiões de ambos os lados. Torna-se então
uma costura, não uma barreira, uma linha de permuta ao longo da qual
duas áreas se alinhavam. (Lynch apud Jacobs, 2009: 296)

Dois aspectos devem ser ressaltados destas citações: o termo “costura” – muito
utilizado por Lynch e que, indiretamente, combina com a ideia de um patchwork – e
os termos “inter-relacionamento” e “linha de permuta” que, por sua vez, remetem à
“tradução” e, consequentemente, à fronteira semiótica de Lótman. Portanto, pode-se
inferir que as fronteiras rígidas impedem a “tradução” – a comunicação – entre os bairros,
por isso aparentam mais “mortos”. Por outro lado, em lugares como a Vila Madalena,
que é um bairro muito “vivo”, essas trocas comunicativas ocorrem constantemente,
resultando na “costura” de um patchwork com rica variedade de usos e imagens.
Para os moradores de Higienópolis, esse fato deve ser facilmente percebido –
mesmo que inconscientemente – pois eles devem saber muito bem demarcar a fronteira
com o homogêneo Pacaembu, mas apresentam dificuldades em propor um limite
preciso entre o próprio bairro com os vizinhos Sta. Cecília e Vila Buarque. Como
foi visto, estes são “costurados” por lugares heterogêneos que vão se misturando
e formando, sem nenhuma precisão, uma fronteira fluída que favorece as trocas e
interações entre os bairros.
Partindo dessa comparação entre as “demarcações” dos bairros e as “espacializações”
que decorrem da percepção direta que o usuário engendra com os lugares, seria
interessante abordar o “quadrilátero da morte”, que guarda algumas semelhanças com
Higienópolis. Conforme os relatos das derivas, essa unidade de ambiência – que não
configura um bairro, mas um lugar – também tem como uma das fronteiras o Pacaembu,
entretanto, do outro lado, os bairros mais próximos são os Cerqueira César e Pinheiros.
Nesses arredores, a “vida” aparece paulatinamente nos lugares em que apresentam
aquela “linha de permuta”, como nas ruas Teodoro Sampaio e Oscar Freire. Já na
fronteira com o Pacaembu – estritamente residencial desde seu loteamento na primeira
metade do século XX –, não há “costura”, mas sim uma barreira formada pelos grandes
muros do Cemitério do Araçá e pelas rígidas fronteiras daquele bairro.
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Se a noção de fronteira é adequada para entender a dinâmica entre os bairros, seria
interessante expandir a reflexão sobre elas e a formação do “patchwork” que configura
a cidade como imagem. Nesse sentido, a comparação elaborada no parágrafo anterior
não relacionou a fronteira de um bairro com a de uma unidade de ambiência, mas entre
esta última e seus lugares. Portanto, propõe-se abandonar os princípios generalizadores
que visam à percepção de aspectos homogeneizantes, em busca daquelas características
mais heterogêneas, com as quais o usuário percebe e interpreta os lugares:
Existe uma diferença entre a cidade e seus lugares, mas uma diferença
semiótica, o que equivale dizer que há um heterogêneo de manifestações fenomênicas e, como consequência, possibilidade de discriminação dos seus efeitos e dos significados que produz. (Ferrara, 2002: 126)
A percepção do lugar não depende da forma cidade, mas do olhar do
leitor capaz de superar o hábito e perceber as diferenças: um olhar que
se debruça sobre a cidade para perceber suas dimensões e sentidos, que
estabelecem o lugar como fronteira entre a cidade e o sujeito atento.
Essa é a base epistemológica da visibilidade da cidade pelo lugar, porque se a visualidade da cidade está nas formas que a constroem, a visibilidade está na possibilidade do sujeito debruçar-se sobre a cidade, seu
objeto de conhecimento para, ao produzi-la cognitivamente, produzir-se e perceber-se como leitor e cidadão. (Ferrara, 2002: 128 e 129)

Nesta longa citação aparece outra fronteira, mas essa é traçada entre o “sujeito”
(usuário) e os seus lugares. Embora essa fronteira exista, ela aparece no contato direto
do usuário com os lugares e, somente assim, ele é capaz de ultrapassar a visualidade
para alcançar a visibilidade, ir da simples recepção para a vivência (FERRARA, 2002).
No entanto, estas também podem ser “duras” ou “flexíveis”, podem segregar ou agregar,
duas palavras que
abrigam dois conceitos diametralmente opostos, mas um único e misteriosamente indissociável coração, uma só alma. Desde o latim grex,
gregis (...) o sentido original da palavra (...) é exatamente “rebanho”.
Portanto nasce do próprio conceito de coletivo as duas operações opostas, de agregar, com o sentido de acolher, e de segregar, com o sentido
de separar, discriminar, marginalizar. (Baitello, 1999: 86-87)

O termo segregar foi muito usado na pesquisa empírica, principalmente para falar
das torres de condomínios – residenciais e empresariais – que são comuns no Brasil
e, sobretudo, em São Paulo, onde elas parecem ser um dos grandes responsáveis pela
“morte” de muitas ruas e lugares da cidade. Mas além destes, as avenidas de fluxo
intenso com poucas atividades e comércio, as praças que mais servem como rotatórias
para os carros do que para o bem-estar dos usuários, os bairros restritos – que mesmo
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se tratando de espaços públicos, podem ser percebidos como território privado – como
os Jardins América e Europa, aqueles prédios da Av. Paulista que estão restringindo a
presença de usuários em espaços semipúblicos etc., são exemplos de ambientes que
podem segregar os usuários com fronteiras rígidas e que, por sua vez, diminuem as
trocas comunicativas entre pessoas e lugares.
Conforme foi visto, alguns lugares são desinteressantes até mesmo para o derivante,
que está à procura de imagens e cenas que o surpreendam. Nesse sentido, é como se invertesse o papel da deriva, configurando uma “deriva às avessas” que serve para conhecer a
cidade – sem dúvidas – mas, entretanto, para constatar que o futuro desta estaria fadado à
“morte”, à incomunicabilidade, resultante de espaços demasiadamente estriados (programados), que formam fronteiras rígidas e talvez eternas. Se os loteamentos da Cia. City, que
demarcaram seus limites há quase um século, hoje configuram lugares segregados e com um
visível impacto nos arredores, seria interessante refletir sobre qual será o futuro das trocas
comunicativas entre o usuário e os lugares da cidade, considerando que os novos empreendimentos apenas reproduzem o mesmo modelo, mas por meio da verticalidade de suas torres.
Por outro lado, há lugares que, mesmo considerados “degradados” ou “caóticos”,
são capazes de engendrar ricas interações com os usuários. Nesse sentido, a deriva
mostrou que São Paulo tem sua vitalidade e mesmo que
as ações hegemônicas se estabelecem e se realizam por intermédio
de objetos hegemônicos, privilegiando certas áreas. (...) como
num sistema de sistemas, o resto do espaço e o resto das ações são
chamados a colaborar. (Santos, 2006: 166)

Exemplos desses lugares são os “vivos” bairros nos arredores do minhocão, como a
Vila Buarque e Sta. Cecília; a Vila Madalena que já foi um bairro de cortiços e casebres
e hoje é um dos mais “vivos” da cidade; a Rua Augusta que superou a “decadência” e
hoje ameaça alguns “títulos” da Vila Madalena; entre outros que, por sua vez, desafiam
a imagem da cidade global e revelam o patchwork da cidade como visualidade.
Além destes, vale ressaltar aqueles espaços residuais como: as escadarias e travessas
cheias de “apropriações” dos usuários; o “buraco da paulista”; o próprio minhocão que
sugere outros usos nos dias em que está fechado aos carros, além do intenso movimento
diário nos seus vãos; o “Beco do Batman”; o pequeno elevado da Nove de Julho e muitos
outros resultados do “progresso” da cidade que, entretanto, representam o “devir” de
uma visualidade que caracteriza “a imagem paulista com tanta veemência, quanto seu
próprio processo de contínua edificação” (Souza apud Ferrara, 2000: 180).
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Esses lugares não se deixam mapear com precisão, pois são imprevisíveis; neles
o espaço liso está em constante choque com o espaço estriado, um patchwork. O
antropólogo catalão Manuel Delgado, utilizou dois termos para definir estas duas faces
da cidade que foram descritas anteriormente. A última, mais “viva”, o autor chamou
de “não cidade”, já a outra, mais “morta”, é uma “anticidade ou uma contracidade –
pseudocidade, se preferir10” (2007: 59):
La anti o contraciudad es, en el momento actual, lo que vemos
desarrollar-se como centralización sin centralidad, renuncia a la
diversificación funcional y humana, grandes procesos de especialización, producción de centros históricos de los que la historia ha sido
expulsada… Todas esas dinámicas – trivialización, terciarización,
tematización – desembocan en una disolución de lo urbano en una
mera urbanización, interpretada como sometimiento sin condiciones
a los imperativos de determinadas ideologías urbanísticas. Eso que
se opone a la ciudad continúa siendo las morfologías residenciales
segregadas e repetitivas.
A anti ou contracidade é, no momento atual, o que vemos se desenvolver como centralização sem centralidade, renuncia da diversificação
funcional e humana, grandes processos de especialização, produção de
centros históricos em que a história foi expulsa ... Todas estas dinâmicas – banalização, terceirização, tematização – desembocam em uma
disolução do urbano em uma mera urbanização, interpretada como uma
rendição incondicional aos imperativos de certas ideologias urbanísticas. Aquilo que se opõe a cidade continua sendo as morfologias
residenciais segregadas e repetitivas. (2006: 60)

Com base nesta citação, pode-se dizer que a anticidade é a representação do
“progresso” e, por outro lado, a não cidade é aquela do “devir”:
La no-ciudad existe, pero no está, en el sentido de que no es un estado y
menos un Estado. La no-ciudad es todo aquello a lo que, en la ciudad,
no le es dado a cristalizar en estructuras de ningún tipo, sino oscilar y
encontrar en la agitación una fuente paradójica de invariancia.
A não-cidade existe, mas não está, no sentido que não é um estado e
menos um Estado. A não-cidade é tudo aquilo que, na cidade, não se
deixa cristalizar em estruturas de nenhum tipo, a não ser oscilar e encontrar na agitação uma fonte paradoxal de invariância. (2006: 62)

Pode-se dizer, portanto, que esse é o motivo pelo qual existem fronteiras que não se
deixam demarcar em mapas e planos. Essa não cidade à que se refere Delgado, só pode
ser narrada e/ou descrita e, portanto, é “ato culturalmente criador” em que a fronteira
���������������������
- DELGADO, Manuel. Sociedades movedizas. 2007. “una anticiudad o una contraciudad – si se prefiere. (p. 59)
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entre o usuário e o lugar se flexibiliza, dando a ele a possibilidade de “debruçar-se sobre
a cidade” (Ferrara, Op. Cit.) e vivencia-la na “tradução” entre seus espaços estriados e
lisos. Em outras palavras, entre uma cidade sedentária e uma não cidade nômade, onde
só podem ser traçadas “fronteiras derivantes”, como foi nomeado o item anterior.
Para Maffesoli, “o nomadismo é a expressão de um sonho imemorial que o
embrutecimento do que está instituído, o cinismo econômico, a reificação social ou
o conformismo intelectual jamais conseguiram ocultar” (2001: 41). Pela reflexão
elaborada no início desta argumentação, aqueles usuários que “movem” as fronteiras
dos bairros em que vivem e frequentam o fazem porque percebem que as fronteiras que
lhes são impostas não são simétricas às que vivenciam. Seria isso um resquício deste
“sonho imemorial” dos nômades?
Como foi visto, trata-se de uma ruptura sutil com o programa que, no entanto,
é um indício da capacidade do usuário de “traduzir”, pelo filtro bilíngue da fronteira
semiótica, aqueles códigos e signos que a cidade libera na sua imprevisibilidade.
Segundo Deleuze e Guattari:
Traduzir não é um ato simples (...) é preciso uma série de operações
ricas e complexas. (...) Traduzir é uma operação que, sem dúvida, consiste em domar, sobrecodificar, metrificar o espaço liso, neutralizá-lo,
mas consiste igualmente, em proporcionar-lhe um meio de propagação,
de extensão, de refração, de renovação, de impulso, sem o qual ele
talvez morresse por si só: como uma máscara, sem a qual não poderia
haver respiração nem forma geral de expressão. (2008: 194-195)

Além disso, os autores advertem: “Jamais pensar que um espaço liso basta para
nos salvar” (2008, 214). Não obstante, pode-se dizer que a cidade “viva” é aquela em
que o espaço estriado (sedentário) serve de suporte para o desenvolvimento de espaços
lisos (nômades), por isso ela é necessariamente um patchwork, uma mistura que deve
ser “traduzida” para ser compreendida, recriada e renovada, pois essa produção de
“informação nova alimenta as relações comunicativas, portanto vínculos simbólicos
dentro de uma comunidade” (Baittelo, 1999: 90). A cidade “morta”, em contrapartida,
configura um espaço sedentário incapaz de traduzir aquilo que os espaços lisos e os
agenciamentos nômades produzem, porque cria fronteiras duras e que reduzem – ou
impedem – essa possibilidade de “tradução” e, consequentemente, de comunicação
entre o usuário e sua própria comunidade, a “cultura urbana”.
No devir das cidades, esse lugar propício para a mistura entre diferentes culturas, “há
um traço que permanece constante: a cidade é um espaço em que os estrangeiros existem
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e se movem em estreito contato” (Bauman, 2009: 36). Nesse sentido, a cidade é um lugar
de tradução por excelência, um choque constante (semiose) de códigos desconhecidos que
vão se combinando na medida em que esta se realiza. Falar em uma “cultura urbana” supõe
considerar esse caráter essencialmente híbrido, permeado de “processos socioculturais
nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam
para gerar novas estruturas, objetos e práticas11” (Canclini, 2008: 14). Nesse sentido, para
que essa cultura se desenvolva com vitalidade, a cidade precisa da não cidade ou, em
outros termos, a vida sedentária precisa do “sonho nômade”.
Se, por estar no cerne da atividade simbólica como afirmou Augé, a noção de fronteira
é adequada para pensar o nomadismo – que também possuí o seu peso simbólico –, ela
também se mostra fértil para pensar a “vida” que move a cidade. É fértil justamente
porque remete para uma constante travessia de fronteiras, ou seja, uma constante
tradução de linguagens que apontam para uma “possibilidade espacial pura, o resultado
de codificações que nascem e desaparecem constantemente, em uma tarefa inumerável12”.
Lótman aponta uma interessante relação entre as fronteiras e os povos nômades que,
para além das simbologias que os envolvem, explica de modo prático como a essência
do nomadismo é importante nesses processos tradutórios, e, por isso, são fundamentais
para produzir “fronteiras derivantes”, a fim de que as trocas comunicacionais possam
produzir e renovar a chamada “cultura urbana”:
Todos los grandes imperios que lindaban con nómadas, asentaban en sus
fronteras tribus de esos mismos nómadas, contratados para el servicio de
la defensa de la frontera. Esas colonias formaban una zona de bilingüismo
cultural que garantizaba los contactos semióticos entre los dos mundos.
Esa misma función de frontera de la semiosfera es desempeñada por regiones con diversas mezclas culturales: ciudades, vías comerciales y otros
dominios de formaciones de koiné y estructuras semióticas creolizadas.
Todos os grandes impérios rodeados por nômades assentavam nas
suas fronteiras tribos dos mesmos nômades, contratados para o
serviço de defesa da fronteira. Essas colônias formavam uma zona
de bilinguismo cultural que garantia os contatos semióticos entre
os dois mundos. Essa mesma função da fronteira da semiosfera é
desempenhada por regiões com diversas mesclas culturais: cidades,
vias comerciais e outros domínios de formações de koiné e estruturas
semióticas mestiças. (Lótman, 1999: 27)
����������������������������
- CANCLINI, Néstor García. Culturas Híbridas. 2008 “procesos socioculturales en los que estructuras o
prácticas discretas, que existían en forma separada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y
prácticas.” (p. 14)
���������������������
- DELGADO, Manuel. Sociedades movedizas. 2007. “(…) posibilidad espacial pura, es el resultado de
codificaciones que nacen y se desvanecen constantemente, en una tarea innumerable. (p. 73)
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3.3: Os aparelhos programadores: ruas “mortas” como “cidade ideal”
Nos itens anteriores o conceito de fronteira13 serviu para refletir sobre as
potencialidades comunicativas que os usuários podem engendrar com a visualidade
urbana. Com base em tais argumentos, concluiu-se que as fronteiras se apresentam
em um espectro que varia entre configurações mais rígidas e outras mais flexíveis,
resultando naquela ambivalência entre o “demarcar” e o “espacializar” que, todavia,
configuram operações habituais no cotidiano dos usuários. Nesse sentido, pode-se dizer
que a fluidez de uma fronteira depende tanto do trabalho perceptivo do usuário, quanto
das particularidades dos lugares onde ela foi “traçada”.
Embora esses processos aconteçam na cidade enquanto tal, pode-se dizer que estão relacionados às tensões entre o que Delgado chamou de anticidade e não cidade. Vale lembrar que
esta última não é a negação da cidade, ao contrário, conforme a elaboração do antropólogo,
o que a nega – e nega, sobretudo, a sua vitalidade – é a anticidade. E o faz ao criar fronteiras
rígidas que reduzem a interação entre os usuários e os lugares em que convivem. Conforme
foi visto, a definição que Delgado fez da anticidade pode ser interpretada como um espaço de
residências isoladas e que descarta as ruas como lugar de encontro, exaltando o uso do carro
e o convívio em espaços fechados, como os shoppings e áreas de lazer segregadas.
Trata-se de uma realidade bastante próxima àquela que pode ser observada em muitos
lugares de São Paulo, que é hoje “uma cidade cheia de muros”, onde “barreiras físicas são
construídas por todo lado: ao redor das casas, dos condomínios, dos parques, das praças,
das escolas, dos escritórios...” (Caldeira apud Bauman: 2009: 38). Mas além dessas
“barreiras” físicas – que fazem parte da tecnosfera –, há também, aquelas simbólicas, que
segregam da mesma forma. Contudo, pode-se dizer que tais “barreiras” – tanto físicas,
quanto simbólicas – traçam fronteiras semióticas rígidas, pois tendem a reduzir as trocas
comunicativas entre os usuários e seus lugares. Nesse sentido, também é adequado dizer
que resultam de uma ação mútua entre a tecnosfera e a semiosfera que, por sua vez, é
capaz de programar e, consequentemente, “sincronizar” as aspirações e os hábitos da
heterogênea ordem próxima com base nos interesses homogeneizantes da ordem distante.
Entre as “barreiras”, muros e grades mais decorrentes encontradas nas derivas,
estão aquelas ao redor dos edifícios segregados. Na maioria das ruas percorridas, havia
pelo menos um destes. Conforme foi comentado anteriormente, da mesma forma que
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- A partir da reflexão sobre a noção de fronteira elaborada no item anterior, o termo poderá ser articulado
concomitantemente para se referir tanto às fronteiras semióticas, quanto àquelas que demarcam os bairros e
outros territórios.
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os bairros-jardim da Cia. City traçaram fronteiras rígidas e nítidas anos atrás, as atuais
torres residenciais e comerciais podem configurar “barreiras” similares. No entanto, não
se trata de um bairro inteiro com grandes proporções, mas de intervenções fragmentadas,
igualmente isoladas do entorno, que se espalham por toda a cidade, interferindo na
visualidade e na usabilidade de suas ruas e calçadas. Pelo que foi apreendido na
pesquisa empírica, é notável a influência ativa que o modelo de torres isoladas causa
nos arredores. Pois, além de reduzir a quantidade de atividades, comércio e usos das
calçadas, elas separam o usuário de possíveis “traduções” que este pode desenvolver
com o espaço em que convive.
A torre simboliza o retorno da maravilha ao cenário arquitetônico das
cidades (...). Monumetalidade extrema, afirmação da autonomia do
edifício isolado, põe em cheque a inscrição do objeto arquitetural no
seu contexto. Ela é a negação de tudo que não é ela. (...) Apresentação de alguma coisa que pode ser apreendida com a visão sem poder
ser tomada em mãos, sem poder ser propriamente compreendida.
(Peixoto, 2003: 357)

Contudo, essas características monumentais das torres podem colaborar para a
limitação da atividade perceptiva do usuário – que encontra obstáculos para “debruçarse sobre a cidade” (Ferrara, Op. Cit.) –, apresentando, portanto, afinidades com a
anticidade de Delgado. Esta anticidade pode ser pensada – nos termos de Deleuze e
Guattari – como um espaço estriado (sedentário) que impede a formação de patchworks,
pois não admite que espaços lisos se formem pelos “agenciamentos nômades” da ordem
próxima. Ou seja, a ordem distante tende a aceitar somente espaços lisos que, sob
os seus interesses, são produzidos a fim de criar novos espaços estriados e manter o
funcionamento do programa.
Na concepção de Deleuze e Guattari, o espaço liso é “háptico14 e de visão
aproximada” (2008: 204), ou seja, nele “o conjunto e as partes dão ao olho que as olha
uma função que já não é óptica, mas háptica (...), que não se pode ver sem tocar com o
espírito, sem que o espírito se torne um dedo, inclusive através do olho” (2008: 205). O
espaço estriado, por outro lado, “é definido pelas exigências de uma visão distanciada”
(2008: 205). Nesse sentido, a torre monumental isolada no próprio contexto e negando
“tudo que não é ela” reduz as possibilidades de um contato mais háptico do usuário com
sua arquitetura, uma vez que só “pode ser apreendida com a visão sem poder ser tomada
em mãos” (Peixoto, Op. Cit.). Em São Paulo, esses edifícios – tanto empresariais, quanto
��������������������������
- Conforme o verbete do Dicionário Aulete, entende-se por “háptico” aquilo que se refere ao tato. Disponível em: http://aulete.uol.com.br/site.php?mdl=aulete_digital&op=loadVerbete&pesquisa=1&palavra=h%E1ptic
o#ixzz1uUk0kAR0. Acessado em: 28/04/2012.
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residenciais – se tornaram o traço predominante da visualidade, permitindo dizer que
definem a própria imagem da cidade.
Entretanto, no incessante processo de construção e reconstrução da capital
paulistana, essa imagem “nunca esta pronta, mas se apronta todos os dias” (Ferrara,
2000: 86) e, ao mesmo tempo, se faz carregada de intenções da ordem distante. Para
Milton Santos, “a intencionalidade seria uma espécie de corredor entre o sujeito
e o objeto. Assim, essas coisas não são apenas externas, já que atingem o agente
‘clandestinamente’” (2006: 58). Não obstante, no contexto capitalista, sobretudo no
momento atual – de “acumulação flexível15” –, parece haver muitas razões para o poder
público/privado apoiar tal modelo arquitetônico:
O processo de verticalização modifica o espaço urbano, redefinindo o
valor e o uso do solo e alterando as relações sociais entre os homens e
o meio ambiente urbanizado. A relação social, que é estabelecida pela
verticalização, está intimamente ligada à ideia de ascensão social, de
segurança, de conforto e modernidade. Verifica-se também que a verticalização, além de a produção do edifício realizar plenamente a reprodução, através da combinação das diversas formas de capital, valoriza
ou sobrevaloriza o espaço onde se instala16. (Macedo, 1987: 9)

Desse modo, faz sentido dizer que o mercado imobiliário é um dos grandes
interessados na manutenção e na produção de uma visualidade pautada na exaltação de
tal imagem. Além disso, baseando-se no conteúdo elaborado e apreendido nesta pesquisa
até o momento, é possível inferir que essa imagem – “intimamente ligada à ideia de
ascensão social, de segurança, de conforto e modernidade” – é um dispositivo articulado
pela ordem distante para “secularizar” (Agamben. Op. Cit.) a cidade e programar a
conduta e o gosto dos usuários.
Neste momento, é necessário assinalar que falar em uma “cidade programada” –
ou “conduta programada do usuário”, “o programa”, etc., como vem ocorrendo nesta
pesquisa –, não implica em dizer que existe uma “força única” que interfere nas cidades
em sua totalidade, mas sim de uma série de “programas que se co-implicam” (Flusser,
2011c: 46). São muitos os programas que coexistem na “cultura urbana”, há, por
exemplo, o programa que organiza a mobilidade dos usuários por meio da sinalização
�������������������
- HARVEY, David. Condição Pós-moderna, 2010. “A acumulação flexível, como vou chamá-la, é marcada
por um confronto direto com a rigidez do fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos
mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento e serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo,
taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional.” (p. 140)
���������������
- MACEDO, S.S. (1987) São Paulo, paisagem e habitação verticalizada – os espaços livres como elemento
do desenho urbano. Tese de Doutorado em Arquitetura e Urbanismo, FAU, USP, São Paulo.
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de trânsito; aquele que seduz os sujeitos para o consumo; aqueles que ditam o ritmo da
vida do trabalhador com relação aos seus horários de atividade e ócio, etc.
No entanto, ao se pensar nos programas da cidade e consequentemente do seu
design, deve ser considerado que o setor imobiliário exerce um papel fundamental.
Segundo Argan, essa questão está diretamente relacionada à Crise do Design, pois
no panorama de crescimento acelerado dos centros urbanos, “a especulação fundiária
assumiu, quase sem impedimento, o comando das cidades, cuja população se ia
rapidamente multiplicando devido ao industrialismo em ascensão” (1998: 257).
Na obra de Flusser se encontra uma interessante reflexão para uma vida cotidiana
que, aparentemente, se apresenta cada vez mais programada. Para o filósofo, um
programa está sempre atrelado às virtualidades contidas em um aparelho. Entretanto, em
uma perspectiva similar à dos dispositivos de Agamben (Op. Cit), esses aparelhos vão
“desde os gigantescos (como os administrativos) até os minúsculos (como os chips), que
se instalam por toda parte” (Flusser, 2011c: 37). Em Filosofia da Caixa Preta, Flusser
desenvolve essa questão se baseando na fotografia, a primeira imagem técnica e, portanto,
a primeira produzida por aparelhos: “o aparelho fotográfico pode servir de modelo para
todos os aparelhos característicos da atualidade e do futuro imediato” (2011c: 37).
Em Mil Platôs, Deleuze e Guatarri utilizam o termo “aparelho de Estado”, ao passo
que, Flusser afirma a existência de aparelhos “gigantescos, como os administrativos”. Desse
modo, parece apropriado dizer que o setor imobiliário configura um aparelho e que, por
sua vez, também deve possuir um programa. No entanto, conforme Flusser, por trás de um
programa há sempre outros e no caso do programa do aparelho fotográfico, há também:
O da fábrica de aparelhos fotográficos: aparelho programado para
programar aparelhos. O do parque industrial: aparelho programado para programar indústrias de aparelhos fotográficos e outros. O
econômico-social: aparelho programado para programar o aparelho
industrial, comercial e administrativo. O político-cultural: aparelho
programado para programar aparelhos econômicos, culturais, ideológicos e outros. Não pode haver um “último” aparelho, nem um
“programa de todos os programas”. Isto porque todo programa exige
metaprograma para ser programado. A hierarquia dos programas está
aberta para cima. (Flusser, 2011c: 46)

Sendo assim, se o aparelho fotográfico serve de modelo para todos os outros, podese dizer que o programa do aparelho imobiliário também está relacionado a estes outros,
como o “industrial”, o “econômico-social”, o “político-cultural”, etc. Contudo, embora
existam empresas e governos comandando o aparelho imobiliário,
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os aparelhos não podem ter proprietários que os utilizem em função
de seus próprios interesses (...). O aparelho fotográfico funciona em
função dos interesses da fábrica, e esta, em função dos interesses do
parque industrial. E assim ad infinitum. Perdeu-se o sentido da pergunta: quem é o proprietário dos aparelhos? (Flusser, 2011c: 46)

Desse modo, falar em aparelho imobiliário supõe algo além do interesse específico
de uma incorporadora ou de um núcleo de corretores, ou seja, envolve todos os atores
envolvidos: escritórios de arquitetura, de publicidade, governos, o mercado financeiro
de ações e uma série de outros aparelhos ligados, direta ou indiretamente, ao setor. Nessa
perspectiva, o aparelho imobiliário está atrelado a outros que, igualmente, se interrelacionam: o aparelho de obras viárias do poder público, o aparelho de empreiteiras
privadas, o aparelho da indústria automobilística, o aparelho da publicidade, o aparelho
da imprensa e assim sucessivamente, cada um deles com seu programa e muitos
interesses em comum.
Contudo, aparentemente o resultado desses interesses programados entre si, foi
uma cidade muito próxima ao que Delgado intitula anticidade. No material apreendido
na pesquisa empírica os grupos que se referem à verticalização e seus impactos na
visualidade e usabilidade das ruas, a imagem de São Paulo enquanto cidade global,
às restrições e proibições nos espaços públicos e ao desuso e afastamento dos espaços
públicos, apresentam similaridades com a descrição da anticidade.
No Capítulo 2, quando foi tratada a questão da “morte da rua”, foram elencados
alguns fatos da história paulistana que resultaram nas condições atuais presenciadas pela
pesquisa empírica. Tais fatos estão relacionados ao progresso da cidade que, no início
do século XX, se preparava para a sua veloz modernização e industrialização. Todavia,
há indícios de que, no passado da cidade, ocorreu uma articulação entre o aparelho
de Estado – ou aparelho de obras viárias do poder público –, o aparelho industrial –
principalmente o automobilístico – e um suposto nascimento do aparelho imobiliário;
conforme será abordado nos próximos parágrafos.
Não obstante, as intervenções e operações urbanísticas agenciadas pela ordem
distante atualmente apresentam algumas diferenças daquelas promovidas no começo do
século passado. Naquele tempo, – não só em São Paulo, mas em praticamente todas as
metrópoles mundiais – a arquitetura e o projeto urbano se baseavam na “ideia modernista de
que o planejamento e o desenvolvimento devem concentrar-se em planos urbanos de larga
escala, de alcance metropolitano, tecnologicamente racionais e eficientes” (Harvey, 2010:
69). Esse panorama mudou radicalmente nas últimas décadas do século XX. Na cidade
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contemporânea, moldada pela fase de “acumulação flexível do capital” – também chamada
de pós-industrial ou pós-moderna –, esses preceitos modernistas foram abandonados:
O pós-modernismo cultiva (...) um conceito de tecido urbano como
algo necessariamente fragmentário, um “palimpsesto” de formas
passadas sobrepostas umas às outras, (...) gerando formas arquitetônicas especializadas, e até altamente sob medida, que podem variar dos
espaços íntimos e personalizados ao esplendor do espetáculo, passando
pela monumentalidade tradicional. (2010: 69).

No caso de São Paulo, embora existam representativas obras arquitetônicas do período
modernista, a cidade não alcançou tal eficiência e racionalidade no que se refere ao projeto
urbano. Dessa maneira, propõe-se retomar algumas questões da história recente de São
Paulo, a fim de elucidar o que está sendo dito sobre o aparelho imobiliário e os programas a
ele relacionados, tanto na fase de modernização, quanto na atual pós-modernidade.
Até a época do Plano de Avenidas de Prestes Maia, por volta da década de 1930,
havia muito espaço disponível na cidade, a maioria dos bairros percorridos pelas derivas
ainda eram “jovens” e alguns distantes do núcleo urbanizado. Foi com a inauguração da Av.
Paulista, em 1891, que outras localidades mais afastadas se conectaram com esse núcleo.
Entre as décadas de 1910 e 30, surgiram os bairros-jardins da Cia. City que, em
oposição aos outros, configuram grandes áreas planejadas. Conforme comentado,
estes últimos causam, atualmente, um impacto visível nos seus arredores. Entretanto,
a influência desses bairros vai além desse impacto, afinal eles podem ter exercido um
papel importante e definitivo nos rumos da urbanização da cidade.
Segundo Mariana Fix – em São Paulo Cidade Global, fundamentos financeiros
de uma miragem (2007) – a história da Cia. City e o loteamento dos bairros próximos
à várzea do Rio Pinheiros “é exemplar na articulação estratégica que se produziu aqui
entre capital financeiro internacional, mercado de terras, legislação urbanística e redes
de infraestrutura” (2007: 29). No item anterior, foi abordada a questão das escrituras
desses loteamentos e suas exigências com relação aos padrões do bairro. Nesse sentido,
Fix afirma que os diretores da Cia. City mantinham ligações com representantes do
Estado e, com isso, conseguiram “concentrar o máximo possível de recursos públicos
naquela região” (2007: 30). A autora completa afirmando que, entre 1918 e 1928, estes
eram os únicos bairros da cidade ligados às redes de água e de esgoto.
Os comentários sobre essa empresa aparecem logo no início do livro de Fix, que
aponta a companhia como pioneira, em São Paulo, do que está sendo chamado de
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aparelho imobiliário. Através de conexões com o Estado e o setor financeiro atuavam
de forma especulativa e, dessa maneira, interferiam na “capacidade de influenciar as
estruturas socioespaciais futuras que determinam o valor da propriedade” (2007: 27).
Atualmente, nessa região próxima ao Rio Pinheiros – especificamente nas avenidas,
Nações Unidas, Luís Carlos Berrini e Faria Lima – fica o principal polo de exibição da
imagem de São Paulo enquanto cidade global. Por conseguinte, é válido afirmar que
a influência da Cia. City na São Paulo contemporânea vai muito além de suas rígidas
fronteiras. Pelos estudos de Fix, pode-se dizer que a empresa desenvolveu um papel
fundamental na articulação da condição atual de toda aquela região próxima às margens
do Rio Pinheiros e, além disso, de um modelo estratégico utilizado pelo aparelho
imobiliário que, segundo a autora, é predominante hoje.
Nota-se que o passado da cidade exerce grande influência sobre o presente. Ao
comparar esse panorama do começo do século XX – ou seja, período de modernização
da cidade – com o momento atual – chamado de pós-moderno –, percebe-se que boa
parte da região abordada na pesquisa empírica manteve um padrão consideravelmente
elevado no que diz respeito ao “público alvo” de suas imediações. Portanto, parece
ter sido – antes dos planos de Prestes Maia – que os bairros percorridos pelas derivas
começaram a demarcar suas “fronteiras” e, consequentemente, criar os seus lugares, sua
visualidade, hábitos e usos:
Nesse episódio se esboça o fundamento de uma geografia social da
cidade, da qual até hoje não conseguiu escapar. O setor sudoeste, que foi
desenhado a partir do percurso Campos Elíseos/Higienópolis/
Paulista e depois se completaria com os loteamentos da Companhia City,
configura uma centralidade da elite da cidade, o espaço que historicamente concentra valores imobiliários altos, o comércio mais elegante, as
mansões e apartamentos mais opulentos, o consumo cultural da moda e a
maior concentração de investimentos públicos. (Rolnik, 2009: 19)

Essa condição relatada pela arquiteta Raquel Rolnik se estabeleceu com o advento
dos primeiros planos – entre as décadas de 1930 e 50 – que, por sua vez, coincidem com
um período que pode ser chamado de primeira verticalização da cidade. Isso aconteceu
“a partir da alteração da legislação, que até então só permitia edifícios na área central”
(Antonucci, 2006). Entretanto, depois do Programa de Melhoramentos Públicos para
São Paulo (1949), o segundo plano, que contou com a participação do engenheiro
estadunidense Robert Moses:
A cidade possuía pouco mais de 1 milhão de habitantes e conhecia uma
efervescente ebulição: estavam lançadas as bases de uma sociedade
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industrial, copiava-se a Europa, e o Brasil, com São Paulo à frente,
queria integra-se com o resto do mundo. Porém, essa mesma investida
industrial, provoca um processo de urbanização desenfreado (...).
A corrida para a cidade transformou o sonho da cidade planejada e sob
o controle do estado em utopia; em 1966, São Paulo possuía 6 milhões
de habitantes e começava a enfrentar os insolúveis problemas de transporte, trânsito, enchente e habitação. (Ferrara, 2000: 87-88)

Em decorrência desse crescimento veloz da cidade, o seu desenvolvimento
continuava pautado por interesses do aparelho imobiliário: “Os interlocutores da política
municipal – interesses de empreiteiras e negócios imobiliários (...) – foram mantidos por
meio dos canais habituais (lobby, corrupção, favores)” (Rolnik, 2009: 56). Conforme o
arquiteto Jorge Wilheim, naquela época:
acumulavam-se problemas, a cidade se adensava, as favelas cresciam,
e ocupavam as margens das represas, o transporte público tornara-se
muito deficiente, estando o projeto da rede de metrô muito atrasados,
enquanto o mercado imobiliário se expandia sem que existisse regulação consistente (2011: 53).

Esse breve levantamento de fatos que marcaram o século XX, mostra-se sintomático
para refletir o futuro de São Paulo baseado no modelo que vem sendo adotado pela
ordem distante atualmente. Já naquele período, nota-se que há um descompasso entre
as intenções concebidas nos planos, os interesses do aparelho imobiliário e a realidade
empiricamente vivida; parece que essa condição não mudou com o passar do tempo.
Dessa maneira, mesmo considerando os planejamentos que visavam enquadrar São
Paulo e sua imagem nos parâmetros internacionais de modernização, é possível inferir
que a face da anticidade paulistana atual – apartada por muros e vias arteriais – era uma
das “virtualidades” daqueles programas.
O período compreendido entre 1930 e 1945 foi de crucial importância
nos desígnios da cidade de São Paulo. Isso tanto do ponto de vista dos
processos econômicos, da evolução do quadro demográfico, como
também pela consolidação das bases de um determinado modelo de
organização espacial assumido pela metrópole nas décadas seguintes.
(da Silva, 2007)

No entanto, com base neste histórico, pode-se dizer que o grande legado desse período
– perceptível no tamanho do mapa da cidade e nas noticias diárias de trânsito – foi um
crescimento fragmentado, segregado e dependente de automóveis; aspectos típicos da
anticidade segundo a concepção de Delgado. Não obstante, na medida em que a expansão
horizontal da cidade se esgota, e passa a predominar uma ocupação verticalizada, tal
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quadro tende a se agravar. Foi esse o panorama encontrado pelo pesquisador nas derivas,
inclusive em alguns lugares considerados “vivos”, configurando aquela “deriva às
avessas” – mencionada no item anterior – como não restrita aos lugares mais “mortos”.
Se na São Paulo que se modernizava tardiamente no início do século XX, o
programa do aparelho imobiliário estava empenhado na criação de novas vias e bairros
para atender o crescimento da cidade, há um certo tempo o programa contemporâneo
mudou de configuração, uma vez que a maioria dos empreendimentos atuais supõe
a destruição de algo já existente para dar lugar a uma nova construção; ou seja, um
“alisamento retroativo” do espaço estriado da cidade. Tal procedimento foi chamado
por Harvey (2010: 26) de “destruição criativa”. Embora se trate de um processo comum
na cidade pós-moderna, Harvey aponta o surgimento dessa prática na modernidade
centro-europeia, exemplificando com reformas de Paris promovidas por Haussmann17.
No continente americano, o geógrafo aponta as intervenções urbanísticas de Moses em
Nova Iorque como outro exemplo da “destruição criativa” da cidade moderna.
Este último, como foi visto, foi um dos pregadores da “morte das ruas” e,
consequentemente, da morte do espaço no qual se desenvolve a não cidade; aquela em
que os “agenciamentos nômades” da ordem próxima são possíveis. O engenheiro dizia
que “quando você atua numa cidade superedificada, tem que abrir seu caminho a golpes
de cutelo” (Moses apud Fix, 2007: 27). Aparentemente a máxima de Moses parece ecoar
em São Paulo, mesmo anos depois de suas intervenções no planejamento da cidade.
Na capital paulistana, não faltam sinais de sua atual “destruição criativa”, tanto
em lugares que estão à espera do “alisamento retroativo” – como imóveis abandonados
e/ou em estado precário em áreas já valorizadas ou que estão no quadro de intenções
especulativas do aparelho imobiliário –, quanto nos que já foram destruídos e
reconstruídos, configurando um novo espaço estriado; normalmente mais enquadrado
em um modelo de “cidade ideal” na concepção da ordem distante e, contudo, mais
valorizado que o seu precedente.
No entanto, esse histórico de sucessivas intervenções na cidade – em que,
aparentemente, o aparelho imobiliário foi o grande favorecido – a usabilidade dos
espaços públicos “foi sendo aos poucos enfraquecida com a crescente dispersão da
vida urbana em diversos fragmentos, visando entre outras coisas disciplinar o uso dos
��������������������������������������������������������������������������������������������������
- Georges-Eugène Haussmann (Paris, 1809 – 1891) conhecido como Barão Haussmann o “artista demolidor”, foi prefeito do antigo departamento do Sena (que incluía os atuais departamentos de Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis e Val-de-Marne), entre 1853 e 1870). Durante aquele período foi responsável pela
reforma urbana de Paris e se tornou uma figura importanta na história do urbanismo.
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espaços centrais, circunscrevendo grandes grupos a determinados locais confinados”
(Frúgoli Jr., 1995: 15). Assim, é bem possível que entre esses fatos que marcaram o
passado de São Paulo estejam as causas daquela falta de hábito do paulistano em não
utilizar os espaços públicos da cidade, já mencionada anteriormente.
Com base na última citação de Argan, no material coletado na pesquisa empírica
e neste breve levantamento histórico, é válido inferir que o “comando” da capital
paulistana, pautado pelo aparelho imobiliário – incluindo todos os seus atores e
programas –, resultou na imagem de uma anticidade promovida como “cidade ideal”.
Esse processo se intensificou na atual sociedade pós-industrial globalizada, quando
surge a necessidade de outra imagem, a da chamada cidade global. Esta última, por sua
vez, representa o capitalismo de livre mercado que cravou seus alicerces na urbanização,
deixando sinais por toda parte: nas torres espelhadas, nos condomínios residenciais,
nas grandes avenidas e pontes, nos carros que por elas passam, nos centros comerciais
especializados, etc.
No entanto, essa imagem de “cidade ideal” – que está intimamente ligada à cidade
global –, tem como meta:
atender às classes de maior poder aquisitivo, ou o poder do mercado,
contribuindo assim para maior fragmentação do contexto urbano. (...)
Um fenômeno decorrente desse processo é a gentrification – ou “enobrecimento” –, em que geralmente áreas centrais da cidade são revitalizadas e passam a ser habitadas por grupos sociais de maior poder
aquisitivo, com a criação de novos enclaves residenciais e à expulsão
dos moradores originais, de baixa renda ou de origem (...) distinta
daquela dos novos moradores. (Frugóli Jr., 2000 :22)

Na contextualização da pesquisa empírica foi destacada a questão da gentrificação
no Largo da Batata em Pinheiros. Na citação acima, o antropólogo Frugóli Jr. aponta
as áreas centrais como as mais atingidas. Entretanto, em uma cidade como São Paulo,
fragmentada em várias “centralidades”, esse enobrecimento vem, aparentemente,
ocorrendo em muitas regiões. No levantamento dos contextos, além do Largo da Batata,
foi mencionado o Projeto Nova Luz18 que, na realidade, é um dos poucos processos
desse tipo no centro.
Em entrevista concedida ao Portal da Revista Fórum19, a presidente da Associação
de Moradores e Amigos da Sta. Efigênia e da Luz (AMOALUZ), Paula Ribas, comenta
�����������������������������������������������������������������
- Site oficial do projeto: http://www.novaluzsp.com.br/home.asp
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Disponível em: http://www.revistaforum.com.br/conteudo/detalhe_noticia.php?codNoticia=9844/projeto-nova-luz-e-um-risco-para-toda-sao-paulo. Acessado em: 28.04.2012
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sobre a ação do aparelho imobiliário naquela região. Segundo Ribas, os moradores só
ficaram sabendo do projeto pela imprensa e somente depois que muitos quarteirões já
haviam sido demolidos. Uma vez colocado efetivamente em prática, o projeto prevê
60% de demolição da área total. A presidente da associação finaliza a entrevista dizendo
que se trata, “de fato, de gentrificação e pura especulação imobiliária”. A valorização
prevista para o bairro deve, provavelmente, obrigar a retirada de muitos moradores
daquelas adjacências, a maioria de classes sociais menos favorecidas. Tudo isso para
“atualizar” a imagem da região para o padrão de uma cidade global.
No entanto, esse processo pode ser encontrado, em diferentes níveis, por toda a
cidade. Dentre os lugares abordados nas derivas, a Vila Madalena é um bom exemplo.
Conforme foi visto, os moradores do bairro estão se articulando para que tal processo
não se intensifique naquele lugar que possui características tão peculiares, configurando
uma das regiões mais vivas da cidade. A região da Rua Augusta, no sentido centro,
também anuncia sua futura gentrificação, facilmente percebida nos tapumes e obras
que se encontram por todo esse trecho da rua. É bem provável que estas resultem na
valorização da mesma e na saída de muitos moradores. Em uma rua paralela à Augusta,
a Frei Caneca, os novos empreendimentos de alto padrão já causaram o “êxodo” de
antigos moradores e, sobretudo, de muitas atividades comerciais da rua. Percebe-se
que a gentrificação não atinge apenas as classes sociais mais baixas, mas ocorre sempre
que uma região é valorizada com uma intensidade maior do que a que os moradores e
comerciantes podem acompanhar ou, então, quando os imóveis são trocados por grandes
empreendimentos empresariais.
Esses processos excludentes estão diretamente vinculados à imagem da cidade,
mais precisamente a esta enaltecida pelo aparelho imobiliário como cidade global. Pelas
inferências levantadas neste item, esse aparelho surgiu na fase de modernização de São
Paulo, mas se estabeleceu na atual fase pós-industrial – ou de “acumulação flexível” – do
capitalismo. Nesse sentido, Flusser diz que os aparelhos configuram um dos principais
aspectos sociedade pós-industrial e, portanto, são importantes para pensá-la:
atualmente a atividade de produzir, manipular e armazenar símbolos
vai sendo exercida por aparelhos. (...) A maioria da sociedade está empenhada nos aparelhos dominadores, programadores e controladores.
Outrora, antes que os aparelhos fossem inventados, a atividade deste
tipo se chamava ‘terciária’, já que não dominava. Atualmente ocupa o
centro da cena. Querer definir aparelhos é querer elaborar categorias
apropriadas à cultura pós-industrial (Flusser, 2011c: 42).
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Desse modo, mostra-se necessário abordar outros aparelhos que trabalham em
conjunto com o imobiliário. O aparelho do Estado, por exemplo, exerce um papel
fundamental na articulação dos outros aparelhos e seus respectivos programas. Mas
além dessa função “agregadora” de aparelhos, o Estado também é o responsável por
manter a ordem na sociedade em que comanda. Para tanto, se utiliza do seu poder de
coação através da força de mais um aparelho, o da segurança pública.
Para Virilio, “esse esquema político/policial admitido finalmente nos últimos anos
por todas as ideologias, pesa tanto no planejamento urbano quanto na organização
planetária” (1996: 28). Todavia, essa função do aparelho de Estado nem sempre está
de acordo com o que se espera em uma democracia, configurando uma “permanência
oculta do estado de sítio” (Virilio, 1996: 28). Por outro lado, Agamben diz que este
não se apresenta tão oculto, uma vez que vem se transformando, progressivamente, em
paradigma de governo:
a partir do momento em que “o estado de exceção (...) tornou-se
regra” (Benjamin), ele não só sempre se apresenta muito mais como
uma técnica de governo do que como uma medida excepcional, mas
também deixa aparecer sua natureza de paradigma constitutivo da
ordem jurídica. (2004: 18)

No entanto, a atuação do aparelho de segurança pública nem sempre é necessária –
apenas sua presença e existência bastam – uma vez que a cidade programada já sugere
para o usuário como ele deve se comportar para evitar conflitos. Tal condição, além de
denotar a iminência de ações violentas contra usuários “infratores” da conduta prevista,
conota que esses programas e a simples existência das fardas – enquanto signos da
ordem – são formas de violência simbólica, uma vez que orientam ações através de
objetos e signos: “Assim, o símbolo está lá para impor uma ordem, o que significa evitar
o uso da força bruta numa determinada situação conflitante através da representação da
violência20” (Pross, 1881 apud Barrreto, 1992).
Por falar em símbolos, quando Flusser diz que “atualmente a atividade de produzir,
manipular e armazenar símbolos vai sendo exercida por aparelhos”, sugere aquele
aparelho que, ao lado do imobiliário, se mostra como um dos mais influentes no que
se refere à programação da vida cotidiana na cidade. A fim de manter a terminologia
proposta pelo filósofo, este pode ser chamado de aparelho do discurso anfiteatral. Tratase, em outras palavras, dos meios de comunicação de massa e da publicidade.
����������������������������������������������������������������������������������������������������������
- BARRETO, José Roberto (1992). Harry Pross e a violência simbólica. Projekt – Revista de Cultura Brasileira e Alemã. São Paulo, n° 7, p. 10, Jun. 1992.
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Contudo, o aparelho imobiliário – que dita as “tendências da moda” tanto na
arquitetura dos edifícios, quanto nos territórios mais valorizados e cobiçados para
construí-los – é um dos “programadores” do aparelho do discurso anfiteatral. Essa
combinação parece fazer da anticidade um ideal de vida urbana que deve ser almejado
por todos. Na concepção marxiana, pode-se dizer que a parceria entre esses aparelhos
pretende transformar a cidade em mercadoria fetichizada, pois:
é como se todas as crenças, superstições e mistificações metafísicas,
supostamente separadas pela personalidade racional e utilitarista, se
encarnassem nas “relações sociais entre coisas” (Marx). Os sujeitos já
não acreditam, mas as coisas acreditam por eles. (Zizek, 1996: 317)

Se para Marx o fetichismo da mercadoria é uma “relação social entre coisas”,
Debord vai além quando se refere à Sociedade do Espetáculo que, como foi visto, se
trata de “relações sociais mediadas por imagens”:
O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade
por “coisas supra-sensíveis embora sensíveis”, se realiza absolutamente no espetáculo, no qual o mundo sensível é substituído por uma
seleção de imagens que existe acima dele, e ao mesmo tempo se faz
reconhecer como o sensível por excelência. (Debord, 1997: 28)

Nesse sentido, essa imagem-mercadoria – que, segundo Debord, promove as relações sociais – pode exercer uma dupla função: “uma propriamente econômica e comercial, de uma parte; e uma função política e cultural de outra” (Gorz, 2005: 47). Tal
panorama supõe que “a própria cultura se tornou um produto, o mercado se tornou
seu próprio substituto, um produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o
constituem” (�����������������������������������������������������������������������
Jameson, 2006����������������������������������������������������������
: 14). Portanto,
���������������������������������������������������
é adequado inferir que a produção da imagem de uma “cidade ideal”, enquanto mercadoria fetichizada, parece ter se transformado em uma “produção desenfreada de real e de referencial” (Baudrillard, 1991: 13),
ocultando, por outro lado, a face espetacular e hiper-real21 da mesma:
O fetichismo (a preocupação direta com aparências superficiais que
ocultam significados subjacentes) é evidente, mas serve aqui para
ocultar, deliberadamente, através dos domínios da cultura e do gosto, a
base real das distinções econômicas. (Harvey, 2010: 80-81)

Em São Paulo, “as mensagens publicitárias acenam para uma promessa de ‘viver
plenamente’, como uma alternativa à qualidade de vida que a cidade e seu deteriorado
espaço público podem oferecer” (Caldeira apud Bauman: 2009: 39). Para Wilheim (2008),
21 - BAUDRILLARD, Jean, Simulacros e simulação, 1991. Hiper-real é o termo empregado por Baudrillard
para representar a realidade forjada pelos simulacros.
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os empreendimentos imobiliários vendidos como fetiche são um “simulacro de paisagem
urbana, simulacro da sociedade reduzida a condomínios, simulacros de cidade”:
um acúmulo de mediocridade preenchendo a paisagem urbana, num
completo descaso com a rua em que cada prédio se localiza, ao
atulhá-la com trânsito que não pode suportar e uma sequência de
grades, muros, muralhas com guarita, por vezes parecendo-se com
presídios. (Wilheim, 2008)

Portanto, se essa cidade que, aparentemente, não traz muitos benefícios se torna
um desejo para muitos usuários, pois se sentem mais confortáveis e seguros em casas,
edifícios e áreas comerciais cada vez mais parecidas com “trincheiras fortificadas e
bunkers” (...) – que “se transformam rapidamente num dos traços mais visíveis da cidade
contemporânea” (Bauman, 2009: 62) –, é um sinal da eficácia do aparelho anfiteatral dos
meios de massa e de como estes constroem a imagem de uma “cidade ideal”.
Nessa perspectiva, não é apenas o poder público que se cerca com signos de segurança, ordem e violência, pois estes são cada vez mais comuns na esfera privada. Este assunto também foi levantado na contextualização da pesquisa empírica, exemplificados com a
exibição dos dispositivos de segurança no Jardim América. Entretanto, não se restringem a
esse bairro, pois se trata de um fenômeno cada vez mais presente nas grandes metrópoles;
em São Paulo não faltam exemplos. No início deste item, foi mencionado que as “barreiras”
dos atuais empreendimentos verticais são similares aos bairros da Cia. City. Nesse sentido,
não é apenas porque impedem o contato mais háptico da percepção do usuário, mas também
porque se isolam – “entrincheirados” – de maneira cada vez mais evidente.
Além dos grandes edifícios segregados, muitas empresas – até mesmo em lugares
considerados “vivos”, como Vila Madalena – desconfiguram as fachadas das casas com
grandes portões opacos, cercas eletrificadas e equipamentos de survillience. Pode-se
dizer, portanto, que existem bunkers espalhados por toda a capital paulistana.
Na pesquisa empírica foi apontada outra questão que está diretamente relacionada
a esta: aqueles artifícios como grades, lanças e até água com sabão, utilizados para
evitar a presença de usuários no entorno de determinados lugares privados que, por sua
vez, se localizam no espaço público das calçadas. Essas intervenções pontuais, muitas
vezes sutis, são chamadas de “arquitetura antimendigo”, mas, no entanto, se refletem
tanto no cotidiano dos usuários em geral, quanto no dos moradores de rua. Todavia, é
adequado dizer que todo esse panorama configura mais motivos para aquela falta de
hábito do paulistano em utilizar os espaços públicos da cidade.
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Os meios de comunicação de massa – ou o aparelho do discurso anfiteatral –
exercem um papel fundamental na manutenção dessa espécie de imaginário do medo e
da necessidade de segurança excessiva que assola o usuário dentro e fora de casa.
As autenticas ou supostas ameaças à integridade pessoal e à propriedade privada convertem-se em questões de grande alcance cada vez
que se consideram as vantagens e desvantagens de viver num determinado lugar. Elas aparecem em primeiro lugar nas estratégias de
marketing imobiliário. (Bauman, 2009: 41)

Não se pode negar que incentivar a disseminação do medo é não apenas uma forma de
controle, mas é�����������������������������������������������������������������������������
também���������������������������������������������������������������������
extremamente lucrativa. Além disso, está diretamente ligada ao esvaziamento das ruas e dos espaços públicos, pois, conforme diz Virilio: “o medo é o mais cruel
dos assassinos; ele não mata jamais, mas vos impede de viver” (1996: 51). Nessa perspectiva,
fica cada vez mais claro que essa “cidade ideal”, inscrita no programa compartilhado entre o
aparelho imobiliário e o do discurso anfiteatral, está bem próxima da ideia de uma anticidade.
Nesse contexto, em que os aparelhos “comandam” o cotidiano citadino, tal imagem
de “cidade ideal” – que pode ser interpretada como causa e consequência da chamada
cidade global – ultrapassa a imagem presenciada pelo usuário nos espaços externos e
invade, sem “barreiras”, a vida privada dos mesmos. “Os tentáculos dessa visualidade,
em escala reduzida, migram para a grande massa, em cenários das novelas, seriados
filmes ou em peças publicitárias” (Araújo, 2007: 190). Dessa maneira,
a mídia, nos seus rituais informacionais – o que não excluí de maneira
nenhuma a informação ficcional – cria um pulsar rítmico reiterador
do tempo. Segundo Harry Pross, a função primordial da mídia é a de
sincronizadora de uma sociedade. (Baitello, 1999: 100)

Assim como foi mencionado no início deste item, uma das funções desses programas
é “sincronizar as aspirações e os hábitos da heterogênea ordem próxima com base nos
interesses homogeneizantes da ordem distante”. Contudo, para o capitalismo funcionar – e
com ele todos os aparelhos envolvidos – foi preciso criar uma espécie de “tempo artificial”,
um tempo do “progresso” que, sob o controle dos aparelhos programadores, exclui o tempo
do “devir”. Debord chamou esse fenômeno de tempo pseudocíclico, um dispositivo que
surgiu na fase industrial do capitalismo para substituir o tempo “cíclico” da natureza:
O tempo pseudocíclico, é o do consumo da sobrevivência econômica
moderna, a sobrevivência ampliada. Nele o vivido do cotidiano fica
privado do seu poder de decisão, e submetido já não à ordem natural,
mas a pseudonatureza desenvolvida no trabalho alienado; esse tempo,
portanto, reencontra “naturalmente” o velho ritmo cíclico que regulava
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a sobrevivência das sociedades pré-industriais. (…) É o tempo que foi
transformado pela indústria. (Debord, 1997: 104).

Atualmente, na fase pós-industrial do capitalismo, o tempo pseudocíclico se torna
cada vez mais veloz, pois sofre uma aceleração induzida pelo avanço tecnológico
dos meios de comunicação e transporte. Esse panorama resultou naquele fenômeno
apresentado no Capítulo 2, o glocal. Em um mundo em que corporações, governos
e sujeitos estão todos conectados em redes cada vez mais velozes e sincronizadas,
a dicotomia local e global se torna, muitas vezes, inoperante. No entanto, um dos
reflexos de uma sociedade glocalizada é, pode-se dizer, a anticidade, pois esse
fenômeno pode causar
o despovoamento da malha de logradouros – antes locus por excelência
da ação política e do sujeito coletivo – em prol de novos redutos de
sociabilidade urdidos e engalanados por forte concentração publicitária
e comercial. (Trivinho, 2007: 322)

Segundo Trivinho, o fenômeno glocal “está essencialmente vinculado à
fase mediática da história do capitalismo” (2007: 323). Nesse sentido, depende
necessariamente de aparelhos – como televisores, computadores, dispositivos
móveis, etc. – que, por sua vez, são programados por outros aparelhos “gigantescos”
como os comentados nestas páginas. Entretanto, por uma “perspectiva de uma
sociodromologia fenomenológica da história” (Virilio apud Trivinho, 2007: 324), é
um “produto sociocultural do desenvolvimento dos vetores de aceleração técnica e
tecnológica da vida humana” (Trivinho, 2007: 324).
Essas relações da velocidade com a história sociocultural foram discutidas por
Virilio ao apresentar neologismos criados a partir do prefixo grego dromos, que significa
“rapidez”: “De fato, não há mais ‘revolução industrial’ e sim ‘revolução dromocrárica’,
não há mais democracia e sim dromocracia, não há mais estratégia, e sim dromologia”
(Virilio, 1996: 56). Na “cidade que não pode parar” a dromocracia é imperativa, mas
ao mesmo tempo em que tudo se acelera nos fluxos informacionais das redes glocais, a
realidade urbana concreta – vivida diretamente pelo usuário – sofre paralisações diárias
devidas ao excesso de automóveis. Essa condição – que configura um dos maiores
problemas de São Paulo atualmente – é impulsionada pelos aparelhos programadores;
mais um indício de que a “cidade ideal” para a ordem distante é a anticidade.
Uma questão importante é que Virilio coloca em tensão todo o imperativo da
velocidade no mundo contemporâneo, dizendo que tanto os meios de transportes como
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os de comunicação têm laços, em sua origem, com a guerra e, portanto, com a violência,
“seja ela concreta ou simbólica” (Trivinho, 2007: 46). Mas seria esta guerra a mesma
que envolve aquela máquina de guerra nômade?
Conforme foi visto no início deste capítulo, Deleuze e Guatarri afirmam que esta não
tem a guerra como objeto, ela é apenas suplementar. Mas quando “o aparelho de estado se
apropria da máquina de guerra, subordina-a a fins políticos, e lhe dá por objeto o direito de
guerra” (2008: 106). Nesse sentido, pode-se inferir que essa guerra violenta – “concreta”
ou “simbólica” – acontece quando tal máquina está programada pelos aparelhos.
Contudo, ao contrário da máquina de guerra nômade – que produz espaços lisos e
fazem da cidade como imagem um patchwork de visualidades imprevisíveis –, a máquina
de guerra programada por aparelhos cria espaços lisos com a finalidade de convertêlos em um espaço cada vez mais estriado e valorizado. Se o conteúdo analisado até o
momento estiver correto, o resultado da predominância dessa máquina de guerra nômade
seria a abertura da cidade para o desenvolvimento da não cidade. Isso quer dizer que
as fronteiras entre os usuários e seus lugares seriam cada vez mais fluídas, permitindo
constantes processos de interação e tradução. Em contrapartida, a predominância da
guerra programada pelos aparelhos resulta na condição oposta, ou seja, a anticidade,
com suas fronteiras rígidas e de comunicação unilateral.
Este item abordou apenas o segundo caso, e pelo que foi visto as maiores vítimas
desse lado da guerra são as ruas; cada vez mais “mortas”. Nas paginas seguintes será
abordado o primeiro, o da máquina de guerra nômade que, por não estar programada por
aparelhos, não tem a guerra como objeto.

3.4: A guerrilha das semiosferas
Nas franjas desta São Paulo programada por aparelhos – e caracterizada como
uma anticidade – se faz presente a não cidade que a tenciona na imprevisibilidade dos
seus fluxos cotidianos. Mais afeita àquele “sonho nômade” (Maffesoli, Op. Cit) e,
portanto, à máquina de guerra nômade que “não tem necessariamente a guerra como
objeto” (Deleuze e Guattari, Op. Cit.), essa face da cidade, fundamentalmente arranjada
pela ordem próxima, é constantemente julgada e contida pela ordem distante. Sabe-se
que essa coação não precisa ser violenta no sentido estrito do termo, uma vez que os
aparelhos – dos “minúsculos” aos “gigantescos” – podem programar signos capazes
de fazê-la sem que seja preciso uma ação violenta propriamente dita. Nas páginas
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anteriores, a cidade de São Paulo foi analisada pelos três grandes aparelhos que atuam
na programação desses signos e, consequentemente, na sua visualidade e usabilidade:
o imobiliário, o de Estado e o do discurso anfiteatral; obviamente existem outros, mas
compreender esses já é suficiente para os objetivos da presente pesquisa.
Contudo, pensar a cidade como patchwork supõe ir além dessa visualidade
programada pelos aparelhos e de como ela se desenvolveu ao longo do processo de
modernização da cidade, sobretudo após a passagem do capitalismo “industrial” para a
atual fase “pós-industrial” – marcada pela imagem da cidade global –, a fim de alcançar
o desenvolvimento de uma visualidade “marginal” e imprevisível tão, ou mais, presente
no cotidiano dos usuários do que aquela outra imagem pretensiosamente hegemônica.
Em outras palavras, embora no capitalismo pós-industrial, o fenômeno da cidade
global configure um traço importante e evidente na visualidade urbana, seus reflexos e
contradições se apresentam nessa outra cidade – “marginal” – que, por sua vez, escapa
de qualquer programa ou normas impostas pelo espaço estriado do Estado:
A cidade libera espaços lisos, que já não são só os da organização mundial, mas os de um revide que combina o liso e o esburacado, voltando-se contra a cidade (...), que já nem se quer são afetados pela estriagem
do dinheiro, do trabalho ou da habitação. (Deleuze e Guattari, 2008: 188)

Entretanto, essa visualidade parece resultar dos próprios processos que determinam
aquela visualidade supostamente hegemônica de um ambiente urbano globalizado, pois ao
mesmo tempo em que o mundo se urbaniza e se “globaliza”, as cidades se glocalizam e
passam a evidenciar aspectos – positivos e negativos – tanto de ordem local, quanto global:
O mundo cidade e a cidade mundo aparecem como ligados um ao
outro, mas de modo contraditório. O mundo cidade apresenta o ideal
e a ideologia do sistema da globalização, enquanto na cidade mundo
expressam-se as contradições e tensões históricas engendradas por esse
sistema. (Augé, 2010: 44)

Esse contrassenso é, sem dúvida, muito evidente em São Paulo, pois no mesmo
espaço/tempo em que se impõe a visualidade da cidade global, pertencente a esse
“mundo cidade” – “onde trabalham os mesmos arquitetos, onde se encontram as mesmas
empresas econômicas e financeiras, os mesmos produtos...” (2010: 43) –, se revela
também uma outra cidade completamente antagônica que se configura como “cidade
mundo”, na qual se condensam muitas “contradições e conflitos do planeta” (2010: 43).
É certo que esse panorama não diz respeito apenas à cidade de São Paulo, mas ao
engendrar um contato mais háptico do que simplesmente óptico com ela, fica nítido
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que tal visualidade “marginal” prevalece em muitos lugares. Isso não ocorre apenas
onde a miséria e os conflitos sociais são mais evidentes, ao contrário, trata-se de uma
condição apreendida na maioria dos lugares considerados mais “vivos” dentre aqueles
percorridos nas derivas. Em certas localidades, como a Vila Madalena, as adjacências
da Sta. Cecília e da Vila Buarque mais as transversais do minhocão, a Rua Augusta e,
até mesmo, a Avenida Paulista – considerando o usuário que nela pisa e a observa de
perto –, se encontram fortes traços dessa visualidade que escapa a qualquer padrão de
cidade “ideal” ou “global” difundido pelos aparelhos da ordem distante.
Conforme foi visto nos relatos das derivas, esses lugares possuem muitos sinais de
usuários em suas visualidades: pixações – que incluem as tradicionais tags, mensagens de
protesto e reivindicações, graffitis com desenhos extremamente elaborados, etc. –, sitickers,
cartazes e muitas outras formas de intervenções artísticas, políticas, poéticas e, sobretudo,
espontâneas e dialógicas; ou seja, abertas à participação, à interação e a uma relação
mais háptica com outros passantes. Mas apesar desses aspectos visuais – considerados
deteriorantes e, muitas vezes, ilegais pela ordem distante –, essas localidades exibem calçadas
movimentadas, atividades variadas e, normalmente, atraem muito mais usuários do que os
lugares onde predominam a visualidade programada e adotada como “cidade ideal”.
Assim, confirmando o que já foi dito, embora os aparelhos estejam engajados na
programação e, consequentemente, na sincronização da cidade e de seus usuários, estas
operações não se dão por completo. Há sempre rupturas, formas de resistência e vontade
de alguns indivíduos ou grupos em fazer com que as ruas e calçadas não “morram”
como consequência da suposta “guerra” subordinada a fins políticos pelos aparelhos
programadores, conforme foi mencionado no final do item anterior.
Contudo, parece apropriado inferir que a visualidade de São Paulo – enquanto
patchwork – resulta dessa “guerra” entre distintas semiosferas: uma programada e outra
em devir, ou seja, por um lado, uma máquina de guerra apropriada pela ordem distante,
que alisa o espaço para estriá-lo e, por outro, a máquina de guerra da ordem próxima,
que utiliza o espaço estriado para produzir espaços lisos.
No começo deste capítulo foi mencionado que o termo ordem distante se apresentou
apropriado para esta pesquisa pois, como instância híbrida entre o poder público e
privado, circulava com facilidade entre os dois espaços. Conforme foi dito, ao mesmo
tempo em que o polo estatal do capitalismo cria estrias nas “formas mais perfeitas
e severas”, o Capitalismo Mundial Integrado produz, midiaticamente, novos espaços
estriados que surgem aparentemente como lisos.
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Portanto, nesse contexto, quando se fala de uma máquina de guerra apropriada
pela ordem distante é preciso ressaltar que se trata muito mais de uma máquina de
guerra comunicacional do que militar. Isso não quer dizer que esta última deva ser
desconsiderada, pois conforme os argumentos do item anterior, essas máquinas de
guerra operam em conjunto e segundo os programas dos seus respectivos aparelhos. A
máquina militar, mais ligada ao polo estatal do capitalismo, se apresenta nesse contexto
através do já mencionado aparelho de segurança pública:
O poder Político do Estado só é, pois, secundariamente, “o poder
organizado de uma classe para a opressão de outra”. Num plano mais
material, ele é pólis, polícia, isto é, serviço de manutenção do sistema
viário, na medida em que, (...) o discurso político nada mais é do que a
retomada mais ou menos consciente de uma série de bandeiras da velha poliorcética comunal, confundindo a ordem social com o controle
de circulação (das pessoas, das mercadorias), e a revolução, o levante,
com o engarrafamento, o estacionamento ilícito, o engavetamento, a
colisão. (Virilio, 1996: 28)

Essa face militar da máquina de guerra da ordem distante – que evidentemente se
reflete na maneira como o usuário percebe a cidade e nela se comporta – atua menos na
visualidade do que a máquina de guerra comunicacional que, doravante, é característica
da contemporaneidade:
O capitalismo pós-industrial que, de minha parte, prefiro qualificar
como Capitalismo Mundial Integrado (CMI) tende cada vez mais (...)
para as estruturas produtoras de signos, de sintaxe e de subjetividade,
por intermédio, especialmente, do controle que exerce sobre a mídia, a
publicidade, as sondagens etc. (Guattari, 1999: 30)

Contudo, a visualidade e a usabilidade dos espaços públicos são, majoritariamente,
controladas e operadas por essas máquinas de guerra apropriadas pelos aparelhos, além,
é claro, daquelas que provém do aparelho imobiliário, produtoras de espaços lisos através
da “destruição criativa” (Harvey, Op. Cit.). Não obstante, é nesse panorama, atrelando o
controle da circulação no espaço aberto e as técnicas de subjetivação proporcionadas pelos
meios de comunicação que Deleuze, com base no pensamento de Foucault, fala sobre a
passagem das sociedades disciplinares – caracterizada pelo confinamento em escolas, fábricas, hospitais e presídios – para as sociedades de controle, que “funcionam não mais por
confinamento, mas por controle contínuo e comunicação instantânea” (Deleuze, 2010: 220).
Dessa maneira, para refletir sobre essa silenciosa guerra é preciso considerar essa
condição da chamada sociedade de controle, sobretudo pela produção de subjetividade
que dela decorre. A fim de elucidar essa questão, deve-se relembrar que a ordem
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próxima se comunica predominantemente por meio de diálogos e a ordem distante, ao
contrário, domina os discursos; principalmente o piramidal, responsável pelo controle
de circulação, e o anfiteatral, pela produção de subjetividade. Portanto, para que a
ordem próxima possa se articular e encarar tal guerra, é necessário que ocorra uma
grande quantidade de diálogos. No entanto, esse método de comunicação produtor de
informação nova parece encontrar dificuldades nas atuais condições:
Sob o bombardeio cotidiano pelos discursos extremamente bem
distribuídos dispomos, todos, das mesmas informações, e todo intercâmbio dialógico de tais informações está se tornando redundante
(Flusser, 2011a: 74)

O item anterior teve o objetivo de demonstrar o modo de atuação dessa máquina
de guerra apropriada pelos aparelhos. Pelo que foi visto, seus resultados parecem não
colaborar para a vitalidade das ruas e, tampouco, para que o usuário possa desenvolver
uma comunicação mais afeita à interação do que à mediação, ou seja, uma comunicação
mais dialógica do que um simples resultado de uma transmissão de coordenadas
semióticas prescritas. Todavia, o panorama encontrado em São Paulo demonstra que os
aparelhos apontam para intenções que visam tornar o “diálogo impossível e ao mesmo
tempo desnecessário” (Flusser, 2007a: 98).
No que se refere à visualidade urbana, a impossibilidade da comunicação dialógica
se expressa, entre outras formas, em uma semiosfera com fronteiras rígidas traçadas pela
arquitetura predominante – torres isoladas e segregadas – que o aparelho imobiliário
e o discurso anfiteatral divulgam como fetiche na promoção de uma “cidade ideal”,
segura e, supostamente, organizada. Esta, por sua vez, se apoia nas formas de controle
de circulação, tanto pelo Estado, quanto pelas instituições privadas, por meio dos
equipamentos de survillience, das “fachadas bunkers” e da “arquitetura antimendigo”
expostas em todos os cantos da cidade.
Por outro lado, aquelas séries indiciadas que se contrapõem as que foram abordadas
no item anterior, como a resistência e luta pelo direito à cidade, a arte urbana e o
vandalismo poético e, por fim, interrupções e travessias: apropriações e fronteiras
representam esta outra semiosfera supostamente em “guerra” pela visualidade de São
Paulo. Todavia, os índices a elas relacionados, são índices criados pela presença de uma
máquina de guerra da ordem próxima:
as máquinas de guerra não seriam definidas de modo algum pela
guerra, mas por uma certa maneira de ocupar, preencher o espaço-tempo, ou de inventar novos espaços-tempos: os movimentos revo233

lucionários, mas também os movimentos artísticos são máquinas de
guerra. (Deleuze, 2010: 216)

Não obstante, a condição relatada anteriormente significa que tal máquina de guerra
não pode contar com a totalidade, tampouco com um número considerável de “guerrilheiros
nômades” da ordem próxima, pois se entende que os mecanismos de subjetivação da
sociedade de controle são eficientes em suas intenções de domesticar e enfraquecer os
diálogos entre os potenciais usuários “guerrilheiros”. Estes últimos, entretanto, seriam
aqueles que foram chamados de “usuários atentos”, ou seja, os “designers” coprodutores
da visualidade urbana e/ou os “atores” que atuam no “palco” da cidade. Aqueles que, na
Sociedade do Espetáculo, subvertem a condição de espectador, ultrapassando a própria
condição de simples usuários. São esses os “guerrilheiros nômades” da máquina de guerra
– artística, poética, revolucionária e dialógica – da ordem próxima.
Ao contrário da máquina de guerra programada pelos aparelhos, em que os
interesses convergem entre si na articulação dos seus programas, a máquina da
ordem próxima atua com interesses heterogêneos, revelando uma multiplicidade de
“guerrilheiros” que impossibilitam a avaliação de um modo de ação e até, mesmo, de
uma intenção comum entre eles.
Nesse sentido, é adequado inferir, por exemplo, que os pixadores não têm as
mesmas intenções do que os grafiteiros, apesar de atuarem em práticas muito similares,
uma vez que ambos resignificam deliberadamente a visualidade urbana. Os primeiros
parecem mais preocupados com demarcações de território e com a exponibilidade
de suas marcas, mas sem muitas preocupações com um resultado estético a fim de
“embelezar” a cidade. Essa prática acena para intenções, talvez não propositais, voltadas
para evidenciar as contradições e problemas da cidade; como será visto nos parágrafos
adiante. No caso dos grafiteiros, estes aparentemente possuem uma inquietação em
“revitalizar” e “ornamentar” a cidade com cores, formas e significados que ultrapassam
a demarcação territorial típica dos pixadores. Nesse sentido, mesmo com o predomínio
de uma comunicação não verbal, os desenhos mais elaborados dos grafiteiros podem
apresentar mensagens mais diretas do que a aparente linguagem verbal dos pixadores.
Conforme a inferência levantada na contextualização dos índices das derivas, o
recado transmitido nas pixações parece estar menos nas mensagens escritas, do que
nos próprios lugares onde se encontram. Quando essa máquina de guerra atua em
determinados locais, é importante refletir sobre as condições que apresentam para que
essa visualidade se desenvolva e para que esses signos passem a determinar os atributos
234

dessa semiosfera. Os índices coletados na pesquisa empírica levaram a inferir que as
intervenções em lugares como a Rua da Consolação, as avenidas Rebouças, Nove de
Julho e Brigadeiro Luiz Antônio e a Rua Cardoso de Almeida nas proximidades do
Cemitério do Araçá, não possuem, necessariamente, as mesmas características do que
lugares como a Vila Madalena, a Rua Augusta e a Vila Buarque, por exemplo.
Nestes últimos, as intervenções dos usuários, agenciados em máquinas de guerra,
parecem mais toleradas pelos moradores, um aspecto notável pela quantidade e pelo
nível de elaboração de obras que, muitas vezes, aparentam ter sido autorizadas pelas
próprias características dos lugares, fazendo com que ambas as práticas se misturem
em uma visualidade quase uniforme. Já nos primeiros, exemplificado nos contextos
pela Rua da Consolação, são exibidas intervenções mais apressadas – mesmo nos locais
aparentemente impossíveis, como o topo dos prédios e até ocupando fachadas inteiras
– nas quais há uma notável preocupação em simplesmente executar a obra, mais do que
detalhá-la. Nesses lugares, vale ressaltar, predominam visualidades que não costumam
agradar o “senso comum”. Contudo, em todos esses logradouros, onde a pixação parece
denunciar seu abandono, não foram encontrados apenas esses indícios, mas também
grande incidência de imóveis desocupados, muros extensos, muitos estacionamentos
particulares e uma série de aspectos não atrativos para os usuários.
Assim, pode-se dizer que essa “sujeira” na visualidade do “progresso” não passa
de um resultado dele próprio, mostrando que, até sem uma clara intenção, essa suposta
“guerra” faz com que o devir da visualidade urbana crie diálogos em que a cidade,
por ela mesma, “fale” – se comunique – sobre os reflexos dos espaços dominados
pela máquina de guerra programada pelos aparelhos. Com uma nítida aversão a estes
espaços, a pixação “monta um sistema de escritura nas paredes: a NÃO-VENDA. Isto
é, um mundo particularmente cultural, espiritual, opondo-se ao mundo das vendas,
e a cidade no meio” (Pignatari, 1981: 36). É nesse sentido que a máquina de guerra
pode desenvolver “certa maneira de ocupar, preencher o espaço-tempo, ou de inventar
novos espaços-tempos” (Deleuze, Op. Cit). Essas intervenções, e os diálogos que são
capazes de proporcionar, configuram um acontecimento, “um happening. A escritura
transformada em um evento público” (Pignatari, 1981: 36).
Mas, além destas, também existem intervenções em que há uma nítida intenção
em protestar, em reivindicar direitos, em propor mudanças, etc. – e não simplesmente
demarcar um território ou “decorar” a cidade –, como é o caso da Praça do Ciclista, bem
como as conquistas e as possibilidades que dela decorreram. Conforme foi visto, tal
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praça adquiriu uma posição expressiva no que se refere aos espaços de luta e resistência.
Dessa forma, o próprio surgimento da praça pode ser considerado um importante
acontecimento, uma vez que a sua criação desencadeou uma série de rupturas e embates
com os aparelhos programadores, tanto por parte dos ciclistas, que ganharam um
importante espaço de articulação, como para outros grupos que compartilham afinidades.
Além disso, tal foco liberador de espaços lisos e, portanto, agregador de máquinas de
guerra, se localiza no coração de um dos ícones de São Paulo enquanto cidade global,
uma posição estratégica – para utilizar um termo bélico – nessa suposta “guerra”.
Na contextualização dos índices da pesquisa empírica, foi mencionado o movimento
“Ocupa Sampa” que – inspirado nos eventos da chamada Primavera Árabe, no levante
dos Indignados espanhóis, no Occupy Wall St. dos Estados Unidos e muitos outros do
tipo que marcaram o ano de 2011 – utilizou os espaços públicos de São Paulo como
meio de expor a indignação de alguns com a ordem vigente. Conforme mencionado, o
movimento paulistano teve início no Vale do Anhangabaú e, com típica atitude nômade,
se moveu para a “estratégica” Praça dos Ciclistas. Ainda no primeiro local, o filósofo
Vladmir Safatle, em uma conferência improvisada, fez um comentário que pode sustentar
a reflexão sobre o que se pretende demonstrar a respeito desses acontecimentos. Para
o filósofo, o aspecto mais importante daquele movimento – que no contexto dessa
pesquisa pode ser relacionado às intervenções artísticas vista nos parágrafos anteriores
– foi especificamente a realidade acontecimental dele decorrente:
Na verdade, vocês são peças da engrenagem que se montou de maneira
completamente inesperada e imprevisível em várias partes do mundo.
Existem certos momentos na história em que um acontecimento aparentemente localizado, regional, tem a força de mobilizar uma série de
outros processos que se desencadeiam em diversas partes do mundo. Ou
seja, as ideias, quando começam a circular, desconhecem as limitações
do espaço, pois tem força de construir um novo. (Safatle, 2012: 46)

Segundo Deleuze, “o que a história capta do acontecimento é sua efetuação em
estados de coisa, mas o acontecimento em seu devir escapa a história” (2010: 214).
Nesse sentido, os acontecimentos podem desencadear “séries de outros processos”,
conforme disse Safatle, em diferentes níveis. Muito provavelmente, a Primavera Árabe
ecoou na história – e ainda ecoa – de forma muito mais intensa e abrangente do que o
novo graffiti de uma determinada esquina ou as palavras apressadas escritas no topo de
um prédio. Mas, em ambos os casos, criou-se um “novo”, abriram-se possibilidades de
diálogos e, sobretudo, flexibilizaram-se algumas fronteiras. Tais máquinas de guerra da
ordem próxima são, nesse contexto, máquinas poéticas, uma vez que:
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A novidade deve residir na imposição de novas regras, de acordo com
as quais os elementos serão doravante compostos, e na criação de
novos elementos da língua. Assim, a atividade poética é dupla: impõe
novas regras e novas palavras (conceitos). Seus pensamentos (frases)
são novos porque contêm elementos novos (conceitos novos) ou novas
regras (gramática nova). (Flusser, 2007b: 148)

É importante ressaltar que impor “novas regras” seria menos imposição, do que ruptura,
questionamento. Trata-se de tensionar as regras vigentes impostas pela ordem distante por
meio desses acontecimentos que “escapam à história”, ou seja, que escapam ao progresso.
Contudo, essa é, aparentemente, uma das principais diferenças entre o modo de
atuação dos dois polos da máquina de guerra, tanto nos aspectos comunicacionais,
quanto militares. Quando apropriada pelos aparelhos, a máquina tem a guerra como
objeto e, portanto, a violência física (militar) ou simbólica (comunicacional). Entretanto,
quando está na situação em que não tem a guerra como objeto, ou seja, a máquina de
guerra nômade – enquanto acontecimento capaz de ecoar no espaço/tempo para além da
história – parece ter a atividade poética como sua principal “arma”:
Mas, conforme a essência, não são os nômades que possuem o segredo: um movimento artístico, científico, “ideológico”, pode ser uma
máquina de guerra potencial, precisamente na medida em que traça (...)
uma linha de fuga criadora, um espaço liso de deslocamento (...). Não
é o nômade que define esse conjunto de características, é esse conjunto
que define o nômade, ao mesmo tempo em que define a essência de
uma máquina de guerra. Se a guerrilha, a guerra de minoria, a guerra
popular a revolução, são conformes à essência, é porque elas tomam a
guerra como um objeto tanto mais necessário quanto é apenas “suplementário”: elas só podem fazer a guerra se criam outra coisa ao mesmo
tempo. (Deleuze e Guattari, 2008: 109-110)

Portanto, refletir sobre uma visualidade urbana que não está atrelada ao progresso
supõe pensá-la através de suas “linhas de fuga e suas recolocações em ordem: em
suma os acontecimentos no mínimo potenciais de sua própria política, toda sua
‘polêmica’ própria, sua máquina de guerra interior” (Deleuze e Guattari, 2011: 108).
Essa perspectiva significa uma busca para compreender os acontecimentos decorrentes
daquela “atividade poética”, que coloca em choque os espaços estriados com os lisos,
o “progresso” e o “devir”:
Ao considerar a ação política à luz do acontecimento, colocamo-nos
diante de uma dupla criação, uma dupla individuação, um duplo devir
(criação de um possível e sua efetuação), que se confrontam com valores
dominantes. É aqui que se introduz o conflito com aquilo que já existe. As
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novas possibilidades de vida entram em choque com os poderes organizados e constituídos, mas também com aquilo que estes mesmo poderes
tentam organizar a partir da abertura constituinte. (Lazzarato, 2006: 13)

Essas “novas possibilidades de vida” se potencializam através da articulação – por
meio dos diálogos – entre as minorias que compõem a ordem próxima no embate contra
a maioria representada pela ordem distante. Nesse sentido, é apropriado ressaltar que:
As minorias e as maiorias não se distinguem pelo número. Uma minoria pode ser mais numerosa que uma maioria. O que define a maioria
é o modelo ao qual é preciso estar conforme: por exemplo, o europeu
médio adulto macho habitante das cidades... Ao passo que uma minoria
não tem modelo, é um devir, um processo. Pode-se dizer que a maioria
não é ninguém. Todo mundo, sob um outro aspecto, está tomado por
um devir minoritário que o arrastaria por caminhos desconhecidos caso
consentisse em segui-lo. (Deleuze, 2010: 218)

A anticidade, enquanto modelo de “cidade ideal” difundido de cima para baixo – ou
seja, da maioria hegemônica para a minoria – é, por assim dizer, uma força inibidora do
devir, das “novas possibilidades de vida”. A não cidade, por outro lado, é o puro devir
e, portanto, pura criação de possibilidades e de diálogos. Essa condição da anticidade,
conforme alertou Flusser, tende para uma comunicação redundante, pois, tanto sua
visualidade, quanto sua usabilidade, se baseiam em ordens – discursos – e, por sua
vez, “não provém de significações primeiras, não são consequências de informações: a
ordem se apoia sempre, e desde o início, em ordens, por isso é redundância” (Deleuze
e Guattari, 2011: 12). Os discursos, especialmente o anfiteatral, “agem no interior da
criação dos possíveis para reduzir as relações do acontecimento e suas bifurcações
imprevisíveis (...) a uma simples transmissão de informação” (Lazzarato, 2006: 156).
Neste momento é pertinente perguntar quem é a “vítima” dessa suposta “guerra”
entre semiosferas: seria a ordem próxima e seu conjunto heterogêneo de minorias ou
as próprias ruas? Algumas já com sua “morte” declarada. Aparentemente, com base
nos argumentos elaborados até agora, as minorias configuram uma espécie de “força
de paz” com o potencial de “salvar” as ruas de uma “morte entrópica” resultante da
predominância dos discursos sobre os diálogos, e da consequente redundância desta.
Segundo Flusser, “a comunicação humana é um artifício cuja intenção é nos fazer
esquecer da brutal falta de sentido de uma vida condenada a morte” (2007a: 90).
Nesse sentido, parece adequado afirmar que, entre os dois polos da máquina de
guerra, um cria ruas “vivas” e o outro, por sua vez, a leva para a “morte”, para a
incomunicabilidade. Essa suposta guerra é, portanto, necessária para que a cidade
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continue comunicando, ou melhor, dialogando com seus usuários. Todavia, na teoria
de Deleuze e Guattari, o que se opõe àquela “linha de fuga criadora” das máquinas de
guerra é o que os autores chamaram de “linha de morte” (2011: 58).
Em As revoluções do capitalismo (2006), o filósofo Maurizio Lazzarato, com base
nas teorias linguísticas de Bakhtin, elabora um comentário extremamente relevante
para justificar porque tal guerra é necessária:
Essa luta pode ser definida como o embate entre o plurilinguismo e o
monolinguismo. Segundo Bakhtin, a criação diferencial de agenciamentos de enunciação é animada pelas forças sociais e políticas que
visam à polifonia e a criação de novas possibilidades semânticas, que
ele chama “plurilinguismo”. Ao contrário, as práticas de informação
e da comunicação são construídas por forças que visam à unificação,
à centralização, à homogeneização, à destruição da multiplicidade e
da heterogeneidade das falas, das línguas, das semióticas, processo
que ele denomina “monolinguismo”. (Lazzarato, 2006: 159)

Enquanto instância majoritária, o monolinguismo representa a linguagem do
“progresso”; já o plurilinguismo, por outro lado, concebe linguagens em “devir” de
uma multiplicidade das minorias. Não obstante, as virtualidades, ou seja, as “novas
possibilidades de vida” no devir são infinitas e, nesse sentido, estão constantemente
alimentando os programas dos aparelhos. Dessa maneira, é importante lembrar que,
eventualmente, as rupturas promovidas pela atividade poética das máquinas de guerra
da ordem próxima acabam por favorecer, direta e indiretamente, as intenções da ordem
distante; como no caso do comércio informal dos camelôs aludido no começo deste
capítulo e outros que serão apontados adiante.
Desse modo, é apropriado inferir que existem interesses dos aparelhos programadores
na existência, pelo menos controlada, dessa visualidade “marginal”, dessas “linhas de
fuga criadoras”. Isso não quer dizer que os aparelhos as estimulem totalmente, mas,
aparentemente, delas se aproveitam. Como se sabe, sob a espontaneidade dessa visualidade
e de suas imagens, que surgem como ruído, opera aquela segunda função dos textos de
cultura identificados por Lótman. Esta, por sua vez, ultrapassa a função comunicativa
unilateral “não em qualidade de embalagem passiva de um sentido dado de antemão, mas
como um gerador de sentidos22”. A fim de manter os termos da semiótica da cultura, podese dizer que tal visualidade surge de “processos explosivos” que renovam e atualizam os
“processos graduais” controlados e estriados pela cultura hegemônica.
�����������������
- Lótman, Iuri. La semiosfera I,1996. “En este caso no en calidad de embalaje pasivo de un sentido dado de
antemano, sino como generador de sentidos.”(p. 87)
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No início do presente capítulo, foi dito que havia uma operação – a “captura” – que
colocava em interação ambos os agenciamentos, a máquina de guerra (nômade) e o aparelho
de Estado (sedentário). Essa operação faz com que tal guerra seja, não só necessária, mas
constante – e talvez sem fim –, uma vez que está sempre a “retroalimentar” os aparelhos
e seus programas. Para elucidar melhor esta questão seria interessante recorrer à acepção
etimológica do termo aparelho elaborada por Flusser. Segundo o filósofo:
a palavra latina apparatus deriva dos verbos adparare e praeparare.
O primeiro indica prontidão para algo; o segundo, disponibilidade em
prol de algo. O primeiro verbo implica o estar à espreita para saltar à
espera de algo. Esse caráter de animal feroz prestes a lançar-se, implícito na raiz do termo, deve ser mantido ao tratar-se de aparelhos.
(Flusser, 2011c: 37-38)

Esta definição de Flusser para a palavra aparelho – que inicia toda ponderação
do filósofo em relação à “co-implicação” destes e das virtualidades contidas em seus
programas – apresenta concordâncias com o que Deleuze e Guattari chamaram de
“aparelho de captura”: “Se chamamos de captura essa essência interior (...), devemos
dizer que as palavras ‘captura mágica’ descrevem bem a situação, uma vez que ela
aparece sempre como já feita e se pressupondo a si mesma” (2008: 115). Nesse sentido,
a captura insinua esse ataque repentino de um “animal feroz” que constitui um:
centro móvel de apropriação. (...) O que começa com o Estado
ou aparelho de captura é uma semiologia geral, sobrecodificando
semióticas primitivas. (...) O aparelho de captura é uma operação
semiológica por excelência. (Deleuze e Guattari, 2008: 240).

Foi através da captura que o Estado se apropriou da máquina de guerra nômade,
fazendo com que ela tenha como “único objetivo, a própria guerra. A violência,
encontramo-la por toda parte, mas sob regimes e economias diferentes” (2008: 213).
Portanto, no contexto desta pesquisa faz sentido inferir que essas operações de captura
se dão através dos programas impostos à cidade pelos aparelhos, possibilitando, por sua
vez, a ordenação, a sincronização e a apropriação dos fluxos, desejos e produções da
heterogênea e polifônica ordem próxima e, sobretudo, de sua máquina de guerra.
Por isso, no que se refere a esse conflito entre semiosferas, tal guerra é necessária e
constante, pois “máquinas de guerra se constituem contra os aparelhos que se apropriam
da máquina, e que fazem da guerra sua ocupação e seu objeto: elas exaltam conexões
em face da grande conjunção dos aparelhos de captura ou de dominação” (Deleuze e
Guattari, 2008: 110). Da mesma maneira que a espontaneidade e a imprevisibilidade
dos “devires” das ações dos usuários podem enriquecer a visualidade e modificar a
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usabilidade dos lugares da cidade, estes podem ser revertidos em “progresso” ou,
simplesmente, anulados quando capturados pelos aparelhos. Entretanto, sem a produção
de informação nova em diálogos ou da atividade poética proporcionada pelo “devir
minoritário” dessas máquinas de guerra, a não cidade seria submergida pela anticidade.
Dessa maneira, com base nas análises desenvolvidas em todo este capítulo, é
adequado falar da influência que a não cidade exerce sobre a cidade, mesmo que a
semiosfera decorrente desta seja considerada “marginal” em muitos casos. No caso da
“arte urbana”, por exemplo, as capturas operadas pelos aparelhos estão cada vez mais
evidentes. Há tempos a opinião pública tenta distinguir e separar a pixação do graffiti,
enquadrando o primeiro como “vandalismo” e o segundo como “arte”. Vale ressaltar
que, nestes termos, tal diferenciação só faz sentido no contexto brasileiro, pois no resto
do mundo, o chamado pixo, em português, é também nomeado como graffiti, o que
impossibilita uma distinção concreta entre eles. No entanto, principalmente em relação
a este último, muitos artistas paulistanos se tornaram internacionalmente conhecidos
com trabalhos expostos em cidades e, sobretudo, em galerias de arte contemporânea
de diversas partes do mundo. É adequado afirmar, portanto, que o graffiti brasileiro se
tornou uma prática lucrativa para alguns artistas e agentes do mercado de arte.
Aproveitando-se desse panorama, o poder público vem propondo muitas tentativas
de “domesticar” essas manifestações em locais predeterminados – espaços estriados
– a fim de conter sua ocupação desregulada, que é própria dos espaços lisos criados
por estas práticas enquanto máquinas de guerra. Essas tentativas se intensificaram,
aparentemente, após entrar em vigor, no início de 2007, um dispositivo jurídico que foi
denominado pela Prefeitura como Lei Cidade Limpa23:
Proibindo, entre outras coisas, outdoors e propaganda em totens, placas, backlights, e fachadas dos prédios. Colagens de cartazes também
foram proibidas sob a ameaça de multa de até R$10 mil. Durante os
primeiros meses, São Paulo foi tomada pelo vazio das grandes estruturas de metal, que até então sustentavam os anúncios e os outdoors.
Fachadas de restaurantes, bares, supermercados, lojas e shopping
centers ainda exibiam o desgaste deixado nas manchas dos letreiros
retirados. (Mesquita, 2011: 177)

Vale dizer que a Lei Cidade Limpa não impediu a máquina de guerra comunicacional
dos aparelhos de difundir as tradicionais mensagens persuasivas da publicidade, mas estas
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
- LEI n����������������������������������������������������������������������������������������������
º���������������������������������������������������������������������������������������������
14.223, de 26 de setembro de 2006, “Esta lei dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana do Município de São Paulo”. Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cidadelimpa/home/default.html. Acessado em: 06/05/2012.
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ficaram restritas, predominantemente, às estações de metrô, às paradas de ônibus e nas
partes internas dos vagões. Além disso, o próprio contexto “glocal” em que a cidade está
inserida é outro aspecto que mantém o poder de persuasão desses aparelhos publicitários.
Contudo, essa lei alterou violentamente a visualidade da cidade que, até então, era
conhecida por sua extrema “poluição visual”, atingindo não só os grandes anunciadores,
mas, conforme a citação, os cartazes, que configuram uma forma de intervenção gratuita
e aberta para qualquer usuário, também se tornou crime, assim como sempre foi a
pixação, por exemplo.
A questão é que uma lei impede apenas quem está disposto a segui-la e, nesse
sentido, os pixadores e outros “guerrilheiros” dessa máquina nunca foram impedidos
de agir, ainda que clandestinamente. Dessa maneira, além daquelas manchas de
desgaste deixadas pelos letreiros, descrita pelo pesquisador em História Social, André
Mesquita, as intervenções dos usuários, de um modo geral, passaram a ocupar um papel
de destaque na visualidade de São Paulo. Foi após alguns anos da emergência dessa
visualidade “marginal” das máquinas de guerra da ordem próxima, que, aparentemente,
os aparelhos começaram a capturar a chamada “arte urbana”, especialmente o graffiti;
cada vez mais elaborados e que, há anos, já vinha agradando a opinião pública.
Em 17 de agosto de 2011, o Jornal Agora24 publicou uma matéria dizendo que a
Prefeitura de São Paulo permitiu que empresas privadas patrocinassem a produção de
murais e painéis de artistas relacionados à cultura do graffiti nas laterais dos edifícios.
Segundo o jornal, “a cidade abrirá uma brecha na legislação que baniu outdoors e regulou
a publicidade externa: a empresa que pagar por uma obra poderá ter a marca exposta
de forma discreta no prédio”. Na Av. Tiradentes, no centro da cidade, se encontra um
desses murais, trata-se de uma obra patrocinada pela companhia aérea holandesa KLM
que, entretanto, não fez questão da exibição de sua marca.
Não obstante, fica cada vez mais nítido que está ocorrendo uma mudança no
programa do aparelho publicitário da cidade e, com ele, do aparelho jurídico, que começa
a aceitar, de forma “domesticada”, uma ação que até então era considerada ilegal sem
que o artista tivesse uma autorização, mesmo que informal de algum responsável pelo
“suporte” da obra.
Outro caso similar, ocorreu na Av. Cruzeiro do Sul, Zona Norte da cidade, onde as
pilastras do elevado em que passa o metrô foram transformadas, sob o aval do poder
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/infraestrutura/arquivos/clipping/
AGOSTO%202011/2011-08-17/2011-08-17_agora_grafite.pdf. Acessado em: 22/08/2011.
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público, no “O Museu Aberto de Arte Urbana de São Paulo25 (MAAU-SP)”. A ideia do
museu a céu aberto partiu de alguns artistas que foram detidos pintando no local. Após
a absorção pela justiça, um deles apresentou o projeto para as autoridades competentes
propondo a instalação controlada de outras obras no local. Todavia, o aparelho de Estado
não só autorizou como patrocinou seus custos.
É interessante notar, nesse contexto, como um acontecimento pode proporcionar
mudanças decisivas no cotidiano da cidade. As pilastras transformadas no MAAU-SP
já recebiam intervenções há anos, mas a detenção de alguns artistas desencadeou uma
proposta para resignificar aquele espaço que apresentava uma visível deterioração. No
entanto, trata-se de um lugar que já era constantemente resignificado por intervenções
que exerciam uma dupla função, pois ao mesmo tempo em que enriqueciam a
visualidade, denunciavam a precariedade na qual se encontra aquela avenida que sofre
com a presença imponente do elevado.
Ou seja, o acontecimento marcado pela detenção dos artistas fez com que essas
intervenções fossem introduzidas no programa, capturando delas os aspectos que
apontavam a precariedade daquele lugar. Dessa maneira, o resultado desse acontecimento
também apresenta um duplo aspecto, pois é inquestionável que o MAAU-SP levou
benefícios para a Av. Cruzeiro do Sul, que hoje tem uma visualidade mais agradável e
atrai muito mais usuários, contudo, é possível inferir que as novas obras reduziram o
potencial dialógico presente nas intervenções anteriores.
Essa captura e aparente neutralização da produção espontânea da visualidade urbana
– que diferencia o “vandalismo” da “arte” –, pode chegar a casos absurdos como o do
artista britânico Banksy26. Por muito tempo o artista – que ganhou fama com intervenções
de cunho político e contestador em várias cidades pelo mundo – foi alvo da polícia londrina
em decorrência de seus “vandalismos”. No entanto, após sua ascensão no mercado
internacional de arte, muitas de suas obras nas ruas de Londres e de outras cidades do
Reino Unido estão sendo cobertas com placas de acrílico transparente, pelo próprio poder
público, a fim protegê-las da ação do intemperismo e dos “ataques” de outros “vândalos”.
De forma similar ao que está ocorrendo no Brasil, os britânicos passaram a distinguir
as intervenções tomadas como vandalismo – que em inglês é de modo geral nomeada
�������������������������������������������������������������������������������������������������
- Ver em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Aberto_de_Arte_Urbana_de_S%C3%A3o_Paulo. Acessado
em: 06/05/2012.
������������������������������������������������������������������������������������������������������
- Os comentários sobre a cena da arte urbana de Londres foram extraídos do conteúdo do documentário
Graffiti Wars: Banksy vs. King Robbo (2011). Disponível em: http://www.streetartnews.net/2011/08/robbo-vs-banksy-graffiti-wars-full.html. Acessado em: 07/05/2012.
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como graffiti – do que chamam de “street art”; como se uma prática não estivesse implícita
na outra. Não obstante, apenas Banksy e mais poucos artistas que conquistaram fama
internacional são preservados e autorizados, já os demais – independente do “estilo” –
continuam enquadrados como criminosos. Uma vez que, nem mesmo as autoridades que
julgam o que é arte e o que é vandalismo conseguem, de maneira precisa, distinguir um
do outro; assim, a fama se transforma no principal fator de diferenciação.
Voltando ao caso de São Paulo, algumas perguntas podem ser levantadas com base
nessa questão. Pois, já não seria a própria cidade, caracterizada como um patchwork,
um “museu” livre e a céu aberto ainda mais interessante do que aquele da Zona
Norte que foi devidamente “estriado” pelo aparelho de Estado? O Beco do Batman
e as próprias ruas da “Vila”, o “buraco da paulista” – que combina obras autorizadas
com muitas outras “ilegais” –, o minhocão, a Rua Augusta, as travessas e escadarias
– quase sempre ocupadas por intervenções artísticas –, e mais uma série de outros
lugares, já não configuram “museus” que, ao contrário do MAAU-SP, se desenvolvem
espontaneamente pela via dos “alisamentos retroativos”? Uma vez capturado, o
graffiti não estaria vivendo uma passagem de um plurilinguismo dialógico para um
monolinguismo discursivo?
Segundo Agamben, “a impossibilidade de usar tem seu lugar tópico no Museu”
(2007: 73). Nessas condições, em que é capturado e domesticado pelos aparelhos, o
graffiti – que, diga-se de passagem, é uma profanação – não estaria, aos poucos, sendo
“secularizado” e, portanto, separado do uso comum? Mesmo que aparentemente estejam
lá expostos para a contemplação de todos.
Dessa maneira, ainda com os dados coletados nesta pesquisa, é difícil chegar a uma
resposta satisfatória para todas essas perguntas, uma vez que é possível afirmar que há
lados positivos nessa captura da “arte urbana”. Para muitos artistas que passam a ser
remunerados pelo trabalho, parece vantajoso. Além do mais, pode ser bom para a cidade
que, apesar de tudo, produz uma visualidade mais rica e com espacialidades em que um
contato mais háptico pode ser engendrado.
Contudo, como demonstra a própria cidade, esse fenômeno já acontece sem que
seja preciso um controle, uma estriagem. Além do mais, quando ocorre livremente –
em espaços lisos produzidos por máquinas de guerra artísticas e poéticas –, justamente
por dar-se de forma descontrolada, pode denunciar as falhas, as intenções e até os
acertos dos aparelhos programadores que “comandam” a cidade. A espontaneidade
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dessa visualidade em devir, como foi dito, faz com que a própria cidade dialogue com
seus usuários, o que inclui, nesse caso, a ordem distante e seus aparelhos; tudo depende
das intenções destes.
A não cidade – com o seu aparente caos, muitas vezes classificado como deteriorante
– pode ensinar ao poder público/privado os meios de produzir uma “cultura urbana”
que não caminhe para a incomunicabilidade, para a redundância da anticidade. Nesse
sentido, os aparelhos poderiam “escutar” o que a cidade tem a dizer sobre o seu complexo
funcionamento, ao invés de impor a ela um modelo “ideal”:
Nesse quadro, a degradação urbana é estrutural, faz parte do processo de metropolização e é necessário entendê-lo a fim de que
a riqueza dessa informação não se perca no caos e seja traduzido
como crise. A ideia de caos ou crise que, no senso comum, expressa
insegurança é, em termos informacionais, índice de grande abertura
e riqueza do pensamento e, talvez, da ação, ou seja, caos ou complexidade são, hoje, outros nomes para as transformações radicais
contínuas e imprevisíveis que atingem o cotidiano, aí incluído os
fenômenos urbanos. (...) Naturalmente, não se trata de constatar a
decadência urbana, mas compreender como ocorre e de como tem
sido enfrentada. (Ferrara, 2000: 178)

A captura dessa visualidade “marginal”, efetuada pelos aparelhos da ordem
distante, pode enfraquecer o caráter denunciante dessas práticas que, além de poéticas,
no sentido de produtoras do “novo”, flexibilizam as fronteiras dos lugares através dos
diálogos que a cidade pode engendrar com seus usuários. Querendo ou não, uma vez que
o caos pode ser traduzido como crise, a domesticação dessas manifestações tende para a
domesticação desse caos que, doravante, faz a cidade omitir uma série de informações
implícitas nessa visualidade que, aos poucos, abandona a “marginalidade”. Entretanto,
essa captura pode atualizar os programas dos aparelhos com virtualidades capazes de
promover melhorias; dependendo, evidentemente, do uso que se faz delas. Pode-se
dizer, portanto, que esse tipo de captura pode proporcionar certo enriquecimento na
vitalidade das ruas, mas dentro dos parâmetros impostos pelos aparelhos como “ideal”.
Por outro lado, como foi visto no item anterior, esse modelo “ideal” não se baseia
nas necessidades dos usuários, ele só é “ideal” porque é lucrativo para os aparelhos.
Nesse sentido, seria interessante citar um fato que ocorreu na Rua Augusta durante a
finalização da presente pesquisa. Esse episódio é emblemático porque não configura
uma captura que visa renovar o programa e, eventualmente, melhorá-lo, mas trata-se de
captura da própria vitalidade das ruas, do suposto resultado dessa visualidade que tende
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para ruas mais “vivas”. Nesse caso, o programa é menos atualizado do que fortalecido,
configurando seu estabelecimento através da criação de fronteiras cada vez mais rígidas
que podem levar a cidade para uma “morte” gradual.
Na contextualização da pesquisa foi levantada aquela “revitalização espontânea”
que a Rua Augusta desenvolveu a partir da inauguração de uma casa noturna. Conforme
foi visto, esse “acontecimento” desencadeou uma série de mudanças em toda aquela
região. Mas, entretanto, essa vitalidade chamou a atenção dos aparelhos, principalmente
o imobiliário, que viu na Augusta que se apresentava mais “viva”, uma oportunidade
lucrativa. Em 16 de abril de 2012, Facundo Guerra, um dos sócios dessa casa noturna
chamada Vegas, publicou uma carta aberta na qual relata:
O Vegas teve um ciclo de sete anos, e ao longo destes anos todos a
noite de São Paulo e especialmente a Rua Augusta mudou para melhor.
É possível contar a história da noite recente de nossa cidade através de
um antes e um depois do Vegas: coincidência, timming, chame como
quiser, mas a noite de São Paulo floresceu desde a abertura do projeto.
A Rua Augusta, antes desolada, hoje representa a cara de nossa cidade.
E ironicamente foi o sucesso do clube e, por consequência, da Rua
Augusta, que acabou por vitimar o Vegas: o galpão onde o mesmo se
encontra recebeu uma proposta de compra milionária para ali ser montado um empreendimento imobiliário.
Como inquilinos nunca poderíamos cobrir a oferta que o imóvel
recebeu e batalhamos até o último segundo, mas nesta segunda-feira
resolvemos jogar a toalha. O Vegas tombou não por conta da falência
do projeto, mas em virtude do preço do metro quadrado na região, hoje
uma das mais valorizadas de São Paulo27.

Nessa perspectiva, pode-se dizer que esse processo que configura o “devir” da Rua
Augusta e que, sobretudo, a recuperou de anos de decadência, está sendo convertido em
“progresso”. Esse foi um dos perigos alertados por Jane Jacobs com relação aos lugares
considerados “vivos”, um risco chamado por ela de “autodestruição da diversidade”:
Uma combinação diversificada de usos em determinado local da
cidade torna-se nitidamente atraente e próspera como um todo. Em
virtude do sucesso do lugar, que invariavelmente se deve a uma diversidade emergente e atraente, desenvolve-se nessa localidade uma
concorrência acirrada por espaço.
Os vencedores da concorrência por espaço representarão apenas
uma pequena parcela dos muitos usos que geram o sucesso conjun27 - Disponível em: http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2012/04/16/vegas-club-fecha-as-portas-na-rua-augusta.jhtm. Acessado em: 16/04/2012.
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tamente. Sejam quais forem, o uso ou os usos que destacam como
lucrativos na localidade se reproduzirão cada vez mais, expulsando e
suplantando os tipos menos lucrativos. (2009: 269)

Para concluir, é apropriado dizer que o desafio das máquinas de guerra da ordem
próxima – seja ela poética, artística, revolucionária ou de qualquer outro devir minoritário
– será o de criar formas de burlar essas capturas, a fim de que suas conquistas e suas
mudanças nos andamentos cotidianos não sejam revertidas contra elas mesmas quando
apropriada pelos aparelhos. Pelo que parece, os aparelhos não estão empenhados em
transformar as ruas em lugares mais “vivos”, ao contrário, não faltam indícios de que a
“morte” das ruas é uma das virtualidades dos seus programas. Talvez, em alguns anos a
própria Rua Augusta comprove esta inferência.
A máquina de guerra dos situacionistas deixou um importante legado: a deriva
como método para engendrar com a cidade uma conversa, um diálogo, em que o mais
importante é escutar o que ela tem a dizer.
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