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RESUMO 
CRESTANI, Andrei Mikhail Zaiatz. Zonas de entremeio – possibilidades outras na 
investigação do espaço público contemporâneo. 2017. 321 f. Tese (Doutorado). 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

 
A cidade contemporânea é demarcada por uma época de transição 
correspondente à globalização, em que relações de pertença entre sujeitos e 
seus contextos parecem cada vez mais apartadas, dissociadas. O conjunto de 
condições tecnológicas, políticas e econômicas globais produzem paisagens 
cada vez mais homogêneas, de modo que local e global já não são tão 
facilmente distinguíveis quando conteúdos, imagens, sentidos “daqui(s) e 
lá(s)” se chocam, atravessam e sobrepõem a todo momento. Em tal contexto, 
o espaço público vem sendo sintetizado como superfície de formas 
programadas de consumo e uso parcial, o que impõe dificuldades a sua 
realização como forma social, simbólica e política que transmite uma 
identidade específica a cada contexto. Este trabalho investiga então que 
espaço público pode ainda ser (re)produzido/reconhecido em circunstâncias 
de formas e identidades urbanas cada vez mais pasteurizadas. A hipótese é 
que, embora as singularidades de cada local sejam constantemente 
atravessadas por sentidos vindos de “todo lugar”, por outro lado esses 
mesmos fluxos podem – pelo transbordamento, fricções, contatos que aí 
acontecem – despertar de modo inesperado momentos criativos, ocorrências 
que aqui conceituamos como “Zonas de entremeio”. Tais zonas são 
expressivas de um “estado liminar” que oferece um momento aberto para a 
produção de novos sentidos e coalisões, convertendo o habitual em estranho 
e o conhecido em desconhecido. A abordagem desses campos liminares 
convoca a retomada de um olhar crítico ao cotidiano, que acompanhe a 
movimentação de lugares e poderes; que, se desprendendo dos mapas 
tradicionais, assuma o desafio de uma cartografia sem borda de espaço e de 
tempo; capaz de perseguir mais os fluxos do que as posições fixas e, assim, 
admitir rompimentos; que considere a realidade como algo em formação que 
tem seus desdobramentos pelo(s) tempo(s) e espaço(s). Nos entremeios, nos 
encontramos então em campos do indeterminado, da suspensão, da dúvida 
que também é sinônimo de possibilidades outras. Nossa proposta é a de 
perseguir/apresentar as zonas de entremeios como horizonte (embora não 
único) do reconhecimento da realização do espaço público, a qual parece 
encontrar alternativas justamente em condições da cidade contemporânea 
que pressupõem (ou sugerem) sua impossibilidade.  
 
Palavras-chave: espaço público; cidade contemporânea; zonas de entremeio; 
cotidiano. 



ABSTRACT 
CRESTANI, Andrei Mikhail Zaiatz. In-between zones – other possibilities of investigation 
of the contemporary public space. 2017. 321 p. Dissertation (PhD). 

Instituto de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017. 

 
 
The contemporary city is undergoing a period of transition related to 
globalisation, in which relationships of attachment between individuals and 
their contexts seem increasingly divided and disconnected. A set of 
technological, political and economic conditions is producing landscapes that 
are increasingly homogenous, in which local and global are no longer so easily 
distinguishable, when content, image and meanings “from here(s) and 
there(s)” clash together, intersect and overlap all the time. In this context the 
public space has become synthesised as a surface of programmed forms of 
consumption and partial usage, which impede its establishment as a social, 
symbolic and political form that conveys a specific identity to each context. 
This study investigates how the public space can still be 
(re)produced/recognised in conditions of urban identities and forms that have 
become increasingly sterile, postulating that despite the individual features of 
each locale being constantly permeated by meanings coming from 
“everywhere”, these same influxes can on the other hand – by causing 
overflow, friction and contact – unexpectedly trigger creative moments and 
occurrences that we term here “In-between zones”. These zones relate to a 
“liminal state” that provides opportunities for the production of new meanings 
and coalitions, converting customary into unfamiliar and known into unknown. 
Consideration of these liminal fields requires taking a critical look at everyday 
life, together with shifts in places and powers, detached from traditional maps 
and accepting the challenge of a cartography unrestrained by space and time, 
concentrating more on flows than fixed positions and thus accepting 
disruptions; considering reality as something in formation, unfolding through 
space and time. These in-between zones reveal fields of indefinition, 
suspension and doubt, which also offer other possibilities. We aim to seek 
out/present in-between zones as a possible (but not unique) approach to 
recognition of the establishment of the public space, which seems to find 
alternatives precisely in features of the contemporary city that seem to 
presuppose (or suggest) their impossibility. 
 
Keywords: public space; contemporary city; in-between zones; everyday life. 
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INTRODUÇÃO 
	
	

O título do trabalho sintetiza a tese em dois aspectos. Ambos são 
indagação e consequência do próprio desenvolvimento da pesquisa, 
refletindo um perfil de investigação no qual nos permitimos a alternância 
fluída entre experimentação prática em campo e refinamento teórico, o que 
levou a importantes momentos de inflexões da tese. A pesquisa se constrói 
tendo a dimensão sociológica do espaço como plano de referência 
fundamental, ou seja: em que a relação entre ações e contexto (espaço-
temporal) e os sentidos (coletivos ou não) aí envolvidos ocupam a 
centralidade do problema investigado e das decisões teórico-metodológicas.  

Inicio a introdução explicando a segunda1 parte do título, a qual diz 
respeito tanto a natureza do problema, como ao objetivo que dele deriva: 
investigar que espaço público pode ser reconhecido na cidade 
contemporânea e como poderíamos proceder em termos empírico-analíticos 
em tal direção. Tal inquietação surge em um momento em cidade que se 
conforma por uma série de processos associados à globalização2 e que nos 
motivam uma série de questionamentos sobre a realização do espaço 
público (DELGADO, 1999; 2007; SENNETT, 2014; s/d; ARROYO, 2011; 2012; 
INNERARITY, 2006; ALVES, 2006; 2014).  

O espaço urbano contemporâneo vem sido (re)produzido por 
constantes movimentos de desterritorialização (HAESBAERT, 2009; 
DELEUZE, GUATARRI, 2011): que dizem respeito não tanto ao completo 
desaparecimento de relações socioespaciais, mas sim do enfraquecimento 
de relações significativas (do sujeito3 com o meio, e dele com o outro) que 

																																																								
1 “Possibilidades outras na investigação do espaço público contemporâneo”. 
2 Augé define globalização – situada a partir dos anos 1990 – e narra sobre parte seus 
efeitos sobre o espaço urbano: “ Globalização como sinônima de processos econômicos, 
mercado liberal, liberalismo triunfante, depois da derrocada do regime comunista. É 
também a comunicação, por meio da tecnologia, e sua a ligação intrincada com a economia 
[...[ Do lado da globalização, [...] o sistema de imagens: da televisão, do simulacro, da 
espetacularização, do qual o turismo é um exemplo, no universo urbano. [...] Isso 
corresponde a uma forma de arranjo do mundo em espetáculo, do qual temos inúmeros 
exemplos: os parques temáticos, a Disneylândia” (AUGÈ, 2008, p.5-6). 
3 O uso deste termo na tese não é aleatório. Escolho tratar de “sujeito” especialmente por 
considerar que na relação entre o ser e o mundo existem sentidos nem sempre visíveis, mas 
sempre sensíveis, envolvidos na produção do espaço que se sustentam entre ação e a não 
ação, palavra e silêncio, olhar e evitação, aproximação e afastamento, etc tanto do sujeito 
em relação ao ambiente em que se insere, como dele com o outro que aí está. Tais relações 
não são sempre de uma atuação consciente e/ou programada, como também não dizem 
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sustentem certo sentido (simbólico-cultural, político e social) entre sociedade 
e seu contexto geográfico e histórico.  

Em tal conjuntura testemunhamos um espaço público4 que tende a ser 
reduzido como superfície funcional, ou seja: um plano abstrato de alocação 
de diferentes usos que em geral obedeça uma programação extensiva de 
consumo genérico (reproduzível em qualquer situação), enfraquecendo os 
sistemas de representação política, simbólica e social que constituem o seu 
primado5.  

[A cidade na globalização] diz respeito a um mundo em que o 
cidadão se torna cada vez mais espectador passivo e, muitas vezes, 
uma vítima ou mero consumidor de artigos prontos – desde a 
comida até as opções bancárias. [...] nos tornamos consumidores 
de cidadania e de democracia, em vez de criadores de cidadania e 
de democracia, como já fomos antes (SASSEN, 2010, online). 

Observamos neste momento uma cidade (re)produzida a partir da 
interpenetração de sentidos de “todos os lugares”, que aparentemente não 
referenciam “lugar nenhum”: “Lo extra-local [...]genera un sentido de 
pertenencias múltiplas” (ARROYO, 2011, p. 93). Embora certas relações de 
pertencimento entre sujeitos e seu contexto específico possam persistir, as 
conexões próprias do atual fluxo global de conteúdos (imagens, discursos, 
valores, símbolos) provenientes de diversos contextos, não apenas 
relativizam as escalas urbanas, como também as sobrepõem e atravessam6 
(HARVEY, 2004), encaminhando a dissolução de certos significados 
específicos das localidades e da própria experiência coletiva do espaço 
público7 (INNERARITY, 2011; CRESTANI, 2016; CRESTANI, ALVES; 2016).  

																																																																																																																																																															
respeito a comportamentos sociais pré-estabelecidos. Essa abordagem fica mais aclarada a 
medida em que o capítulo de campo se desenvolve. 
4 É importante ressaltar que, para este trabalho, assumimos espaço público não apenas 
como a representação material de espaços coletivos em nossas cidades, mas principalmente 
como uma forma social de um cenário privilegiado do encontro, interação de diferenças, o 
acesso à heterogeneidade, a possibilidade de experiência entre estranhos, da co-presença e 
do conflito, que reunidas estabelecem os alicerces da cidade e da democracia. Tal ponto de 
partida encontra refinamento e aprofundamento no capítulo 1 do trabalho. 
5 (segundo o sentido sintetizado na nota 4). 
6 Que permanecem como referenciais, embora tenham – no contexto da globalização – suas 
distinções cada vez mais relativizadas (BRENNER, 2013). 
7 A tendência de dissolução do “espaço público” no momento contemporâneo diz respeito 
à perda de sentidos, da realização e reconhecimento de um mundo em comum constituído 
por práticas e referências físicas, simbólicas, sociais e políticas expressivas do convívio de 
dissensos e diferenças (e dos conflitos que delas podem emergir) – aspecto este 
fundamental à realização do espaço público. 
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En la ciudad contemporánea […]nos encontramos ya en presencia 
de un espacio indefinido, homogéneo, indiferente en sus lugares. 
[…] la rapidez de las transformaciones impide que se conserven 
recuerdos del pasado en el lapso de una generación (CACCIARI, 
2010, p. 33). 

A cidade contemporânea poderia, sob essa perspectiva, ser 
considerada então como expressiva de uma vida urbana conformada pela 
mobilidade, fluxo, dispersão, perda de centralidades simbólicas (ARROYO, 
2011; DELGADO, 2007; 2015; SENNETT, 2015; online s/d; AUGE, 1995). 
“Num contexto de globalização da economia e da informatização da 
sociedade, observam-se estratégias hegemônicas de um urbanismo 
mundializado orientadas à reorganização espaço urbano e a produção de 
uma composição social artificialmente enobrecida” (ALVES, 2016, p. 5). Sem 
um ponto de referência ou convergência, a produção da cidade 
contemporânea se fundamentaria então na transição, “na extensão de 
fronteiras móveis” (AUGÉ, 2010).  

Em tais circunstâncias nos parece cada vez mais desafiador conseguir 
habitar a cidade pela via do pertencimento (CANCLINI,1997) reconhecendo 
a identidade singular e distintiva de cada lugar: que diz respeito a conjuntura 
da sua diversidade social, materialidade simbólica refletida na paisagem do 
lugar, dos seus costumes típicos, do seu solo político e cultural moldado na 
história (ZUCKIN, 2010). Atenta a tais relações, Zuckin (2010) debateu como 
a cidade tem sido recomposta – segundo estratégias de reurbanização 
associadas a forças hegemônicas do capital – entre “receitas de sucesso para 
a vitalidade”: que cooptam a riqueza sociocultural e espacial específica das 
localidades para reproduzirem arquétipos de paisagens esvaziadas de um 
tecido social integrativo. Tais paisagens são atrativas pela estética que 
promovem: capazes de sintetizar um “pouco de cada lugar”, mas não de 
ancorar elos substantivos entre sujeitos e contexto. 

Nesta cidade do “extra-local” (ARROYO, 2007; AUGÉ, 1994), 
percebemos modificações da nossa relação com o espaço público. 
Aparelhos tecnológicos nos incitam a uma ilusória onipresença global, uma 
necessidade de conectividade exacerbada que nos desconecta dos nossos 
espaços e tempos do trabalho, do lazer e da vida pública, ao mesmo tempo 
em que os (con)fundem (INNERARITY, 2011; ARAÚJO, 2011). O discurso 
mundial de expandir as relações sociais vem, de modo absurdamente 
paradoxal, substituindo as reais interações, escamoteando a cidade real 
como o lugar privilegiado das sociabilidades, impedindo assim de 
reconhecermos o espaço público como o “lugar da reciprocidade entre 
estranhos” (SENNETT, 2014; GOFFMAN, 2010).  
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Espacio público como este lugar […] de una colectividad difusa 
hecha de formas mínimas de interconocimiento y en la que actúa 
una autogestión de usos y perspectivas plurales, una reciprocidad 
generalizada que entrelaza encuentros, encontronazos y las 
evitaciones (DELGADO, 2007, p.37). 

Innerarity (2011) salienta: somos cada vez mais virtuais aos espaços e 
tempos de nossa experiência urbana. Estamos tornando-nos sujeitos 
anêmicos e reproduzindo uma cidade à nossa imagem e semelhança. A 
fluidez – essa possibilidade de fazermos tudo a um só tempo e um só 
comando – nos excita de tal maneira a multi-presença ubíqua que estamos 
diariamente cada vez mais ausentes na/da vivência ativa e consciente do 
espaço urbano 8 . Nesse sentido, a crise do espaço público também é 
associada a uma constatação: de cidades que se esvaziam de sujeitos 
porque se sentem cada vez menos pertencentes a elas; e de sujeitos 
também esvaziados de cidade, já que a experimentam cada vez menos. 

Testemunhamos cidades despedaçadas, rompidas, fragmentadas em 
mercadorias-tipo produzidas em série e com uma flexibilidade suficiente 
para infiltrarem-se nos mais distintos trópicos ainda que em nada tenham a 
ver com seus atributos culturais, históricos, paisagísticos: 

Emerge así una nueva categoría de paisajes definidos por su 
aterritorialidad: estos es, paisajes independizados del lugar, que ni 
lo traducen ni son el resultado de sus características físicas, sociales 
y culturales, paisajes reducidos a sólo una de las capas de 
información que los configuran, la más inmediata y superficial: la 
imagen (MUÑOZ, 2008, p. 61). 

O argumento de Muñoz se afina muito ao de Zuckin, na medida em 
que disserta sobre como se (des)estruturam nossos elos de apropriação do 
espaço público, os quais se veem mais delgados, frágeis, dependentes de 
uma certa funcionalização (com estereótipos de consumo) e/ou de uma 
espetacularização que nos captura pela aparência e não pela real experiência 
urbana. Alves (2007) correlata tal situação a produção de “pseudo espaços 
públicos”: excludentes, privatizados, socialmente controlados, dissociados 
do tecido social e simbólico da cidade, podendo conformar verdadeiros 
núcleos de exclusão. Para Delgado (2013), tal cenário pode ser lido com a 
expressão da “anti-cidade” do presente: que reforça a urbanização sujeita a 
ideologias urbanas que reproduzem espaços temáticos negando a 
diversificação funcional e humana. 

Delgado argumenta a anti-cidade como a expressão da renúncia à 
diversidade funcional e humana do espaço público, fruto de grandes 

																																																								
8 “Esta maleabilidade de transformação, efemeridade e transitoriedade confere um caráter 
fluido, movente, indiferenciante para o espaço urbano contemporâneo” (ARAUJO, 2011, 
p.18). 
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processos de especialização das localidades que expulsam sua história e 
memória. As dinâmicas relativas a este modus operandi da urbanização, 
desemboca na dissolução do tecido social em decorrência dos atuais 
imperativos de ideologias urbanísticas que geram:  

morfologías [...] segregadas y repetitivas que vemos extenderse en 
las periferias metropolitanas, o los atractores aislados consagrados 
a la práctica desconflictivizada del consumo y del ocio, que 
funcionan como colosales máquinas de simplificar y sosegar la 
agitación que es consustancial a cualquier definición de lo urbano 
(DELGADO, 2007, p. 60). 

Rizek (2012, p.3) relembra que, por sermos habitados por “pedaços” 
de cidades, contemos partes que também podem ser retificadas, 
cenarizadas, tematizadas, espetacularizadas, vítimas da velocidade e da 
efemeridade. O modo como (superficialmente) temos praticado a cidade – 
como um objeto concreto fora de mim e a serviço da minha satisfação 
pessoal – inviabiliza a vida social que lhe confere a dimensão política; 
impossibilita que o homem se encontre consigo mesmo e com o outro de si; 
desconstrói (ou no mínimo fragiliza) uma história e vivência social integrativa 
dotada de sentidos coletivos.  

Encontramos aqui com uma das preocupações que perpassam uma 
das preocupações da tese: a tendência de um espaço abstrato também 
habitado de modo abstrato. Nossa reflexão nos aproxima dos argumentos 
que Lefebvre já iniciava em sua obra A produção do espaço: “O espaço 
abstrato funciona ‘objetalmente’ como conjunto de coisas-signos, com suas 
relações formais: o vidro e a pedra, o cimento e o aço, os ângulos e as 
curvas, os plenos e os vazios. Esse espaço formal e quantificado nega as 
diferenças, as que provêm da natureza e do tempo (histórico), assim como as 
oriundas do corpo, idades, sexos, etnias” (LEFEBVRE, 2006, p. 80). Uma 
cidade então que não é neutra, mas neutralizada. Um efeito ótico desejado 
de um mundo social etiquetado e assegurado para um sujeito 
(contemporâneo) que busca em tal espaço tranquilizante um espelho da sua 
essência (DELGADO, 2013). 

Nesse contexto de transformações sem precedentes em que local e 
global já não são tão facilmente distinguíveis: encontramos na mobilidade 
um novo modo de “estar” no mundo9 e produzir a realidade; que se 
manifesta entre dinâmicas socioespaciais cujos efeitos são imprevisíveis; que 

																																																								
9 Muñoz (2008); Deleuze; Guatarri (2011); Bhabha (1998); Luz (2006); Teyssot (2013) falariam 
de um “estar” no mundo na cidade contemporânea não mais baseado em pontos fixos, mas 
também na mobilidade, ou seja, um estar no mundo que não pressupõe fixação nem 
geográfica, nem de identidades.  
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não é possível, portanto, ter suas trajetórias, práticas e conteúdos lidos a 
partir de uma lente (moderna) já obsoleta (ARROYO, 2011; 2012). 

Como mencionado logo no início do texto, a problematização a que 
esta tese se propõe considerando tal conjuntura é: a) que espaço público10 
pode ser (re)produzido/reconhecido na cidade contemporânea – em uma 
realidade de formas e identidades urbanas cada vez mais homogeneizadas?; 
e, b) como explorar empiricamente o espaço público contemporâneo 
reintegrando suas dimensões social, político, físico e simbólico? 

“Zonas de entremeio”11 apresenta-se como hipótese-fenômeno que 
propõe um modo de operar conceitual e empiricamente um horizonte 
possível do espaço público na cidade contemporânea reconciliando seu 
sentido social, político, físico e simbólico. De um modo bastante sintético, 
podemos antever a conceituação de zonas de entremeio como: 

 1) ocorrências no cotidiano que – entre diferentes regimes de 
duração – 2) transgridem e/ou suspendem o repertório normativo 
das estruturas físicas, sociais e políticas que conformam determinado 
contexto, 3) oportunizando a superação da aparente coesão12  e 
unidade da realidade, 4) despertando experiências sócio-espaço-
temporais que potencialmente habilitem a realização do espaço 
público. Tais zonas são de caráter móvel (que se dá no movimento, 
fluxo, cruzamentos de sentidos como condições próprias da 
globalização), contingente-eventual (que não pode ser prevista a 
priori e se dinamiza entre ocorrência e desvanecimento, ou seja, não 
busca necessariamente fixar-se e está sempre em atualização), não 
hierárquico (que não dispõe de uma estrutura de manifestação 
organizada entre elementos que sejam mais ou menos 
determinantes) e sem correspondência formal específica (ou seja, 
que não ocorrem a partir de um tipo de estrutura física específica). 

Tal hipótese é proposta considerando que os processos de produção 
da cidade contemporânea demarcam uma época de transição (ALVES; 
RIZEK, 2012): nos obrigando a repensar o sentido do espaço público, tendo 
em vista as forças, fluxos, lógicas que tendem a descentrar a vida pública e 
as relações entre sujeitos e espaço urbano (ARROYO, 2007). A hipótese 
acompanha a suspeita de que embora as especificidades (social e física) de 
cada local sejam atualmente atravessadas de modo constante por 
conteúdos, imagens e discursos vindos de “todo lugar”, por outro lado estes 

																																																								
10 Considerando os atributos expostos na nota 3. 
11 Que ocupa a primeira parte do título do trabalho. 
12 Não apenas aquelas relativas a espaços homogeneizados ou tematizados. 
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mesmos fluxos podem – no transbordamento – despertar de maneira 
imprevista momentos criativos pelas fricções, contatos, atravessamentos de 
sentidos que aí acontecem. 

Em termos conceituais associamos tais zonas de entremeio como um 
“estado liminar” que oferece um momento aberto para a produção de novos 
sentidos e coalisões, convertendo o habitual em estranho e o conhecido em 
desconhecido. Em termos práticos, podemos adiantar que enquanto 
ocorrem, revertem temporariamente (guardando a chance de se perdurar) a 
ordem física, social e simbólica, desafiando as bases normativas e revelando 
uma outra topologia da cidade (AUGÈ, 2010).  

Como momentos de insurgência, essas zonas ganham corpo a partir 
de interações sócio-espaço-temporais cotidianas que admitem e avivam 
confrontos materiais e simbólicos do espaço público. Nesse sentido, a 
hipótese pressupõe que o reconhecimento do espaço público 
contemporâneo demanda a superação de uma representação específica 
(CRESTANI, 2016), ou de seus limites tradicionais13: sejam eles políticos, 
físicos ou legais (ALVES, 2016). É necessário reencontrar caminhos 
alternativos para operar a realidade de modo que a forma e o conteúdo do 
espaço público sejam entendidos como potência (que não é definida por 
contornos ou “tipos” morfológicos precisos), sendo o cotidiano a linha de 
entrada privilegiada para tal operação. Embora possamos dizer que as zonas 
de entremeio reúnem relações contextuais físicas e sociais para sua 
ocorrência, não podemos predizer ou determinar quais são as formas 
precisas que elas tomam na cidade real, porque não há formato único – 
aspecto este que, justamente, a resguarda como horizonte potente de 
realização do espaço público. 

A abordagem desses campos liminares nos convoca a um olhar crítico 
que acompanhe a movimentação de lugares e poderes; que, se 
desprendendo dos mapas tradicionais, assuma o desafio de uma cartografia 
que persiga mais os fluxos do que as posições fixas e, assim, admita 
rompimentos; que considere a realidade como algo em formação que tem 
seus desdobramentos pelo(s) tempo(s) e espaço(s) do cotidiano (FILHO; 
TETI, 2013). Nesta experiência do imprevisível, o cotidiano deve ser 
retomado como locus e momentum para o rastreamento de interações 
coletivas que reavivam a experiência política da vida em comum; que restitua 
nosso contato com a realidade; a autonomia; a alteridade; o exercício da 
diferença e a possibilidade do conflito. 

																																																								
13 Incluindo suas representações (ALVES, 2016). 
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A proposta aqui é também contraponto aos discursos (hegemônicos) 
que reproduzem o argumento da necessária “solução” dos dissensos e 
contradições para o resgate do espaço público. Esse discurso trata das 
diferenças como situações indesejáveis, direcionando uma produção de 
cidade onde tudo o que foge ao previsível e normatizado é adjetivado como 
sinal de “inadequação”, de perigoso. Enquanto a multiplicidade própria da 
cidade raramente é entendida por tais planos e projetos como aspecto que 
lhe é constitutivo (CANCLINI, 1997) – as advogamos aqui como necessárias 
para o reconhecimento e produção do espaço público como social e 
político.  

A prevalência da racionalidade técnica no planejamento legitima a 
ordem da ação planificadora das relações sociais no espaço. Essa ideologia – 
extensiva daquilo que foi apontado por Lefebvre – agora se aprofunda 
reduzindo a cidade real, camuflando a fragmentação do espaço urbano sob 
uma aparência positiva humanista14. Este domínio do espaço é o que reduz o 
cidadão a usuário-consumidor e receptor, não mais o praticante, o criador de 
sentidos que faz da cidade o espaço da realização coletiva de suas 
diferenças. 

As zonas de entremeio desafiam tal realidade. Se a intensidade dos 
cruzamentos que aí se dão revela certas instabilidades dos lugares e suas 
identidades, por outro lado essa mesma intensidade pode viabilizar 
momentos de intercâmbio – isso que nomeio como campos liminares: que 
apesar de informarem um certo “descolamento” de sentidos em relação às 
suas localidades específicas, também habilitam um certo ganho na 
comunicação, trocas, disputas, acordos, produções simbólicas15, reinvenções 
de nossa experiência e/ou pertencimento junto a cidade e seus tempos. 

Nos entremeios nos encontramos então em campos do 
indeterminado, da suspensão, da dúvida que também é sinônimo de 
possibilidades outras para o espaço público. “A aposta é na pertinência e 

																																																								
14 Recentemente, em 2013, Alê de Abreu apresentou o filme no formato animação chamado 
“O menino e o mundo”. O filme se desenvolve centrado no menino e sua trajetória 
(fuga/busca) pelo universo do “urbano”. Embora a animação trate do urbano 
especificamente – e não da cidade –, ela nos apresenta os efeitos diversos do capitalismo ao 
longo da história, do ponto de vista social e político. Tendo a rua como cenário privilegiado, 
o imaginário do urbano é construído ao longo da narrativa, na qual podemos identificar não 
apenas uma metrópole específica, mas uma ampla expressão de um mundo de cidades 
fragmentadas pela exploração do trabalho, produção/reprodução capitalista, centro-
periferia, rural-urbano, pobreza-riqueza, escassez-excesso e seus efeitos perversos. 
15 "O mundo [atual] é feito de globalizações laterais, umas conectadas às outras. Portanto, 
existe um potencial não realizado nessas organizações, e em seus projetos, justamente 
quando tantas frentes de batalha se abrem por aí” (SASSEN, 2010, online). 
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necessidade imperativa de se afirmar o espaço público como o lugar urbano 
potencial, o ‘entre lugar’16 da realização concreta da história individual como 
história coletiva, tendo por mediação a apropriação dos espaços de 
realização da vida” (ALVES, 2016, p. 13). Trata-se assim de uma hipótese-
fenômeno não apenas de resistências ou subversões, mas de criações, 
daquilo que (entre intencionalidades distintas) escapa do pressuposto e 
acaba por habilitar possibilidades distintas de (re)significação do espaço 
público.  

O trabalho apresenta assim dois momentos distintos de texto. Num 
primeiro momento, como iniciado aqui na introdução, se elabora uma 
perspectiva crítica sobre o espaço público e cidade contemporânea, 
resgatando leituras e aspectos que parecem desafiar sua realização, 
instaurando quase que um cenário de crise inescapável. Tais assertivas se 
mostram, paralelamente, como questões de pesquisa a serem examinadas 
aos poucos enquanto o trabalho se desenvolve. Com este pano de fundo 
chegamos ao problema da pesquisa que desafia o próprio escopo crítico do 
trabalho, quando – ao questionar “que espaço público pode ser 
reconhecido”, antevê aí uma possibilidade não presente inicialmente no 
argumento do texto. A partir daí se inicia um segundo momento do texto, 
em que zonas de entremeio comparece como uma hipótese creditada de 
antemão, ou seja – uma aposta que encontra nas experiências do cotidiano 
seu fundamento e via investigativa, mostrando-se como um horizonte 
possível da realização do espaço público. 

Assim, o texto que o leitor encontra assume momentos de inflexão. A 
não linearidade do processo de pesquisa comparece inerente ao produto 
final da tese, buscando sempre que possível situar as evoluções de ritmos e 
perspectivas sobre como o problema sobre o espaço público é aqui 
abordado. 

Para encaminhar tal debate, a tese se desenvolve seguindo a seguinte 
estrutura: 

Capítulo 1 – (Re)situando bases constitutivas do espaço público  

 

Este primeiro momento caracteriza um preparo teórico-conceitual em 
torno da noção de espaço público adotada pela tese, uma vez que este é 
nosso tema nuclear. O texto reúne quatro autores entendidos como 

																																																								
16 Para a nossa tese trabalhamos um sentido complementar, ou seja: de “entre lugares, 
territórios”, suas temporalidades e espacialidades que imantam conteúdos diversas. Esse 
aspecto (de tempos e espaços múltiplos) será melhor desenvolvido no capítulo 3 da tese, 
assim como no capítulo de campo. 
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elementares no esclarecimento de dimensões do espaço público: Hannah 
Arendt, Jürgen Habermas, Erving Goffman e Richard Sennett. Importante 
situar que, embora esses autores não tratem exatamente do estado da arte 
sobre “espaço público”, eles são pensadores primordiais quanto as 
dimensões que sustentam o entendimento do que seja espaço público para 
a tese: política, social, física e simbólica. Ciente ao fato de que cada um 
desses pensadores parte de posicionamentos, contextos e campos de 
pensamentos distintos, o capítulo faz inicialmente um aprofundamento 
transversal a cada um deles, ou seja, cada autor é resgatado isoladamente 
para se reconhecer o pano de fundo de seus argumentos para então indicar 
quais aspectos de cada abordagem são importantes para a pesquisa. Dentro 
do mesmo capítulo, preparo um segundo momento para articular essas 
distintas vozes em torno das dimensões do espaço público, reconhecendo 
momentos de tensões, concordâncias, tangências sustentadas entre elas. O 
objetivo não é o de operacionalizar teorias para sua aplicação empírica. 
Diferentemente, o exercício é o da qualificação do olhar. Ao final do capítulo 
e considerando todo esse arcabouço, consolido uma definição sucinta de 
qualidades que, para este trabalho, são substantivas e elementares no trato 
do espaço público e que passam a compor uma única lente de como o 
debate teórico e conceitual se encaminha a partir de então. 

 

Capítulo 2 – Espaço público: dos indícios de sua erosão, aos 
processos contemporâneos de sua aparente dissolução 

 

Tendo estudado as abordagens dos quatro autores a fim de qualificar 
a perspectiva assumida em torno da noção de espaço público, retomo neste 
capítulo o plano referencial da cidade moderna que perpassa a crítica as 
distintas obras (com exceção da abordagem de Goffman). A primeira cena 
do capítulo resgata o debate em torno da experiência da cidade moderna e 
em que medida ela ainda sustenta efeitos sobre a conformação do espaço 
público contemporâneo. A partir daí o texto faz a passagem do moderno ao 
contemporâneo, explorando como o processo de globalização 
(especialmente no que tange a flexibilização dos modos de acumulação do 
capital e a compressão espaço-tempo) agrava a crise da experiência do 
espaço público como espaço da vida de solo político, social e simbólico.  
Finalmente, o capítulo aprofunda sobre condições extremadas de 
(re)produção da cidade que não apenas informam uma crise do espaço 
público, mas sua aparente dissolução segundo o argumento de pensadores 
de distintas áreas, especialmente da sociologia, filosofia e geografia. Após 
contornar uma série de argumentos entre distintos pensadores sobre um 
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cenário crítico – que aparentemente nos imobiliza a pensar qualquer 
horizonte possível em direção à realização e ao reconhecimento do espaço 
público em momento contemporâneo –, invisto num ensaio empírico-
analítico na tentativa de exercitar um repertório inicial para além do 
diagnóstico da falência do espaço público. Esse primeiro ensaio 
desenvolvido em Curitiba – cidade de residência do autor – oportunizou uma 
reflexão crítica não apenas sobre a cidade, mas sobre o próprio modo como 
a abordamos/investigamos. Chegamos ao final do capítulo com um giro 
crítico da pesquisa, assumindo e ilustrando como o próprio processo 
empírico redirecionou o olhar sobre a cidade. Sendo este um movimento 
pouco comum em pesquisas – de assumirmos e apresentarmos no produto 
final as partes dissonantes que a constituíram a investigação –, ressaltamos 
que a manutenção desta etapa é intencional na medida em que ela respalda 
e explica uma série de decisões conceituais e metodológicas. O leitor irá se 
deparar com uma apreciação auto-crítica sobre este primeiro exercício de 
campo, reconhecendo seus alcances e lacunas sobre as distintas dimensões 
do espaço público, e quais interrogações guiam a sequência da trajetória de 
investigação.  

Capítulo 3 –  Zonas de entremeio: espacialidades contemporâneas 
daqui(s) e lá(s) 

 

Aqui são lançados os fundamentos da hipótese. A noção de “zonas 
de entremeio” se propõe também como um reposicionamento de 
perspectiva sobre os estudos do espaço público, arriscando uma nova 
linguagem de abordagem da realidade. O capítulo é estruturado a fim de 
aproximar o leitor dos aspectos formativos fundamentais do fenômeno, 
esclarecendo ao final como proponho sua aplicação como conceito-
operador da realidade, capaz de vislumbrar um horizonte distinto para o 
reconhecimento/experiência do espaço público contemporâneo. 

 

Capítulo 4 –  Cotidiano como campo: em busca de cartografias de 
entremeio 

 

Este é o momento mais caro da tese. Se no capítulo anterior – por se 
tratar de uma incursão teórica – é possível apenas tatear a proposta de 
“zonas de entremeio”, este se aprofunda sobre momentos do cotidiano 
entendidos como expressivos da realização e contato com este fenômeno. 
Para isso, primeiramente resgato o debate de Lefebvre sobre o cotidiano 
como momentum e locus criativo do espaço. Retomamos a tríade do espaço 
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percebido, concebido e vivido como planos que, a um só tempo, são 
articulados como vias de entrada para perseguir o devir próprio das zonas de 
entremeio. O texto se engaja em clarificar como tais planos também 
valorizam e se encaminham por relações que estão sempre em ato (abertas), 
permitindo-nos explorar contingências e indeterminações próprias dos 
processos, sem se preocupar em dominar resultados ou fins específicos. 
Após esclarecer a relação possível do procedimento lefebvriano como via de 
entrada para a exploração de zonas de entremeio, remonto uma segunda 
experiência de campo com o cuidado de reconstituir aos poucos seus 
momentos, cenas e reflexões na mesma ordem com a qual eles ocorreram. O 
universo de experiência-investigação neste momento é o bairro Harlem, em 
Nova York, ambiente onde a tese se desenvolveu (entre aprofundamento 
teórico e empírico) por dois anos17. Entre o percebido, concebido e vivido fui 
descobrindo novas cartografias pouco a pouco, permitindo com que as 
relações cotidianas conduzissem o campo. Na medida em que essas 
cartografias se desdobram, espaços, tempos e seus sentidos vão se fazendo 
sensíveis, e logo alguns contextos começam a ganhar notoriedade pela 
intensidade das relações que aí se cruzam, despontando pistas indicativas do 
que qualifico como zonas de entremeio. Para nos aproximarmos de tais 
contextos, dispomos em campo da lente composta pela abordagem dos 
quatro autores iniciais (Arendt, Habermas, Goffman e Sennett), entendendo 
que existem aspectos que perpassam a conformação do espaço público que 
não são exatamente tratados na obra Lefebvriana e que, no entanto, são 
fundamentais para a verificação da hipótese de zonas de entremeio como 
alternativa ao reconhecimento da realização do espaço público na cidade 
contemporânea. Ao final – como registro do processo e não como objetivo-
fim – componho um conjunto de cartografias que a todo momento se 
atravessam e expandem entre tempos e espaços do cotidiano, revelando as 
zonas de entremeio tanto como hipótese-fenômeno que abre novas 
oportunidades de um programa de pesquisa do espaço público, como 
também um conceito-operador da realidade que nos provoca em direção a 
cartografias/experiências da cidade ainda pouco explorados.  

 Diante da complexidade que nossa hipótese-fenômeno pressupõe, 
entendemos que nenhuma disciplina seria capaz de isoladamente dar conta 
do conjunto de questões que ela evoca. Neste sentido, a tese se esforça 

																																																								
17 Importante mencionar que a razão pela qual o bairro tornou-se elemento de investigação 
é associado ao período sanduíche entre julho de 2015 e julho de 2017 na universidade de 
Columbia, em Nova York com bolsa CAPES. A escolha do bairro se deu mais a partir do que 
sua vivencia cotidiana despertou no autor, do que por uma eleição prévia sistematicamente 
organizada. Neste sentido, existe uma indissociabilidade entre campo e procedimento, na 
medida em que ambos floresceram mutuamente: tanto o cotidiano do Harlem despertou os 
caminhos do procedimento, como o procedimento nos levou a conhecer “Harlems outros”. 
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continuamente em um movimento cognitivo transdisciplinar, fruto da 
necessidade que a própria natureza da hipótese apresenta, resultando num 
texto que se permitiu ao livre trânsito entre os diferentes saberes suas 
apresentações, questionamentos e relaborações. Ciente de que – como toda 
representação – o texto certamente apresentará seus limites, reconheço que 
há muito da natureza do problema que não é possível absorver ou 
responder, enquanto deposito a expectativa da tese despertar novos rumos, 
estruturas e experiências de investigação do espaço público. 

Finalmente, de modo diagramático (ver figura 1), apresenta-se a 
estrutura teórica conceitual da tese como um mapa aberto que reúne as 
escolhas e caminhos da tese que essa introdução buscou prescrever. 
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Este capítulo objetiva situar as bases a partir das quais a tese debate o 
espaço público. Reconhecemos que a arquitetura e urbanismo – como 
disciplina – não é capaz de nos oferecer uma conceituação de espaço público 
sem recorrer às outras ciências ou áreas do conhecimento, como a filosofia e 
a sociologia, as quais ganharam ao longo do tempo importante centralidade 
nessa construção. Essa necessidade de uma apropriação externa é histórica 
(ABRAHÃO, 2008) e parece se dar porque desde o nascimento de nossa 
atividade como arquitetos focamos em dominar a racionalização e o desenho 
físico do espaço público, ao mesmo tempo em que nos falta um arcabouço 
teórico-conceitual próprio que abarcasse suas dimensões social e política.   

Se por um lado como arquitetos e urbanistas nos ocupamos da cidade 
como espaço privilegiado de nosso pensamento e prática, por outro a 
bibliografia produzida na área mostra que nossa consideração às relações 
sociais e políticas que constituem a cidade como espaço social é 
historicamente tardia, sendo por muito tempo (até os anos 90) uma discussão 
retida no âmbito estético, de gestão e/ou desenho funcional1. 

Obviamente, a dimensão física do espaço público tem sua importância 
não como mero desenho ou manifestação tangível de determinações legais, 
mas especialmente porque ampara e é elemento ativo na realização de sua 
dimensão social (sensível pelas trocas cotidianas com o outro, tecida no tempo 
entre relações de memória, identidade e apropriação coletiva) e política (como 
lugar que restitui a possibilidade do exercício do direito dos cidadãos e de 
suas diferenças, locus da interação entre sujeitos políticos conscientes e que 
podem transformar sua realidade a partir de suas práticas).  

Espaço público se apresenta então na congregação dessas distintas – 
mas complementares – formas de realização. Nesse sentido, entendemos que 
seja próprio de sua natureza a dificuldade de postularmos uma conceituação 
particular e inequívoca sobre a qual se possa apoiar sem a necessidade do 
debate. Ao contrário, é precisamente pela trama de relações e dimensões que 
envolvem o seu significado e reconhecimento, que nos parece mais adequado 
pensá-lo antes como questão que não se encerra do que como uma ideia que 
possa fixar-se universalmente: “no one can appeal to an unconditional source 

                                                
1 Camillo Sitte no século XIX estudou a cidade e o espaço público do ponto de vista da 
qualidade de vida, mas com grande ênfase sobre o espaço estético e cenográfico. Le 
Corbusier, um dos arquitetos mais importantes do século XX (arquitetura e urbanismo 
moderno), reduz a abordagem do espaço público a questões estruturais e funcionais. Kevin 
Lynch estuda nos anos 60 “A imagem da cidade”, preocupado em entender a percepção do 
espaço a partir dos sujeitos, mas nada avançando sobre aspectos sociais, culturais e político 
do público. 
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of meaning – a supreme judge. We must take seriously the idea that public 
space is a question” (DEUTSCHE, 1998, p.1). 

Se concordamos que espaço público permanece como questão, nos 
cabe também delinear o caminho pelo qual a perseguimos. Nossa proposta 
na exploração da questão percorre dois momentos amplos: no primeiro, 
circunscrito neste capítulo, retomaremos quatro pensadores que entre 
distintos períodos e abordagens consagraram-se como alguns dos basilares 
sobre a reflexão do espaço público 2 : Hannah Arendt, Jürgen Habermas, 
Richard Sennet e Erving Goffman. Não se pretende aqui traçar uma 
recomposição exaustiva do debate de suas obras. Também não é o caso de 
uma larga retomada do percurso de cada um em torno do tema – a tese não 
se propõe a isso. O modo como disponho suas perspectivas será guiado como 
um exercício teórico: (I) que inicia por uma aproximação dedicada a cada 
pensador e preocupada em destacar de modo mais sintético os elementos 
que ele/ela oferece para pensar e investigar o espaço público dentro dos 
termos perseguidos ao longo da tese; (II) Em seguida, realizo um breve exame 
entre suas aproximações e afastamentos e, ciente da existência de tensões 
entre alguns de seus argumentos, proponho um exercício de mediação das 
falas de modo a estabelecer um solo teórico-conceitual robusto sobre o qual 
se possa fundar uma investigação crítica da realidade. 

Se este primeiro momento propõe-se ao reconhecimento de um 
quadro que nos permita encaminhar o “tom” admitido para a tese – no que 
tange ao nosso posicionamento do que seria o espaço público –, o próximo 
capítulo reserva-se ao debate de como esses e outros autores pontuam sobre 
o retraimento da possibilidade de realização do espaço público desde o 
período moderno e que ainda sustenta seus efeitos na cidade contemporânea. 

 

HANNAH ARENDT_ 

Falar de espaço público a partir de Hannah Arendt é priorizar o teor do 
conteúdo constitutivo desse espaço muito antes das suas feições materiais em 
si. A obra dessa autora não se debruça sobre representações materiais do 
espaço público (tais como ruas, praças, parques etc.), embora ela se refira à 
ágora grega como ambiente (político e físico) expressivo dos elementos 
centrais do seu argumento sobre o “público”. 

                                                
2 Entendemos que não sejam únicos, nem obrigatórios ou preferenciais. Mas são aqueles que, 
no percurso de desenvolvimento desta tese, mais forneceram vias para o estabelecimento de 
um quadro intelectual que ampare o debate segundo a hipótese em investigação. 
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É relevante saber que o trabalho da filósofa é fruto de suas inquietações 
e experiências como judia alemã refugiada do nazismo. Não entraremos no 
viés biográfico aqui porque não é foco desta tese3, mas tão importante quanto 
reconhecer “quem fala o que”, é também entender “de onde” vem tal fala. 
Seu pensamento vem de um solo de resistência e luta contra o totalitarismo, 
especialmente por aquilo que passou entre as décadas de 1930 e 1940 a partir 
da ascensão do governo nazista: sendo inicialmente presa na Alemanha por 
seu ativismo político; tendo fugido para França onde trabalhou em uma 
organização dedicada ao resgate da juventude judaica, até ser novamente 
presa – agora no campo de concentração em Gurs no sudoeste da França. Daí 
consegue escapar e chegaria em Nova York em 1941. A partir de então 
começa a escrever sobre o totalitarismo e como sua organização se 
fundamenta na formação de massas a partir do emprego da força e da 
ideologia.  

Após ter sua vida e condição como cidadã violentada, assim como 
presenciado a emergência e exercício de formas de governo fundamentadas 
no terror e na construção ideológica, Arendt organizará seus escritos em torno 
de temas como: a investigação das condições para uma vida pública humana 
e democrática; as forças históricas, sociais e econômicas que a ameaçaram; a 
relação conflituosa entre os interesses privados e o público; o impacto dos 
ciclos intensificados de produção e consumo que desestabilizaram 
mundialmente a existência política da vida humana (YAR, s/d, online). Na 
introdução de “A condição humana” esclarece:  

o que proponho nas páginas que se seguem é uma reconsideração 
da condição humana à luz de nossas mais novas experiências e de 
nossos temores mais recentes [...]. Limito-me, de um lado, a uma 
análise daquelas capacidades humanas gerais decorrentes da 
condição humana e que [...] não podem ser irremediavelmente 
perdidas enquanto não mude a própria condição humana. Por outro 
lado, a finalidade da análise história é pesquisar as origens da 
alienação no mundo moderno, o seu duplo vôo da Terra para o 
universo e do mundo para dentro do homem (ARENDT, 2007, p.13-
4, grifo nosso). 

Não aleatoriamente Arendt coloca lado a lado a reflexão em torno da 
condição humana; e a alienação do mundo moderno que caracteriza o 
contexto de toda sua crítica em relação ao retraimento dos elementos que ela 
reconhece como essenciais para a condição humana. Nessa obra, ela 
empreende uma profunda investigação histórico-filosófica que retornou às 

                                                
3 Uma leitura profunda sobre a vida e produção de Arendt pode ser realizada a partir dos 
arquivos do “The Hannah Arendt Center for Politics and Humanities”, disponível em: 
http://hac.bard.edu 
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origens da democracia e da filosofia política (no mundo grego antigo), 
reconstituindo o entendimento original da vida política para dar a ver sobre 
como esta se atrofia na era moderna. Mas antes de analisarmos o que a autora 
denuncia do mundo moderno nos cabe entender, afinal, a relação entre a 
condição humana e espaço público e o porquê da sua importância em nosso 
debate. 

A vida ativa é reconhecida pela autora como núcleo da condição 
humana, sendo composta de três atividades: o labor, o trabalho e a ação4. 
Guardada a importância da articulação entre todos estes elementos, o que 
nos interessa especialmente é a ação. Isto porque enquanto o homem 
laborans (do labor) e o faber (do trabalho) contornam aspectos individuais e 
animais da existência humana, a ação (práxis) diz respeito à esfera pública, 
domínio da existência política: “a única que não pode sequer ser imaginada 
fora da sociedade dos homens” (ibidem, p. 31). A ação é, portanto, o que 
diferencia uma sociedade que existe por mera agregação de indivíduos, de 
uma fundada por nossa existência como sujeitos políticos e que implica um 
modo político de interação com o outro. 

É aqui que Arendt retoma a polis grega como plano de referência 
político e filosófico (e não como modelo) (TELLES, 1990). A autora reapresenta 
a importância do animal político (formulado por Aristóteles) como a matriz da 
condição humana: que sustenta-se pela ação dos cidadãos num espaço de 
liberdade e igualdade (polis). Tal ação vincula-se à capacidade de comunicar 
através da linguagem as distintas perspectivas em torno da vida em comum, 
sendo impossível dissociar ação e a palavra (retórica) como meios pelos quais 
a existência política, e assim humana, é exercitada5.  

Se a ação como início, corresponde ao fato do nascimento, se é a 
efetivação da condição humana da natalidade, o discurso 
corresponde ao fato da distinção e é a efetivação da condição 
humana da pluralidade, isto é, de viver como ser distinto e singular 
entre iguais (ARENDT, 2007, p.191). 

 

                                                
4  O labor (ponos) diz respeito à sobrevivência biológica do homem – das necessidades 
naturais como o alimento –, sendo a atividade mais básica para a garantia da vida: “nenhuma 
outra atividade é tão imediatamente vinculada à vida quanto o labor” (ARENDT, 2007, p. 122). 
O trabalho (poiesis) é relativo à transformação de matéria em objeto. Enquanto o labor implica 
ciclo, o trabalho implica ação que converte a natureza em objeto que passa a existir e perdurar 
de modo independente do homem. O trabalho tem a ver com força humana empregada para 
se converter determinada forma em outra para servir ao homem. 
5 O julgamento é uma das faculdades fundamentais do homem como ser político, na medida 
em que ele é capaz de orientar suas ações na esfera pública, no mundo coletivo – são pontos 
de vista tão antigos quanto a experiência política (ibidem, p. 282). 
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Ação e palavra aproximam os sujeitos não por casualidade, mas pela 
intenção da construção de um mundo-em-comum resultante deste 
intercâmbio entre pares e da capacidade de cada um argumentar e julgar a 
realidade a partir dos assuntos que tocam a todos, mas não se referem aos 
seus interesses particulares. Na perspectiva da autora, é por essa via que se 
erige e sustenta a esfera pública e não pela representação do Estado. 

A interlocução referida por Arendt (pela ação e palavra) revela um 
“quem” se é, uma identidade singular e irreplicável, não importando “o que” 
é este sujeito. No caso de as características privadas serem privilegiadas como 
parâmetro nesse diálogo, a experiência política é comprometida na medida 
em que condição humana seria sublimada como o elemento basilar de 
igualdade entre os sujeitos, sendo substituída por fatores (como classe e 
condição econômica) que convertem as interações em relações de 
dominação, destituindo seu sentido político. 

Esse espaço – esfera pública – por ela referido é uma forma específica 
de sociabilidade possível apenas no espaço público. Assim, sua referência à 
ágora grega não diz respeito a uma mera referência espacial, mas antes a um 
lugar privilegiado pelo caráter das ações e interações que ali ocorriam, que 
pressupunham o debate em torno de interesses que transcendem os sujeitos 
em favor da construção do mundo-em-comum6. 

Quando ela diferencia esfera pública e privada, não advoga em favor 
do público colocando-o hierarquicamente em um posto mais importante em 
relação ao privado. Seu argumento é que “público e privado” são esferas 
igualmente importantes na feitura das dinâmicas sociais, de se fazer a 
experiência da sociedade, mas de modo distinto: “há coisas que devem ser 
ocultadas [privado] e outras que necessitam ser expostas em público para que 
possam adquirir alguma forma de existência” (ARENDT, 2007, p. 84). 
Enquanto na esfera privada existia o reconhecimento do sujeito no seu 
exercício na privatividade; na pública, deixando as questões pessoais a serem 
resolvidas no lar, o sujeito preocupava-se com a questão coletiva sem 
confundi-la com a arena de desenvolvimento de seus interesses privados. 

É na ágora – espaço concreto representativo do público – que a 
experiência da pluralidade era colocada em prática pela ação e pela palavra. 
É assim que esfera pública e espaço público se conjugam: o espaço público 
em Arendt se realiza a partir de uma certa prática política e não partir de 
determinações físicas e legais a priori, o que não quer dizer que ela destitua a 

                                                
6 Embora seja necessário relembrar que na Grécia os “sujeitos elegíveis” para tal construção 
deveriam ser cidadãos, condição esta que exclui: mulheres, escravos e estrangeiros. 
Considerando esta anotação, mesmo a referencia à democracia do espaço público grego é 
também parcial e não totalmente inclusiva. 
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importância do aspecto físico do espaço. Mas é importante entender que 
quando a autora reconhece na ágora esta referência material não está tratando 
de anunciar um modelo replicável de desenho do espaço público. A ágora 
comparece como um lugar onde o exercício político é possível e colocado em 
prática (TELLES, 1990). Nesse sentido, Arendt refere-se ao espaço público 
como um espaço político antes do que como um espaço físico assim nomeado 
e de domínio do Estado, de modo que não é a materialidade ou a lei que 
define sua existência, mas a prática de uma experiência política coletiva dentro 
dos termos já mencionados. 

Para a filósofa, o público acontece a partir das “múltiplas vozes” por 
meio das quais os critérios, normas e regras são estabelecidos para viabilizar 
o mundo-em-comum. Este mundo-em-comum, entretanto, não acontece 
apenas a partir de concordâncias ou síntese de perspectivas distintas a uma 
única irrefutável: ele é criado pela pluralidade, o que confere importância a 
existência livre de cada indivíduo como sujeito político nesta trama de 
relações.  

A pluralidade humana, condição básica da ação e do discurso, tem 
o duplo aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os 
homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus 
ancestrais, ou de fazer planos para o futuro e prescrever as 
necessidades das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se 
cada ser humano não diferisse de todos os que existiam, existem ou 
virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação 
para se fazerem entender (ARENDT, 2007, p. 188). 

Já que plural, é impossível pensarmos a esfera pública definida por 
opiniões e condutas homogêneas, ao contrário: o intercâmbio entre sujeitos 
sustenta a potência de dissensos e conflitos, garantindo uma realidade 
dialógica do espaço público em que as singularidades não se percam e 
possam ser exercitadas.  

O dissenso é próprio do modo arendtiano de pensar o espaço político 
e é previsto como parte da liberdade de ação. A liberdade é o que garante o 
exercício da pluralidade. Lembremos que em Arendt a política se define pela 
ação espontânea e livre dos sujeitos, capaz de desdobrar algo de novo no 
mundo e por isso carrega a potência revolucionária como parte de sua 
natureza. O dissenso caminha junto a pluralidade, esta que diz respeito a 
variação de “eus”, modos singulares de ver e praticar o mundo que precisam 
ser respeitados para que se viabilize um espaço público genuinamente 
político: “política diz respeito à coexistência e associação de homens 
diferentes [...]” (ARENDT, 2007, p. 145) e “onde inexiste esse tipo de 
liberdade inexiste espaço verdadeiramente político” (ibidem, p. 185). Nesse 
sentido, o público como espaço político é um terreno imprevisível porque 
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constituído a partir de dissensos (que causam ruptura com a ordem) e das 
reações que dele podem decorrer. 

Espaço público é artefato humano (ARENDT, 2007) e – na medida em 
que se viabiliza apenas pela existência daquele mundo-em-comum há pouco 
exposto – necessariamente requer relações objetivas com o outro 
(diferentemente do espaço privado). Só com “o outro” o homem pode existir 
politicamente e erigir o espaço público, porque apenas na “relação entre 
pares” é possível colocar em contato as diferenças, a prática da ação e a 
palavra, a capacidade de julgamento do legítimo e ilegítimo quanto aos fatos 
e eventos, tecer uma comunicação intersubjetiva entre os sujeitos (TELLES, 
1990). 

Em Arendt, o reconhecimento do outro e de mim mesmo acontece no 
espaço público que é este do aparecimento, da visibilidade que dá existência 
e forma à uma realidade em comum: “a aparência — aquilo que é visto e 
ouvido pelos outros e por nós mesmos constitui a realidade” (ARENDT, 2007, 
p. 59). Arendt esclarece que o mundo particular, privativo, não pode substituir 
o público porque sua realidade é restritiva, parcial, conhecida por poucos e 
incapaz de reunir a soma dos aspectos (aqui já indicados) que dinamizam e 
dão forma ao espaço público. Por esta razão é que a pluralidade expressa fator 
nuclear para a noção de espaço público de Hannah Arendt, porque ela situa 
um espaço social e político específico de realização do público. 

Obviamente a obra da autora é rica, extensa e guarda diversos temas e 
dimensões possíveis de aprofundamento não somente sobre espaço público 
como outros assuntos relacionados à sociedade democrática. Mas 
entendendo que a reexposição de cada tópico desta e de outras obras não é 
nosso objetivo, o conteúdo aqui articulado já permite apontar o que 
valorizamos em Arendt para a nossa discussão: 

 

1) O espaço público é uma forma política de experiência 
coletiva; (2) que se realiza pela liberdade da ação e da palavra 
(matrizes da condição humana), onde os indivíduos podem 
formar opiniões distintas e constituir julgamentos da 
realidade. O espaço público está então vinculado à (3) 
existência de uma trama de relações integrativas entre 
indivíduos em (4) um regime de visibilidade, sem o qual não é 
possível reconhecer (5) a sociabilidade que lhe é própria, 
fundamentada na pluralidade (de sujeitos políticos e seu 
convívio pelo dissenso ou consenso). 
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O que se coloca aqui é uma interpretação concisa do conjunto de 
elementos que perpassam a discussão de Arendt o que, reconhecemos, não 
circunscreve todos os temas desenvolvidos na sua obra, mas nos permite 
expressar a essência dos aspectos que mais contribuem na direção que a tese 
se encaminha.  

JÜRGEN HABERMAS_ 

Habermas dedica seu trabalho de modo especial a duas linhas de 
interesse que se correlacionam: a democracia (mais recentemente com ênfase 
nas sociedades sob capitalismo avançado); e teoria da ação comunicativa. A 
visibilidade sobre sua obra ganha força com a publicação de 1962 de 
“Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (The Structural Transformation of the 
Public Sphere, versão inglesa editada em 1989), que trata da história social 
detalhada do desenvolvimento da esfera pública burguesa desde as suas 
origens, até a sua transformação pela influência dos meios de comunicação 
orientados ao capital. É sobre esta obra que me debruço com maior atenção. 

O autor inicia suas reflexões com a intenção “não apenas [d]a 
clarificação sociológica do conceito, mas uma compreensão sistemática da 
nossa própria sociedade do ponto de vista de uma das suas categorias 
centrais”: a esfera pública (HABERMAS, 1989, p. 5). Ele revela a um só tempo 
uma abordagem histórica e sociológica da esfera pública: “peculiaridade do 
nosso método resulta da necessidade de trabalhar ao mesmo tempo 
sociologicamente e historicamente” (ibidem, p. 17). 

A esfera pública refletida desde sua perspectiva é situada 
historicamente na Europa ocidental dos séculos XII e XVIII, associada à 
expansão do capitalismo (financeiro e mercantil) e à emergência dos novos 
modos de comunicação. Em função de uma maior complexidade dos 
intercâmbios comerciais, o Estado passa a se organizar de modo centralizado 
e burocrático a fim de dominar as movimentações financeiras. Neste 
panorama de centralização política, nobreza e clero eram as forças então 
dominantes e passavam a assumir as posições de poder no Estado 
(especialmente os nobres), enquanto a burguesia não tinha representação 
política formalizada e ficaria limitada à atividade econômica. 

Essa posição não foi bem aceita pelos burgueses que, pelo importante 
papel que ocupavam para a economia, reivindicariam espaço político e maior 
participação nas decisões estatais especialmente no que tange às taxas e 
impostos. Sem um espaço político propriamente institucionalizado, os 
assuntos de interesse coletivo burguês começaram a ser trazidos aos cafés 
literários ingleses e salões franceses do século XVIII, girando especialmente 
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em torno da liberdade econômica e a oposição deste grupo à dominação 
política vigente fundamentada na origem nobre (SILVA, 2003). 

A esfera pública burguesa pode ser concebida, antes de mais, como 
a esfera em que pessoas privadas se juntam enquanto um público; 
bem cedo, reclamaram que essa esfera pública fosse regulada como 
se estivesse acima das próprias autoridades públicas; de forma a 
inclui-las num debate sobre as regras gerais que governam as 
relações da esfera da troca de bens e de trabalho social basicamente 
privatizada, mas publicamente relevante (HABERMAS, 1989, p. 27) 

A esfera pública burguesa surge então como um movimento daqueles 
que se sentiam à margem das decisões políticas, enquanto eram diretamente 
impactados por elas especialmente quanto à sua atividade econômica: “como 
contrapeso à autoridade [do Estado], constitui-se a sociedade civil burguesa” 
(HABERMAS, 1989, p. 30). A sociabilidade nesta esfera dava-se entre iguais: 
herdeiros da sociedade aristocrata e humanista, esfera pública literária7 e a 
camada intelectual da burguesia. Tal esfera pública era constituída por 
representantes da esfera privada que continham o privilégio opinativo por 
possuírem formação cultural e propriedade de terra –  os burgueses do século 
XVIII: “As qualificações de um homem privado com acesso à esfera pública: 
propriedade e formação educacional” (HABERMAS, 1989, p. 107). 

Habermas afirma que o preparo intelectual e a comunicação eram os 
recursos primordiais para a constituição da esfera pública, não sendo válido o 
respaldo de qualquer outro tipo de recurso (econômico e social) para a 
validação da opinião emitida em público8. A problematização dos temas que 
atravessavam as vidas privadas era o centro dos debates nesta esfera, sendo 
o diálogo acessível e passível de uma discussão coletiva até que se atingisse
o consenso entre os que dela participavam.

Esta esfera pública situa-se (em termos de estrutura social) entre o 
Estado e a esfera da vida privada e econômica, ou seja, ela não era 
subordinada ao Estado – ao contrário, ela era composta por cidadãos que não 
se viam nele representados –, ao mesmo tempo em que o conteúdo aí 
valorizado não dizia respeito meramente ao individual – mesmo que aí fosse 
referenciado –, mas sim aos temas de interesses individuais e coletivamente 
relevantes.  

7  “Uma antecessora apolítica e não distintamente burguesa: a esfera pública literária 
(literarische Öffentlichkeit) que constituía ‘um campo de treino para uma reflexão pública 
crítica ainda preocupada consigo própria’” (HABERMAS apud SILVA, 2003, p. 10). 
8 O que, entretanto, é uma contradição interna à própria proposta Habermasiana na medida 
em que seu constructo em si é exclusivo quando entende como participante da esfera pública 
apenas: homens, educados, europeus ocidentais e economicamente independentes. Mas 
voltaremos à esta crítica em um momento posterior. 
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A esfera pública em Habermas é fundamentada pela ação 
comunicativa: um dos elementos mais caros à sua teorização que diz respeito 
às interações dialógicas entre os sujeitos estabelecidas segundo certa 
intersubjetividade. Dito de outro modo: diálogos respaldados em elementos 
sociais e culturais reconhecidos como conteúdos referenciais desse grupo, e 
que tornavam possível o discernimento entre o “verdadeiro e falso” a fim de 
se definir um consenso. “Nesse sentido, como pano de fundo a cada ação 
comunicativa pré-existem normas e valores que são compartilhados pelos 
participantes e que se reforçam a cada novo ato da fala” (CARVALHO, 2008, 
p. 8). 

O filósofo esclarece que a ação comunicativa viabiliza a esfera pública 
e perpassa o “mundo da vida”: espaço (social) onde essa ação se desenvolve 
entre os sujeitos – pela linguagem – a fim de harmonizar seus interesses e 
estabelecer o consenso em torno de um benefício em comum. Em paralelo ao 
mundo da vida estaria o “sistema”: que abriga as instituições voltadas à 
produção e o Estado, onde a ação do indivíduo é estrategicamente definida 
e voltada ao sucesso individual, regida pela lógica da dominação – na qual os 
atores coordenam seus planos no intuito influenciar (coagir). 

Figura 02: Mundo da vida e sistema em Habermas 

Fonte: Gregory, et al, 2015, p. 126 

 
A esfera pública em Habermas se define, assim, a partir de uma ação 

comunicativa que é estruturante do mundo da vida: este que se constitui de 
redes e associações voluntárias e não vinculados a uma força maior que pré-
defina sua existência, como é o caso do trabalho e do Estado. A esfera pública 
não é uma instituição social formal, mas fruto de uma organização coletiva que 
encontra na linguagem não especializada o meio de realizar-se: “a esfera 
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pública refere-se ao espaço social gerado pela ação comunicativa” 
(HABERMAS, 1992, p. 360, grifo nosso). Como explica Silva (2008): 

a ação comunicativa utiliza esta linguagem não-especializada como 
a forma privilegiada de reprodução do mundo da vida. Em segundo 
lugar, os diferentes componentes estruturais deste último - cultura, 
sociedade e personalidade - utilizam a linguagem quotidiana como 
a principal forma de comunicação. É precisamente neste sentido 
que o mundo da vida constitui uma rede composta por ações do 
tipo comunicativo, baseadas na linguagem corrente não-
especializada (SILVA, 2008, p. 158). 

A esfera pública referida pelo filósofo diz respeito a um espaço social 
intersubjetivo muito antes do que a um espaço concreto, embora, claro, ela 
demande uma dimensão física para sua realização. No contexto histórico e 
social explorado pelo autor, os cafés e salões foram os espaços concretos que 
abrigaram o exercício dos debates e interações que deram formação à esfera 
pública burguesa. Tal esfera pública sob os termos habermasianos não se 
define a partir de sujeitos institucionalizados, mas de indivíduos que em 
interações cotidianas face-a-face adotem o princípio de alteridade e da 
liberdade de expressão ilimitada através do argumento.  

Como mencionado anteriormente: como fenômeno histórico e ideal 
normativo a esfera pública burguesa funcionava como contraposição ao 
Estado, sendo onde o "público" se organizou e estabeleceu canal para sua 
representação na tentativa de mediar relações entre o Estado e a sociedade. 
A ação comunicativa cumpre papel central para o êxito desta proposta, não 
podendo ser pensada de modo dissociado do mundo da vida porque realiza 
justamente a manutenção da autonomia deste em relação ao sistema. Ela é, 
portanto, elemento nuclear para que a esfera pública se consolide a partir de 
relações entre sujeitos independentes de formalizações alinhadas aos 
interesses do sistema. A partilha de ideias deixa de ser apenas locução e 
mostra-se como um “ato social que produz efeitos nos gestos, enunciados, 
sinais, práticas entre os sujeitos, reverberando em cadeia entre reações, 
interações físicas e discursivas” (NETTO, 2017, p.69). É assim que a ação 
comunicativa revela-se como via de uma experiência política do mundo. 

É por isso que o agir comunicativo tem centralidade na conceituação 
de esfera pública em Habermas. Nele, a orientação deixa de ser 
exclusivamente para o sucesso individual (baseado num diálogo instrumental 
que não está aberto ao exame coletivo) e passa a se denominar como 
orientação para o entendimento mútuo. No agir comunicativo se cria uma 
arena de diálogo conjunto sobre os objetivos a serem buscados, facilitando a 
coordenação de ações coletivas e servindo de base para a defesa da 
democracia. 
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Desse modo delineamos os elementos a partir de Habermas com vistas 
ao debate que a tese propõe: 

(1) Espaço público e esfera pública não se dissociam. (2) Essa
última deve ser entendida como um espaço social acessível,
onde todos tenham a possibilidade de expressar suas
opiniões livres de qualquer tipo de coerção – condição
associada à cidadania. (3) O modo de interação e convívio
implica alteridade, ou seja, um reconhecimento do outro
como parte da minha experiência de um mundo em comum –
existe aí uma afetação recíproca entre os sujeitos, seus atos e
palavras. (4) O espaço público físico será o loci onde este tipo
de sociabilidade seja possível e praticado, onde diferenças e
singularidades possam ser superadas sem que sejam negados
seus conteúdos e significados. (5) Este espaço é tanto produto
como meio referencial e dá legitimidade coletiva aos atos e
discursos dos sujeitos.

Sabemos que existem algumas contradições internas à teorização de 
Habermas, bem como uma extensão da sua reflexão em direção ao moderno. 
Mas assim como indicado no início: reservaremos um momento específico em 
breve para reunir os autores entre suas aproximações e afastamentos. 

ERVING GOFFMAN_ 

Sociólogo e antropólogo canadense, Erving Goffman dedicou-se às 
interações sociais no cotidiano de um modo particular e um tanto inédito até 
aquele momento, tornando-se um dos sociólogos mais influentes do século 
XX (JACOBSEN, 2010; FINE; MANNING, 2003)9. Grande parte de suas obras 
tratam, de modo genérico, de uma sociologia comparativa qualitativa com o 
objetivo de produzir um conhecimento geral sobre o comportamento humano 
(FINE; MANNING, 2003) sem, entretanto, negligenciar as minúcias envolvidas 
nos rituais de interação – interesse este que esclarece em uma de suas últimas 
entrevistas: “the gestures which we sometimes call empty are perhaps in fact 
the fullest thing of all” (Goffman in VERHOEVEN, 1993, p. 90-91). 

A relevância de suas reflexões neste desenho teórico se dá pelo modo 
como aborda as interações cotidianas como um meio possível de investigação 

9 “The Times Higher Education Guide (2007) listed him as the sixth most-cited author in the 
humanities and social sciences behind prominent names such as Michel Foucault, Pierre 
Bourdieu, Jacques Derrida, Albert Bandura and Anthony Giddens, but ahead of equally 
significant contributors to social thought: Jürgen Habermas, Max Weber and Sigmund Freud” 
(JACOBSEN, 2010, p.1). 
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do espaço público (social e físico), sendo capaz de capturar desde aspectos 
mais tangíveis, até aqueles que envolvem sentidos não necessariamente 
expressos materialmente. Embora não tenha diretamente adotado o espaço 
público como objeto de sua pesquisa, Goffman produziu um apanhado 
significativo de dados qualitativos relativos às “interações em público”, 
avançando sobre inúmeras instâncias da discussão do espaço público 
(LOFLAND, 2009).  

De sua larga produção, dois livros despertam maior interesse no 
contexto do nosso debate: “Comportamentos em Lugares Públicos – Notas 
sobre a organização social dos ajuntamentos” e “Ritual de Interação – ensaios 
sobre o comportamento face a face”. A apropriação dessas obras para esta 
tese será, entretanto, mais em função das dimensões que o autor toca na 
medida em que avança sobre determinados temas, do que da densidade 
elementos e termos que ele nos oferece quase como uma “caixa de 
ferramentas”, ou premissas conceituais úteis para o propósito da pesquisa de 
interações. O interesse está muito mais no olhar que o Goffman nos desperta 
em direção ao espaço público, do que nas lentes (no sentido instrumental) que 
dele poderíamos emprestar para diretamente usar na empiria. 

Ambos os livros supracitados realizam uma detalhada análise em torno 
do comportamento dos sujeitos em interação, apresentando pouco a pouco 
conceitos que dão contorno aos diferentes atributos que o autor decifra como 
parte do ato interativo. O sociólogo elabora uma abordagem “dramatúrgica” 
das experiências urbanas, sendo o vocabulário por ele empregado um dos 
fatores que evidencia esta característica do seu trabalho. Termos como 
“cenário, fachada, performance, linha, ator, representação” são alguns dos 
que compõem o repertório conceitual de Goffman em suas análises.  

Persiste também um teor antropológico nos seus trabalhos (FREHSE, 
2008) que, mesmo não sendo uma eleição por ele explicitada, é notório pelo 
seu interesse nos detalhes sobre os comportamentos de cada indivíduo em 
interação. Embora este também não seja nosso foco, o fato de Goffman 
valorizar como dado etnográfico as "olhadelas, gestos, posicionamento e 
enunciados verbais que as pessoas continuamente inserem na situação, 
intencionalmente ou não" (GOFFMAN, 2011, p. 9) chama atenção a um 
aspecto primordial na trama das interações do cotidiano: o corpo.  

O corpo em Goffman deve ser entendido não apenas como um 
atributo, mas como um corpo que é atravessado e também tramita entre 
forças existentes em seu entorno e é parte comunicante da interação: a etnia, 
o gênero, os trajes, gestos, expressões, etc são parte de um enunciado
silencioso, mas carregado de significados. Dito de outro modo: a presença do
corpo não é neutra; ele não é apenas uma matéria orgânica, mas parte de uma
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estrutura social onde mesmo sua mera presença em relação a outros corpos – 
antes de qualquer interação10 – pode ser parte expressiva de conflitos (físicos 
e sociais), ou de um convívio harmonioso em relação a outros corpos que 
sejam expressivos de distintos “enunciados”. Sobre isso, Goffman explicita 
quando trata o corpo como portador de mensagens não discursivas, em que 
a presença do sujeito e o modo como ele “inter-age” pode ser de perfeita 
adequação para um dado contexto e ser totalmente inadequada e reprimida 
em outro. A repressão, neste caso, pode ser apenas por um jogo de olhares 
recriminatórios, ou ser colocada em exercício pela institucionalização de 
regras.  

A apresentação do corpo (em termos de onde se situa e como) e sua 
interação (seja mais passiva ou ativa com o espaço e com o outro) traz à tona 
uma série de tramas (sociais, políticas, culturais e institucionais) que juntas 
definem o espaço público. Mesmo que Goffman não expresse nestes termos, 
seu conceito de “encaixe” provoca a reflexão nesta direção: “A noção de 
“encaixe” [do corpo] refere-se ao que é próprio em uma situação ou não” 
(GOFFMAN, 2010, p. 18). No subtexto desta definição existe uma articulação 
indissociável de três elementos para uma apreensão sociológica do cotidiano: 
corpo (sujeito) – encaixe (relação de interação) – situação (formada por um 
sistema espacial, social e político [GOFFMAN, 1963]11). Identificamos aqui a 
perspectiva que mais nos interessa quanto ao trabalho do autor: uma que não 
apenas leva em conta o espaço e o sujeito como partes de um sistema, mas 
que encontra nas interações do cotidiano um meio que – ao conciliar tais 
partes – ilumina as forças que estão em jogo na estruturação de determinada 
realidade. 

Notemos também que pela maneira como o autor elabora suas 
reflexões, ele deixa transparecer o espaço como elemento transversal ao seu 
escopo teórico: para que o sujeito seja levado em conta é preciso que ele 
ocupe um espaço; as interações só são possíveis na existência de um espaço, 
ao mesmo tempo em que podem definir novos. Mas mais do que uma 
dimensão concreta, Goffman propõe uma perspectiva social e simbólica do 
espaço, ou seja, que não é um cenário neutro, mas parte comunicante e 

                                                
10 the individual's mere presence, regardless of his conduct while present, communicates 
either that he possesses the entrance qualifications or that he is behaving improperly. Here 
we find one motive for either wanting to enter a particular place or wanting not to be seen in 
it (GOFFMAN, 1963, p. 10). 
11 When the term "social situation" is used in everyday life, it refers [...] either to this little social 
system, this little social reality that the persons present come to sustain, or to the subjective 
meaningful transactions that they feel are occurring at this moment amongst them. May I 
repeat: when in the presence of others, the individual is guided by a special set of rules, which 
have here been called situational proprieties (GOFFMAN, 1963, p. 243). 
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interativa das relações que o conformam. O espaço possui um ethos: desde 
sua forma até as regras que a ele estão associadas (seja por convenção coletiva 
ou por institucionalização) ele comunica que tipo de interações são 
“qualificadas”; o que é “apropriado” fazer; que tipo de sujeitos são bem-
vindos; quais signos estão associados a este espaço.  

O espaço então não se reduz à propriedade física na perspectiva de 
Goffman. “Ele [o autor] assegura ao espaço físico um papel inovador na 
compreensão sociológica das interações. O espaço constitui um dos idiomas 
de que os indivíduos lançam mão quando interagem” (FREHSE, 2008, p. 161). 
A dimensão espacial mobilizada em sua obra é complexa, porque não se limita 
como materialidade assim como não se fixa como uma parte acabada da 
realidade: ele fala de um espaço em construção, rompimento e reconstrução 
a partir das interações entre estranhos.  

A abordagem do espaço público em um dos seus livros ilustra estes 
últimos aspectos. Logo nas primeiras páginas de “Comportamentos em 
lugares públicos” situa: “Tradicionalmente, espaço público se refere a 
qualquer região em uma sociedade que é de livre acesso aos seus membros” 
GOFFMAN, 2010, p.9). Na sua premissa do espaço público Goffman enfatiza 
a condição de acessibilidade: que é, antes de mais nada, social. Ou seja: ele 
não fala de uma acessibilidade física – garantida pelo desenho universal 
requerido nos projetos arquitetônicos. Junto à acessibilidade existe também 
uma condição de liberdade que implica a “possibilidade de ser e estar” junto, 
que caminha entre a obediência de regras e condutas coletivamente 
reconhecidas e a espontaneidade suficiente para garantir momentos de 
envolvimento e criação da realidade que não aprisionem os sujeitos na 
alienação12: 

sejam cruciais ou corriqueiros, todos os encontros representam 
ocasiões em que o indivíduo pode se tornar espontaneamente 
envolvido nos acontecimentos e derivar deles um senso firme de 
realidade [...] O senso de realidade que foi discutido neste texto 
toma sua forma em oposição a modos de alienação (GOFFMAN, 
2011, p. 131). 

12 Ele fala 4 formas de alienação ao momento de interação. 1)  Preocupação externa: sujeito 
preocupado com algo que não está ligado à interação, e que pode até não estar ligado às 
outras pessoas presentes; 2) Consciência de si mesmo: o indivíduo pode focar sua atenção 
mais do que deveria sobre si mesmo. Aqui, o foco exagerado no “eu” resulta num 
desinteresse profundo em interagir com o outro, da experiência em comum. 3) Consciência 
da interação: O sujeito pode se tomar conscientemente preocupado num grau inapropriado 
com a forma em que a interação está ocorrendo, em vez de se envolver espontaneamente. 4) 
Consciência dos outros: semelhante à “consciência de si mesmo”, mas em sentido reverso. 
Se o indivíduo percebe que o outro coloca-se demasiadamente no centro da interação e não 
oportuniza uma experiência em comum. 
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A acessibilidade e a liberdade que Goffman resgata como elementos 
próprios do espaço público são por ele esclarecidas a partir do estudo das 
interações. Ao analisar o comportamento envolvido nas interações, ele nomeia 
três unidades básicas (ou, diferentes formas pelas quais a interação se 
manifesta): 1) ocasiões sociais, 2) engajamentos que se articulem em 3) 
situações sociais amplas 13 . Mais do que reproduzir a discussão sobre a 
distinção conceitual destas unidades, interessa notar o elemento que ele 
revela como o elo entre elas: a copresença. Ele mesmo pronuncia: “Ele (o 
assunto interação) é a classe de eventos que ocorre durante a copresença e 
por causa da copresença” (GOFFMAN, 2011, p.9).  

Sua investigação a respeito da interação começa então pela valorização 
de instantes, momentos de copresença: aqueles em que o indivíduo está em 
presença significativa, reconhecendo a si mesmo e o outro como partes de 
experiências em comum. Dito de outro modo: a copresença está posta em 
prática quando os sujeitos (mesmo quando firmam relações silenciosamente) 
partilham de uma experiência em comum, na qual a integração social – entre 
coesão e/ou conflitos – é sempre latente. Na copresença, o sujeito tem 
consciência de si mesmo sem perder o equilíbrio entre a sua contribuição e a 
contribuição dos outros na manutenção conjunta das condições de interação 
(GOFFMAN, 2011, p.220). Existem aí diferentes instâncias de uma alteridade 
social, uma afetação mútua entre sujeito-sujeito e sujeitos-espaço.  

É pela estrutura argumentativa que respalda seus conceitos e 
observações que o autor explicita a importância do espaço público no seu 
programa de pesquisa. Ao longo de suas reflexões aponta este espaço como 
o campo privilegiado de relações “socialmente situadas”, “especialmente
relevantes” em direção ao exercício da copresença (ibidem, p.163) e aos
momentos de criação conjunta da realidade a partir das interações.

Eu pressuponho que o estudo apropriado da interação não é o 
indivíduo e sua psicologia, e sim as relações sintáticas entre os atos 
de pessoas diferentes mutuamente presentes umas às outras. […] 
Não, então, homens e seus momentos. Em vez disso, momentos e 
seus homens (GOFFMAN, 2011, p. 11). 

Se interação é – nas palavras do autor – assunto da copresença e 
apenas ocorre em função desta, podemos dizer que: se não há copresença, 
não há interação – apenas coexistência. Ainda que na coexistência possa 
persistir a proximidade entre os corpos, esta será acompanhada de um 

13 Estes termos comparecem como unidades básicas da interação cotidiana: ocasião social – 
um evento planejado entre os pares e que tem um local e horário para acontecer; 
engajamentos – dois ou mais indivíduos em presença conjunta em “interação visual e 
cognitiva, ratificando-se mutuamente como pessoas abertas umas às outras para a conversa 
ou seus substitutos” (ibidem, p. 141). 
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distanciamento do outro enquanto parte da “experiência em comum” da 
realidade que conecta os sujeitos como parte ativa e consciente da trama de 
relações sociais e simbólicas. Diferentemente, estar em copresença é afastar-
se da alienação. É neste sentido que a coexistência no espaço público (mesmo 
que em grande densidade), não basta como suporte para sua realização social. 

Neste âmbito, as análises que abordam um contexto considerando seu 
traçado físico, sua performance funcional e sua ocupação não bastam para a 
investigação da constituição do espaço público. Quando Goffman mira nas 
interações socioespaciais do cotidiano não está preocupado com a 
quantidade, mas com a qualidade; ou seja, sua preocupação vai 
evidentemente além da prática em si para alcançar os conteúdos de ordem 
simbólica e social, o não dito, a semântica que está no corpo, no gesto e na 
forma, os sentidos que estão contidos na escolha silenciosa do local para 
interação. Importante lembrar que em Goffman embora a interação se insira 
em espaços que dispõem de normativas, ela tende a funcionar segundo um 
regime próprio que não necessariamente obedece aos parâmetros 
ordenadores deste contexto em particular. 

Assim, a manutenção da copresença é tão importante em termos 
intangíveis como concretos do espaço público: o enfraquecimento de seu 
exercício pode estender-se a um estágio de ruptura entre os sujeitos e o seu 
contexto, facilitando para que a alienação coletiva se instale como efeito 
duradouro. Na medida em que esta alienação perdura – alimentada por trocas 
instrumentais e não significativas entre os sujeitos e o espaço –, ela tende a 
ratificar-se como a ordem deste espaço. Ou seja, um espaço que antes era 
sustentado por uma variedade de apropriações e interações socioespaciais 
significativas, nestas condições perderá intensidade e terá as possibilidades 
criativas de interação cada vez mais diminuídas, porque aí pouco encontra 
margem para aquela liberdade a qual Goffman apontava como fator crucial 
para os momentos interativos criativos da realidade. 

A relevância de Goffman para esta pesquisa revela-se tanto pela escala 
de aproximação da realidade, como por voltar-se à valorização do espaço 
público como: 

1) espaço do aparecimento e da liberdade de acesso pelos
sujeitos, onde 2) as interações socioespaciais constituem-se
como o meio para a construção de significados coletivos, elos
simbólicos e uma experiência em comum. 3) Como frutos da
copresença, as interações socioespaciais permitem a
constituição de um “senso firme da realidade” e a suspensão
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da alienação (entre intervalos mais instantâneos e 
duradouros). 

 

A investigação goffmaniana a partir da qualidade das interações articula 
dimensões material, social e simbólica do espaço. Mais do que o 
detalhamento da performance dos corpos e os códigos de conduta a eles 
associados – ao que Goffman analisou com grande rigor –, emprestamos da 
sua teorização a habilidade de caminhar pelos momentos mais corriqueiros da 
vida cotidiana sem subestimá-los como momentos criativos e possíveis 
“pontas” para perseguir a trama de relações constituintes do espaço público.  

 

RICHARD SENNETT_ 

 
Richard Sennett é sociólogo e historiador americano com uma trajetória 

intelectual que conjuga etnografia, história e teoria social 14 . Suas obras 
comungam um interesse no estudo de como os indivíduos discernem social e 
culturalmente sua relação com os fatos materiais, priorizando a dimensão da 
experiência como um dos princípios norteadores de suas reflexões. De toda 
sua produção, o livro “O declínio do homem público: as tiranias da 
intimidade” é onde ele desenvolve com maior abrangência elementos em 
torno do tema do espaço público. Isolar tais elementos dentro da sua obra é 
uma manobra laboriosa, pois eles não se encaminham por uma definição 
conceitual explícita e direta, mas sim em meio a seu raciocínio sobre o declínio 
do espaço público como um processo (referenciado, mas não fixado, a partir 
do século XX) associado a uma nova cultura urbana – secular e capitalista.      

Antes de explorar o “declínio do homem público” (crítica central da 
obra), existirá aqui um esforço de primeiramente depurar entre seus 
encadeamentos analíticos o entendimento de espaço público, para no 
próximo capítulo – junto aos outros autores – explorar a crítica no que diz 
respeito ao declínio desta categoria e as condições sob as quais ele o observa.  

A abordagem de Sennett sobre o tema é de ênfase cultural 15 
(SENNETT, online, s/d), embora ele não desvalorize os aspectos políticos e 

                                                
14Como ele mesmo define em sua breve biografia. Disponível em: www.richardsennett.com 
15 “focusing as a scholar on the anthropological culture of the public realm has enabled me to 
do a particular kind of practical planning work” (SENNETT, online, s/d). Ainda: “Tenho tentado 
criar uma teoria da expressão em público por meio de um processo de interação entre história 
e teoria. As mudanças concretas do comportamento público, discurso, vestuário e crença são 
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físicos do espaço público. O “estranho” ganha relevo nos seus argumentos 
como componente chave na constituição do espaço público, sendo o “tipo” 
de sujeito com o qual se estabelecem relações, interações que não ocorrem 
no espaço íntimo do privado. A figura do estranho é nuclear em sua teorização 
especialmente quando, através dela, Sennett aponta o espaço público como 
lugar de alteridade: que acontece num (re)conhecer-se e (re)conhecer do 
outro como parte da nossa relação com o mundo. 

Embora não encontremos no seu texto o uso do termo “alteridade”, 
esta noção acompanha todo o pano de fundo de seu raciocínio. Pelo convívio 
e pela interação com o estranho é que se poderia colocar em exercício uma 
“geografia pública da cidade” (SENNETT, 2014, p. 264), esta de “uma vida 
que se passa fora da vida da família e dos amigos íntimos; na região pública, 
[onde] grupos sociais complexos e díspares teriam que entrar em contato 
inelutavelmente” (ibidem, p. 53). Ao longo da obra o autor aprodunda-se 
sobre o que acontece entre as sociabilidades coletivas, este que para ele é 
aspecto essencial na discussão do espaço público. Não se trata apenas de 
estar no espaço público, mas de entender em que medida este pode se fazer 
pelo modo como estamos em público, ou seja, sobre como participamos (ou 
não) de uma experiência que possa se dizer genuinamente aberta a 
coletividade e heterogeneidade: 

The most important fact about the public realm is what happens in 
it. Gathering together strangers enables certain kinds of activities 
which cannot happen, or do not happen as well, in the intimate 
private realm. In public, people can access unfamiliar knowledge 
(SENNETT, online, s/d) 

Quando o autor fala do espaço público como este do acesso a um 
“conhecimento não familiar”, aloca no coletivo (composto de outros + eu) a 
fonte do discernimento de um conteúdo que ultrapassa o “eu”. Ou seja, a 
construção deste modo (público) de existência requer um afastamento de 
pessoalidades, daquilo que concerne aos interesses individuais. Ele explica 
que o espaço público se torna possível quando nos dispomos a estabelecer 
experiências de maneira impessoal com a realidade; onde os interesses e 
desejos particulares não pesam nas definições do intercâmbio com o outro e 
com o mundo a volta. “A obsessão para com pessoas, em detrimento de 
relações sociais mais impessoais é como um filtro que descobre o nosso 
entendimento racional da sociedade; leva-nos [...] a subestimar as relações 
comunitárias de estrangeiros” (SENNETT, 2014, p. 16). Apenas no 
despojamento do eu será latente uma sociabilidade da vida pública. 

                                                
usadas neste livro como provas para a elaboração de uma teoria sobre o que seja a expressão 
na sociedade” (SENNETT, 2014, p. 22). 
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É por esta razão que o estrangeiro, o estranho, o outro tem importância 
no seu programa, porque ele dá corporeidade a este caráter de liberdade; 
anonimato; de poder ser e estar coletivamente sem que as identidades 
pessoais influenciem sobre como nos relacionamos, tornando o espaço 
público este lugar da experiência independente (SENNETT, 2014, p. 47), de 
uma vivência política emancipatória, inclusiva e despreconceituosa. Este 
ambiente é o da diversidade entre conhecidos e estranhos, de um tipo de 
sociabilidade que caminha entre conflito e coesão de ideias e práticas. O 
“cosmopolita” será o termo que o autor utilizará para indicar o “arquétipo” 
de sujeito próprio a este espaço: 

cosmopolita é um homem que se movimenta despreocupadamente 
em meio à diversidade, que está à vontade em situações sem 
nenhum vínculo nem paralelo com aquilo que lhe é familiar. Esse 
mesmo sentido da palavra surgiu em inglês mais cedo do que em 
francês, embora não fosse muito usado até o século XVIII. [...] o 
cosmopolita 16  tornou-se o homem público perfeito (SENNETT, 
2014, p. 54, grifo nosso). 

O lugar deste homem público – ou onde ele consegue se apresentar 
como cosmopolita – é fora da da família, da vida privada e da intimidade. Na 
região pública, por onde perambulam e se chocam os grupos e indivíduos 
díspares, persiste a oportunidade do contato. O centro desta vida pública é a 
própria cidade17. Sennett a endereça como o locus possível do espaço público 
em função dos atributos que ela guarda: é um assentamento humano que se 
faz coletivamente e publicamente; onde todos os tipos de pessoas podem 
(potencialmente) conviver; onde todos podem se ver mutuamente como 
iguais (no sentido de que a identidade de um não pesa sobre o outro); acercar-
se dos assuntos da cidade; da “estranheza” do outro; das negociações de 
distâncias e proximidades. Fundamentalmente, esta é a centralidade do 
espaço público porque “a cidade é um ambiente de estranhos cujas vidas se 
tocam” e “interpõem” (SENNETT, 2014, p. 117; 994). 

Esta constatação apresenta um outro aspecto relevante à sua 
concepção de espaço público: a abertura. A vida urbana (em/no público) 
encaminha-se pela contingência do contato que pode ser transformativo tanto 
dos sujeitos como da materialidade. Em um de seus textos mais recentes, 
Sennett apresenta o espaço público como uma espécie de regime de 
aberturas: da comunicação entre estranhos; das modalidades de usos e trocas; 
                                                
16 “Sem riqueza herdada nem obrigação feudal herdada, o cosmopolita, seja qual for o seu 
gosto pela diversidade mundana, necessariamente tem que abrir caminho dentro dela” 
(SENNETT, 2014, p. 53). 
17 Antes [del declínio] la gente venía a la ciudad en busca del anonimato, de la diversidad y 
de la libertad para conocer a otros. Las ciudades también representaban lugares de lucha 
colectiva y de solidarida (SENNETT, 2007). 
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da capacidade trasnformativa. “Never simply free flow, it [the public space] 
resembles the membrane in combining porosity and resistance” (SENNETT, 
online, s/d). Nessa abertura o “espaço público ideal” apareceria: onde as 
pessoas reagem (de modo imprevisível), aprendem com o que o estranho tem 
a oferecer, modificam e modificam-se gradualmente (n)essa realidade sem o 
temor da transformação, sem o temor de saírem de si mesmas para se 
colocarem junto ao outro18.  

Naturalmente, tal abertura é acompanhada por uma relativa desordem. 
Embora exista certa referência material e social quanto à organização do 
contexto físico e dos comportamentos, essa (referência) não deve ser barreira 
caso queiramos pensar sobre as sociabilidades que evocam o espaço público, 
admitindo tanto desarmonias como entendimentos que colocam a forma em 
constante risco. Ao mesmo tempo, é nesse risco que encontram a 
oportunidade de constituir um tecido social vital (SENNETT, online, s/d) e 
legitimamente público, porque apenas em tal circunstância será viável uma 
arena onde as diferenças se desenvolvam espontaneamente: “the ideal public 
realm has appeared one in which people react to, learn from, people who are 
unlike themselves” (ibidem). É assim que reiteramos como a alteridade 
atravessa toda sua proposta.  

A complexidade (material do espaço e das redes de associação social) 
fruto desta abertura comparece como outro fator. Sennett não desemerece a 
dimensão concreta do público (tais como ruas, praças, parques etc), mas 
entende que sua definição deveria se dar primordialmente em torno do tipo 
de experiência e práticas que aí pre-existem, do que determinar funções 
projetadas para o espaço que não necessariamente encontram 
correspondência com as relações socioespaciais prévias. Assim, ao falar de 
abertura, refere-se também a um desenho urbano “inacabado” ou flexível o 
bastante para que seja moldável junto às relações que aí se estabelecem:  

 

In the history of cities, this possibility was realized most often in fact 
by buildings whose structure was simple enough to permit 
adaptation. [...] Openness, I've argued, is not the same as formless. 
In the public realm, openness can be defined in terms of built fabric 
and its context; in the focus on membrane/borders rather than 
boundaries or centres; in the response of urbanites to difference, 
and to anonymity. [...] My parting thought is that asserting the value 
of incomplete form is a political act architects should perform in the 

                                                
18 In the presence of difference people have at least the possibility to step outside themselves 
(SENNETT, 1992, p.123). 
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public realm. This means asserting not only the beauty of unfinished 
objects but also their practicality (SENNETT, online, s/d). 

 
Essa experiência da complexidade não se dá totalmente à revelia da 

organização material da cidade. Ou seja, existe uma importância no modo 
como se projeta concretamente o espaço público, mas sua proposta deverá 
admitir incompletudes ou, em outras palavras, o espaço público não se define 
pelo projeto, mas sim o projeto existe a serviço de relações sociais que 
fundamentam sua existência. Assim, guardada a importância que as ruas, 
praças, parques etc. possuem como meios físicos expressivos do espaço 
público, é a qualidade das práticas e experiências coletivas que consolida o 
seu fundamento, as quais serão tão mais espontâneas, heterogêneas e livres 
(entre dissenso e consenso)19, quanto mais adaptável, aberto e irrestrito forem 
o as definições oferecidas pela ação projetual e os atributos formais do 
espaço. 

Considerando esta trajetória, dispomos uma interpretação sumária 
possível dos elementos bases do espaço público a partir de Sennett:  

 

1) espaço público é um lugar que se funda pela experiência 
coletiva da cidade, a qual (experiência) 2) requer a prática de 
um tipo de sociabilidade em que a alteridade é elemento 
fundamental. 3) Esta alteridade diz respeito a possibilidade de 
como estranhos – uns aos outros – sermos capazes de conviver 
entre conflitos e solidariedades (pelo silêncio, palavra e 
gestos) e experimentar este espaço em comum 4) sem que, 
no entanto, nossos interesses individuais o sobreponham. 5) 
Neste sentido, o espaço público (em Sennett) é processo20 – 
que ganha forma segundo um regime aberto de relações 
sociais e materiais que, portanto, combina experiências de 
continuidade e resistência. 

  

                                                
19 Portanto afeitas ao sentido de público. 
20 Perhaps the clearest way to summarize my argument is to say that the public is a process 
(SENNETT, online, s/d).  
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1.1. FRONTEIRAS CONCEITUAIS DO ESPAÇO PÚBLICO: DE 
PROXIMIDADES E AFASTAMENTOS DAS ABORDAGENS 

 

Até aqui recortou-se de modo específico abordagens do espaço 
público de quatro principais autores que, de modos distintos, iluminam 
aspectos de base à discussão aqui pretendida. A reunião de suas perspectivas 
ao mesmo tempo em que permite reconhecer o reforço de determinados 
atributos fundamentais à discussão do tema, apresenta também certas 
tensões, afastamentos próprios da diferença do solo teórico de cada um dos 
autores. Deste modo, este momento é reservado para ponderações 
necessárias de como podemos relacioná-los (ou não) no debate, não apenas 
para ressaltar o contraste existente entre as teorizações, mas também 
entender como elas se tocam e contribuem em favor de um aporte conceitual 
amplo no que tange às qualidades do espaço público aqui valorizadas teórica 
e empiricamente. 

Para esta operação, a estratégia foi a partir dessa leitura anterior 
dedicada a cada um, resgatar as dimensões do espaço público que atravessam 
suas reflexões e explorar os momentos em que as obras se tocam, seja pelas 
confluências ou divergências de pensamentos. Mesmo ciente de que tais 
dimensões estão sempre articuladas – ou seja, não possuem hierarquia e nem 
são tratadas de modo isolado por cada autor –, optou-se por explorá-las em 
tópicos curtos como uma tentativa tanto de grifá-las como temas que 
atravessam a pesquisa, como de viabilizar uma reflexão mais organizada sobre 
as distinções entre os argumentos dos autores. 

 
1.1.1. DIMENSÃO SOCIAL DO ESPAÇO PÚBLICO 

 
Não é possível falar do espaço público sem qualificar as ações que aí 

ocorrem e o modo como elas tomam forma. A dimensão social é, neste 
sentido, indissociável da noção do espaço público, pois por ela acessamos, 
percebemos, vivenciamos as formas de sociabilidade que compõem sua 
existência, as quais devem possibilitar um regime: coletivo, livre, integrativo e 
acessível aos mais diferentes sujeitos e práticas.  

Guardadas as diferenças entre os autores – que em breve abordaremos 
– Arendt, Habermas e Sennett ao falar do espaço público relacionam a 
dimensão social a partir da partilha das ações e opiniões que produzem o 
mundo em comum. A ação e o discurso são os meios pelos quais esta 
dimensão social pode ganhar forma, manifestada entre enunciados, gestos, 
trocas, interações físicas e discursivas. A dimensão social dá contorno então 
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ao modo como nos implicamos mutuamente no espaço e construímos 
significados - sendo distinto do espaço público para privado já que as 
prescrições que constituem o último (de seleção social e determinação do tipo 
de atividade permitida), determinam um tipo de sociabilidade em geral não 
afeita ao espaço público. 

O modo como os teóricos encaminham seus argumentos para 
esclarecer o entendimento de espaço público privilegia o tipo de 
sociabilidade que aí toma forma, não sendo possível falar de uma forma (física) 
sem qualificar o significante que a comunica. 

Se é importante notar que os quatro autores dão importância a esta 
dimensão, é necessário também entender que o fazem de modo distinto. 
Goffman e Sennett se assemelham ao se preocuparem mais com a maneira 
como as pessoas se expressam junto aos estranhos, importando a eles os 
rituais, os sinais, os gestos, o modo como os indivíduos se associam 
coletivamente e/ou se evitam:  

Sennett’s description of the public realm shares similarities with 
ideas emerging from interactionist sociology. Erving Goffman [1963; 
1967; 1971] approached public space from the perspective of the 
specific type of interaction that goes on in public. This is a sociality 
made of fleeting encounters among strangers in specific urban 
locales (BRIGHENTI, 2010, p.23).  

Nesse âmbito, o trabalho desses dois autores se distingue em relação 
aos de Arendt e Habermas, os quais fornecem maior aprofundamento da 
dimensão política do espaço público. Como Sennett esclarece: “Erving 
Goffman and I [...] have focused on how people express themselves to 
strangers. Our point of departure is less political and more cultural than either 
Arendt or Habermas. [...] Engaging in expressive behavior is one of the ways 
in which where we live, matters to us [Goffman and I] (SENNETT, online, s/d). 

Mesmo nutrindo interesses em comum, Goffman e Sennett os 
desenvolvem de maneiras bem distintas. Enquanto Goffman lança um olhar 
dedicado a reconhecer uma suposição moral de conduta dos indivíduos, uma 
certa “ordem pública” das ocasiões, dando mais atenção ao comportamento 
“estático” em papéis, Sennett privilegia o desprendimento de convenções e 
preocupa-se mais com a experiência das situações de inter-atuação em 
público. Temos então que a dimensão social de Goffman tende a 
indicar/perseguir um modelo referenciado às normas no intuito de entender o 
que é “normal” e o que foge à “normalidade”, enquanto a de Sennett sugere 
uma leitura debruçada sobre a qualidade dos engajamentos sociais 
espacialmente situados, mas livre de parâmetros pré-dispostos ou da tentativa 
de identificar padrões. Como o autor pondera ao falar do trabalho de Goffman 
“Temos aqui um quadro da sociedade no qual há cenas mas não há enredo. 
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[...]Não há tampouco historia, nela [...] as ações não provocam mudanças nas 
vidas de sua gente; há somente infindáveis adaptações. No mundo de 
Goffman, as pessoas se comportam, mas não têm experiência” (SENNET, 
2014, p. 109). 

A perspectiva de Goffman toma as qualidades privadas do indivíduo21 
como fatores a serem levados em conta nos jogos de interação no espaço 
público. Assim, questões como: classe, poder econômico, posição social 
interferem – para o autor – no modo como os sujeitos realizam suas trocas com 
os outros, como estabelecem o espaço social, comunicativo e as condições 
para que novos indivíduos possam acessar e integrarem-se a este. Nesses 
termos, embora partindo de fundamentos muito distintos, pode-se dizer que 
existe uma certa tangência entre o referido autor e Habermas, já que ambos 
convergem ao estabelecerem que a instersubjetividade, a capacidade de 
compreensão mútua apenas ocorre na existência de um certo referencial 
(social, cultural, contextual) em comum, sem o qual os significados em jogo 
durante as interações não seriam reconhecidos pelos sujeitos, o que pode 
impactar na manifestação da copresença pela pouca aderência destes aos 
referenciais expostos. A falta de mútua referência social e simbólica, seguindo 
o raciocício proposto pelos dois teóricos, pode retrair a copresença, 
culminando no distanciamento entre diferentes grupos e/ou indivíduos em 
dada situação.	

Lembremos ainda que o espaço social referência em Habermas é 
aquele da burguesia, portanto um tanto limitado em termos da acessibilidade 
e participação. Sobre isso, existe um contraste importante entre a teoria 
habermasiana e arendtiana. Mesmo que na referência grega utilizada por 
Arendt também encontremos certos limites sobre quem participa das 
discussões em público22 e, consequentemente, na sociabilidade própria deste 
espaço, as atribuições e interesses privados do sujeito não eram tidos como 
fatores que diferenciavam a pertinência da presença e/ou validade das ideias 
de um sujeito em relação ao outro. Ao contrário: a autora atesta da 
impossibilidade da realização de uma sociabilidade própria do espaço público 
(que implica liberdade) enquanto o sujeito não se despojar de suas 
preocupações e atividades privadas.  

                                                
21 Assim como o indivíduo sempre traz seu corpo para toda ocasião de sua atividade, e 
também a possibilidade de uma ligação fortuita de um evento já consequente a outro que, 
de outra forma, seria inócuo, ele também se traz como um defensor de padrões de conduta. 
[…], quando a conduta ocorre numa situação social […] então esses padrões se tornam 
imediatamente relevantes e introduzem algum risco , por menor que seja (GOFFMAN, 2011, 
p.160). 
22  Lembremos, novamente, que na polis grega apenas os considerados cidadãos 
participariam, o que excluía mulheres, escravos e estrangeiros.  
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Portanto, o modo pelo qual a vida social se realiza a partir das bases 
valorizadas por Arendt priveligia o encontro, debate, a liberdade, convivência, 
um lugar para ver e ser visto de um modo muito distinto ao de Habermas. 
Poderíamos dizer que a possibilidade da copresença, a partir da filósofa, é 
menos restrita em relação a de Habermas, já que a disparidade, diferença 
entre referenciais semânticos de um sujeito para o outro pode gerar certas 
tensões, conflitos que, no escopo arendtiano, se assume como circunstância 
produtiva do sentido de público.  

 
1.1.2. DIMENSÃO POLÍTICA DO ESPAÇO PÚBLICO  

 
Dos autores aqui tratados, Hannah Arendt e Jurgen Habermas são os 

que diretamente propõem uma perspectiva política de espaço público, 
enquanto Sennet e Goffman permanecem mais concentrados nas relações 
socioespaciais e culturais. É verdade que o público como espaço político é um 
ponto fundamental tanto para Arendt como para Habermas, entretanto, já no 
momento onde se explorou de modo específico cada uma de suas obras foi 
possível notar importantes distinções. 

A dimensão política do espaço público (aqui interpretada a partir da 
esfera pública) na perspectiva de ambos os autores está diretamente 
articulada com a social – no sentido há pouco debatido –, sendo desenvolvida 
via ação e comunicação. Porém, a constituição da esfera pública 
Habermasiana baseia-se em referenciais sociais e temáticos específicos, ou 
seja, tanto quem participa como os assuntos que aí são tratados são definidos 
com referência a sujeitos e interesses que correspondem a um certo núcleo 
social. Os temas aí expostos são desenvolvidos entre diálogos buscando o 
consenso que beneficiasse a classe (burguesa) coletivamente. Válido recordar 
que ainda que não fosse parte do Estado, esta esfera pública burguesa existe 
em referência ao Estado, ou seja, as interações aí ocorrentes não se 
subordinam a ele, mas são motivadas para mediar uma relação entre Estado 
e interesses da sociedade burguesa.   

Já em Arendt, a dimensão política tanto não se identifica como não se 
referencia a existência do Estado ou lutas de classe, mas sim a uma forma de 
sociabilidade que implica o exercício da ação e da palavra como qualidades 
do homem político. O homem político, como já visto, é o que distingue a 
condição humana, engajado em um agenciamento coletivo em favor dos 
interesses em comum que não tangem a aspectos da vida privada. 

A referência à polis grega utilizada pela autora retoma, em certa 
medida, um aspecto seletivo de participação nesta esfera – como também já 
exposto. Entretanto, o que a difere em relação a Habermas é que a restrição 
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não diz respeito a classe, ou interesses, mas sim à condição de cidadão. No 
escopo teórico Arendtiano a associação entre os sujeitos é exercício: de uma 
apropriação coletiva do território; parte de uma vida ativa que reconhece a 
cidade como fórum e realização política; que encontra junto ao outro – 
estranho – a possibilidade do exercício da alteridade. Este espaço político é o 
lugar da revelação de si, de um tipo de ação e discurso que se colocam como 
processo da construção conjunta do mundo em comum, um processo que 
excita reações que não possuem um desfecho previsível ou controlável. 

Esaa vida ativa no conjunto não sublima a possibilidade das diferenças, 
do dissenso e mesmo do conflito, ao contrário: é animada por tais 
possibilidades e pela originalidade do pensamento político que daí pode 
emergir. Livre da referência do Estado, é aí que se formulariam códigos e 
estatutos a partir dos quais os eventos pudessem ser julgados coletivamente. 

Assim, a dimensão política desde a leitura de Arendt associa-se menos 
a um aspecto institucional do espaço público reservado a um grupo específico 
ou ao Estado – o que seria muito distante ao seu pensamento –, mas sim como 
prática de uma sociabilidade que se encaminha pela visbilidade de si e do 
outro, da pluralidade da ação e palavra e que, por isso, pressupõe abertura 
ao conflito. 

Outra diferença importante entre os dois teóricos em relação a este 
tema, é que em Habermas existe uma aparente idealização do consenso 
racional em uma situação discursiva ideal – a começar pela própria 
composição sociológica da esfera pública por ele descrita –, alcançado por 
argumentos, o que secundariza dissenso e conflito como aspectos 
mobilizadores e desejáveis desta dimensão e transformadores da realidade.  

Dentro dos limites desta perspectiva, os indivíduos apareceram 
fundamentalmente como uma audiência, como uma massa incapaz 
de se posicionar e de interferir de modo significativo no mundo a 
sua volta, a não ser que o indivíduo possua qualquer tipo de poder 
de representação institucional (VALVERDE, 2007, p. 70). 

Sob essa perspectiva, a leitura habermasiana teria pouca aderência à 
realidade empírica (SILVA, 2003), especialmente ladeada a concepção de 
Arendt que não visualiza o espaço público sem que o conflito permaneça 
como potência em duplo sentido: aparente a partir das interações; sensível 
como conteúdo que legitima o espaço público como espaço político livre.  
Embora Sennet não enfoque sobre tal aspecto, indica um ponto de vista que 
deriva do Arendt, entendendo a dimensão política como um processo, um 
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sistema aberto23 que reafirma a liberdade como seu núcleo; que tem um 
regime caracterizado por suas porosidades, resistências, transformações. 
Sennet entende que seria justamente tal natureza do público – como espaço 
político – que asseguraria a possibilidade do conflito: do contrário – quando 
se comporta como um sistema fechado24, instituído e fixo – o espaço público 
torna-se estéril. Esse é, inclusive, outro reparo que o autor sugere ao trabalho 
de Goffman, o qual “não se interessa[ria] pelas forças da desordem, da ruptura 
e da transformação que podem intervir em tais arranjos” (SENNET, 2014, p. 
108). 

Finalmente, enquanto o desenho de Habermas admite que 
reivindicações de cunho privado possam ser insumos próprios da dimensão 
política do espaço público, Arendt aponta que se assim fosse tanto a ação 
política como o conteúdo a ela relacionado estariam totalmente descolados 
da realização democrática do espaço público, em função do seu caráter 
excludente e de dominação. Deste modo – e sem abandonar o contributo de 
Habermas no que diz respeito à importância da ação comunicativa como via 
de realização do espaço público –, nossa abordagem acompanha mais 
proximamente a noção de dimensão política entendida desde Arendt, na 
medida em que reserva maior importância sobre contato entre as diferenças, 
em que os estranhos possam se fazer visíveis, inteligíveis e partes igualmente 
responsáveis pela significação plural da realidade.  

 
1.1.3. DIMENSÃO “ESPACIAL” (física) DO ESPAÇO PÚBLICO 

	
Temos claro que tanto ciência política e filosofia são as disciplinas que 

se ocuparam da formulação das bases do conceito de espaço público, sendo 
Hannah Arendt e Jurgen Habermas os teóricos centrais neste âmbito na 
medida que consolidaram, cada um a sua maneira, obras que dão conta de 
uma longa revisão histórico-política-social especialmente a partir de escolhas 
analíticas que enfatizam a dimensão política desta categoria espacial. 

Assim, ambos os autores nos fornecem grande contributo em relação 
às dimensões anteriormente tratadas, mas pela natureza de suas próprias 
escolhas analíticas não aprofundam sobre a dimensão material do espaço 

                                                
23 By a closed system I mean a system in harmonious equilibrium, by an open system I mean 
a system in unstable evolution. My argument is that the closed system has paralysed urbanism, 
while the open system might free it (SENNET, online, s/d).  
24  Closed systems are the obvious enemy of Arendtian politics and Habermassian 
communication. […]The open system figures in Arendt's philosophy, too, in what she called 
"natality," the fact that polities follow a cycle of life and death paralleling the biological arc 
(SENNET, online, s/d). 
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público. Esta dimensão não possui nenhuma proeminência em relação às 
demais, mas entendo que deve ser articulada em conjunto já que tanto vida 
social e política do espaço público não podem ser estabelecidas sem 
demandar uma materialidade expressiva do seu conteúdo. 

Embora Arendt e Habermas situem espacialmente suas referências no 
trato sobre o espaço público (pólis grega; salões e cafés ingleses - 
respectivamente), eles não atribuem um valor específico para a materialidade, 
a qual permanece numa posição quase que de suporte aos elementos tratados 
em suas obras. Ou seja, mesmo que o espaço compareça em ambas obras, 
ele não ocupa um lugar igualmente importante na análise em relação à 
dimensão política e social. Desse modo, o espaço em si permanece como uma 
estrutura sem qualquer valor próprio enquanto matéria prima e meio de 
comunicação dos sentidos e valores simbólicos da vida pública.  

Arendt não sugere um valor atribuído ao espaço à extensão das 
atividades aí ocorrentes, símbolos ou objetos encontrados em tais espaços. 
Habermas, por sua vez, reconhece de modo indireto a associação entre 
política, comunicação e espaço. Mas por indicar que seu estudo se importa 
“sobre a maneira pela qual a política se apoia em uma estrutura espacial e 
instrumental para exercer o poder”, o autor confere ao espaço um papel 
comunicacional e referencial na feitura das relações (VALVERDE, 2007): “Desta 
maneira, o espaço é [em Habermas] o palco da comunicação e, no máximo, 
da construção de consenso, oferecendo uma base física a uma discussão que 
deveria se ater apenas ao abstrato e universal” (ibidem, p. 71). Ou seja, as 
especificidades locais, a microorganização das relações espaciais não ganha 
relevância tanto para Arendt como para Habermas, já que seus projetos 
teóricos tendem a problematização de uma esfera pública em ampla escala 
sem correspondência material direta. 

Goffman e Sennet, diferentemente, oferecem maior desenvolvimento 
no que se refere a dimensão material. Se por um lado as obras desses autores 
não partem de um refinamento analítico sobre a dimensão política do espaço 
público como ocorre em Arendt e Habermas, por outro recuperam a 
especificidade de relações materiais locais como recurso a ser levado em 
conta que, em conjunto com as dimensões política e social, definem o espaço 
público como tal. 

O contributo de Goffman deve-se em grande medida pelo modo como 
se aprofunda sobre encontros e interações cotidianas entre estranhos em 
locais urbanos específicos, não desvinculando redes sociais da estrutura 
espacial. O seu constructo teórico-metodológico serve-se diretamente do 
espaço físico como elemento fundamental na formulação das suas categorias 
de análise (FREHESE, 2008). Na medida em que desenvolve análises de 
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interações no espaço público, a estrutura física comparece como parte 
modificável em função das ações dos indivíduos, salientando a importância à 
investigação do espaço urbano como este campo em ato, tangível e de 
espacialidades marcadas por rotinas, atores, eventos, significações. 

Embora o autor não confira autonomia a dimensão física – indicando-
na mais como cenário –, ele reconhece em suas análises que o espaço seja 
parte importante para a análise de interações do cotidiano, na medida em que 
impacta em nossas associações, intervisibilidade, no modo como nos 
colocamos em copresença com os outros. Por essa via, explicita também uma 
noção de urbanidade que, como Sennet, foi desenvolvida ao largo da sua obra 
como a capacidade de estranhos interagirem positivamente no espaço 
público, ao reconhecer tanto a necessidade da presença do outro na 
constituição dos laços sociais, mas também do distanciamento. Sobre esse 
último aspecto, Sennet elabora com maior riqueza a relevância que a 
“distância” possui como elemento espacial chave na manutenção de um 
espaço público democrático (num sentido muito próximo ao de Hannah 
Arendt).  

Proximidade e distância não apenas reiteram a importância que o autor 
dá às relações espaciais no estudo do espaço público, mas também 
comparecem como parte fundamental do que Sennet caracteriza como 
“civilidade urbana” 25 : habilidade de “tratar os outros como se fossem 
estranhos que forjam um laço social sobre essa distância social” (SENNET, 
2014, p. 734). 

Sennet encara a materialidade do espaço de um modo mais 
propositivo, não como palco ou cenário fixo das relações – essa que seria outra 
de suas críticas ao trabalho de Goffman, embora reconheça a familiaridade 
entre suas linhas de pensamento:  

[about] Erving Goffman and my own work. Academics have labelled 
us the "performative school […]The theatre has, for this reason, 
served us as a vehicle for understanding behavior in public, an 
anthropological method which compares expression on stage and 
street -- one reason why another label, the "dramaturgical school," 
has been applied to this approach to the public realm (SENNET, 
online, s/d). 

[Goffman] É um observador extremamente sensível e atilado e 
ressalta pequenos fragmentos e intercâmbios que, na realidade, 
ocupam um lugar de relevo na estruturação das interações de 

                                                
25 “eu definiria civilidade da seguinte maneira: é a atividade que protege as pessoas umas das 
outras e ainda assim permite que elas tirem proveito da “companhia umas das outras” 
(SENNET, 2014, p. 733). 
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pessoas. As dificuldades surgem em seu trabalho quando ele 
procura formular essas observações dentro de um sistema teórico. 

Cada uma das “cenas” de seu texto é uma situação fixa. Como a 
cena tomou forma, como aqueles que nela desempenham papéis 
modificam a cena com seus atos, como cada cena pode aparecer ou 
desaparecer em razão de forças históricas mais amplas em 
funcionamento na sociedade? Goffman é indiferente a essas 
questões. A sociedade de cenas, estática e sem história, de seus 
livros deriva de sua crença segundo a qual nas relações humanas as 
pessoas sempre procuram estabelecer uma situação de equilíbrio 
(SENNET, 2014, p. 109, grifo nosso). 

O método de Sennet explora o espaço urbano ocidental a fim de situar 
fisicamente a esfera pública, ou em outras palavras, sua obra demonstra uma 
preocupação em reconhecer a extensão física, uma certa geografia do espaço 
público expressiva e correlata às suas dimensões políticas e sociais. Ele mesmo 
assume não focar sobre essas últimas dimensões, mas também não as 
negligencia em suas análises sobre a transformação da vida urbana a partir da 
modernidade – assunto este que será tratado no próximo capítulo. A cidade 
destaca-se em sua obra como o lugar por excelência (do estudo) da vida do 
espaço público, elo sócio-histórico possível entre memórias, solo que imanta 
a cultura urbana, media o encontro com o outro e dá sensibilidade a mudanças 
discursivas e concretas que ao longo do tempo (re)constituem a expressão do 
público26. O espaço físico, desse modo, não é objeto fim da sua teoria, mas 
está presente como meio elucidativo das situações complexas e desordenadas 
que constituem a vida em público. 

La ciudad es un lugar donde las personas pueden aprender a vivir 
con extraños, a compartir experiencias e intereses de vidas ajenas a 
las suyas. Lo rutinario aturde la mente mientras que la diversidad la 
estimula y la expande. La ciudad le permite a la gente desarrollar un 
sentimiento más rico y más complejo de ellos mismos (SENNET, 
2007, p.19). 

Quando o autor argumenta sobre a degradação da vida pública, por 
exemplo, não exclui que esta é diretamente sensível pela degradação do seu 
lugar geográfico – cidade. De fato, Sennet declara que não há espaço social 
e político sem uma fisicalidade que incorpore e dinamize tal conteúdo, que 
possibilite sua atualização, rompimento, continuidade. Em termos de método, 
orienta que não se trata de uma aplicação concreta de suas hipóteses, mas de 
um retorno do contato com a realidade, com a escala próxima do cotidiano 
que restitua uma “plausibilidade empírica [expressiva de] conexões lógicas 

                                                
26 A geografia pública de uma cidade é a institucionalização da civilidade (SENNET, 2014, p. 
733). 
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entre fenômenos que podem ser concretamente descritos” (SENNET, 2014, 
p.129). 

O teórico também faz um esforço em reconciliar a dimensão política e 
material do espaço público utilizando-se da figura conceitual “sistema aberto” 
como já exposto anteriormente. Para isso, ele aponta o tecido urbano como 
uma realização que ultrapassa a condição de inscrição material do espaço 
público e privado, capaz de manifestar-se como chave concreta para devolver 
o sentido político a existência do espaço público. Para tal, ele indica a 
necessidade de conceber um tecido urbano mais aberto, “incompleto”, que 
permita adaptações, usos imprevistos, maior reciprocidade entre o construído 
e não construído, maior interpenetração entre os diferentes usos, de modo a 
criar maiores oportunidades a urbanidades da diferença. 

My parting thought is that asserting the value of incomplete form is 
a political act architects should perform in the public realm. This 
means asserting not only the beauty of unfinished objects but also 
their practicality. Buildings left incomplete, partially unprogrammed 
are structures which can truly be sustainable in time; [...]. Asserting 
the value of incomplete built forms is a political act because it 
confronts the desire for fixity (SENNET, online, s/d). 

Finalmente, o esforço de Sennet e de Goffman – em diferentes focos – 
convoca um olhar para a dimensão física que se liberte de visões 
determinísticas, as quais limitam a materialidade como uma abstração ou 
dimensão estática e perene em forma e conteúdo. A importância da dimensão 
material não é, então, apenas como representação, mas como mediação da 
experiência sócio-político-espacial do público que dá sensibilidade às forças 
que estão em jogo, aos sentidos presentes entre ações e discursos que o 
definem: “[ela] cumpre um papel fundamental no jogo de tensão entre o local 
e o universal, entre o empírico e o teórico, entre o fenômeno político e o 
fenômeno social” (VALVERDE, 2012, p.98).  

Após esta trajetória entre as distintas vozes dos autores, apresentamos 
na sequência um quadro que se coloca como expressão gráfica síntese da 
articulação realizada entre os autores enfatizando algumas – não todas – de 
suas principais distinções. 

 

	



56 

Fo
nt

e:
 e

la
b

or
ad

o 
pe

lo
 a

ut
or

 c
om

 b
as

e 
no

 re
fe

re
nc

ia
l t

eó
ric

o,
 2

01
7 



 

 

57 

Este breve exame organizou-se a fim não apenas de reconhecermos as 
diferenças entre os autores, mas indicarmos a via produtiva que tais distinções 
evocam em relação ao tema. Longe da pretensão de contornar todas as 
nuances envolvidas neste diálogo entre concordâncias e discordâncias, 
busquei iluminar aspectos centrais ao tema que ainda sustentam muitas 
variações e incertezas e que, por isso, merecem o fôlego do debate.  Ao 
visualizarmos os encadeamentos até aqui estruturados, resta dizer que 
dificilmente o arquétipo desse espaço público segundo a reunião dos 
aspectos elaborados pelos autores tenha encontrado vias de plena realização, 
permanecendo, entretanto, como horizonte teórico-prático referencial ao que 
aqui se propõe. 

Considerando a articulação desenvolvida a partir dos autores, 
indicamos o sentido de espaço público para a tese como:  

1) uma realização (portanto dinâmica; não fixa) de ordem 
física, social, política e simbólica que 2) implica 
correspondências entre materialidade e imaterialidade 3) que 
se conformem em meio a sociabilidades integrativas entre 
sujeitos (entre si) e contexto; 4) as quais viabilizam (nas quatro 
ordens) a participação de indivíduos plurais e suas práticas; 5) 
a copresença; 6) a possibilidade do conflito e dissenso como 
força produtiva da realidade; 7) a liberdade de apropriações 
múltiplas pela ação e pela palavra. 
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ESPAÇO PÚBLICO:
DOS INDÍCIOS DE SUA EROSÃO,

AOS PROCESSOS CONTEMPORÂNEOS
DE SUA APARENTE DISSOLUÇÃO 2
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2.1. A (EROSÃO DA) EXPERIÊNCIA DE ESPAÇO PÚBLICO NA CIDADE 
MODERNA 

Até aqui circunscrevemos o entendimento referencial de espaço 
público para o debate que a tese encaminha. Ao fazê-lo, de certa forma, 
indicamos determinadas condições associadas não apenas ao 
reconhecimento do espaço público, mas – e até anteriormente ao 
reconhecimento – de sua produção (socioespacial, política e simbólica). 
Entretanto, seria mesmo possível ainda identificar tal espaço público na cidade 
contemporânea? Melhor formulado: qual a importância de questionarmos o 
espaço público contemporâneo e porque o fazemos a partir de referenciais 
que talvez já não caibam em relações materiais, sociais e políticas da cidade 
tais como são hoje? Embora essa não seja a questão central da tese, seu 
desenvolvimento é parte fundamental das justificativas da pesquisa, ao 
mesmo tempo que explicita as bases reflexivas do problema apresentado 
inicialmente (na introdução). 

O capítulo primeiro tratou de uma aproximação teórico-conceitual das 
dimensões do espaço público importantes à tese apoiando-se em quatro 
autores específicos. O debate explorou como esses autores desenvolvem o 
entendimento de suas dimensões, nos cabendo agora entender minimamente 
o contexto de suas obras e quais são as críticas que elas levantam em torno
do tema. Esta reflexão é importante porque dá conta de nos aproximar do
pano de fundo da crítica desses autores: a cidade moderna seus processos e
efeitos, os quais ainda se estendem sobre a conformação do espaço público
contemporâneo, não sendo possível debater o momento atual de cidade sem
contextualizar a crítica seu momento moderno1. Não pretendo traçar uma
retomada extensa e exaustiva de como a modernização transformou o espaço
urbano (especialmente a partir de sua racionalização), mas situar as principais
reflexões a partir dos teóricos trazidos ao debate a fim de entender como o
espaço público vem sendo alterado ao longo do tempo como cerne da
experiência urbana enquanto experiência política.

Dos quatro autores estudados, Arendt, Habermas e Sennett são os que 
diretamente exploram a cidade moderna como base de suas críticas. 
Notadamente, Habermas e Arendt partem de bases filosófico-ideológicas 
totalmente distintas. Lembremos: Hannah Arendt fornece uma concepção de 
público em estreita relação com a visibilidade, a pluralidade e a sociabilidade. 
Sua defesa é de um espaço público como espaço político, o qual no universo 
liberal moderno teria (para a autora) esta capacidade retraída na medida em 

1 Considerada com início na Europa do século XVIII, indo até o final do século XX, marcada 
pela passagem da cidade mercantil para a cidade burguesa capitalista (AYMONINO, 1993). 
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que as necessidades individuais transbordavam sobre o centro da vida coletiva 
impedindo tal realização do público. O racionalismo incorporado pela cultura 
ocidental moderna comprometeu o exercício da ação, da palavra, da 
liberdade que sustentavam a construção do espaço público (nos termos 
arendtianos), estes agora secundarizados (quando não sublimados) em relação 
aos interesses de ordem privada (de acumulação) que predominam entre 
assuntos e interações sociais. 

Seu argumento é de que a política, desde a modernidade, é convertida 
como instrumento de viabilização de demandas privadas, perdendo seu 
fundamento de núcleo de um mundo-em-comum partilhado e coletivamente 
definido: 

A ascensão da esfera privada e a dissolução da esfera pública é o 
primeiro passo para o surgimento do social, isto é, para que os 
interesses da vida privada ganhem uma dimensão pública. Nessa 
configuração, a sociedade visa organizar os indivíduos para que “ao 
invés de requerem o acesso ao domínio público em virtude da 
riqueza, exigiram dele proteção para o acumulo de riqueza” 
(ARENDT, 2010, p. 83).  

 Enquanto Arendt denuncia a erosão da esfera pública, Habermas 
entende que a modernidade inaugura uma esfera pública distinta: o espaço 
público burguês, que teria suas discussões e interações revolvendo 
especialmente em torno de temas relativos a regras de trocas e relações 
econômicas. O autor traça uma crítica à teoria de Arendt argumentando que 
se tratava de uma crítica impossível de ser aplicada, permanecendo no nível 
de uma utopia, já que – para Habermas – a filósofa não realizava o exercício 
empírico para descrever o real, mas sim fazia avaliações tendo como referência 
um modelo social já não existente (ele se refere à antiga Grécia) (FERRY, 
20032). Entretanto, o argumento de Arendt é de que a esfera pública moderna 
referida por Habermas é deteriorada, já que a natureza das suas discussões e 
práticas foram revertidas para favorecer questões privadas. Além disso, a 
racionalidade comunicativa em Habermas – como exposto no capítulo 1 – 
prevê um ambiente um tanto exclusivo para que o debate ocorra, enquanto 
Arendt entende que a cidade em si deva ser resguardada como ambiente 
fundacional da experiência do público, e que as identidades privativas não 
deveriam estar em jogo no debate coletivo para que não se corrompa o teor 
em direção a interesses individualistas.  

                                                        
2 A oposição seria, portanto, entre o ponto de vista científico-crítico de Habermas e o ponto 
de vista normativo-crítico de Arendt. A divergência se daria, assim, fundamentalmente sobre 
duas concepções diferentes da crítica da sociedade (FERRY, 2003, p. 40) 
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As anotações de Arendt em relação aos problemas do modelo 
moderno de esfera pública são:  

a) espaço Público confundido com o Estado, quando a ação (política) 
é assimilada pela esfera privada que privilegia interesses individuais; 

b) a ordem burguesa privilegia o mercado, instrumentaliza as suas 
instâncias políticas e sociais para atender aos interesses econômicos 
específicos à burguesia; 

c) na sociedade capitalista de mercado, a esfera pública vai se 
modificando conforme evolui a ordem burguesa. Primeiro 
manifestando-se através de pequenos proprietários privados. 
Depois, emergindo a partir da sociedade de classe; 

d) finalmente, a esfera pública ampliada, assume o papel de 
intermediar relações de interesses entre Estado e sociedade civil  
(CASTRO, 1999). 

A filósofa esclarece que o peso da modernidade sobre a erosão do 
espaço público é sensível por esta intrusão da esfera privada sobre a pública, 
retraindo a ação política e expressão igualitária dos sujeitos. É neste contexto 
que assuntos da intimidade minam o espaço e os assuntos do público, 
enquanto o Estado invade cada vez mais o privado confundindo as fronteiras 
e os sentidos antes constituintes de cada uma destas esferas. A “ruína” da 
noção de público significará uma perda da condição social de igualdade que 
apenas a “liberdade” poderia construir (TELLES,1990).  

Quando as coisas comuns passam por um filtro de conduta da vida 
privada, a constituição da esfera pública se faz inviável já que o Estado 
exclusivamente não é capaz de referenciar o público porque expressa, antes, 
uma representação social de força 3  (ARENDT, 2001). A crise do espaço 
público no momento moderno não se trata então apenas de uma contradição 
entre público e privado, mas da submersão de ambos no que ela chamou de 
“esfera do social” – algo nem privado e nem público, que “encontra sua forma 
política no estado nacional” (ARENDT, 2004, p.37). Tal processo conduz para 
o que a autora qualificou como sociedade de massa: uma característica 
marcante da socidade moderna – formada por sujeitos apáticos e 
acomodados com a realidade, interessados unicamente por suas 

                                                        
3 O “poder”, em Arendt, diz respeito a uma relação de consentimento coletivo onde as 
instituições irão se sustentar e se vincula ao “momento fundacional” de uma dada 
comunidade. Por outro lado, o entendimento de força para a filósofa é distinto: se associa ao 
exercício da violência sobre a cidadania, operando tanto contra a sociedade como contra a 
opinião pública: “a forma extrema de poder é O Todos contra um, a forma extrema da 
violência é o Um contra todos” (ARENDT, 2001, p.35, ênfase original). 
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individualidades, enquanto os assuntos e questões da vida pública são vistos 
com hostilidade. 

Embora subsistindo distinções já grifadas entre Arendt e Habermas, o 
último autor também reconhecerá a decadência da esfera pública em um 
momento que Estado, mercado e esfera pública se confundem. A esfera 
pública burguesa conforme a proposta de Habermas era entendida como um 
espaço de disputas argumentativas, onde a racionalidade comunicativa era 
colocada em exercício em torno de interesses em comum (daquele núcleo 
social). Quando os burgueses passam a estrategicamente se infiltrar no Estado 
para articular as decisões em direção ao seu benefício, a ordem pública tende 
a privatização. Neste mesmo movimento, as questões privadas deslizam sobre 
o aparato público, “decompondo os contornos da esfera pública burguesa” 
(OLIVEIRA; FERNANDES, 2011, p. 122). 

Nessa passagem, a esfera pública 4  deixa de ser uma instância 
comunicativa capaz de estabelecer um certo contraponto ao Estado, 
compromete seu caráter fundante de participação e argumentação. O espaço 
público, neste momento, tem sua essência política subtraída, passando a 
abrigar relações banais (de sujeitos sempre interessados em si e seus desejos). 
Esta é a expressão do mundo da vida colonizado pelo sistema (nos termos 
Habermasianos como apresentado no capítulo anterior): 

A quebra desse projeto em uma modernidade dilacerada [como 
visualizado por Habermas] significa o caminho da racionalização das 
práticas e sua quebra em esferas autônomas, [...] impondo danos a 
outras esferas. [...]Em seu curso, a esfera da política racional, livre da 
economia e do Estado, teria sido enfraquecida pelas mesmas formas 
que ela inicialmente despertou. A modernidade sucumbiu a um 
descarrilhamento apresentando patologias como anomia, ceticismo, 
privatismo e narcisismo, em oposição a valores como a 
responsabilidade (NETTO, 2014, p. 236).  

Entretanto, diferente de Arendt, Habermas entende que a 
modernidade é um projeto ainda não acabado, ou seja, que mesmo com este 
momento crítico da esfera pública, ainda subsiste a potência da reiteração de 
uma sociedade autônoma fundada no exercício da igualdade e liberdade do 
cidadão5, sendo a permanência e evolução da racionalidade comunicativa a 

                                                        
4 Quando seus participantes ocupam lugares no próprio Estado a fim de liderar processos 
decisórios. 
5 Embora, como sabemos, sua teorização sobre quem tem acesso a tal autonomia é um tanto 
contraditória, pois ele trata de uma classe social específica, não abrigando uma composição 
social heterogênea. Queremos dizer com isso que reconhecemos a validade do princípio da 
racionalidade comunicativa, embora entendemos que sua aplicação apresentaria ruídos 
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via que sustentaria tal possibilidade. Ele entende que se por um lado a 
modernidade foi sinônimo da fragmentação de símbolos e valores até então 
resguardados, por outro ela teria fornecido uma racionalidade comunicativa 
de sentidos antes retidos nestas imagens sociais abstratas e “intocáveis”, 
liberando um espírito dos saberes, da autonomia humana: “A respeito dessa 
emancipação da modernidade, o que interessa para Habermas é o 
desenvolvimento da consciência moral dos indivíduos situados na sociedade 
moderna” (OLIVEIRA; FERNANDES, 2011, p. 128). 

Sennett, embora não cite diretamente, acompanha mais proximamente 
a perspectiva de Arendt do que a de Habermas em relação a crítica ao 
moderno e a erosão do espaço público. Assim como a filósofa, ele reconhece 
o “elogio a intimidade” de uma cultura urbana capitalista como um dos fatores 
fundamentais da vida moderna que levaria ao esvaziamento do sentido do 
público – tanto em termos espaciais (concretos) como de esfera. Em Sennett 
encontramos a crítica de uma socidade moderna narcísica, em que o 
conhecimento e satisfação do eu é finalidade primordial em desprezo ao 
conhecimento do mundo e do outro.  

Assim como Arendt, Sennett argumenta o espaço público como um 
espaço do aparecimento, onde eu apareço ante outros do mesmo modo 
como outros aparecem ante a mim – um espaço construído pela ação e 
discurso (como comenta Delgado (1999): que se faz enquanto está em prática), 
sem que pese referências que concernem a dimensão privada.  

O foco sobre as identidades privadas impossibilita a constituição de 
sociabilidades em que as diferenças sejam bem-vindas, de modo que o 
“melhor mesmo” seriam identidades purificadas, homogêneas e irretocáveis. 
A atitude do sujeito moderno é violenta contra o espaço público: porque na 
prática instala tipos de sociabilidades que admitem apenas os iguais, não 
havendo possibilidade para o desvio, o distinto. A figura do estranho, que tem 
centralidade na teorização de Sennett, não encontra arena (social, física e 
política) para práticas em uma cidade com tais moldes em que o “eu” 
prevalece nos jogos de interação.  

Neste sentido, a queda do homem público correspondeu a um medo 
crescente de intervisibilidade entre 'estranhos’ (BRIGHENTI, 2014) que 
inviabiliza as interações impessoais6, as quais correspondem a uma importante 
parte do discurso emancipatório para a esfera pública em Sennett. O equilíbrio 
                                                        

quanto a própria teoria de Habermas, já que ele define esfera pública segundo um formato 
social restrito que, portanto, conforma um ambiente mais exclusivo (controlado). 
6 Lembrando que impessoalidade em Sennett é entendida como fator positivo nas interações 
no espaço público, pois realiza a manutenção da oportunidade de alteridades se tocarem sem 
a necessidade de um reconhecimento mútuo. 
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entre o espaço público e privado se mantinha (antes da modernidade) “na 
medida em que a personalidade individual não fosse usada como princípio 
social" (SENNETT, 2014, p. 129). Nesta situação, a visibilidade imediatamente 
passou a ser percebida como intrusiva em função da perda da capacidade do 
indivíduo de sentir-se bem (ou protegido) ao lidar com outros desconhecidos. 
A incapacidade de viver entre diferentes coloca em questão o espaço público, 
porque, como ele esclarece, não é possível criar um mundo-em-comum com 
base nas relações íntimas. 

A obsessão para com pessoas, em detrimento de relações sociais 
mais impessoais, é como um filtro que descobre o nosso 
entendimento racional da sociedade; [...] leva-nos a crer que a 
comunidade é um ato de autodesvendamento mútuo e a subestimar 
as relações comunitárias de estrangeiros (SENNETT, 2014, p.16) 

Como o autor aponta: o modo de vida moderno tem também 
correspondência com uma certa ética de cidade. A cidade moderna – seu 
desenho, definições funcionais, legislativas – é organizada seguindo manuais 
de racionalização técnica que desprezam qualidades que fazem do espaço 
urbano um espaço da experiência política (SENNETT, 2014): “o nível da rua é 
espaço morto. [...] é apenas uma passagem para o interior” (SENNETT, 2014, 
p.39). O autor argumenta que o desenho urbano em malha é expressivo, na 
cidade moderna, da impessoalidade, da negação da complexidade e 
diferença próprias do que seja a cidade viva, sendo a feição física da 
racionalização e neutralização do ambiente urbano. Uma neutralidade 
conduzida então como linguagem, revelando o projeto do espaço como forma 
de exercício de poder: “in the modern city [...] grids7 would organize power 
precisely by stripping away the character of a place” (SENNETT, 1993, p. 408). 

Na medida em que as interações impessoais não são base de um con-
viver coletivo heterogêneo e plural, o espaço físico (público) privilegiado para 
tais trocas se vê subtraído, negado. A intimidade potencializada leva ao medo 
do outro, a indiferença, a preocupações com segurança pessoal, que, 
portanto, se alinham a ideia do espaço público como um lugar indesejado, 
frio. O exercício da civilidade (entendida como a capacidade de se relacionar 
positivamente com estranhos) não é motivado, ao contrário: tais alterações 
chegam ao nível de materializarem-se na forma de uma cidade evitada, apenas 
usada como passagem e abstraída de relações que imantem sentidos 
coletivos plurais.  

                                                        
7 Sabemos que Sennett faz referencia à malha regular como expressão (moderna) do controle 
e racionalização do espaço, embora ele não limite este tipo de desenho como o único formato 
de projeto urbano de restringir ou dominar o espaço público. 
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A supressão do espaço público vivo contém uma ideia ainda mais 
perversa: a de fazer o espaço contingente à custa do movimento[...]. 
Traduzido, isso significa que o espaço público se tornou uma 
derivação do movimento. A ideia do espaço público como 
derivação do movimento corresponde exatamente às relações entre 
espaço e movimento produzidos pelo automóvel particular.  [...] As 
ruas da cidade adquirem então uma função peculiar: permitir a 
movimentação; se elas constrangem demais a movimentação, por 
meio de semáforos, contramãos, etc., os motoristas se zangam ou 
ficam nervosos (SENNETT, 2014, p.44). 

A vida pública torna-se obrigação formal, argumenta o autor. O 
movimento, a velocidade trazida pela cidade moderna nos colocou em estágio 
de ansiedade contínua entre o ponto de partida e chegada, sublimando as 
potenciais experiências com a cidade que o trajeto em si seja capaz de 
despertar. “O automóvel particular é o instrumento lógico para o exercício 
desse direito, e o efeito que isso provoca no espaço público, especialmente 
no espaço da rua urbana, é que o espaço se torna sem sentido, até mesmo 
endoidecedor, a não ser que possa ser subordinado ao movimento livre” 
(ibidem, p.45). As relações em público tornam-se o que Sennett aponta como 
de rituais débeis e racionalizados, repreendendo a espontaneidade das 
incursões acidentais próprias da rua por medo do estranho, recaindo então na 
formalidade das trocas sociais. 

Sennett explica que a cidade moderna encaminha o “isolamento” pela 
1) inibição que os habitantes sentem em relação ao com o meio físico (de alta 
densidade, longe da escala humana); 2) na predileção do automóvel particular 
como signo do movimento e da liberdade que, na prática, faz do sujeito um 
incrédulo da cidade, incapaz de reconhece-la como espaço significativo e 
fundamental na experiência urbana; 3) no isolamento social em locais públicos, 
que se produz diretamente por nossa extensiva visibilidade para os outros, ou 
seja, o projeto da cidade com grandes vãos, aberturas, panos de vidro que na 
medida em que mantem a exposição máxima de uns aos outros, inibe os 
pequenos núcleos de conversa, papos rápidos, porque todos estão sendo 
vigiados a todo momento: “Nesse conceito de projeto, a estética da 
visibilidade e o isolamento social se fundem” (ibidem, p. 39). 

O isolamento se dá pelo alastramento da intimidade. O autor explica 
que a distância de observação, o afastamento, o anonimato são importantes 
fatores para que as pessoas sintam-se sociáveis, para que a alteridade seja 
posta em exercício no espaço público. Quanto mais íntimo forem os contatos, 
menor a chance de sociabilidades, porque isso institui núcleos homogêneos e 
fechados a experiência de entorno. O silêncio em público torna-se o modo 
privilegiado na cidade moderna pelo qual se faz a “experiência” da vida nas 
ruas – contexto que Simmel também se debruçará em sua crítica. 
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Georg Simmel (grande influente sobre os trabalhos de Sennett), em “A 
metrópole e a vida mental” (1976) tem seu contexto de escrita justamente 
quando a “metrópole” começa a emergir como: cidade grande, em que a 
racionalidade capitalista – da quantidade, velocidade, proliferação de imagens 
– lidera seu desenvolvimento (SIMMEL, 1976, p. 63). Para ele – assim como 
para Sennett –, a cultura da cidade era (ou deveria ser) uma questão de 
experiência das diferenças – de classe, idades, raças, gostos fora do núcleo 
familiar, e que tinham a rua como espaço de exercício. 

Este livro trata especificamente da investigação da vida na metrópole 
moderna no final do século XIX (com referência a partir de Berlim), buscando 
entender implicações cidade-indivíduo, ou seja, quais os efeitos que a 
metrópole trazia às relações sociais e como as subjetividades do sujeito eram 
impactadas por este novo modo de vida urbano que oferecia cada vez mais 
informações, imagens, estímulos ininterruptos. Como Walter Benjamin, 
Simmel encontra nas calçadas o solo produtivo das suas observações, onde o 
citadino – muito próximo ao flâneur de Benjamin – movimenta-se lentamente 
e estabelece socializações com outros sujeitos questionando a lógica da 
velocidade que pesa sobre a metrópole. 

Simmel expõe um dos problemas centrais da vida moderna: a tensão 
instalada entre o sujeito e a sociedade. A cidade moderna – com o excesso 
de mensagens e imagens – apresenta-se como um meio onde o indivíduo não 
se reconhece como parte: os sentidos estão embaralhados, não há tempo para 
que as memórias se assentem, a velocidade com que as informações 
comparecem não permite a continuidade de histórias a ponto de o sentimento 
de pertencimento não encontrar espaço/tempo para se desenvolver. Como 
comentado por Deutsche: “Los ciudadanos modernos, dice, simplemente no 
tienen tiempo para estar suficientemente informados acerca de todos los 
temas que conciernen al bien común” (DEUTSCHE, 2008, p.52). A metrópole 
em Simmel, assim como para Sennett, é este ambiente do não pertencimento, 
da ruptura de experiências que definem a cidade como espaço social: 
“ninguém se sente tão só e abandonado como na multidão da grande cidade” 
(SIMMEL, 2014, p. 70). 

Em tal realidade que centraliza a hipervalorização da economia, da 
racionalidade e individualidades, as interações socioespaciais e as trocas 
espontâneas que envolvam laços significativos e emotivos tornam-se 
irrelevantes, pois essas não se adequam a uma cidade fundamentada em 
quantificações e mensurações. “A base psicológica do tipo metropolitano de 
individualidade consiste na intensificação dos estímulos nervosos, que resulta 
da alteração brusca e ininterrupta entre estímulos exteriores e interiores” 
(SIMMEL, 2014, p.12). A “dissociação” dos sujeitos é, para Simmel, expressa 
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no enrijecimento das trocas coletivas, como uma resposta à colonização das 
interações pela racionalidade impessoal que o capitalismo promove. 

Simmel anota que o intelecto priorizado na metrópole moderna é 
aquele da indiferença, da desconfiança mútua, da atitude “blasé” a qualquer 
forma de relação que não seja objetiva (voltada a economia, acumulação e 
produção).  O homem moderno (de quem somos extensão) é o homem do 
movimento (SENNETT, 2014), e o modo como começamos a nos relacionar 
socialmente a partir da modernidade deriva em muito do modo como 
começamos a (re)construir a cidade. As leis urbanas, os códigos de 
organização territorial são estruturados como manuais que reconduzem o caos 
da cidade rumo a um tecido (aparentemente) regular e inteligível a fim de 
eliminar ruídos e desvios que ameaçam a ordem constituída, simplificar as 
relações, achatar os sentidos, dominar e manipular o tempo (DECANDIA, 
2003). 

Sobre as determinações do planejamento moderno, Lefebvre satiriza: 
os nomes de ruas, praças e avenidas são ridículos porque não sustentam 
nenhum tipo de relação com as pessoas, nem com as situações espaciais e 
históricas que fundam os locais. Significantes e significados são 
negligenciados (LEFEBVRE, 2006). Lewis Mumford (1982) quando explorou as 
utopias urbanas modernas esclareceu que grande parte (senão todas) 
reproduzem no desenho um autoritarismo sem igual, expondo o desejo de 
tudo controlar: um urbanismo acreditado como fonte de mudança da 
sociedade. 

O que podemos colher de cada um desses autores, entre distintos 
argumentos, é que a prática produz diferenças no espaço público. Neste 
âmbito, seus argumentos se somam para explicitar um legado extremamente 
nocivo da modernidade: que nega tais diferenças pela racionalização do 
espaço, sendo instrumentalizado a tal modo que altera a noção ética de 
cidade como espaço da civilidade, fundado e em manutenção por relações 
coletivas. Comprometeu-se o ethos da cidade que é o de colocar as diferenças 
em contato. 

Tal contexto histórico de como a cidade passa a ser (re)produzida 
materialmente e socialmente tem extensões sobre a cidade contemporânea, 
a qual pode ser tida como expressão “da culminação do processo de 
desencanto com a Modernidade” (ALVES, 2004, p.02). Claro, o plano 
moderno de cidade talvez não tenha alcançado sua realização no todo frente 
a realidade que resite a esta lógica, entretanto legou uma série de efeitos de 
conformação da cidade que hoje se aprofundam e ganham novas feições.  
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2.2. CONDIÇÕES DA EXPERIÊNCIA CONTEMPORÂNEA DE CIDADE 

A proposta de espaço urbano na modernidade incitou uma lógica 
explícita de homogeneidade, fragmentação e hierarquização (LEFEBVRE, 
2006). Como explica Lefebvre: o espaço urbano homogêneo se encaminhou 
pela regulação, uma gestão fundada no controle e vigilância; enquanto, 
paradoxalmente, é fragmentado em pedaços como lotes, parcelas, 
produzindo enclaves (sociais e concretos), ilhas que não interatuam entre si. 
Finalmente, os fragmentos são ordenados hierarquicamente: tudo se divide 
seguindo a intenção do domínio – espaços residenciais, comerciais, de lazer, 
espaços periféricos, espaços para os marginais8 etc. Este esquema perpetua-
se não apenas materialmente, mas em termos de cultura urbana 
comprometendo, portanto, a experiência política da cidade. 

O esquema homogeneidade – fragmentação – hierarquização ganha 
força e se infiltra de modo silencioso na produção da cidade a partir da 
globalização9 e da flexibilização dos regimes de acumulação, aprofundando 
as desigualdades e suas violências. A globalização – engrenada pelo 
capitalismo transnacional de base pós-industrial, novas tecnologias da 
informação e comunicação (HARVEY, 2004) – conduziu-nos a uma realidade 
de desdobramentos daquilo que se viveu/produziu na cidade moderna, que 
hoje, caminham entre continuidade e ruptura (SALES, 2008).  

Se é verdade que as “relações econômicas não coincidem com relações 
de força” (LEFEBVRE, 2006, p.377), não é possível negar que elas sejam 
indissociáveis, especialmente no momento contemporâneo em que a 
racionalização dos espaços – por meio de projetos que coorporativizam a 
cidade, instituindo um espaço público cada vez mais fraturado sócio-político 
e simbolicamente – “justifica” o ataque em direção ao espaço democrático e 
socialmente justo. Intervenções urbanas têm promovido a cidade pacífica 
como o horizonte ideal, alastrando a ideia de homogeneização e exclusão 
(social, econômica, cultural e estética). 

É assim que Lefebvre anota que o poder sobre o espaço se camufla. 
Ele não se expõe, não se declara como tal. Ele se incorpora silenciosamente 
no cotidiano, reverbera e se fortalece em formatos aparentemente imunes de 

                                                        
8 Para aqueles que se encontram à margem (ou mesmo depois dela – excluídos): de políticas, 
do acesso à cidade e seus recursos que garantem condições dignas de vida. 
9 Como efeito da mundialização – “do capitalismo transnacional de base pós-industrial, modo 

informacional de produção, recolhimento da subjetividade” (ARROYO, 2007, p.4) – as , a 
globalização “se define por extensão do mercado liberal e o desenvolvimento dos meios de 
circulação e de comunicação” (AUGÈ, 2010, p.30).	 

 



 70 

violência: como o consenso (dirigido seja por coerção física, regulações e/ou 
soluções urbanas que impeçam/desencorajem a presença de determinados 
sujeitos e formas de apropriação). 

 A análise da urbanização contemporânea caminha a par de lógicas e 
efeitos do capitalismo (HARVEY, 2006; LEFEBVRE, 2006). A vida atual é 
marcada pelo o que Harvey (2004) define como “compressão espaço-tempo” 
– que diz respeito a mudanças sobre como percebemos e experimentamos o 
tempo e o espaço: agora reduzidos, compactados, acelerados. Tal 
compressão não é metafórica. Está explícita nos sistemas de informação e 
comunicação; nos atuais tempos de produção que sincronizam tarefas entre 
horários e hábitos entre distintas partes do globo em busca da ”otimização 
dos processos econômicos”; na atuação de instituições mundiais sobre 
diversas localidades definindo padrões de como se fazer, sendo a cidade o 
nicho privilegiado de exploração do capital. Neste cenário, as distâncias são 
aproximadas, a cultura urbana é atravessada pela velocidade dos fluxos 
econômicos, de comunicação e de mobilidade, alterando significativamente a 
relação entre sujeitos, espaço urbano e os tempos deste espaço. 

 Em termos temporais: o presente na mesma medida em que estabelece 
uma certa ruptura com o passado – desprezando-o como referência ou “luz” 
para as decisões futuras, como atentou Arendt em sua obra –, também é 
radicalmente invadido pelo futuro constantemente antecipado, desejado. Um 
futuro que, mesmo virtual, é capaz de convencer como descartável e obsoleto 
o que acabou de acontecer10 ; que, em termos de vida urbana, incita os 
indivíduos a não habitarem o tempo e o espaço de modo mais pausado, 
enfraquecendo a cidade como meio e produto de relações coletivas 
significativas para subvertê-la em mercadoria e espaço das trocas sucessivas, 
ininterruptas. Na cidade contemporâena a percepção da experiência do 
tempo entre ritos e passagens parece quase abolida (RIZEK, 2012). 

 Em termos espaciais: as expressões socioespaciais e culturais são 
alteradas uma vez sempre em contato imediato com referências e discursos 
que não dizem respeito apenas ao seu contexto. Como Harvey (2006, p.161) 
menciona: “eventos acontecendo em um determinado lugar podem ter 
efeitos e consequências imediatos em outros lugares simultaneamente". O 
autor sinaliza a mudança da geografia cultural como uma importante 
característica associada ao capitalismo contemporâneo e a compressão 

                                                        
10 “A impressão do acelerar do tempo, contudo, não é nova: ela aparece com força nas 
descrições da metrópole que emergem no final do século XIX, na impregnação da 
modernidade no que Husserl (1976) chama Lebenswelt, o mundo da vida; descrições da 
compressão temporal da experiência tornaram conhecidos seus intrigados autores, como 
Simmel e Kracauer” (NETTO, 2012, p.36). 
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espaço-tempo como efeito da acumulação flexível. A agilidade de tal rede de 
interações coloca em contato conteúdos culturais cuja a procedência é 
perdida (ou no mínimo obscurecida) por hibridismos que tal processo 
encaminha. Próximo e distante são relativizados. Passamos então por uma 
remodelagem do entendimento de como podemos sustentar nossas relações 
sociais e culturais junto a cidade, uma vez que elas seguem impactadas por 
fluxos constantes de informações e sentidos que diretamente transformam o 
meio material e, conjuntamente, as subjetividades, imaginários e diversidade 
da experiência cotidiana.  

 A compressão espaço-tempo também evidencia a urbanização como 
elemento central à sobrevivência do capitalismo e suas novas formas 
(LEFEBVRE 1996), desenvolvendo paisagens culturais ideologicamente 
adequadas a estratégias políticas-econômicas (de acumulação) e impactando 
a sobrevivência da vida pública na cidade. Ao suprimir as diferenças, se produz 
um espaço cada vez mais abstrato, com possibilidades da experiência de 
liberdade cada vez mais impedidas. 

 A abstração é perceptível por um cotidiano imerso num mundo 
mercadoria, onde a expressão “tempo e espaço é dinheiro” se prolifera em 
distintas aparências: pelo turismo que reifica a paisagem em moeda 
competitiva na rede de cidades 11 ; pela conversão de aspectos culturais 
específicos em imagem estratégica do city marketing; pela transformação 
extensiva e continuada do espaço por meio de grandes projetos urbanos, 
operações consorciadas que vêm reforçando a ideia de cidade como um lugar 
de direito de poucos: 

A qualidade de vida urbana tornou-se uma mercadoria, assim como 
a própria cidade, num mundo onde o consumismo, o turismo e a 
indústria da cultura e do conhecimento se tornaram os principais 
aspectos da economia política urbana. A tendência pós-moderna de 
encorajar a formação de nichos de mercado – tanto hábitos de 
consumo quanto formas culturais – envolve a experiência urbana 
contemporânea com uma aura de liberdade de escolha, desde que 
se tenha dinheiro. Centros comerciais, galerias e pequenos 
comércios proliferam, como fast-food e mercados locais de 
artesanato (HARVEY, 2008, p. 74).  

A acumulação como objetivo generalizado impacta sobre como as 
desenvolvem os convívios e encontros, lateralizando o sentido político, social, 

                                                        
11 “Agências turisticas apresentam seus menus, nos quais todos os paises e todas as paisagens 
alinham-se lado a lado e podem, por outro lado, ser objeto de visitas virtuais. Essa diversidade 
espacial absorve a diversidade temporal[...]. Todas as possibilidades de deslocamento no 
espaço e no tempo estão aqui reunidas numa espécie de museu de imagens onde, se tudo e 
evidente, nada e mais necessário” (AUGÈ, 2010, p. 69). 
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simbólico e cultural do espaço público. Formas espaciais se realizam como 
expressão concreta deste modus vivendi: seja por comunidades fechadas; 
enclaves urbanos; espaços nomeadamente públicos, porém privatizados e/ou 
funcionalizados para determinados usos comerciais; espaços privados como 
shoppings que vendem o discurso de uma vida pública segura12; espaços 
públicos mantidos sob vigilância constante, controlados por regulações que 
bem servem a um tipo específico de classe social (em geral média e alta), 
negando condições igualitárias de acesso. Tal materialidade comparece como 
feição de um espaço público de identidade achatada, sem rugosidades, 
distinções, dissensos e pluralidades que o arejam como solo político.  

A homogeneização tem a segregação como par intrínseco: um espaço 
homogêneo só se mantém via seleção, controle e exclusão de práticas e 
sujeitos que não se desejem presentes. Exclusões estas que como já ilustrado, 
operam por distintas estratégias (entre materialidade e imaterialidade). A 
gentrificação é um exemplo de como especificidades simbólicas, sociais e 
espaciais podem ser reconduzidas por um desenho político-econômico da 
cidade que na prática desloca significados urbanos, substitui silenciosamente 
o tecido social e cultural a fim naturalizar o enobrecimento como estratégia 
pertinente (ou popularmente aceitavel) de gestão (CRESTANI, 2015).  

A população beneficiada por este tipo de cidade se mostra passiva a 
tais alterações. Como clientes deste programa, o silêncio lhes convém 
também como modo de manutenção da dominação do espaço (LEFEBVRE, 
2006). Discutindo transformações urbanas em Barcelona, Delgado (2001) 
posiciona-se criticamente diante de processos que descaracterizam os lugares 
urbanos em prol de uma cidade midiatizada planejada sob um ideal de 
consumo (tanto da imagem da cidade como de espaço urbano). Nesta 
discussão reflete: “No se trata de denunciar como perversa toda 
transformación urbana, sino de señalar a quienes favorecen tales 
transformaciones, que no suele ser a la mayoría social” (DELGADO, 2001, p. 
117). Neste sentido, as alterações urbanas não são observadas a partir de um 
olhar discriminatório sobre seu caráter (positivo ou negativo), mas muito mais 
refletidas sobre quais processos de ressignificação socioespacial que 
decorrem em função de suas implantações. 

É neste âmbito que nosso debate observa a cidade contemporânea 
com um espaço público cada vez mais impedido. Sua dissolução não é sempre 

                                                        
12 “Simulacros da cidade que […] na realidade, criam uma cidade privada dentro da cidade 
pública, através da produção de espaços artificiais de sociabilização: espaços dissociativos de 
agregação de uma função (p.e., praças de alimentação) e não espaços associativos de 
sociabilização” (ALVES, 2007, p.39) 
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marcada por grandes intervenções físicas, mas especialmente pela 
transformação do tipo de relações socioespaciais que se encaminham/são 
reforçadas por decisões de planejamento e desenho urbano que, em muito, 
se balizam em favor do signo/valor mercadoria. O espaço então se fraciona 
em pedaços tipificados para viver, trabalhar, lazer, consumir, deslocar na 
cidade, grifando a ideia de um espaço-objeto, genericamente medido pelo 
valor de troca. Os sentidos que (deveriam) marcar a experiência do habitar a 
cidade13 são dissipados.   

 Nesta mesma realidade, no limite da expansão urbana, o capital se 
reveste em formatos diversos para realizar a manutenção do lucro. Ao 
exemplificar o plano Hausmann em Paris, Harvey demonstra a cidade como 
elemento fundamental a esta intenção:  

O sistema [Plano Hausmann] funcionou bem por uns quinze anos e 
envolveu não apenas a transformação da infraestrutura urbana, mas 
também a construção de uma nova maneira de vida pessoal e 
urbana. Paris se tornou “a cidade das luzes”, o grande centro de 
consumo, turismo e prazer, os cafés, as lojas de departamento, a 
indústria da moda e as grandes exposições mudaram o modo de 
vida para que pudesse absorver vastos excedentes através do 
consumismo (HARVEY, 2008, p. 76). 

A articulação entre poder político-econômico mostra-se como parte de 
neutralização da cidade e seu espaço social e do espaço público como seu 
núcleo. Sennett registra que no momento contemporâneo: “There is a closer 
connection between neutralizing space and economic development” 
(SENNET, 1993, p.430), isto porque a lógica do capital estabeleceu o espaço 
como via de sua reprodução, forçando-o como objeto reificado e negando a 
existência de todo sentido social que lhe é próprio. O sentido (ou atributo 
valorativo) do espaço passa a ser medido por uma noção redutora de valor 
econômico, que sobrepõe quadros de referência cultural, simbólica e política 
específicos que permitiam os sujeitos situarem-se em relação a si mesmos e 
ao outro (CANCLINI, 2005). É assim, também, que história e memória do 
espaço público passam a ser sublimadas e substituídas por uma cultura pública 
estéril. 

                                                        
13 Aqui em um sentido Heideggeriano: aquele em que “o habitar” assegura tanto a morada 
como a condição do ser no mundo, ou seja, o habitar (para além do sentido de “morar”) é 
uma relação íntima entre o sujeito e o lugar, alma, corpo e realidade - e todo o sistema 
simbólico que envolve esta relação. “Vivemos o tempo da banalidade detectada por 
Heidegger como um modo de existência que nos é próprio, do cotidiano fraco, das coisas 
comuns e, consequentemente, da falta de sentido histórico e da hibernação do senso crítico. 
Pouca coisa nos afeta profundamente. Nenhum poema nos emociona. As cenas da vida, as 
pessoas que importam e os prazeres que seduzem se perdem” (OLIVEIRA, 2017, p. 94, no 
prelo). 
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O esvaziamento da vida pública é também acompanhado por uma 
imagem de espaço público (veiculada por tais lógicas que operam sobre a 
conformação da cidade contemporânea): como espaço que demanda ser 
neutralizado; que não é elegível como lugar de convívio e interações 
espontâneas, já que controlado, securitizado; que serve como espaço de 
passagem; e que é apenas habitável quando associado a algum tipo de 
consumo programado (food trucks; shows; festivais; etc) correspondendo à 
“espaços artificiais de sociabilização: espaços dissociativos de agregação de 
uma função e não espaços associativos de sociabilização (ALVES, 2007, p.2).  

Tal realidade celebra um espaço público da individuação: onde o 
melhor mesmo é apenas continuar caminhando e parar de sentir (SENNETT, 
1993). A lógica do capital opera de sobre o espaço para que o seu uso passe 
a ser definido pelo valor de troca, limitando contornos e sentidos da 
apropriação coletiva (CARLOS, 2011). Deste modo, o espaço público é 
abstraído de regimes de práticas sociais e relações inter-subjetivas que o 
sustentem como arena de emancipação e formação do indivíduo como 
cidadão (DELGADO, 2011).  

Na abstração do espaço fragmentado em lugares especializados, o 
corpo ele mesmo se fragmenta, se pulveriza. […]  No espaço 
abstrato e em que pese a sua ação, a morte do corpo aí se realiza 
de uma maneira dupla: simbólica e concreta. Concretamente por 
efeito das violências. Simbolicamente: pela fragmentação do vivo 
(LEFEBVRE, 2006, p. 421). 

Em Lefebvre, o espaço abstrato é o projeto que melhor serve à 
burguesia e ao capitalismo, sendo plano do consenso que se quer intacto. 
Enquanto o discurso da abstração é o de minimizar a violência e a natureza 
conflitiva do espaço público, ele contraditoriamente realiza um tipo de 
violência invisível, mas estrutural, negando a forma social própria do público: 
da acessibilidade a todos; da apropriação livre e imprevista que ao longo do 
tempo lhe confere memória; da heterogeneidade de ações e inter-ações; e 
especialmente da possibilidade de admitir conflitos e dissensos como 
exercício que edifica o homem e o espaço político. Num mundo assim, como 
pontua Bauman: “os vínculos humanos estão frouxos, por isso mesmo 
terrivelmente precários, e é tão difícil praticar a solidariedade quanto 
compreender seus benefícios, e ainda mais suas virtudes morais” (BAUMAN, 
2007, p. 30). 

O individualismo que na cidade moderna distanciou os indivíduos da 
realidade, motivou a reclusão dos sujeitos na intimidade e a ruptura com o 
mundo em comum (para retomar o termo arendtiano), é agravado no 
momento contemporâneo por lógicas e processos de (re)produção do capital. 
Se antes as obsessões com a individualidade refletiram a negação do 



 75 

problema do público (SENNETT, 2014), agora, mais gravemente, subvertem 
o próprio espaço público como um problema a ser “remediado”, sendo a 
fragmentação material, simbólico, social e política os efeitos de uma realidade 
em que interesses privados (de uma classe seleta) têm sido assumidos como 
base legítima para encaminhar a produção da cidade contemporânea.  

 

2.3. CONDIÇÕES EXTREMADAS DA CIDADE CONTEMPORÂNEA: A 
(SOBRE)VIDA DO ESPAÇO PÚBLICO? 

Como já exposto: o contexto da globalização (como consequência da 
mundialização) expõe não apenas maior flexibilidade e comunicabilidade de 
relações econômicas entre as diferentes partes do mundo, como é expressiva 
de uma reorganização territorial que diretamente (re)conforma a vida cotidiana 
destas localidades. Dissemos também que a mobilidade e velocidade das 
trocas inerentes à globalização transportam identidades, sentidos, valores, 
mensagens, imagens que, na medida em que se atravessam, se (con)fundem 
e materializam morfologias cada vez mais desvinculadas  das especificidades 
locais, seja em âmbito histórico, econômico, social e/ou cultural-simbólico. 
“Não se pode mais, sabemos, imaginar hoje uma cidade que não esteja 
conectada a rede de outras cidades” (AUGÈ, 2010, p. 87). 

Em trabalho anterior (CRESTANI; ALVES, 2016) mencionou-se: fluxos 
de conteúdos provenientes de "todos os lugares" não só desafiam o que se 
entende por “limites” do ambiente urbano – e eventualmente sua ruptura 
(BRENNER, 2013; MITCHEL, 2003) –, como têm tido proeminência sobre as 
localidades, tornando as micro-geografias cada vez mais suspensas de suas 
relações peculiares e conectando-as a redes de conteúdos estandardizados. 
Estratégias hegemônicas14 incorporadas no planejamento das cidades tanto 
reorientam a transformação do tecido urbano, como, ao fazê-lo, promovem 
uma ideia artificial de cidade. Em geral negando e/ou sobrepondo (entre 
modificações físicas estruturais e outras mais sensíveis em termos de políticas 
de controle do espaço) qualidades específicas que lhes são próprias. 

Seguindo esse mesmo sentido de crítica, Innerarity (2006) indica o 
espaço público contemporâneo como produto de “identidades em transição” 
em pelo menos dois âmbitos: a) pela maior porosidade dos sistemas 
                                                        
14 Aqui no entendimento elaborado por Coleman: “‘hegemony’ and ‘hegemonic’ relate to the 
dominance of one class, ideology and political, social or economic vision within a society over 
all other opposing visions. If ‘neo-capitalism’ is understood as ‘hegemonic’, space produced 
under its system of production will embody its values as the cultural dominant, resulting in 
‘hegemonic-space’”(COLEMAN, 2015, p. 60). 
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simbólicos – que significa dizer que as fixações e planos referências que antes 
informavam a correspondência entre conteúdo e contexto, agora se 
interpenetram e se remodelam produzindo espacialidades híbridas; b) pela 
passagem, deslocamento das referências, que despertam nos sujeitos a 
possibilidade de um sentimento de “pertença múltipla”. Tal realidade 
homogeneiza sob a aparente “soma” de diferenças: o que se aparenta como 
soma, tende a converter-se em pasteurização, fazendo dos sujeitos 
estrangeiros de seu próprio solo cultural-simbólico. 

“Na sociedade contemporânea ocorre uma perda de gravidade dos 
sujeitos, menos vinculados ao peso de um território, mais desligados e 
interdependentes” (INNERARITY, 2006, p.174). O autor assinla uma existência 
urbana virtual aos espaços e tempos reais. Na medida em que nos tornamos 
sujeitos anêmicos, reproduzimos esta mesma ideia de cidade. A fluidez, a 
possibilidade de tudo fazermos a um só tempo e com um só comando, excita 
a multi-presença de tal forma que ausenta os sujeitos na/da vivência ativa e 
consciente do espaço público.  

Seguindo sua análise, Innerarity evoca os termos multiculturalismo e 
globalização. Em relação ao primeiro diz que se por um lado o termo “multi” 
parece ser redundante – porque sempre fomos múltiplos em nossos modos, 
culturas etc – por outro, na cidade contemporânea se evidencia que a 
“estranheza” geral em relação ao mundo parece aumentar dado a quantidade 
e imprevisibilidade de novidades que nos assaltam. Essa estranheza 
acompanhada de uma sensação de proximidade (pelo excedente de 
possibilidades de contato) é, para o autor, sintoma da necessária revisão do 
conhecimento da sociedade sobre ela mesma. 

O autor argumenta: “Os nossos vínculos são [hoje] mais constituídos 
pelo que tememos ou pelo que nos indigna, do que por uma integração 
positiva”. Este é um dos pontos centrais para o autor no que diz respeito a 
“a crise da expressão política”do espaço público contemporâneo. 

Um momento que nos situa cada vez mais apartados das experiências 
reais em que – desde um ponto de vista da filosofia e psicanálise – os sujeitos 
se encontram mais vazios de cidade (BAUMAN, 1998; POIAN, 2001), porque 
carentes da sua experiência cotidiana. Um vazio que, como desenvolve Poian 
(2001), decorre da fragilização de relações de identificação com o mundo em 
comum numa realidade da volatilidade, pasteurização e descartabilidade.  

A superabundância de informações e eventos (para Augè [1995] 
características da supermodernidade) reforçam relações dissociativas entre 
cidadãos e a experiência autêntica da cidade. O sujeito é distraído das 
vivências reais, enquanto permanece capturado por uma imagem de cidade 
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excessivamente marcada por mensagens de consumo (AUGE, 1995; ALLEN, 
2009).  

Em tais circunstâncias, testemunha-se o declínio de integrações 
capazes de forjar elos simbólicos coletivamente reconhecíveis e apropriados 
sem que estejam condicionados a polarização e hompgeneização. Augè 
traduz tais espacialidades como “pontos cegos” no tecido urbano, que 
correspondem a paisagens de racionalidades da polarização e segregação 
urbana, que tornam alienantes as relações entre os cidadãos e a cidade:  

Sob suas formas atuais, a urbanização estabelece, com efeito, a 
multiplicação dos ‘pontos cegos’, ou, se quisermos, ela cega o olhar 
dos habitantes das cidades. Vivemos num mundo de imagens, onde 
é a imagem que sanciona e promove a realidade do real. [...] O que 
se tem como efeito é [o] embaralhar [d]as imagens, [...] criando-se 
zonas de vazio, inqualificáveis (AUGÈ, 2010, p. 47). 

As possibilidades de se pensar “espaço público” são atrofiadas nesta 
cidade que apaga, oculta, solapa seus avessos como partes que lhes são 
constituintes. Testemunha-se um tipo de “sociedade materialista 
constantemente em busca de autogratificações egoístas” (DELGADO, 1999, 
p.169); uma cidade que assume as feições do “da ideologia das equações da 
globalização” (AUGÈ, 2010), que cada vez mais reproduz um cotidiano da 
repetição débil15, formalizada por trocas desprovidas de sentido. A morfologia 
análoga a este tipo de “sociabilidade” é a de um espaço privatizado 16 , 
forticado com bases de segurança, que censura a existência de um fórum 
verdadeiramente público, caracterizado pelo acesso livre, uma vida pública 
compartilhada e rica em enunciados coletivos sem determinação hierárquica 
(NEMETH, 2012).  

A extensiva racionalização e reificação do espaço público 
contemporâneo informam sua rarefação enquanto âncora da vida política, 
espaço da ação cívica e da liberdade. A participação e apropriação ativa são 
subsumidas pela espetacularização, de assimilação passiva, de uma 
consciência alienada – que corresponde a: intencional desobrigação dos 
sujeitos com o espaço público; uma miopia coletiva em direção ao contexto 
histórico, social, cultural e político que constitui a realidade; e a aceitação 

                                                        
15 Repetição aqui no sentido Deleuziano: “repetição do mesmo, que não tem diferença a não 
ser subtraída ou transvasada [...],que tem termos e lugares fixos, […], sucessiva, estática, 
mecânica […] [enfim] repetição de igualdade e de simetria no efeito (DELEUZE, 2000, p.269). 
16 “Cuando las exclusiones que gobiernan la constitución del espacio público político son 
naturalizadas y la contestación se elimina mediante la formula de declarar que determinadas 
formas de espacios son públicas de manera inherente, eterna o autoevidente, se ha producido 
una apropiación [privatista] del espacio público” (DEUTSCHE, 2008, p.25). 
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acrítica das estratégias de produção alinhadas a interesses hegemônicos que 
operam sobre a realidade (BAMBOZZI, 2014).  

O detrimento da apropriação do espaço público e sua fragmentação 
em funções voltadas ao imediatismo inviabiliza a vida social que dá a ver sua 
dimensão política; impossibilita que o homem se encontre consigo mesmo e 
com o outro de si; rompe com o mundo-em-comum ao qual Hannah Arendt 
se referia como uma forma que surge da sociabilidade e fundamenta a 
condição humana. 

Muñoz discute os desdobramentos dessa forma de “habitar” como 
constituinte da produção da cidade de territoriantes – habitantes de um tempo 
parcial. “O territoriante, portanto, se define como territoriante entre lugares e 
não como habitante de um lugar [...]. Por isso que os territoriantes pertencem 
a uma cidade nova, composta de fragmentos de território onde vivem, 
trabalham, consomem ou passeiam” (MUÑOZ, 2000, p. 26-27). A crise do 
habitar referenciada pelo autor – do desenraizamento do habitante e do 
surgimento do territoriante – produz um espaço alheio às relações sociais e 
diminuem as suas potencialidades em partilhar e inscrever memórias coletivas 
que significam e dão a ver os lugares públicos (CRESTANI, ALVES, 2016). 

O autor indica que vivemos em cidades onde tudo tende a ser 
etiquetado, possuir uma marca e convertido em um rótulo com estratégias de 
marketing. A esse fenômeno, que também poderíamos entender como um 
certo modelo ético que tem pesado sobre as cidades, Muñoz dá o nome de 
“urbanalização”: “um processo espacial e cultural caracterizado por uma 
especialização territorial, que acompanha as tendências de tematização e de 
simplificação da paisagem urbana” (2008, p. 3):  

La urbanalización se refiere, así pues, a como el paisaje de la ciudad 
se tematiza, a como, a la manera de los parques temáticos, 
fragmentos de ciudades son actualmente reproducidos, replicados, 
clonados en otras. El paisaje de la ciudad, sometido así a las reglas 
de lo urbanal, acaba por no pertenecer ni a la ciudad ni a lo urbano, 
sino al gobierno del espectáculo y su cadena global de imágenes 
(MUÑOZ, 2004, p. 28). 

A urbanalização comparece como fundamento de uma dominação 
absoluta da imagem, a transformação das cidades em paisagens-tipo, 
replicáveis.  O problema que o autor constata não é tanto em relação à 
replicação em si, mas à redução da cidade a uma superfície plana, lisa, sem as 
rugosidades, dobras e trejeitos definidores de um espaço autêntico, o que nos 
leva ao que ele chama de “paisagem urbanal”: disponível para o espetáculo 
e aprisionada à cadeia global de imagens e programas urbanísticos. 
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Num contexto em que as lógicas que operam sobre a produção da 
cidade a institucionaliza como mercadoria, ”o espaço público se torna 
sinônimo de privatismo coletivo e antagonismo social” (ALVES, 2014, p. 490), 
que de certa forma, “metamorfoseia o cidadão em consumidor” (CARLOS, 
2011, p.134). O cidadão, agora cliente, demanda a repartição da cidade em 
um cenário multifuncional que lhe satisfaça individualmente. Sobre o estágio 
atual do espaço público, Arroyo adverte: 

[Presenciamos] Formas, usos y significados [que] no se implican allí 
según una lógica de remisiones recíprocas sino que juegan 
aisladamente. Las formas responden a configuraciones 
autorreferenciadas que vuelven autónomos a los objetos; los usos 
responden a programas extrapolados de la ciudad tradicional o de 
otras realidades socioproductivas; los significados no se constituyen 
desde códigos sociohistóricos que privilegien el lugar de la emisión 
del mensaje sino desde la recepción. El resultado es que la 
identidad del sitio queda comúnmente comprometida, si no 
disuelta, en los avatares de la desterritorialización (ARROYO, 2011, 
p.26). 

 O tecido social que sustenta a realização do espaço público como 
civilizatório, apresenta agora fissuras em suas tramas. Persiste o discurso da 
necessidade da atualização constante da materialidade do espaço urbano, 
conformando um paradoxo da cidade que, na sua reinvenção, nos impele um 
sentimento de perda, “ao mesmo tempo que aí não exista mais nada senão 
ela” (AUGÈ, 2010, p. 92). Este sentimento a que Augè se refere corresponde 
a uma cidade de curto prazo, ou “instantânea” (ARAÚJO, 2011), que ao 
priorizar relações temporárias, restringe a duração das relações socioespaciais 
que seriam necessárias para a consolidação de elos significativos. 

A banalização dos espaços urbanos em favor de um consumo ágil, 
rotativo, quase que reproduz a mesma lógica do fast food. Esta “fast city” 
implica no desenraizamento entre sujeito e espaço – aquilo que Innerarity 
(2006) chamou de perda de gravidade –, uma cidade entretenimento efeito 
do que Zukin (1996) nomeou como “domestificação pelo cappuccino” ao se 
referir a um processo amplo de enobrecimento e privatização do espaço 
público e sua tematização segundo uma ideia de gestão que o domestica para 
o consumo, esvaziando seu sistema simbólico. “Public spaces are becoming 
progressively less public, [as] they are, in certain ways, more exclusive than at 
any time in the past 100 years. [...] gates, private security guards, and eyes 
keeping the space under surveilance”, oferecendo para o cidadão agora 
consumidor, cliente, um “public that values public space as an object of visual 
consumption” (ZUKIN, 1996, p. 2). 

Na perspectiva da autora, este tipo de espaço público é uma 
representação visual e espacial de uma cultura pública da classe-média. 
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Delgado (2013), em afinidade com o exposto por Zukin, reconhece no espaço 
público contemporâneo um efeito ótico desejado de um mundo social 
assegurado para um sujeito que busca em tal espaço tranquilizante um 
espelho da sua (vazia) essência como cidadão. 

O resultado é de uma cidade de “sociabilidades pouco sociáveis”, 
correspondente a aglutinação dos indivíduos: que coexistem, mas não estão 
em copresença, um espaço público “fragmentado en una pluralidad de 
nichos”	(MONTER et al, 2010, p. 35).  O espaço público se vê desestabilizado, 
desterritorializado, tendo suas manifestações culturais e sociopolíticas do 
cotidiano retificadas, predominando espacialidades em que os fluxos 
(econômicos e informacionais) suplantam o significado dos lugares (LOW, 
1996). 

Nas palavras de Augè (2010): testemunhamos descompassos, 
disfunções da cidade como terreno seguro de uma urbanidade própria do 
espaço público. Uma urbanidade que, como esclarece Netto (2012) diz 
respeito à experiencia e prática que inclui a presença e reconhecimento do 
outro; que prevê uma dimensão comunicativa ativa, interacional entre os 
sujeitos; e um arranjo positivamente responsivo entre espaços e suas práticas. 

Numa cidade de espaços públicos resumidos a superfícies comerciais 
polifuncionais (DELGADO, 2001), vínculos significativos são estreitados. Na 
medida em que a duração é contestada, os significados não se assentam, os 
símbolos não permanecem, nem sequer tornam-se coletivamente 
reconhecíveis, alastrando uma rede de “espacios dememoriados, pérdidas en 
masa de significado en nombre de una pseudomemoria cosificada y 
fraudulenta” (DELGADO, 2001, p. 106). É a mesma cidade em que 
shoppings17 e praças tornam-se quase indistinguíveis em termos de usos e 
perfis das trocas sociais: shoppings oferecem uma certa ilusão ou paródia de 
espaço público; enquanto praças (ruas e parques) se tornam altamente 
reguladas, securitizadas, seletivas e atadas a satisfação do consumo 
(PATTERSON, 2011). 

A reunião destas situações é expressiva de diferentes formas de 
dominação da cidade contemporânea, evidentes na reprodução de conteúdos 
obedientes a lógicas hegemônicas que, socialmente assimilados, conformam 
um espaço público de impugnação controlada (DEUTSCHE, 2008). Deutsche 
desenvolve o argumento da cidade que se converte em negócio, de uma 
“aura democrática” falsa enquanto, contraditoriamente, segue limpando o 

17 “No caso dos shopping centers, a vitalidade dessas estruturas, na busca de uma hipotética 
‘urbanidade interior’ - que supostamente enriquece o espaço da cidade propiciando distintas 
experiências de vida -, almeja uma progressiva substituição de tradicionais espaços urbanos 
de vida social” (ALVES, 2007, p. 3). 
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espaço público da gente “indesejável” (moradores de rua, informalidades) 
para atender aos gostos de grupos sociais seletos.  

A individuação a que Sennett se referia aparece, assim, como 
comportamento compatível a um espaço urbano de apropriações diversas 
retraídas. A negação da presença dos avessos18 da cidade é sensível: nos 
planos e projetos que subtraem as diverenças para dar relevo àquilo que é 
“esteticamente aceitável” e atraente para compor as perspectivas dos 
projetos; nos desenhos de políticas e instrumentos de gestão que ou abrem 
possibilidades para que os avessos sejam sublimados, ou dão maior peso em 
sua agenda para uma cidade “produto” determinada pela morfologia, 
quantidade, grandezas, e suas articulações (DECANDIA, 2003). 

Um espaço público ideologicamente disciplinarizado, com táticas que 
atenuam polarizações sociais, consumo superficial e tematização – decalca a 
ideia negativa de cidade, tanto porque informa o espaço público como um 
meio que “sempre” precisa de intervenções, retificações para que se torne 
habitável, praticável; como também – por extensão – cria uma imagem 
pejorativa em torno às sociabilidades, à heterogeneidade, ao estranho, ao 
dissenso 

neutrality can organize power in a more systematic way, one which 
more deeply implicates the eye. The cultural problems of the city are 
conventionally taken to be its impersonality, its alienating scale, its 
coldness. There is more in these charges than is first apparent. 
Impersonality, coldness, and emptiness are essential words. [...]They 
are words that express a certain interest in seeing; the perception of 
outer emptiness reinforces the value of turning within (SENNET, 
1993, p.373). 

Caracterizamos uma cultura urbana da agorafobia. Deutsche (2008) 
refere-se a um espírito de anuência resignada dos cidadãos em relação às 
modificações do espaço público, uma debilitação coletiva que exterioriza um 
despojamento e medo dos sujeitos em relação à vida pública, seus espaços e 
assuntos. Intercâmbios e rituais do espaço público são áridos, falsos e, na 
melhor das hipóteses, formais. As relações em público são desprezadas como 
suporte da vida urbana, sendo os recintos fechados preferidos. A ágora não 
interessa aos cidadãos (agora clientes e/ou espectadores), ao contrário: é 

                                                        
18 Penso aqui o “avesso” como figura associada às “diferenças”; como a outra face (não lisa) 
do tecido urbano, algo que, mesmo inerente à sua tessitura, vem sido negado como próprio. 
A diferença – ou o lado rugoso, das dobras do tecido – está expressa nas relações de 
apropriação cotidiana e significações que não necessariamente obedecem a norma: por 
vezes, ao contrário, a diferença incomoda, contesta, é conflitiva, reacionária; em outras pode 
adicionar, mesmo de modo não conflitivo, diferentes práticas coletivas que estavam 
imprevistas, não planejadas. 
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temida, indesejada, contaminável, de modo que o sentimento de 
pertencimento é impossível porque os laços socioespaciais e simbólicos que 
o motiva estão atrofiados (LOFLAND, 1998; DEUTSCHE, 2008; BRIGHENTI, 
2014).  

Neste mundo em que o contato com o exterior se definha, a sensação 
de insegurança e aversão é acentuada, instaurando-se a desconfiança mútua 
como característica persistente do espaço público em lugar da alteridade e 
integração coletiva. Nas palavras de Bauman: o medo da cidade, agora 
implantado, não precisa de investimentos adicionais para crescer e se 
espalhar. Uma vez apropriado como verdade, já se traveste de “muros, 
seguranças particulares, veículos blindados, armas” (BAUMAN, 2007, p.15), 
que na prática nada mais fazem do que a reafirmar um senso de desproteção 
da cidade. 

 A agorafobia representa uma contração das sociabilidades e da partilha 
do comum. O resultado é um espaço público cada vez mais esvaziado não 
exatamente como um problema urbanístico (FERREIRA, 2007), mas da própria 
vida pública alterada por relações amplas que não se reduzem (ou não 
deveriam se reduzir) ao debate de estratégias de gestão. Estas, inclusive – e 
como temos tentado ilustrar aqui –, tendem a reproduzir espacialidades que 
nada mais fazem do que agravar a crise do espaço público.    

 Em tal realidade que reflete o empobrecimento do sistema simbólico 
do espaço público, sua polarização social, homogeneização, funcionalização e 
retração das formas coletiva de vida, ou mesmo a redução do “valor público” 
(CRESTANI, ALVES, 2016), retomamos o problema proposto por esta tese:  

• Que espaço público pode ser (re)produzido/reconhecido na 
cidade contemporânea – em uma realidade de formas e 
identidades urbanas cada vez mais pasteurizadas?  

 Ainda, 

• Como explorar empiricamente o espaço público 
contemporâneo?		

Ao reunir as reflexões até aqui entendemos a necessidade de uma 
conciliação entre teoria e empiria que, sem dissociar atributos físicos, sociais, 
simbólicos e políticos do espaço público, seja capaz de avançar para além do 
diagnóstico da sua crise e contribua em termos de caminhos, alternativas 
frente a realidade que se coloca. Esta demanda se dá não apenas em termos 
de um horizonte de abordagem/reconhecimento do espaço público, mas 
também em um momento em que se visualiza um repertório de cidades muito 
limitado (MASSEY et al, 2005), ou, no entendimento de Massey: um repertório 
reificado que se mostra insuficiente para explicar a realidade, precisando ser 
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aprimorado a partir de nossas experiências como pesquisadores e cidadãos 
junto ao espaço. 

O campo comparece na tese como um trabalho reflexivo sobre as 
circunstâncias relativas às alterações do espaço público – considerando o 
escopo teórico elaborado –, e como certas escolhas de imersão empírica 
podem se mostrar mais ou menos responsivas quanto as dimensões do 
problema em questão. A empreitada é a de um programa de pesquisa que, 
num espírito Simmeliano, busque reencontrar na cidade um sentido que 
ultrapassa sua dimensão material como condição da existência de nossa 
sociedade. 

Neste sentido, resgato inicialmente a primeira aproximação de campo 
(realizada em Curitiba entre 2014 e 2015) que deve ser entendida não como 
aferição de determinadas suposições sobre o espaço público, mas sim como 
parte de uma construção continuada de observações que têm a finalidade de 
tanto indicar caminhos produtivos, assim como permitir apontamentos críticos 
sobre instrumentos e modos de observar a cidade que demandem 
atualizações.  

2.4. UM EXPERIMENTO ABERTO A MUDANÇAS: O CAMPO COMO ELE É 

A pesquisa de campo de Curitiba19 ocorreu em um momento inicial da 
tese, em que a hipótese atual ainda não estava presente. O estágio de 
desenvolvimento teórico-conceitual também não era tal como foi apresentado 
até aqui. Entretanto, mesmo com distinções em relação ao estágio atual do 
trabalho, o campo legou diversas experiências tanto do ponto de vista 
instrumental-metodológico (para se testar os tipos de técnicas e seus 
alcances), como também serviu para indicar quais lacunas mereciam melhor 
desenvolvimento em relação ao problema de pesquisa.  

Esse levantamento em específico considerou como técnicas a: 
observação direta por parte do pesquisador, levantamento documental e 
bibliográfico, pesquisa online, registro fotográfico e mapeamentos analíticos 
a partir dos dados coletados. Diferente dos encaminhamentos finais que a tese 
tomou 20  – (desenvilvidos do capítulo seguinte em diante) –, aqui a 
preocupação maior era de observar de como se davam relações entre espaço 
e usos públicos e privados, e como tais relações podiam ser úteis para explicar 
eventuais processos de ressignificação do espaço público. 

19 Cidade de residência do autor. 
20 Que serão apresentados no final deste capítulo. 
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Ou seja, diferente dos rumos para onde a tese avançou20, esse 
momento partia de determinados conceitos e teorias (como aquelas que 
mobilizamos até aqui), para testá-las na empiria. Após termos colhido e 
refletido sobre certas lacunas que o campo de Curitiba apontou, 
aprofundamos questões que inclusive colocam o campo como experiência, 
prática e não como representação, descrição e análise de questões que se 
desejem aferir. Não se descarta, entretanto, o tipo de método e a aplicação já 
realizada porque entendemos que embora o trabalho tenha dado um “giro” 
crítico em relação as vias teórico-práticas agora assumidas, por outro lado, 
muito do que provocou esta mobilização é fruto dos resultados desse primeiro 
contaro com a realidade que, ao não englobar ainda certas dimensões do 
problema da pesquisa tal como se coloca neste momento, ainda assim foi 
capaz de animar o debate tanto pelo o que alcançou e, especialmente, por 
aquilo que também não tocou. Em outras palavras: os “espaços em branco” 
deixados pelo campo só foram notáveis pelo tanto que ele nos ofereceu ao 
debate. 

Num primeiro momento buscávamos então situações socioespaciais e 
culturais que pudessem iluminar “manchas” da relação público-privado, e 
quais as relações de uso, apropriação, disputas que se davam em uma rede 
de espaços públicos. Reapresentamos – em seu contexto original de 
investigação/reflexão21 – o contexto do Largo da Ordem em Curitiba. 

UM ENSAIO DO OLHAR NO LARGO DA ORDEM, CURITIBA_ 

 O Largo da Ordem define um importante espaço da história de 
Curitiba não apenas pela representatividade de monumentos e marcos 
patrimoniais que reúne, mas também por se ratificar como local da convivência 
de múltiplas territorialidades22, se mostrando um recorte da cidade com uma 
urbanidade 23  bastante peculiar que conjuga a interação de elementos 
históricos e usos contemporâneos de diversas ordens e significados. 

21 Que ainda não dispunha do repretório tal qual apresentamos até aqui. 
22 A noção de territorialidade é ligada a ideia de domínio onde se refletem em uma área de 
influência valores, símbolos, significados, acordos que ali se reconhecem e determinam. Esse 
domínio pode ser exercido por um indivíduo, grupo social, leis ou qualquer sensação que 
transpasse a ideia de território ao usuário num determinado espaço (DUARTE 2002; 
CRESTANI, 2014). 
23  A urbanidade é reconhecida em uma tríade: “Em uma dimensão fenomenológica (o 
reconhecimento do Outro a partir da sua presença em nosso campo de percepção) [...]; uma 
dimensão comunicativa (a cidade e seus espaços como o loci do convívio urbano e meio da 
comunicação) [...] e uma dimensão ontológica (produzida na relação entre práticas e espaços 
da cidade como dados estruturantes da realidade material)” (NETTO, 2012, p. 36). 
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Figura 04: Recorte Largo da Ordem (Centro histórico de Curitiba) 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 

Em seu percurso histórico este espaço recebeu diversos nomes, desde 
“Páteo de Nossa Senhora do Terço”, como inicialmente batizado no século 
XVIII, passando para “Páteo de São Francisco das Chagas” e, por fim, tendo 
seu nome oficializado no século XX como “Largo Coronel Enéas”. Contudo, 
existe uma herança da arquitetura religiosa – demarcada no mapa acima – que 
permaneceu como referência identitária de sua imagem, o que se verifica no 
modo como a população reconhece este espaço como “Largo da Ordem”. 

Desde o princípio de sua história, o Largo é composto por uma densa 
e variada atividade comercial, reunindo também um conjunto significativo do 
patrimônio histórico da cidade, dentre eles, o monumento religioso mais 
antigo de Curitiba: a Igreja da Terceira Ordem de São Francisco de Chagas. 

Além das funções comerciais que permanecem em alguns edifícios até 
a atualidade, o Largo possui boa parte de sua arquitetura dedicada a Museus 
e demais equipamentos urbanos que desenvolvem atividades vinculadas ao 
caráter cultural, como a Casa da Memória, Casa Romário Martins e o Memorial 
Curitibano. 

A relação de inserção urbana do Largo da Ordem é bastante específica 
no contexto curitibano uma vez que, sendo o centro histórico, se conforma em 
um entorno que reúne um expressivo conjunto de espaços abertos que tecem 
uma rede de relações de uso e apropriação das mais diversas ordens. 
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Figura 05: Contexto de inserção objeto de estudo – Largo da Ordem 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015. 
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Lendo inicialmente o mapeamento da figura 5 nota-se que existe uma grande 
variação de espaços livres externos ao Largo da Ordem que se articulam diretamente 
com ele, indicando a particularidade de sua porção leste e sudeste ser suportada 
pela concentração de conjuntos de pontos de espera do transporte público 
curitibano. Tal inserção territorial pode, em certa medida, influenciar nas condições 
de acesso a este espaço e nas preferências dos trajetos urbanos que permeiam o 
Largo, o que será analisado posteriormente. 

Ao mesmo tempo as ruas comerciais de maior fluxo se alinham com ruas 
exclusivamente peatonais, o que determina de antemão espaços mais propícios a 
concentrar as maiores densidades de circulação de usuários.  

A rua XV de Novembro é outro elemento que, em grande medida, parece 
impactar no processo de apropriação do Largo da Ordem. A especificidade deste 
equipamento urbano reside no fato de ser uma grande extensão de rua peatonal e 
com a vocação específica para o comércio de rua, sendo tomada por cafés, 
restaurantes, lojas, hotéis, fast food, comércio ambulante, artistas de rua e ao mesmo 
tempo se apresenta como um importante corredor de articulação entre os diferentes 
compartimentos dos que vivem e trabalham no centro.  

Figura 06: Imagens XV de Novembro – Curitiba

Fonte: imagens do site  prodesign.com.br 

A proximidade com a rua XV de Novembro parece, de forma preliminar, 
configurar uma relação de dominância deste espaço em realação ao Largo da 
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Ordem, já que sua capacidade comunicativa (da rua XV) com outras partes do tecido 
urbano, bem como sua variedade de usos, amplia as possibilidades de apropriação 
deste espaço. 

Outro fator que é possível considerar é a escassez de uma variedade de uso 
significativa em uma das porções do Largo da Ordem. A parte oeste carece, em 
relação a sua porção oposta, de possibilidades de conectividade com a rede de 
transporte coletivo. 

Tal aspecto estabelece, em um primeiro momento, a possibilidade de existir 
um descompasso de usos e apropriações “interno” aos limites do Largo da Ordem, 
já que suas lateralidades são reforçadas de modo desequilibrado em relação a rede 
de espaços, usos e conectividades na qual se insere. Essa situação pode resultar em 
assimetrias de vitalidade, a qual pode ser reflexo de uma série de condições micro-
territoriais para que possa ocorrer, tais como: possibilidade de acesso, diversidade 
e/ou peculiaridade de usos, densidade de circulação coletiva (BALULA, 2011). 

Para avaliar propriamente estas explorações preliminares é necessário apoiar-
se também nas dinâmicas endógenas ao território que define o Largo da Ordem. A 
figura 07 espacializa a composição do Largo da Ordem quanto aos domínios 
(legislativamente reconhecidos) 24  e a distribuição de elementos construídos 
significativos. Seria possível entender a primeira leitura de que pré-existe uma 
tendência de polaridade (no mínimo de apropriação simbólica) do território que ao 
mesmo tempo é reforçada pelas conectividades anteriormente apresentadas. 

Por definir o centro histórico de Curitiba, o Largo da Ordem concentra grande 
parte dos monumentos, edificações e espaços de referência simbólica da cidade, os 
quais se distribuem de modo bastante aproximado. A reunião das figuras 5 e 7 
permite perceber que do mesmo modo como “externamente” o Largo é mais 
fortemente suportado na porção leste por relações de conectividade, multiplicidade 
de espaços e acessos, internamente, nesta mesma região, se encontram 
congregados os elementos históricos e de importância patrimonial. 

24 Essa espacialização se deu, neste momento da pesquisa, considerando o elaborado por Nemeth e 
Schmidt (2010) que indicam quatro variações possíveis para a classificação de espaços: a) espaço 
público de domínio público – que seja de gestão e acesso público livre; b) espaço público de domínio 
privado: que seja de gestão pública e de acesso privado – de acesso controlado (em geral pago); c) 
espaço privado de domínio público – de gestão privada, mas de acesso público (embora com certo 
grau de controle, seja por seguranças ou câmeras); espaço privado de domínio privado – de gestão e 
acesso privados (em geral escritórios e residências). Tal classificação, como indicaremos ao final do 
capítulo, perdeu sentido para o nosso projeto. 



Figura 07: Distribuição de domínios do Largo da Ordem e elementos significativos 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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Ao mesmo tempo, este grande contingente de monumentos e edifícios é 
articulado pela rua peatonal Dr. Claudino dos Santos, o que reforça positivamente a 
facilidade de circulação da população que visita e utiliza este espaço. 

Mesmo contendo diversos edifícios patrimoniais (de gestão pública), o centro 
histórico é especialmente composto por espaços privados de domínio privado25, ou 
seja, grande parte da relação de uso do Largo da Ordem é pautada na seleção de 
perfis de usuários marcada pela condição de acesso dos diferentes estabelecimentos 
que constituem o seu tecido. 

Ainda que a área conte com significativa presença de espaços públicos livres 
como a praça João Cândido, Praça Anita Garibaldi e mesmo a rua Dr. Claudino dos 
Santos, nota-se que eles não alimentam tantas possibilidades de uso e apropriação 
além de estarem envolvidos por uma série de usos de consumo que, a princípio, 
podem a obliterar sua atratividade como espaços da sociabilidade.  

Figura 08: Praça Anita Garibaldi, Bebedor na e Praça João Candido (da esquerda para direita) 

Este cenário de espaços livres sem um desenho específico ou sem uma 
materialidade que potencialize usos públicos coletivos, é ladeado por uma articulação 
entre espaços de domínio privado e o espaço público, aparentemente demonstrando 
a sobreposição do primeiro sobre o segundo (figura 09). Como mesmo refletido por 
Delgado (2011), a extensão de diferentes domínios sobre outros não é apenas uma 
relação de ampliação da dominação em si, como também é capaz de direcionar e 
orientar as lógicas das interações sociais ocorrentes em determinado contexto.  

Dada “movimentação” entre (e sobre) domínios, influencia substancialmente 
na organização da urbanidade, uma vez que esta também se associa ao modo como 
espaços se comunicam e (des)favorecem determinados tipos de práticas 
socioespaciais e seus sentidos. 

25 No sentido de Nemeth e Schmidt (2010). Que compreendem – neste contexto –  lojas, cafés, bares, 
restaurantes, casas noturnas e residências (MARCUSE, 2005). 

Fonte: imagens registradas pelo autor, 2015. 



 

Figura 09: Espacialização da extensão de domínio privado sobre espaço público 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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O mapeamento anterior permite a visualização sobre como as diferentes 
tipologias de domínio privado avançam sobre o espaço público do Largo da Ordem, 
dividindo-se em: domínio privado “imaterial” (representado por raio de abrangência 
das câmeras e normas que definem um certo perfil social de acesso); domínio privado 
material efêmero (representado por mobiliários móveis de bares e restaurantes) e 
domínio privado material fixo (representado por extensões fixas dos restaurantes 
como os terraços). 

Existe novamente a tendência de concentração de extensão de domínios 
privados em uma das porções do Largo. Nesta concentração define-se uma certa 
mutualidade entre domínio material efêmero e domínio imaterial que juntos dão a 
ver as áreas de maior controle do perfil social e modos de apropriação, uma vez que 
estes correspondem a edificações de usos específicos como bares e restaurantes com 
públicos seletos. 

As câmeras de controle (representadas pelas flechas azuis) reforçam áreas que, 
em termos de gestão, se desejam controladas e/ou vigiadas continuamente. Mesmo 
com uma pequena representatividade, alguns espaços de domínio privado já 
possuem seus domínios estendidos de modo fixo, ou seja, apropriaram-se de modo 
consolidado de parte do território do espaço público apoiando-se em políticas 
urbanas26 que possibilitam determinadas estratégias. 

Figura 10: Terraço fixo de bares (esquerda) e mobiliários móveis de restaurantes e bares (direita) 

Fonte: registro pelo autor, 2015.

As ações de gestão direcionam o nível de publicidade (visibilidade, 
reconhecimento da população) por meio de projetos e|ou eventos que tanto 
promovem apropriações coletivas plurais e inclusivas onde a população se reconheça 
como comum, como, por vezes, favorecem espaços exclusivos, seletivos e que de 
modo mais silencioso fomentam a privacidade. 

Ao longo do tempo existe um decréscimo de interesse de investimentos da 
gestão pública sobre a manutenção desta localidade como espaço da coletividade. 

26 Desde 2005 Curitiba possui o decreto n. 1737 que regulamenta a permissão de uso do passeio 
público fronteiriço a bares, confeitarias, restaurantes, lanchonetes e similares par a colocação de 
toldos, mesas e cadeiras. 
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Paralelamente, este movimento é acompanhado de modo inverso pela gestão 
privada, a qual vem desenvolvendo maiores iniciativas e políticas de resgate e 
requalificação da paisagem do Largo da Ordem de modo continuado nos últimos 
anos (figura 12). 

Figura 11: Linha do tempo das ações de gestão Pública e Privada do espaço público do Largo da 
Ordem 

Fonte: elaborado pelo autor com base em pesquisa online e na Casa da Memória de Curitiba, 201527.  

A prática da gestão privada tem assentado um cenário propício às atividades 
de reunião coletiva vinculadas ao consumo e suportadas pelo interesse privado. O 
reforço sobre alguns usos associados ao consumo que se distribuem no Largo da 
Ordem – de modo mais específico bares, cafés e restaurantes – forma, de certo 
modo, um cluster gastronômico e boêmio na região central da cidade, o que 
sobrepõe sua significação como área histórica que, hoje, é bastante associada como 
“área nicho” para bares temáticos e comércio de usados e antiquários (figura 13).  

27 Para a elaboração da linha do tempo foi realizada pesquisa bibliométrica sobre jornais, revistas e 
arquivos referentes ao Largo da Ordem desde a década de 1970. 
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Figura 12: Principais projetos e eventos urbanos no Largo da Ordem relacionados a Gestão Pública e Privada 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015



 

Figura 13: Usos das edificações associadas ao consumo 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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Tal disposição dos usos privados tende a direcionar o perfil social de 
preferência de uso deste espaço. O fato de grande parte dos usos do Largo da 
Ordem estarem associados a bares e restaurantes estabelece, de modo geral, os 
ritmos de maior e menor de apropriação, ou seja: existe uma tendência da circulação 
populacional diurna (de pedestres) ser expressivamente menor do que a noturna nas 
diferentes ruas deste ambiente (ver figura 14 e 15 nas páginas seguintes). 

A partir de um levantamento realizado in loco, em um recorte temporal de 
duas semanas inteiras das 8:00 às 23:30, foram observados distintos níveis de fluxo 
de uma via para outra em um mesmo período.  

As áreas de maior intensidade de fluxo pedestre internamente ao Largo da 
Ordem encontram-se em uma certa disposição que se relaciona diretamente com as 
áreas de comércio da região, ao mesmo tempo em que aproximam-se das áreas 
laterais de concentração das áreas de transporte público que dão acesso ao centro. 

Outra relação externa que parece influenciar sobre adoção de determinados 
trajetos como prioritários é a distribuição da rede de vias comerciais do entorno 
(mapeadas na figura 05), que se articulam diretamente com a rua Dr. Claudino dos 
Santos que é dedicada ao fluxo peatonal. 

Ao mesmo tempo, a figura 14 ilustra a disposição de fachadas que se 
relacionam diretamente com as vias do Largo da Ordem durante o dia. A figura 
permite identificar que existe na porção oeste uma aridez visual bastante demarcada 
por grandes muramentos que não permitem uma relação direta com o transeunte o 
que, desde a abordagem de autores como Murray, Ferrara, Aguiar e Netto, pode 
influenciar na sensação de maior segurança no contexto. 

No período noturno (figura 15) as mesmas condições parecem agir sobre os 
trajetos majoritariamente adotados pelos transeuntes. Percebe-se que além do 
volume de pessoas aumentar em função das atividades do bares e restaurantes 
estarem abertas, os fluxos mais intensos se desenham junto a estes espaços onde a 
fachada está conectada com a animação da rua. No período noturno é quando 
também grande parte da extensão dos domínios privados (representados nas figuras 
9 e 10) são efetivados, especialmente aqueles pertinentes à extensão periódica e 
temporária.  



 

Figura 14: Intensidade de fluxo e fachadas abertas no período diurno 

Fonte: elaborado pelo autor,2015 
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Figura 15: Intensidade de fluxo e fachadas abertas no período noturno 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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Tais trajetos não apenas revelam as preferências dos percursos e associação 
deles com a rede externa, mas também decalcam espaços de maior ou menor 
visibilidade pública, já que o próprio corpo atua como agente de definições dos 
domínios, discursos e da vida urbana (GOFFMAN, 1979). 

As relações de coopresença que os sujeitos estabelecem entre si ocorrem em 
espaços de maior visibilidade (permeabilidade visual), demonstrando existir direta 
correspondência entre: como o espaço se comunica concreto-simbolicamente e as 
relações de sociabilidade que se desenvolvem em seu entorno (FERRARA, 2007). O 
espaço como ente comunicante dá sensibilidade a conteúdos que se queiram 
reconhecidos pelos sujeitos.  

Assim, não apenas a composição estética das fachadas importa, mas 
especialmente qual a modalidade de interação que está associada a ela: “o espaço 
[funciona] como mediação representativa e social feita do próprio modo como se 
apresenta: surgem os cafés, os bulevares, as praças, as avenidas que transformam as 
respectivas materialidades em meio e lugar gerador de mediação comunicativa” 
(FERRARA, 2008, p.58). Logo, a imagem material também age sobre a sociabilidade 
e a criação (ou não) de vínculos comunicativos. 

Essa abordagem de Ferrara nos permite abordar o espaço não apenas como 
caracterização de suporte do habitus, mas também como interface ativa entrelaçada 
às relações que conferem conteúdo às espacialidades urbanas. Deste modo, buscou-
se interpretar no contexto específico de análise as condições de comunicação do 
espaço e estabelecer um paralelo com as áreas de visibilidade e apropriação 
estabelecidas pelos deslocamentos e permanência dos corpos no território. 

A figura 16 remonta as condições de comunicação do espaço a partir não só 
da relação de uso – como até aqui já se tem mapeado –, mas também de outros 
discursos que reverberam entre o público e o privado no Largo da Ordem. 
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Figura 16: Mapeamento dos conteúdos materialmente comunicados por meio das fachadas 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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As fachadas foram mapeadas em 4 grupos: 

§ Fachadas comunicantes de relação com o consumo – aquelas
diretamente abertas à rua e que mediam relações de consumo;

§ Fachadas comunicantes – aquelas (não comerciais) diretamente
relacionadas à rua sem gradis ou muramento, tendo suas portas e
janelas voltadas ao espaço público e|ou fachadas que se comunicam por
meio de arte urbana;

§ Fachadas de resistência – fachadas cegas que funcionam como
anteparo para diversas manifestações de discursos de resistências
expressos em pixações, agressões por meio da palavra, manifestos
políticos;

§ Fachadas mudas – fachadas compostas de grandes muramentos
contínuos sem nenhum tipo de intervenção e|ou grandes gradis que
afastam a relação do edificado no lote com a rua.

Considerando a materialidade como mediadora de discursos, é possível 
identificar que trechos espaciais de maiores apropriações coletivas não coincidem 
com contextos onde se inscrevem formas de resistência e/ou subversão ao controle 
do espaço. As fachadas de resistência, em especial, imprimem marcas coletivas de 
“contra-discursos” de grupos diversos, tatuando na morfologia da cidade enunciados 
de outra ordem que não aquela determinada a partir de interesses da gestão (seja ela 
pública ou privada). 

Nota-se na composição dos conteúdos expostos pelas fachadas que existe 
uma importante concentração de “fachadas mudas” a oeste do Largo da Ordem, 
junto a uma série de “fachadas de resistência”. Tal configuração revela esta área 
como marginal do contexto de estudo (em termos de visibilidade e de apropriação), 
que se converteu em estratégica contra discursos homogeneizadores. 

Por contraste, é possível associar tal contexto como áreas de “invisibilidade” 
na medida em que não se reconhecem – pelas práticas coletivas– como espaços de 
sociabilidade e de visibilidade (tanto em termos de gestão, como para a população) 
e, logo, remetem a ambientes de baixa vitalidade urbana: espaços vazios (embora 
com conteúdos de resistência próprios). Percebe-se que em termos de vitalidade e 
maiores visibilidades, as áreas com trajetórias grifadas e maiores proporções de 
permanência se alinham justamente com “fachadas comunicantes de relação com o 
consumo” (figuras 17 e 18).  
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Figura 17: Distribuição da densidade de uso do Largo da Ordem durante o dia 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015 



 

Figura 18: Distribuição da densidade de uso do Largo da Ordem durante a noite 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015

103 



104 

Retomando a figura 17 percebe-se que os focos de concentração de uso do 
espaço se arranjam de modo mais concêntrico à área da Praça Anita Garibaldi e Fonte 
da Memória. O modo como as fachadas comunicam este recorte, assim como as 
condições de sua inserção física enquanto praça e local de maior visibilidade de todos 
os lados, revela uma tendência desta microrregião para o maior uso. Além disso, os 
focos de usos em seu entorno demonstram concentração em áreas de abrangência 
de bares, restaurantes e cafés da região que, em período diurno, estão abertos em 
minoria. 

A praça João Cândido apresenta poucos focos de uso mesmo dispondo de 
uma grande área livre. A leitura do contexto da praça mostra que duas de suas laterais 
estabelecem relação direta com grandes fachadas cegas. Ao mesmo tempo, as 
relações de uso do entorno da praça não são abertas ao público (por serem 
escritórios, serviços ou residências) o que, de certo modo, parece contribuir como um 
fator de não estímulo à permanência; enquanto a Praça Anita Garibaldi polariza 
maiores densidades sendo sustentada por um entorno repleto de espaços de 
consumo coletivo. 

A figura 18 remonta um cenário de usos mais dispersos no Largo da Ordem. 
As maiores concentrações coadunam com as regiões onde estão os bares e 
restaurantes noturnos. Apesar dos grandes focos de concentração estarem no espaço 
público, o uso efetivo é de ordem privada: o consumo dos bares e restaurantes que 
alimentam a vida noturna deste contexto. Se comparado a figura 7, nota-se que os 
focos de concentração de uso noturno convergem com as áreas de extensão dos 
domínios privados, enquanto os espaços públicos que ficam “livres” desta situação 
(de serem cooptados por usos privados) demonstrarão baixa permanência da 
população. 

A polarização gerada pelos usos associados ao consumo capta a (pouca) 
apropriação diurna do espaço público (como a praça Anita Garibaldi), esvaziando-o e 
tornando-o um território evitado pela falta de copresença28. A questão que se coloca 
não é apenas de uma concentração de sujeitos usando espaços privados de consumo, 
e da pouca apropriação do espaço público, mas como isso pode ser representativo 
do deslocamento de sentidos do espaço, convertido em cenário comercializável, 
destituído das memórias e conteúdos socioculturais dos quais é(ra) representativo.  

O levantamento destas densidades de uso do espaço considerou o mesmo 
recorte temporal do mapeamento de fluxos. Por observação direta, contagem dos 
sujeitos e como se distribuíam, foi possível elaborar um infográfico considerando a 
relação entre números absolutos de concentração de pessoas, tipo de espaço e uso 
entre o período diurno e noturno durante a semana. 

28 O reconhecimento o outro a partir da sua presença em nosso campo de percepção determina-se 
como um dos eixos estruturantes da condição de urbanidade discutida por Netto (2012), eixo este que 
é capaz de estimular ou inibir a experiência entre homem e corpo social. 
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Figura 19: Infográfico de densidade entre uso do espaço e tipos domínios entre dia e noite durante a 
semana 

Fonte: elaborado pelo autor com base em observação direta e contagem, 201529

O espaço público de domínio privado possui grande densidade. Isso se 
relaciona ao fato de que grande parte das apropriações ocorrentes neste período se 
relacionam ao consumo em bares e restaurantes que estendem seus domínios sobre 
o espaço público e restringem o uso aos clientes, barrando a permanência dos que
não consomem efetivamente, mesmo se tratando a princípio de um espaço público.

Na observação, foram visitados os diversos estabelecimentos e verificada a 
existência do equilíbrio entre o uso interno e externo dos espaços de consumo. Neste 
mesmo gráfico nota-se que a densidade de uso dos espaços públicos de domínio 
público mesmo no seu “ápice” possui uma representatividade muito baixa em relação 
aos espaços de domínio privado. 

Nos finais de semana, o Largo da Ordem apresenta uma dinâmica específica 
de apropriação associada a “Feirinha do Largo”. A Feira do Largo da Ordem – que 
ocorre todos os domingos desde 1973 – é sua atividade/evento mais atrativa, 
reunindo um contingente de aproximadamente 15 mil visitantes por domingo entre 
curitibanos e turistas, tornando o Largo um dos locais mais frequentados. 

O amplo reconhecimento local e externo como patrimônio cultural da cidade 
ressalta o Largo como um dos “lugares da memória”30 de Curitiba, considerando a 

29 Os número absolutos dos níveis “3, 2 e 1” correspondem, respectivamente a uma média de : 965, 
641 e 320 pessoas. 
30 Em termos de referencial histórico e simbólico. 
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reunião de signos que o envolve como locus referencial do imaginário coletivo. Os 
processos de apropriação, ainda que em muito associados ao consumo dos produtos 
da Feira, se replicam de modo mais dinâmico e heterogêneo em relação aos usos 
semanais. 

A figura 21 espacializa as densidades de apropriação do espaço e suas 
categorias31. Nessa leitura nota-se o reforço das áreas que durante a semana possuem 
grande densidade de uso associado ao consumo, e a replicação de demais trechos 
obedecendo esta mesma lógica em função do próprio desenho da feira. 

Por outro lado, a Praça Anita Garibaldi ganha maior expressividade de 
diferentes modos de uso neste momento, recebendo um heterogeneidade de grupos 
e usos que, mesmo não encontrando um espaço público com tratamento específico 
para tais atividades, desenvolvem distintas estratégias de apropriação e significação 
efêmera, ilustrando acordos momentâneos mútuos pelos seus gestos, expressões e 
formas de usar o espaço.  

A especificidade da feira como um evento urbano motiva certos usos do 
espaço de modo diverso, mas bastante restrito ao seu período de acontecimento. 
Durante a semana não subsiste nenhum resquício dos grupos heterogêneos que 
sustentam a vitalidade da feirinha nos finais de semana. Sua capacidade de atração à 
diversidade faz com que se reúnam, inclusive, microeventos marcados pelos 
diferentes grupos sociais que vêem neste espaço – no momento da feira – a 
oportunidade e fazerem seus registros simbólicos de apropriação. 

Figura 20: Imagens Feira Largo da Ordem Curitiba 

Fonte: imagens registradas pelo autor, 2015 

31 A contagem da densidade e mapeamento considerou o levantamento da média de 5 diferentes 
domingos entre janeiro e fevereiro de 2015, entre as 9:00 e 15:00 horas – horário de funcionamento 
da feira. 



 

Figura 21: Distribuição da densidade de uso do Largo da Ordem no domingo 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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Além da grande variedade de produtos de consumo, a intensa visibilidade 
(publicidade) às ações coletivas que a feira promove parece ser um dos fatores que 
estimulam estes diferentes modos de apropriar-se, ratificando o que Netto (2012) 
aponta como uma das condições de vitalidade e urbanidade: a relação da 
copresença coletiva.  

Esta mesma copresença parece gerar ambiências para uma maior 
sociabilidade que, mesmo não sendo de interação direta, motiva no mínimo 
momentos de observação de um grupo sobre a atividade do outro, a apreciação das 
diferenças de apropriação e curiosidades que elas motivam.   

De todo modo é necessário ponderar que mesmo tais processos são 
motivados por relações de consumo do espaço. Existe, nesta análise preliminar, a 
evidência de que tanto em um processo vertical (dia e noite) ou horizontal (semana e 
final de semana) os maiores índices de densidade, os espaços de maiores 
concentrações de uso, os trajetos urbanos que se decalcam e o perfil social de 
apropriação coletiva estão fortemente vinculados à dinâmicas de consumo. Tais 
formas de consumo oferecem uma pluralidade funcional que parece determinar, para 
este recorte, um espaço público que se faz vital em função do consumo, ou seja, as 
relações de memória e significados permanecem um tanto subsumidas em função da 
temática comercial assumida pelo Largo da Ordem. 

Um segundo levantamento foi realizado considerando todos os espaços que 
apresentaram na observação direta índices relevantes de apropriação. Este 
levantamento buscou mapear o quanto a população associa seus processos efetivos 
(físicos) de apropriação à visibilidade (publicidade) de suas ações, ou seja, o como de 
fato os usuários do espaço registram e comunicam coletivamente o uso que “fazem” 
do espaço. 

Neste reconhecimento foram contabilizados os ckeck-ins virtuais 32  que os 
usuários fazem nos diferentes espaços do Largo da Ordem de modo a visualizar se 
aquilo que se verifica na prática da apropriação tem rebatimento direto ao que os 
usuários querem “publicizar”. Juntamente a este levantamento, para cada espaço 
avaliado teve mapeado o seu horário de funcionamento para observar se a densidade 
de check-in poderia se relacionar ou não com a possibilidade e tempo de acesso que 
estes espaços oferecem. 

32 O Check-in é uma ferramenta disponível em diversos aplicativos de celulares para que os usuários 
georeferenciem suas atividades aos locais onde estão e tornem esta atividade como uma informação 
pública. Importante notar que, de certo modo, trata-se também de um “sintoma” social da 
necessidade de exposição continuada que, muitas vezes, vem associada à reclusão do contato direto 
com os outros, embora dependa da apreciação coletiva. Mesmo sabendo que este aplicativo não é 
acessível a todas classes sociais não sendo, portanto, expressivo de significações amplas e inclusivas 
que o espaço possa ter, aqui ele foi usado como um exercício alternativo de uma aproximação 
empírica em vias distintas. 
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Figura 22: Infográfico da relação entre densidade de check-ins nos diferentes tipos de espaço e seus 
horários de acesso 

Fonte: elaborado pelo autor com base no levantamento do aplicativo Foursquare no final do mês de 
março, 2015 

Considerando o infográfico acima, percebe-se que existe certo descompasso 
entre o que se verifica na prática dos espaços e daquilo que se registra como 
“praticado”. Na densidade de apropriações virtuais, representadas acima, nota-se 
que existe para uma das praças (em específico a Anita Garibaldi) a maior densidade 
de reconhecimento virtual como espaço apropriado, ou no mínimo que se queira 
virtualmente reconhecido como tal.  

Muito próximo do número da praça está um dos bares do Largo da Ordem 
que sobrepõe o seu índice de apropriação a todos os demais da sua categoria, como 
também a todo o conjunto de edifícios e monumentos históricos, mesmo que possua 
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um horário mais restrito de acesso e uso. Este bar (Bar do Alemão) é o 
estabelecimento que tanto no período noturno como nos finais de semana possui 
destaque de densidade verificada in loco o que, de certo modo, se reflete no seu 
índice virtual. 

Na tentativa de se compreender como estes espaços estão associados à 
memória – que compõe um importante aspecto valorativo dos significados dos 
espaços urbanos (ALVES, 2004) –, ainda realizamos outro levantamento do registro 
das imagens que os usuários fazem das suas práticas espaciais e publicam por meio 
do aplicativo instagram33. Esse levantamento não apenas localiza a densidade de 
visibilidade relacionada a determinados espaços, mas também permite a verificação 
das imagens que são reforçadas pela população quando se relaciona, neste caso, ao 
Largo da Ordem. 

Foi considerando o número de registros do aplicativo instagram que tinham 
como título “#largodaordem”. O objetivo do uso deste aplicativo como instrumento 
se ampara no entendimento de que a memória coletiva, embora construída pelos 
significados, possui um endereçamento concreto e imagético (NORA, 1995; 
HALBWACHS, 2006) que não se desvincula do espaço e o reconhece como 
significado perdurável no tempo. 

A busca foi, nesse sentido, de identificar quais os espaços são mais e menos 
memoráveis na relação de apropriação coletiva por meio dos registros que reforçam 
as imagens que cada usuário faz quando associa sua atividade ao “Largo da Ordem”. 
Para este levantamento, foram analisadas 8762 imagens resultantes da busca 
“#largodaordem”, sendo descartadas apenas aquelas que registravam em seu 
conteúdo nenhuma informação relativa ao espaço (foto de rostos, alimentos, bebidas 
etc).  

A partir desta compilação e de todo o levantamento realizado até então foi 
possível espacializar no território do Largo da Ordem como a relação entre público 
e privado se organiza a partir das dimensões: sociais, físicas e simbólicas34 (figura 19). 
A sistematização dos “espaços simbólicos” foi hierarquizada, em legenda, de modo 
a identificar aqueles que têm maiores índices de endereçamento coletivo. 

33 Que merece as mesmas ponderações em relação a nota anterior. 
34 Retomando indicações teóricas sobre as dimensões materiais e imateriais necessárias para a leitura 
das dinâmicas do espaço público na cidade contemporânea: TELLES, 1990; BALULA, 2011; GORELIK, 
2005; ABOIM, 2012 e ALVES, 2004. 



 

Figura 23: Espacialização das dimensões práticas do espaço no largo da Ordem 

Fonte: elaborado pelo autor, 2015
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Figura 24: Infográfico da dimensão social que relaciona densidade de permanências e 
deslocamentos nos diferentes espaços do Largo da Ordem e seu entorno imediato 

Fonte: elaborado pelo autor com base na reunião dos levantamentos em campo, 2015. 

As três dimensões (social, física e de apropriação simbólica) reunidas 
permitem uma interpretação de sentidos do público que se movem no 
contexto do Largo da Ordem. O modo como essas dimensões se estabelecem 
é, de certa maneira, coodependente e se manifesta a um só tempo na 
produção do espaço público.  

Necessário recordar que a “organização” de tais dimensões é dinâmica 
entre si, ou seja, o mapeamento conforme apresentado está admitindo uma 
realidade apreendida em momentos específicos de observação e 
levantamento, não pressupondo que esta realidade é estática, mas apenas 
que é uma realidade que pôde ser verificada e que não necessariamente traça 
um perfil de comportamento do contexto em questão. O conteúdo neste 
espaço pode se rearticular, transformar, desfazer a todo momento. 

Ao reunir as constatações que a reunião dos mapas permite, se 
evidencia a mutualidade entre as dimensões sociais e físicas, em que o 
“comportamento” da primeira parece consolidar a expressividade que a 
extensão dos domínios privados exerce sobre a dinamização da vida pública 
no Largo da Ordem. Os afastamentos e a baixa densidade estão diretamente 
associados a ausência de espaços privados vinculados ao consumo. 

Essa densidade, importante ressaltar, não revela apenas uma relação 
quantitativa de permanências e deslocamentos no espaço, já que tal 
densidade se verifica como uma prática cotidiana que vem reafirmando a 
capilaridade que tais recortes microterritoriais possuem em relação ao tecido 
urbano e suas interações. 
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O levantamento do reconhecimento dos espaços como memoráveis e, 
logo, daqueles que participariam como espaços mais simbólicos quando o 
endereço é o Largo da Ordem, aponta, entretanto, para espaços distintos 
daqueles mais usados cotidianamente como os de maior fixação coletiva da 
memória urbana.  

“A memória é construída através da escolha do que se quer esquecer” 
(MONASTIRSKI, 2009, p. 327). No contexto do Largo da Ordem, patrimônio 
histórico e memória urbana se alinham como construções sociais vinculadas a 
escolhas e exclusões tanto populares – percebidas pelo endereçamento 
coletivo majoritário nestes espaços –, como políticas – evidentes no modo 
como gestão pública e privada tem reforçado suas ações e propostas no 
recorte de maior existência do patrimônio histórico (rever figura 12). 

Entretanto, quando se avalia as práticas socioespaciais cotidianas 
efetivas (dimensão social), é questionável tanto a capacidade do patrimônio 
do Largo da Ordem de legar a continuidade histórica de significados – uma 
vez que a memória destes significados é cada vez mais virtual e menos 
reavivada nas práticas públicas –, quanto se sua identidade como espaço 
memorável se estrutura em escolhas efetivamente coletivas ou às estratégias 
de gestão preocupadas na manutenção da imagem (mediatizada e privatista) 
deste espaço. 

Do mesmo modo como a apropriação coletiva é fruto de uma escolha 
arbitrária, guiada pelos elos semânticos que condicionam as práticas 
socioespaciais, a determinação de um espaço como identitário da memória 
urbana passa por decisões políticas e posições ideológicas, na medida em que 
sua manutenção implica no maior ou menor reforço de significados, símbolos 
e traços culturais que se relacionam diretamente com a imagem (que se quer) 
da cidade. 

A referência (virtual - pública) que usuários fazem de suas apropriações 
no Largo da Ordem em um momento contemporâneo – buscando identificar 
os objetos concretos desta paisagem que dão visibilidade e comunicam35 a 
apropriação do espaço –, não corresponde a realidade de suas ações que, na 
prática, tem confirmado uma urbanidade cada vez mais dependente de 
relações de consumo. 

As escolhas individuais – visualizadas na dimensão social do espaço – 
denotam respostas que vêm fortalecendo o consumo como recurso âncora 

35 FERRARA (2008) e NETTO (2014) argumentam que o modo como se articulam visibilidade 
e comunicabilidade dos processos de apropriação do usuário pelo espaço revelam, em suas 
estratégias de veiculação social, a expressão que os significados de determinado espaço 
exercem sobre o indivíduo (ou grupo). 
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para o Largo da Ordem como um dos “lugares da memória” da cidade. Isto 
revela que o significado durável no tempo deste espaço está evidentemente 
dissociado de seus significados construídos no tempo|espaço, os quais se 
transformaram em pano de fundo/cenário para a veiculação de discursos 
hegemônicos que pasteurizam os espaços urbanos. 

Neste caso, a visibilidade dos espaços – ou melhor, sua publicidade – 
é antagônica entre materialidade vivida e aquela virtualmente promovida. 
Embora não seja possível quantificar os usuários que fazem check-in 
semanalmente ou no final de semana – ou mesmo reconhecer o “tipo” de 
usuário –, acredita-se que o alto índice de usuários que associam o seu uso à 
Praça Anita Garibaldi esteja relacionado com a ocorrência da feirinha do Largo 
da Ordem, que reúne tanto turistas como moradores locais. 

Considerando esta última hipótese, uma parcela significativa desta 
visibilidade associada à praça possivelmente é menos em relação a ela em si 
e mais em relação às atividades de consumo que ela proporciona entre 
atividades de feira e bares estendem seus limites sobre ela. Afirma-se então 
que publicidade do Largo da Ordem em muito se vincula à sua característica 
(cada vez mais ampliada) como espaço “polifuncional”36 que agrega uma série 
de usos de consumo e camufla as sociabilidades expressivas do espaço 
público como heterogêneo, aberto ao conflito, que admite diferenças e é 
praticado como solo político. 

A composição dos domínios físicos entre público e privado mostra 
como o público tem seu contorno constantemente recortado pelas atividades 
privadas. O “espaço entre” público e privado (físico) do Largo da Ordem se 
inclina a instrumentalizar a reprodução de significados e valores da ordem 
privada, e isto é notável pelo modo como este local vem comunicando práticas 
espaciais atadas ao consumo muito antes do que como espaço historicamente 
simbólico e coletivamente celebrado/reavivado como tal. 

Reunindo os mapeamentos e constatações até aqui, verifica-se que os 
locais mais “escuros” quanto ao uso e fluxo coletivo são remarcados como 
contextos frágeis em relação a sociabilidade urbana: I) pela posição geográfica 
junto a rede de espaços abertos no seu entorno, por não serem facilmente 
conectáveis; II) pelos espaços que se fecham ao contexto urbano, vedando 
qualquer mediação com o espaço público; III) pelo fortalecimento que a 
região leste do Largo da Ordem recebe em termos de investimentos tanto 
públicos como privado na manutenção das suas condições de paisagem e na 

36 “espaço que permite uma certa sobreposição, e consequente indeterminação, de funções 
conhecidas” (ALVES, 2004, p.11).	
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concentração de usos privados que, claramente, têm cada vez mais 
tematizado esta área.  

Neste sentido, seria possível interpretar que o Largo da Ordem 
manifesta relações de dependência37 do público pelo privado que, em termos 
de processo, parece estruturar um contínuo movimento de dominância do 
privado pelo público, uma vez que a urbanidade deste recorte depende 
fortemente das conformações de uso fornecidas pelos espaços de domínio 
privado.  

A heterogeneidade que a feira é capaz de atrair parece simular a 
permanência dos significados e da publicidade deste espaço como condições 
genuínas de sua urbanidade. No entanto, esta mesma heterogeneidade e 
apropriação não se vê continuada durante a semana nos diferentes horários 
do dia, o que conduz a possibilidade da verificação de um processo em 
consolidação da dominância do privado sobre público, já que grande parte da 
publicidade, densidade e concentração de uso demonstraram-se de modo 
grifado em espaços e usos com condição de acesso, controlados, mecanismos 
de diferenciação social e que se servem do suporte “disponível” do espaço 
público do Largo da Ordem para se estabelecer e ampliar sua visibilidade. 

Por fim, este processo de dominância também – e especialmente – se 
faz sensível pela alteração do significante do espaço público que tece as 
relações do Largo da Ordem: os usos, símbolos e as referências de 

37  Na hipótese inicial do trabalho (já alterada especialmente porque reforçava a ideia de 
polaridades ao invés de entender público e privado como dimensões sociais articuladas) era 
a de que ressignificação da relação entre o público e o privado na cidade contemporânea 
poderia se verificar a partir de 3 distintas categorias: dependência, dominância ou cooperação 
de um em relação ao outro. Dependência: o espaço público depende da reunião, variedade 
e/ou da especialidade de usos de domínio privado no seu entorno (ou nele contido) para 
manter sua “publicidade”, não possuindo qualidades capazes de manter ou promover sua 
própria atratividade. A variedade das atividades privadas atrai certa heterogeneidade 
populacional para si, mantendo algum grau de diversidade de circulação simulando a 
permanência dos significados e da publicidade do espaço público; Dominância: espaço 
privado incorpora qualidades próprias do espaço público desfigurando sua publicidade, 
tornando-o homogêneo socialmente por meio de atividades seletivas, controlando o espaço 
simbolicamente e|ou fisicamente. Em diferença ao anterior, esta categoria se serve de 
atrativos do espaço público para se estabelecer, esmaecendo as relações socioespaciais na 
tentativa de conter o(s) significante(s) do espaço público; Cooperação: espaço público e 
privado se articulam de forma mútua, onde a atratividade de ambos são equilibradas 
qualitativamente e em variedade de usos. O domínio privado ou suas características não 
buscam alterar os significados e a publicidade do espaço público, ainda que também se utilize 
desta para garantir sua vitalidade37. O espaço público, ainda que se configure de forma 
atrativa e variada, se solidariza com usos privados ampliando a heterogeneidade (e também 
a vitalidade) deste contexto. 
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apropriação estão (em um movimento fortalecido pela coletividade) 
deslizando em direção aos espaços privados coletivos, gerando uma cisão 
evidente na medida em que aqueles espaços que ainda não foram 
homogeneizados, já são empobrecidos, não praticados e gradativamente 
esquecidos. 

 NOTAS PARCIAIS DO CAMPO: SOBRE ALCANCES, LACUNAS E A 
MUDANÇA DE RUMOS ��

O ensaio empírico do Largo da Ordem permitiu a verificação de como 
se articulam estratégias de produção de espaços tematizados e demarcados 
para o consumo de grupos sociais específicos – o que seria chamado por 
Sobarzo (2006) de “espaços próprios” 38 . Tais espaços reforçam uma 
sociabilidade segmentada pelo seu caráter exclusivo. Ao mesmo tempo 
contrastam discursos de subversão a esta realidade, os quais se dão a ver em 
espaços marginais que se tornam territórios evitados pela população em geral.  

Ainda sobre esse caso empírico, percebeu-se que a produção de um 
espaço tematizado e calcado em processos de privatização associadas ao 
consumo vem sido reforçada pelas ações (e não ações) da gestão pública, a 
qual mobiliza seus recursos e projetos para a implementação de um cenário 
favorável a gestão privada que, nos últimos anos, tem protagonizado as 
intervenções de valorização da imagem (midiatizada) do Largo da Ordem. 

O substrato histórico do Largo da Ordem como cenário de “riqueza 
simbólica” tem, na realidade, correspondido a uma estética privatista do 
espaço. Esta realidade motiva e sustenta uma certa lógica de inversão dos 
espaços simbólicos em nicho de transformações, recriações, reciclagens, 
reificações de conteúdo para integrá-los no circuito de compra e venda não 
só de um “recorte” físico destes espaços, mas especialmente do discurso de 
consumo que ele comunica/impulsiona. 

A aderência deste discurso se dá a ver especialmente no nível de 
realização social no Largo da Ordem. Todo o levantamento das dinâmicas 
micro-espaciais mostrou que mesmo no caso dos contextos de maiores 
densidades dos usos, permanências e deslocamentos se alinham a espaços de 
exercício das ações de gestão tanto pública como privada que investem em 
projetos de valorização de espaços exclusivos. Deste modo, poderíamos 

38 “espaços próprios são também espaços exclusivos, que deixam à margem a diferença e os 
diferentes, para os quais restam os espaços abandonados ou deixados para trás pelas elites” 
(SOBARZO, 2006, p.98). 
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entender que a dominação motivada pela gestão é assimilada por 
apropriações que grifam discursos que fragmentam o tecido urbano físico e 
social. 

Ao mesmo tempo, espaços negligenciados pela gestão são 
confirmados na base das trocas cotidianas como espaços do contra-discurso: 
onde os conflitos, a imprevisibilidade, as inscrições de territorialidades 
contestam a reverberação do discurso que tende a higienizar contingências 
próprias do espaço público. 

A escala de uso do espaço se mostrou como via metodológica inicial a 
fim de destacar como as tensões sensíveis entre público e privado podem ser 
situadas socioespacialmente. Em termos de aspectos reflexivos mais 
relevantes em torno ao tema da pesquisa, este primeiro exercício de campo 
permitiu:  

§ articular a aplicação de diversas técnicas como: bibliometria, 
observação direta, pesquisa documental, levantamento de 
dados de social media. A reunião dessas técnicas permitiu um 
exercício de como identificar relações quali-quantitativas – nem 
sempre espacializadas – da realidade urbana; 

§ entender de modo instrumental como o espaço concreto 
interatua, comunica, reflete conteúdos e é ativo sobre o modo 
como os sujeitos desenvolvem suas sociabilidades ou não. O 
espaço como suporte de usos, mas especialmente como parte 
viva no desenrolar dos atos, sejam eles coletivos integrativos, 
atos de dissociação ou de evitação ao estranho. Entre 
características físicas e fatos de gestão, foi possível entender 
como a materialidade pode também ratificar-se como veículo de 
abstração e controle de sociabilidades coletivas. 

§ reconhecer relações de produção do espaço público na 
articulação entre gestão (pública e privada)  e população que 
reproduz (ou não) os discursos a partir de seus modos de 
apropriar. 

§ retomar trajetórias do cotidiano como modalidade de 
apropriações. Embora não tenha sido exatamente explorado 
como elas podem produzir certas territorialidades, a sua 
articulação com os demais modos de apropriação indica o 
caminhar como prática que revela espaço e sentidos. 

§ abordar o vícnculo espaço comunicante – relações de entorno, 
aprofundando sobre como usos e estéticas motivam ou não a 
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percepção positiva do espaço e, eventualmente, possam ser 
expressivas de níveis de apropriação distintos.  

Entretanto, o campo também deixou lacunas: tanto pelo modo como 
foi encaminhado, como por não tocar e/ou pouco aprofundar sobre 
dimensões fundamentais em torno do que a pesquisa se propõe. Abaixo 
elencamos algumas ponderações que a evolução do trabalho nos permitiu 
refletir. Ressaltamos que tais reflexões não se deram imediatamente após o 
“fechamento” do ensaio de campo em Curitiba, mas decorreram como parte 
do processo de aprofundamento teórico e reflexivo que, agora, nos pemite 
observar: 

§ o levantamento e análise se deram inicialmente com um foco 
muito descritivo, um modo de leitura muito distante (como se faz 
na leitura de um mapa) sobre a inserção do Largo da Ordem em 
relação a cidade. Isto pouco contribui na investigação do espaço 
público em termos de experiências que o significam 
propriamente, o que exigiria, desde o princípio, iniciar por uma 
abordagem desde uma escala 1:1 das relações cotidianas. 
Descobrir o espaço (e seus tempos) é distinto de descrevê-los. 
Por isso, também notou-se a necessidade de um tipo de campo 
que se desenvolva de modo mais continuado, prolongado no 
cotidiano, especialmente quando o tema de pesquisa pretende 
investigar relações que demandem uma sensibilidade para além 
do que se pode apreender visualmente. 

§ em decorrência da estratégia descrita no item anterior, o campo 
acaba por privilegiar condições de acessibilidade (mobilidade) e 
a presença de determinados elementos materiais como razões 
pré-explicativas de maiores apropriações, usos etc sem 
primeiramente abordar/observar pelas práticas do espaço o que 
ele informa como solo coletivo simbólico e político. O sentido 
político do espaço público – dentro dos termos desenvolvidos 
no capítulo 1 – também está ausente tanto do modo como se 
organiza o trabalho em campo, como em sua análise. 

§ ao mesmo tempo, não aprofunda sobre o quadro sociopolítico 
que se configura neste caso, não qualificando, por exemplo, as 
marginalidades, as exclusões, apropriações que não se associam 
ao projeto original. Um contexto excludente não opera segundo 
apenas uma única manifestação: existem diferentes tipos de 
forças (econômicas, políticas, socioculturais) que elaboram 
variadas formas de exclusões, as quais possuem suas próprias 
tramas e operações. Seria importante não apenas identifica-las, 
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como perseguir como elas se conformam e convivem 
produzindo outra ideia de espaço público.   

§ o corpo, os signos que ele carrega, o modo como trajeta 
importam. Embora o trabalho tenha mapeado e observado os 
mais diferentes grupos transitando e se apropriando dos 
espaços, não elaborou um debate sobre como os sujeitos 
podem ser também indicadores de como determinadas forças 
socioculturais e sociopolíticas pesam sobre a autonomia, 
heterogeneidade dos espaços. Ex.: em diversos momentos se 
deparou com núcleos mais masculinos, outros mais femininos, 
outros mistos; alguns sendo punks; outros moradores de rua; 
outros budistas e assim por diante. Tais disposições no espaço 
importam, porque informam simbolicamente não apenas as 
territorialidades, como também para quem é possível (ou não) 
determinadas porções do espaço público, e, que condições esta 
viabilidade é impedida ou não. 

§ embora tenha se falado sobre apropriações e elos simbólicos, o 
estudo se baseou em observações muito mais de usos e 
permanências do que apropriações (como momentos 
significativos) propriamente ditas. Ou seja: a aplicação do 
sentido de “apropriação” foi um tanto limitada. Não se 
aprofundou sobre a qualificação dos tipos de engajamentos e 
interações socioespaciais, seus dissensos e consensos, disputas 
e afinidades, não destacando elementos materiais que 
pudessem ser expressivos de diferentes sentidos que se 
distribuem no espaço. Ainda, o estudo também foi limitado 
sobre as apropriações porque não aborda a dimensão tempo: os 
ritmos, pausas, o ‘fervilhar’ das espacialidades se perde, 
conferindo uma posição (física e simbólica) muito estática às 
apropriações e, portanto, estéril. Finalmente, e também 
associado a essa última questão, o estudo é falho no que diz 
respeito ao entendimento de como diferentes temporalidades 
convivem (entre disputas e acordos) e conformam esse espaço. 
Temporalidades aqui tanto no sentido de simultaneidades (do 
que acontece aqui e agora), como no sentido de tempos outros 
que, mesmo acabados, ainda permanecem como elos 
simbólicos e memoráveis do espaço público coletivo. 

§ embora o levantamento e análise permita a leitura de como 
convivem certas espacialidades (especialmente no final de 
semana), este primeiro exercício de campo não chegou ao nível 
de análise de episódios de tensões, convívios pacíficos, e outras 
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formas de sociabilidade. Os mapas que ilustram os usos durante 
a semana são apenas descritivos – de certo modo “setoriais”- 
não dando conta da dimensão interacional entre sujeitos e seus 
espaços-tempos, apontando apenas dados locacionais e de 
concentração que, na prática, não informam sobre dimensões 
sociais, política e simbólica. Faltaria, por exemplo, 
problematizar: O que significa cada um destas maneiras de se 
concentrar/agregar?(porque são distintos!); Qual o lugar social 
que ocupam os sujeitos nesta rede que se estabelece? Como se 
articulam tais micro-interações no cotidiano deste espaço? Elas 
se tocam? Competem? Estabelecem acordos momentâneos? 
Como poderíamos ler tais concentrações de uso em termos de 
espacialidades (que são coisas bem distintas!); O que este tipo 
de análise poderia apontar em termos do solo sociopolítico 
deste recorte? E assim por diante... 

§ a hipótese anterior (explícita em uma das notas de rodapé) 
reforçava a ideia de público e privado como pólos e não como 
dimensões que possuem suas distinções, mas não se dissociam. 
Ainda, outro problema era do consumo como argumento 
“força” em relação a ressignificação do espaço público, não 
sendo abordado/compreendido como apenas uma parte das 
relações que articulam em termos amplos a produção da cidade 
contemporânea.  

§ a análise não distinguiu conceitos operacionais como densidade 
e intensidade, nomeando como “intensidade” configurações 
socioespaciais que, pelo modo como foi apresentado, 
corresponderiam muito mais a noção de densidade. Esse, 
inclusive, se configurou como um dos temas relevantes que será 
desenvolvido na sequência do trabalho. 

§ Finalmente, a hipótese discursava sobre um “espaço entre” 
público e privado, mas não o qualificava, muito menos explorou 
o que tal espaço poderia expressar em termos da produção do 
espaço público contemporâneo. Na medida em que a tese 
avançou, não apenas desenvolveu tal noção, como a reconheceu 
como hipótese que tanto teórico como empiricamente deveria 
encaminhar a sequência da tese.  

  



 121 

REFERÊNCIAS 
 

ABOIM, S. Do público e do privado: uma perspectiva de género sobre uma dicotomia 
moderna. In: Estudos Feministas, Florianópolis. 2012. V.20 n.1. 

ALLEN, P. Place and locality in Augmented Public Space: a case study on the site specific 
nature of urban screens. Conference paper, in: CyberWorlds, 2009. 

ALVES, M. “O domínio público e privado na construção da cidade contemporânea”. In: 
Topos, v.1, n.2. Presidente Prudente, 2007. 

__________. “Transformações culturais e contradições urbanas do espaço público 
contemporâneo”. In: Cidades: Revista científica/ Grupo de Estudos Urbanos - Vol. 11, n. 19. 
São Paulo: Grupo de Estudos Urbanos, 2014. pp.470-497. 

ARAUJO, R. A. A cidade sou eu. Rio de Janeiro: Novamente, 2011. v. 01. 248p 

ARROYO, J. Bordas e espaço público. Fronteiras internas na cidade 
contemporânea. Arquitextos, São Paulo, ano 07, n. 081.02, Vitruvius, fev. 2007. 

ARROYO, J. El espacio público. Entre afirmaciones y desplazamientos. 1a ed - Santa Fe: 
Universidad Nacional del Litoral, 2011. 

AUGÈ, M. Non-places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. London: Verso, 
1995.  

________. Por uma antropologia da modernidade. São Paulo: editora Unesp, 2010. 

AYMONINO, C. Origini e Sviliuppo della Cittá Moderna. 12 ed. Veneza: Editora Marsílio, 
1993. 

BALULA, L. Planejamento urbano, espaço público e criatividade. Estudos de caso: Lisboa, 
Barcelona, São Paulo. In Cadernos Metrópole, 2011, v.13 n. 25. 

BAMBOZZI, L. “Uma introdução ao avesso do avesso”. In: Design e política. Orgs. Alemar S. 
A; Rena, Natacha Rena. Belo Horizonte: Fluxos, 2014. 

BAUMAN, Z. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

___________. Tempos Líquidos. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 

BRENNER, N. Reestruturação, Reescalonamento e a Questão Urbana. In: GEOUSP – espaço 
e tempo, São Paulo, 33, 2013. 

BRIGHENTI, A. M. The ambiguous multiplicities: material, episteme and politics of cluttered 
social formations. New York: Palgrave, 2014. 

CANCLINI, N. G. Consumidores e Cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Trad. 
Maurício Santana Dias. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. 

CASTRO, A. T. B. “Espaço Público e Cidadania: uma introdução ao pensamento de Hannah 
Arendt”. In Revista Serviço Social e Sociedade, nº 59, São Paulo: Cortez Editora, 1999. 

COLEMAN, N. Lefebvre for Architects. New York: Routledge, 2015. 



 122 

CRESTANI, A. M. Z. Revelando lugares e territórios urbanos: espacialidades urbanas e suas 
sobreposições na cidade contemporânea. Curitiba: Appris, 2014. 

___________. “As faces (in)visíveis da regeneração urbana: rua Riachuelo e a produção de um 
cenário gentrificado”. In: Cadernos Metrópole, v. 17, p. 179-200, 2015. 

___________; ALVES, M. R. “Public Space, meanings from everywhere and nowhere: The 
spatial conditions of alienation?”, Artigo apresentado e publicado nos anais da conferência 
Regional Urbanism In the Era of Globalization, Huddersfield, Reino Unido, 2016.  

DECANDIA, L. O tempo e o invisível: da cidade moderna à cidade contemporânea. In: 
Margem, São Paulo, n. 17, p. 181-195, 2003. 

DELEUZE, G. Diferença e repetição. Lisboa: Editora relógido d’água, 2000. 

DELGADO, M. El animal público, hacia una antropología de los espacios urbanos. Barcelona: 
Anagrama, 1999. 

__________. Memoria y lugar: el espacio público como crisis de significado. Valência: 
Ediciones Generales de la Construcción, 2001. 

__________. El espacio público como ideología. Madrid: La Catarata, 2011. 

__________. “El espacio público como representación: Espacio urbano y espacio social en 
Henri Lefebvre”. In: Oporto, 2013. Online: 
http://www.oasrn.org/pdf_upload/el_espacio_publico.pdf 

DEUTSCHE, R. “Agorafobia”. In: Evictions: Art and Spatial Politics. Boston: MIT Press, 2008. 

DUARTE, F. Crise das matrizes espaciais. São Paulo: Editora Perspectiva, 2002 

FERRARA, L. D’A. (Org.). Espaços Comunicantes. 1 ed. São Paulo: Annablume, 2007. 

___________. Comunicação, Espaço, Cultura. São Paulo: Annablume, 2008. 

FERREIRA, P. M. E. Apropriação do espaço urbano e as políticas de intervenção urbana e 
habitacional no centro de São Paulo. Dissertação apresentada ao program de pós-graduação 
de Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, 2007. 

FERRY, J. M. “Habermas: crítico de Arendt”. In: Educação e filosofia, v. 17, n. 33, 2003. 

GOFFMAN, E. Relaciones en público: microestudios del orden público. Madrid: Alianza 
Editorial, 1979.  

GORELIK, A. O romance do espaço público. In: Revista Block. Buenos Aires, 2005, n. 7, p. 8-
15.  

HARVEY, D. A condição pós-moderna. São Paulo: edições Loyola, 2004. 

__________. “Space as a keyword”. In: David Harvey: a critical reader; Castree, N. e Gregory, 
D. (org.).  Malden e Oxford: Blackwell, 2006. 

__________. A produção capitalista do espaço. 2ª edição. São Paulo: Annablume, 2006. 

__________. “The right to the city”. In: New Left Review, n. 53, 2008.  



 123 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Centauro, 2006. 

INNERARITY, D. El nuevo espacio público, Madrid: Espasa, 2006. 

LEFEBVRE, H. A produção do espaço. Trad. Doralice Barros Pereira e Sérgio Martins (do 
original: La production de l’espace. 4e éd.  Paris: Éditions Anthropos, 2000. 2006. 

LOFLAND, L. H. The public realm: quintessential city life. New York: Walter de Gruyter, 1998. 

LOW, Setha M. The Anthropology of Cities: Imagining and Theorizing the City. In: Rev. 
Anthropology. V. 25, 1996, p. 383 – 409 

MARCUSE, P. The ‘threat of terrorism’ and the right to the cit. In: Fordham Urban Law Journal. 
2005, v. 32, n. 4, p. 767-785. Disponível em: 
http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2136&context=ulj 

MASSEY, D; ALLEN, J; PILE, S. City worlds. London: Routledge, 2005.  

MENDES, L. “Cidade pós-moderna, gentrificação e a produção social do espaço 
fragmentado”. In: Cadernos Metrópole. São Paulo, v. 13, n. 26, pp. 473-495, jul/dez 2011. 

MITCHEL, K. Cultural Geographies of Transnationality. In: Handbook of Cultural Geohraphy. 
ANDERSON, Kay; DOMOSH, Mona; PILE, Steve; THRIFT, Nigel (eds.). SAGE Publications: 
London, 2003. 

MONTER, I. A; HUFFSCHMID, A; GARCÍA, A. C. “Ciudades líquidas: el hacer ciudad y el poder 
en el desbordamiento metropolitano”. In: Metrópolis desbordadas: Poder, culturas y memoria 
en el espacio urbano. GARCÍA, A; HUFFSCHMID, A; MONTER, I; RINKE, S. (eds.) México: 
UACM, 2010. 

MUMFORD, L. A cidade na História: suas origens, transformações e perspectivas. São Paulo: 
Martins Fontes, 1982.  

MUÑOZ, F. “La ciudad multiplicada, la metrópolis de los territoriantes”. In: Arquitectura, n.º 
322 Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, 2000. 

__________. “Urbanalización Cidades-Comunidades e Territórios”. In: Cidades-Comunidades 
e Territórios. Dez. 2004, n.0 9, pp. 27-38.  

__________. Urbanalización. Paisajes Comunes, Lugares Globales. Barcelona: Editorial 
Gustavo Gili S.A., 2008. 

MURRAY, M. Private management of public spaces: nonprofit organizations and urban parks. 
In: Harvard Environmental Law Review. 2010, Vol. 34,p. 180-253. 

NEMETH, J. “Controlling the Commons: How Public Is Public Space?”. In: Urban Affairs 
Review, 20, (n.10), California, 2012. 

NEMETH, J; SCHMIDT, S. “The privatization of public space: modeling and measuring 
publicness”. In: Environment and Planning B: Planning and Design, 2010, v. 38, p. 5 – 23. 

NETTO, V. de M. A urbanidade como devir do urbano. In: AGUIAR, D; NETTO, V. M. (orgs.). 
In: Urbanidades. Rio de janeiro: Folio Digital, Letra e Imagem, 2012, p. 33 - 59. 



 124 

NORA, P. Entre a memória e a história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, 
n. 10, 1995. 

OLIVEIRA, J. “Por uma bio-cartografia urbana”. In: Diálogos sobre a cidade – entre a filosofia, 
arquitetura e urbanismo. CRESTANI, A.M.Z; OLIVEIRA, J; ULTRAMARI, C. Curitiba: editora 
Champagnat, 2017. No prelo. 

OLIVEIRA, L. A; FERNANDES, A. B. “Espaço público, política e ação comunicativa a partir da 
concepção habermasiana”. In:  Revista Estudos Filosóficos, nº 6. UFSJ - São João del-Rei-MG, 
2011. 

PATTERSON, Matt. In Between Public and Private: Emerging Spaces in Cities. In: Emerging 
Realities: A Social Sciences Graduate Conference. Waterloo, 2011. 

POIAN, C. D. As formas do vazio: desafios do sujeito contemporâneo. São Paulo: Via Lettera 
Editora e Livraria, 2001. 

RIZEK, C. S. “Limites e Limiares/Corpo e experiência”. In: Redobra, v. 10, p. 33-40, 2012. 

SIMMEL, G. A metrópole e a vida mental. In. VELHO, Otávio Guilherme (Org.). O fenômeno 
urbano. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

SOBARZO, O. A Produção do Espaço Público: da Dominação à apropriação. In: Geousp: 
espaço e tempo, 2011. 

TELLES, V. da S. “Espaço Público e Espaço Privado na Constituição do Social: notas sobre o 
pensamento de Hannah Arendt”. In: Tempo Social Rev. Social. São Paulo. 1990. V. 1. 

ZUKIN, S. The Cultures of Cities. New Jersey: Wiley-Blackwell, 1996. 

 

  



ZONAS DE ENTREMEIO
ESPACIALIDADES 

CONTEMPORÂNEAS
DAQUI(S) E LÁ(S) 3



	 126	

Até aqui1 foram reconhecidas as dificuldades da realização do espaço 
público na cidade contemporânea que – numa realidade comportada pelo 
fluxo, movimento, deslocamento de significados, informações etc2 –, tende a 
ter seu conteúdo abstraído, tornando-se cada vez mais esteticamente e 
simbolicamente homogêneo, socialmente polarizado e com suas diferenças 
esmaecidas – aquelas que fazem das localidades lugares identitários, de uma 
memória própria. Percorremos um debate entre autores que anotaram 
relações entre cidade moderna e contemporânea, indicando a tendência de 
destruição das condições que favoreçam o espaço público como lugar de uma 
outra sociabilidade que, mesmo em suas integrações, tendem a ser mais 
seletivas e direcionadas, destituídas de um certo sentido de autonomia 
(DELGADO, 1999; 2013; SENNETT, 1993;2014; s/d online; SERPA, 2007; 
CARLOS, 2007; DEUTSCHE, 2010, ARROYO, 2007). 

Ao explorar aspectos da conformação da cidade contemporânea (como 
a compressão espaço-tempo em Harvey), constatamos a tendência dos 
espaços e tempos da cidade serem achatados e subsumidos em repetições, 
manifestando um cotidiano em que sofisticado e programado prevalecem 
sobre o espontâneo e natural. 

Contudo, como Lefebvre (2006) mesmo indica, existem forças que 
fervilham no espaço. As racionalizações, os planos, as regulações, a 
compressão e seus efeitos 3 , encontram no cotidiano suas resistências, 
contestações, subversões, reinvenções. As diferenças podem ser vencidas 
aparentemente, mas elas sobrevivem (LEFEBVRE, 2006).  

O espaço urbano é uma rede de relações de forças sociais, políticas, 
econômicas e simbólicas (HARVEY, 2010; LEFEBVRE, 2006). Ainda que 
existam assimetrias de recursos e poderes entre os diversos atores que o 
produzem, essas forças ainda competem, contrastam e reforçam o conflito 
como potência produtiva do espaço urbano. O que esta tese se propõe – 
embora reconheça que o desafio não inicia e tampouco se encerra com ela – 
é explorar possibilidades (neste terreno árido da cidade contemporânea) de 
reconhecer a realização de um espaço público que esteja eventualmente a 
germinar de outro modo, ainda pouco tateado e, portanto, difícil de discernir.  

                                                
1 Este capítulo reúne e atualiza reflexões desenvolvidas em um relativo a tese já apresentado 
em congresso: CRESTANI, A. M. Z.“In-Between Spatialities: an approach to the contemporary 
public space of (t)here(s)”. In: 50th LASA International Conference, 2016, New York. 50th LASA 
International Conference. New York: Lasa Forum, 2016. v. 50. p. 1-24. 

2 E a completude junto a todos os demais elementos que compõem esta realidade, como já 
debatidos no capítulo 2. 
3 Como já explorado no capítulo anterior. 
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Nesse momento de várias crises (das quais falávamos no segundo 
capítulo) assistimos também a emergência de práticas coletivas (em suas 
diferentes configurações, organizações, intenções e alcances) que, mesmo 
não definindo bem ao certo o rumo das transformações que desejam, já 
afetam as bases da realidade questionando os regramentos excessivos e 
demonstrando que a transformação vem associada com formas de 
apropriações que reavivam a cidade também pelo conflito e disputa. Uma 
transformação que se encaminha pela valorização da cidade não como 
superfície de consumo ou como espaço da técnica, mas que recupere nossa 
percepção e apropriação de diferentes tempos do cotidiano.  

Se por um lado a multiplicidade e conectividade de informações, 
discursos, imagens, recursos, conteúdos, significados tendem a esgotar o 
espaço público pelo excesso4, por outro, esses mesmos fluxos expõem um 
cotidiano latente de choques, cruzamentos, conexões de tempos e espaços 
que, entre suas tensões, podem inaugurar espacialidades distintas. 

Nessa perspectiva o espaço não é mera superfície de fixação, de 
alocação de usos, edificações onde moramos, trabalhamos, consumimos. 
Partimos de um raciocínio topológico de espaço: que questiona a lógica e a 
abstração (das coordenadas X e Y) do espaço euclidiano, investigando 
aspectos das interações que já não se condicionam a posições fixas e/ou 
dualidades (como “aqui – lá”, “longe – perto”, “centro – periferia”) 
(CRESTANI, 2016; CRESTANI et al, 2017). As mesmas forças que conduzem a 
conectividade excessiva – tendendo ao assolamento de relações significativas 
– também põem em potência oportunidades para uma experiência distinta de 
espaço público: uma espacialidade“ diferente, sobreposta ou [interposta], que 
enerva o espaço público convencional, desbordando inclusive seus limites 
físicos” (ARROYO, 2007, p.06). 

Deste ponto de vista, as dualidades são relativizadas por atualizações 
da relação espaço-tempo que atravessam o cotidiano, “pelas tecnologias, 
pela hipermobilidade de bens, pessoas e informações, da ubiquidade gerada 
pela comunicação à distância em tempo real ou não” (ARAUJO, 2011, p. 21). 
Ao assumir uma perspectiva de base topológica na investigação da cidade 
contemporânea, admitimos a necessidade de um programa de pesquisa que 
avance sobre o questionamento da noção de “limite” de espaço e tempo: “it 
is necessary to investigate […] the multiplicity of spatial varieties. What is the 
closed? What is the open? …What is the continuous and the discontinuous? 

                                                
4 Um excesso de informações que pouco informam, apenas replicam a si mesmas com novos 
rótulos. Um excesso que tende a eliminar o contraste semântico dos elementos, eventos, 
espaços, tempos. Um excesso então que tende a eclipsar as diferenças – aquilo que Augé 
(1995) nomeou de superabundância factual, conforme explicado no capítulo anterior. 
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What is a threshold, a limit? Elementary program of a topology” (TEYSSOT, 
2013, p. 11). 

Questionar a noção de limite significa também colocar em inflexão a 
compreensão das escalas geográficas. Nesta opção epistemológica, o 
imaginário da fixidez e do contorno nítido dos limites de uma escala para outra 
são relativizados (BHABHA, 1998). 

Esta leitura abre mão de uma perspectiva de pré-disposição das escalas 
– que sugere que cada uma delas teria tamanho, forma e conteúdos admitidos 
a priori –, dando margem para um outro sentido à suas “linhas limítrofes”, 
assumindo que elas possam ser também campo de intercâmbio que ganha 
espessura e profundidade pelos sentidos que aí se cruzam5 

Em vez de conceber a constituição escalar do capitalismo moderno 
– sua diferenciação entre unidades geográficas locais, regionais, 
nacionais, supranacionais e global – como um traço pré-
estabelecido da vida social, tais configurações escalares são agora 
entendidas como arenas e produtos produzidos, contestados e, 
portanto, maleáveis das relações político-econômicas. (BRENNER, 
2013, p.4) 

O questionamento desta condição hierárquica das escalas tem 
contribuição desde o trabalho de Harvey quando, ao dar maior importância 
sobre o conteúdo (do que ao formato e tamanho), supera o plano da extensão 
física “natural” como aspecto primordial da escala, avançando sobre a sua 
essência como produção social, destacando que elas se relacionam a 
distância, se tocam, se interferem. Mesmo não negligenciando a influência dos 
atributos físicos sobre as conformações das escalas (JUNIOR, 2012), a teoria 
de Harvey observa que esses não regulam exclusivamente sua produção e 
dinamização inter-escalar porque, antes de mais nada, ela é produção social e 
política: 

Os seres humanos costumam produzir uma hierarquia acomodada 
de escalas espaciais com que organizar suas atividades e 
compreender seu mundo. Lares, comunidades e nações são 
exemplos óbvios de formas organizacionais contemporâneas 
existentes em diferentes escalas. Intuímos de imediato no mundo 
de hoje que o caráter das coisas se afigura distinto quando analisado 
nas escalas global, continental, nacional, regional, local ou do 
lar/pessoal. [...]. Sabemos, não obstante, que não se pode entender 

                                                
5 Os vocabulários escalares existentes são pouco adequados para apreender as complexas e 
sempre cambiantes interconexões e interdependências históricas entre as escalas geográficas. 
Na medida em que termos como local, urbano, regional e assim por diante são usados para 
denotar “ilhas” territoriais, supostamente separadas, de relações sociais, eles obscurecem a 
imbricação mútua e profunda de todas as escalas, e as redes escalares emaranhadas por meio 
das quais as últimas são constituídas (BRENNER, 2013, p. 11) 
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o que acontece numa dada escala fora das relações de 
acomodamento que atravessam a hierarquia de escalas – 
comportamentos pessoais (por exemplo, dirigir automóveis) 
produzem (quando agregados) efeitos locais e regionais que 
culminam em problemas continentais [...]. Mas essa decomposição 
intuitiva é imprópria, pois dá a impressão de que as escalas são 
imutáveis ou mesmo totalmente naturais, em vez de produtos 
sistêmicos de mudanças tecnológicas, formas de organização dos 
seres humanos e das lutas políticas (HARVEY, 2004(a), p. 107-108, 
grifo nosso). 

Em sua discussão, o autor atenta para o caráter de contínua construção 
e dissolução de estruturas [sociais] móveis e fixas que, portanto, tornam 
complexas espacialidades e temporalidades envolvidas nas relações entre 
escalas para além de suas referências naturais. Ou seja, Harvey não destitui o 
aspecto referencial das escalas6 , mas informa (assim como Brenner o faz 
posteriormente) que as geografias são, num momento contemporâneo, 
cambiantes e polimórficas, não sendo possível investigar os processos de 
transformações urbanas atuais sem flexibilizar tal entendimento. 

Falar de escalas, é falar de jogos de poder 7 . Isso porque, como 
argumenta Brenner (2013), escalas geográficas são dimensões socialmente 
produzidas e, portanto, maleáveis a partir de processos sociais múltiplos que 
envolvem dinâmicas políticos, econômicas e simbólicas diversas. A 
compressão espaço-tempo virá na teorização de Harvey (dentre outros 
objetivos) como uma possibilidade explicativa da dinamização das escalas em 
função de forças que interatuam entre elas – como o autor descreve: “com 
essa expressão [enfatizam-se] os processos que revolucionam as qualidades 
objetivas do espaço e do tempo, a ponto de nos forçarem a alterar, às vezes 
radicalmente, o modo como representamos o mundo para nós mesmos" 
(HARVEY, 2004(b), p. 219). Os processos contemporâneos de significação 
implicam disputas de distintas racionalidades que operam entre “planos 
escalares”. 

Temos por conseguinte de pensar em diferenciações, interações e 
relações tanto interescalares como intra-escalares. Um erro comum 
tanto de compreensão analítica como de ação política decorre do 
fato de, com demasiada freqüência, nos aprisionarmos numa dada 
escala de pensamento, tratando então as diferenças nessa escala 
como a linha fundamental de clivagem política. Julgo ser esse um 
dos mais disseminados erros [...]. Ele sustenta erroneamente que 
tudo é determinado fundamentalmente na escala global (HARVEY, 
2004(a), p.113). 

                                                
6 No sentido de local, regional, nacional, global etc. 
7 As escalas da atividade humana [...] resultam de lutas de classes e de outras formas de lutas 
políticas/sociais (HARVEY, 2004(a), p.109). 
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Brenner (2013) ainda advoga que as escalas não devem ser 
consideradas como unidades fixas encaixadas cada uma com um tamanho 
geográfico absoluto. Neste contexto, não é possível mantermos uma lógica 
da fixidez espacial e linearidade temporal na análise do espaço urbano 
contemporâneo: o encurtamento das distâncias; a constante renovação das 
atualizações da produção cultural; o constante transbordamento de 
referências impacta as experiências cotidianas, e demandam atualizações 
teórico-metodológicas no trato com a cidade.    

Sem um ponto de referência ou convergência, a produção do espaço 
urbano contemporâneo é marcada pela mobilidade, nas passagens, “na 
extensão de fronteiras móveis” (AUGE, 2010) que, para além de desenharem 
trajetos de um lado para o outro, ganham profundidade, abrangência e 
afloram conteúdos não neutros que vão definir o que chamo aqui de “zonas 
de entremeio”8 ou “campos liminares” (TEYSSOT, 2013). 

Estes campos liminares dispõem de códigos e sentidos plurais, ou seja, 
embora possam admitir o convívio de lugares e territórios, eles “não se 
caracterizam nem como lugares em si mesmos com suas singularidades, 
valores socioculturais, históricos, estéticos etc partilhados por uma 
coletividade, assim como não se definem como territórios encerrados em com 
símbolos, forças, normas, regras etc determinados por um agente ou grupo 
sobre um dado recorte espacial” (CRESTANI, 2016; CRESTANI, et al, 2016). 
Essas zonas assumem, como formas de entremeio, um campo de identidades 
em transição, transformação, em regime criativo que opera (pelo conflito ou 
não) entre sentidos opostos (como já exemplificado a partir das dualidades) e 
os reúne a uma só vez (BHABHA, 1998). 

Propomos então um olhar não mais “para dentro ou para fora” dos 
limites e escalas (caso ainda seja possível usar este léxico), mas sim para os 
momentos de contato, liminares, para estas “zonas de entremeio” tempos e 
espaços. Questiona-se as divisões binárias para explorar dinâmicas 
intervalares da produção do espaço público e os processos que se 
desenvolvem entre identificações supostamente fixadas9. 

                                                
8  Na formulação original do raciocínio em CRESTANI (2016), foi utilizado o termo “in-
between” que, em português, não encontra exata correspondência. Neste sentido, “zonas de 
entremeio” é uma formulação original do trabalho, não derivando de quaisquer outros 
autores. O termo “entremeio” é entendido como mais adequado do que “entre”, por 
exemplo, porque não se refere a um fenômeno que ocupa um lugar “entre dois polos”, ou 
“no meio de” um trajeto, mas sim “entre e em meio a” uma série de relações. Ou seja, uma 
“posição” não específica, que não supõe equilíbrio ou a referencia à apenas duas pontas. 
9  Tais como indicado anteriormente: “dentro – fora”, “direito – esquerda”, “aqui – lá”, “longe 
– perto”, “centro – periferia”, “público – privado”. 
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Adiantamos aqui: tais dinâmicas intervalares são de configurações 
transitórias que se instalam no cotidiano suspendendo temporariamente (e/ou 
mesmo alterando de modo mais estendido) o repertório normativo das 
estruturas físicas e sociais existentes, oportunizando a realização de 
identidades que superem a coesão e unidade. Sua estrutura se realiza e 
desencadeia ao explorar trajetórias, dar possibilidades a outras identidades, a 
expressão da diferença e, portanto, assume riscos de conflitos pela fricção aí 
causada.  

Para avançarmos a discussão das implicações existentes em observar a 
produção do espaço público a partir deste “local”, é necessário antes 
expandir o entendimento do que aqui propõe-se como “zonas de entremeio”. 
O reconhecimento de seus aspectos formativos é fundamentado a partir de 
contribuições de diversos campos como: filosofia, sociologia, arquitetura, 
antropologia, literatura crítica que, em conjunto, vêm reconhecendo sua 
abordagem como estratégica na análise da cidade contemporânea 10 . É 
importante frisar que nossa discussão se localiza no âmbito da produção do 
espaço público contemporâneo, suas manifestações e conteúdo, e é neste 
viés que empregaremos maior esforço em mobilizar as “zonas de entremeio” 
como fenômeno e caminho interpretativo. 

 

3.1. ZONAS DE ENTREMEIO E SEUS ASPECTOS FORMATIVOS 

 
Uma das condições implicadas na abordagem das “zonas de 

entremeio” é a existência de um meio referencial a partir do qual elas se 
viabilizam, emergem. Assumir um meio como referencial, entretanto, não 
implica a realização de uma mímesis: a natureza do entremeio se dá em 
justaposições, sobreposições, concorrências, ou seja, em relações que podem 
elaborar novos conteúdos e materialidades – inclusive subversivas – quanto ao 
contexto no qual se manifesta (LUZ, 2008), e/ou reconfigura-los 
temporariamente de distintas maneiras (RENDELL, 2006). 

Como zona que se faz na passagem, ela abre a possibilidade de um 
hibridismo cultural “que acolhe a diferenças sem uma hierarquia suposta ou 
imposta” (BHABHA, 1998, p.22) sem, entretanto, evitar as tensões que aí 
possam ocorrer. A reflexão de Bhabha sugere uma compreensão do contexto 
como algo que é específico, mas também relacional. Nesse âmbito, não existe 
um aspecto cultural pronto, ou uma representação cultural completa. Ela é 
composta e rearranjada constantemente. A realidade não possui um tempo 

                                                
10 BRIGHENTI, 2013, 2014; IRAZABAL, 2014; LUZ, 2008; TEYSSOT, 2013; RENDELL, 2006; 
ARROYO, 2007. 
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fixado e um conteúdo fechado, mas um tempo caminhante acumulado e 
negociado entre permanências, rompimentos e ajustes. 

Como evento conformado pelo encontro de tempos e espaços, estas 
zonas são manifestações de momentos liminares, sendo necessário distinguir 
“limite” de “zona de entremeio”. Enquanto o primeiro sugere divisão “para o 
lado de lá e de cá”, diferenciação; o segundo se desenvolve no encontro entre 
espaços, liminaridades de tempos e sentidos, ganhando abrangência, volume 
e forma pela indeterminação, sendo sempre um devir (AUGÈ, 2010): 

The threshold must be carefully distinguished from the boundary. A 
Schwelle (threshold) is a zone. Transformation, passage, wave action 
are in the word schwellen, sweel, and etymology ought not to 
overlook these senses (TEYSSOT, 2013, p. 87). 

Não é a intenção deste trabalho exaurir o entendimento de “limite”, 
mas é necessário pontuar alguns aspectos que contornam o seu sentido para 
o que se propõe aqui. Limite, no latim, vem de limes, caminho, raia, linha que 
separa superfícies ou terrenos contíguos e, paralelamente, desenha o fim e o 
começo de algo (MACHADO, 1998). O limite, como se reforça desde os 
significados originais da palavra, estará associado a marcação de linhas que 
delimitam unidades e o contorno que dá a entender “a partir de onde” 
começa cada uma delas, lateralizando duas ou mais áreas que se iniciam no 
mesmo momento em que se encerram em suas identidades distintas (LUZ, 
2008). 

Numa outra possibilidade semântica, limite também expressa a 
exaustão, a marcação do fim de um processo, atividade, duração (SANTOS, 
2011). Assim, embora também inaugure um momento de início do “outro”, o 
limite dá conta de esclarecer muito mais aquilo que terminou - ou que está 
para dentro de sua marcação - do que aquilo que “não é”: não mencionamos 
o limite de conjunções que ainda vão acontecer (a não ser hipoteticamente). 
A princípio, o limite dirá muito mais sobre uma identidade interna àquilo que 
se refere - pois reconhecemos o limite “de algo” (ARROYO, 2007; SANTOS, 
2011). Válido lembrar que o limite também marca a experiência do 
atravessamento, tema que será desenvolvido em seguida. 

Um conceito complementar, mas não sinônimo, é o de fronteira11. Em 
sua origem a palavra diz respeito a uma zona imediata à raia (limite) que separa 

                                                
11A origem histórica da palavra mostra que seu uso não estava associado a nenhum conceito 
legal e que não era um conceito essencialmente político ou intelectual. […] O sentido mais 
forte do termo, entretanto, e o campo no qual essa discussão assumiu um contorno conceitual 
mais preciso, seja no campo jurídico ou no da ciência geográfica, se remete às categorias 
espaciais e, mais especificamente, à fenômenos e definições que ganham existência no 
território (SANTOS, 2011, p. 4).  
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duas áreas, aquilo que está situado “de fronte a”. Diferentemente de limite, 
fronteira tem por sua definição a atenção mais voltada para fora (pois de fronte 
a), sendo uma área não tão nítida em termos de começo e fim, podendo 
expandir ainda que o limite se mantenha fixo (MACHADO, 1998; SANTOS, 
2011). Neste sentido, a fronteira é uma zona que por sua abrangência, e maior 
indeterminação, se torna um locus de comunicação-entre conteúdos políticos-
culturais distintos e por isso um campo real de possíveis conflitos entre os 
diferentes interesses que aí cruzam:   

A fronteira nasceu como um fenômeno da vida social espontânea, 
indicando a margem do mundo habitado. Na medida que os 
padrões de civilização foram se desenvolvendo acima do nível de 
subsistência, as fronteiras entre ecúmenos tornaram-se lugares de 
comunicação e, por conseguinte, adquiriram um caráter politico 
(SANTOS, 2011, p. 3).  

Logo, quando falamos aqui de entremeio, deste campo das 
liminaridades, atentamos que a fronteira talvez seria um conceito que em seu 
enunciado oferece uma aproximação mais adequada. As zonas de entremeio 
– no que tange a sua aplicação sobre a produção do espaço urbano – pode 
ser entendida como o que Arroyo propõe como um “fenômeno de borda”:  

a borda como trânsito entre lugares [...]as bordas geram uma 
fenomenologia que se registra tanto na ordem física da cidade como 
na simbólica […].  As bordas da cidade põem em dúvida o sentido 
mesmo do espaço público que se pressupõe fisicamente contínuo e 
social e culturalmente universal. As bordas atualizam, expressam e 
significam diferentes espacialidades e temporalidades da cidade 
(ARROYO, 2007, s/p, online). 

O termo borda, conforme desenvolve Arroyo em seu texto, pode ser 
interpretado de duas formas: tanto como a ideia de fechamento, ou como “um 
estado/quadro intermediário entre situações que se tocam; [...] borda como 
trânsito entre lugares” (ARROYO, 2007, s/p, online). Assumimos aqui a 
segunda acepção indicada pelo autor. 

O entremeio, a borda, sugere mais a experiência do atravessamento: 
nem um antes, nem um depois, mas um durante. Do ponto de vista da 
arquitetura, Aravot indica estes campos como “temporárias configurações em 
fluxo”(ARAVOT, 2008, p. 107)12. São produzidas pela soma de encontros, nos 
momentos de proximidade do que é mais distante (TEYSSOT, 2013), nas 
interferências mútuas que incitam e/ou reavivam lugares liminares, culturas, 
símbolos e poderes. Por sua transitoriedade, tais zonas ganham corporeidades 
no cotidiano que ainda são pouco exploradas – seja pela pouca imersão de 

                                                
12  “The in-between are temporary configurations in a flux […] they are provisional and porous, 
themselves a metamorphosing construction” (ARAVOT, 2008, p. 107-8). 
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leituras que se concentrem em acompanhar pulsações no tecido urbano, 
ocorrências como momentos possíveis de elucidação alternativas a nossa 
realidade; pelo o excesso de outras pesquisas que se limitam a textos 
descritivos post-factum da realidade (IRAZÁBAL, 2014), assumindo o espaço 
como objeto acabado e não incorporando-o como algo que se está a produzir 
a todo momento.  

Como um fenômeno de borda, estes momentos colocam em dúvida o 
espaço público, questionam sua aparência física, social e cultural (ARROYO, 
2007), constantemente atualizando-se por transbordamento de conteúdos, 
interrompendo determinados ritmos do cotidiano para revelar outros.  

Zonas de entremeio13 é dito no plural porque não se trata apenas de 
uma conexão de espaços e tempos de latitudes e longitudes distintas, mas 
também da inter-relação entre as diferentes cidades que coexistem dentro de 
um mesmo espaço urbano 14 .Assim, “estar no entremeio” é admitir uma 
formação ambígua que estabelece arranjos de tempos e espaços do(s) 
“aqui(s)” e “lá(s)”, acomodando – com maior ou menor efemeridade – 
sentidos nem totalmente referenciados a partir de seu contexto de 
emergência, e nem totalmente relacionados (e condicionados) a forças de uma 
realidade “externa” (AUGE, 2010; LUZ, 2008; BRIGHENTI, 2013; NETTO, 
2008; TEYSSOT, 2013; IRAZABAL, 2014). 

“A ponte reúne enquanto passagem que atravessa” (BHABHA, 1998, 
p.24, grifo original). Neste trecho Bhabha resgata a reflexão de Simmel que 
em um de seus textos usa a figura da “ponte” para dar a ver que os 
isolamentos, fechamentos, rupturas, cisões são tão realizados socialmente 
quanto as experiências de conexão, reunião, reencontro daquilo que se supõe 
estar afastado: “we experience as connected only what we have previously 
isolated in some way […]. We are, at each moment, the ones who separate 
what is connected and connect what is separate” (SIMMEL, 1994, p. 5). 

Explorando as palavras de Simmel é possível interpretar que, estes 
momentos de conexão, borda, fronteira, despertam possibilidades de 

                                                
13 Por isso usamos aqui: a) “zonas” – para referir-se a multiplicidade no sentido de “muitas de 
si mesmo” que podem se sobrepor, concorrerem, se atravessarem, romperem. b) “de” – 
preposição que não define algo em específico, algo em particular (diferente de “do”). 
Escrevemos então ”zonas de entremeio”, ao invés de “zonas do entremeio”. 
14Rosane Araújo sustentou em sua obra A cidade sou eu que: “não há distância/diferença 
entre realidade e representação simbólica [da cidade]” (ARAÚJO, 2010, p.35). O que ela quer 
dizer é que “a cidade é o lugar onde habitamos, mas ela é também aquilo que habita em 
nós”. Os lugares da cidade (que habitamos) não são necessariamente fixos, ao contrário, eles 
se deslocam com e nas pessoas. Existe aí uma impossibilidade de separar cidade e sujeito, 
um não existe sem o outro, logo não é possível falar de cidade sem falar de nós mesmos e de 
como elas nos habitam. É por isso também que cabe falar de “cidades” dentro da cidade. 
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experiências e sociabilidades alternativas à fragmentação social dos espaços 
urbanos: na cisão, na fissura, as zonas de entremeio também são contingentes 
– como a possível “ponte” que reúne. 

A capacidade dos entremeios de assimilar, relacionar e produzir 
significados de tempos e espaços, motiva-nos explorar este fenômeno do 
“liminal” como outra possibilidade de produção do espaço público. Por 
imantar o encontro entre práticas e contextos sem, entretanto, negligenciar a 
dimensão concreta da cidade como meio ativo, as zonas de entremeio 
retomam fragmentos do tecido urbano – por vezes ordinários – como espaços 
performativos, flexíveis, permeáveis, capazes de transbordarem a geografia 
que os “contêm”: 

In our correlated world, the lives and practices of many individuals 
and communities often transcend the boundaries of particular 
cultures and localities, destabilizing previous geographic and power 
arrangements. […] Such places are new assemblages of “heres” and 
“theres” spanning plurilocally, and places that have fragments of 
“theres” embedded in their actual “heres” (IRAZÁBAL, 2014, p.2). 

Nestes “locais” de transição, as identidades, sentidos, materialidades, 
poderes estão em regime intervalar: estão sendo realizados e remoldados por 
integrações que são capazes de se estabelecer tanto pelo consenso como 
pelo dissenso. Suas formas e localizações, por isso, não fazem parte de 
predições já que será nas passagens, cruzamentos que ganharão forma e 
alargarão bordas de espaço e tempo15 (TEYSSOT, 2013). “ ‘To cross the line 
between’ is to give corporeality to this threshold line of transition. The location 
of the in-between comes to existence in the exact moment when the boundary 
line is crossed, overcome and experienced” (LUZ, 2008, p.144). 

As dinâmicas intervalares próprias dessas zonas são marcadas por 
coexistências nem sempre pacíficas, já que camadas de diferentes códigos se 
irrompem gerando, por vezes, pontos de tensão. Estas dinâmicas provocam a 
suspensão provisória de conteúdos políticos-culturais associados a um recorte 
do espaço e tempo – aspecto que será mais debatido posteriormente. Assim, 
os sistemas simbólicos que estão em jogo nessas zonas se encontram em 
“regime intervalar” em duplo sentido: tanto as condições socioespaciais e 
culturais existentes onde eles se realizam são, por um momento, 
descontinuadas; como também os sentidos que por ali passam em busca de 
legitimarem-se. 

                                                
15Um “alargar” que aqui tem sentido de dilatar pelas conexões que aí ocorrem. O “aqui e 
agora” se converte em “aqui(s)”-“lá(s)”-“presente(s)”-“passado(s)”: simultaneidades que se 
chocam e dilatam as percepções, ações, interações, significações a partir de múltiplas 
referencias espaço-temporais. 
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Ao termos aí regimes do intervalo estabelecendo “interações de 
entremeio” – aqui(s) e lá(s), eu(s) e outro(s), nós e eles, passado(s) e presente(s), 
etc (NETTO, 2008; IRAZÁBAL, 2014) –, este campo abre momentos de 
negociação que, por reunir diferentes táticas coletivas e individuais, assume a 
alteridade como atributo que lhe é próprio. 

Sua indeterminação não permite dizê-lo como fenômeno que se dispõe 
a priori: as zonas de entremeio estarão sempre em atualização. Por essa razão, 
elas são essencialmente do eventual, ou seja, permanecem em ocorrência e 
ganham forma de modo inesperado. Ao não dispor localização que possa ser 
antevista (embora possa ser situável durante sua ocorrência) poderíamos dizer 
que espacialmente falando não seria um campo que “é”, mas sim que “está 
sendo” realizado16, um campo que vem a ser conhecido na ocorrência dos 
encontros (CRESTANI et al, 2017). 

Como apontam Augè (2010), Deleuze (1995) e Teyssot (2013): a leitura 
cuidadosa dos processos socioespaciais deve também admitir a mobilidade, 
as passagens, os trajetos não como algo que “se dá sobre a superfície”, mas 
que definem superfícies imantadas de conteúdos que aí estão em contato. Ao 
visualizar o movimento como aspecto formativo destes campos liminares, 
escapamos dos mapas tradicionais e avançamos no reconhecimento de 
formas de sociabilidades e linhas de força que revelam outras cartografias da 
cidade (AUGÈ, 2010).  

As zonas de entremeio ativam a vivência de distintos “pedaços” de 
espaços e tempos da cidade. Admitindo entrada e saída de linhas de forças 
de distintas ordens, o entremeio se faz como uma figura paralela de espaço e 
tempo “that, by allowing entry, opens up the possibility of being in between” 
(TEYSSOT, 2013, p. 88). Neste estado recíproco de abertura e fechamento 
compõe-se interações que coexistem entre diferentes posicionamentos e 
intenções (TEYSSOT, 2003; LUZ, 2008; BRIGHENTI, 2013). 

Esta formulação propõe outra mirada à produção do espaço público 
tanto no que diz respeito a suas formas como à extensão que elas podem 
assumir. O caráter eventual, móvel, indeterminado das zonas de entremeio 
toma os enunciados, subjetividades, enfrentamentos de forças invisíveis (mas 
sensíveis) como matéria-prima para a formação de espacialidades e 

                                                
16 “Space-time has become the present participle; it is not pre-existent, it is not present but 
presencing, a threshold of disclos-ing, and appear-ing; it is how things become 
apprehensible” (CRANG, 2003, p. 199). 
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temporalidades que, em geral, extrapolam as representações convencionais 
da cidade, questionando sua disciplina e ordenamento17.   

Sua condição de não-acabamento nos permite 
acompanhar/reconhecer estes campo apenas a partir de momentos de 
intensidade18 (que começam e acabam), que enfatizam táticas dispostas na 
criação de novas experiências “do espaço público [como] um território 
eventual de episódios de territorialização / desterritorialização tão 
desconcertantes como intensos e produtivos” (ARROYO, 2007, p. 05). Ao 
valorizar a duração, o fugídio, a abertura, escapam da retificação normativa e, 
ao contrário, exploram a autonomia das micro-interações sem preocupar-se 
com permanências das irrupções que suscitam, na medida em que as 
transformações que provocam são implícitas a sua própria formação. Em 
outras palavras: essas zonas podem ser tanto fins em si mesmas, como 
também serem dispositivos criativos de uma realidade outra de significação 
do espaço público. 

A abordagem destes campos liminares se assume como uma estratégia 
de análise e olhar crítico para a movimentação de lugares e poderes; para a 
necessidade de uma cartografia mais dos fluxos do que das posições fixas; 
para uma formação que se desdobra pelo tempo e espaço (FILHO; TETI, 
2013). Nesta experiência do imprevisível, o cotidiano é retomado não como 
rotina, mas como arena dos estranhamentos e de experiências que encontrem 
na transversalidade de conteúdos plurilocais momentos (mais efêmeros ou 
não) de uma realização distinta do espaço público. 

Como experiência de rupturas, essas zonas assumem uma posição para 
além de fenômeno e objeto de estudo e se mostram uma estratégia flexível o 
bastante para acompanhar a instabilidade das formas sociais da cidade 
contemporânea (DELEUZE; GUATARRI, 1995; ARROYO, 2012). Existe nesta 
opção metodológica, a retomada de regimes de visibilidades e invisibilidades, 
do dizível e silenciado, de textos e subtextos implicados nas práticas coletivas 
que atualizam constantemente os sentidos do espaço urbano. Fica claro que 
tratamos então de uma formação de natureza rizomática19, precisando admitir 

                                                
17As a setting, the ‘in-between’ is a potential site of subversiveness precisely because the 
positive rendering of the gaps it describes simultaneously links and separates opposed 
conditions in just the ways that overly rationalised buildings and cities attempt to erase 
(COLEMAN, 2015, p. 99). 
18 No sentido que será apresentado na sequência. 
19 “O rizoma é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, desmontável, reversível, 
suscetível de receber modificações constantemente. Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar- 
se a montagens de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um grupo, uma 
formação social” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.22).  
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a instabilidade das linhas pelas quais ela foge sem ter “para onde” (DELEUZE; 
GUATARRI, 1995): 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra sempre no 
meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas 
o rizoma é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe o verbo 
"ser", mas o rizoma tem como tecido a conjunção "e... e... e..." Há 
nesta conjunção força suficiente para sacudir e desenraizar o verbo 
ser (DELEUZE e GUATARRI, 1995, capa do livro).  

Utilizando o campo da botânica como recurso para desenvolver o 
enunciado de rizoma, os autores trazem o aspecto subterrâneo desta 
formação como aspecto também a ser levado em conta: por assim ser, o 
rizoma não oferece uma visibilidade imediata (FILHO; TETI, 2013), sua forma 
é naturalmente profunda, complexa e incontornável. 

Assim, estar “entremeio” – novamente – não é estar “no meio” de 
polaridades ou de espaços e tempos opostos, mas sim “em meio” a uma 
multiplicidade de relações. Na multiplicidade, o entremeio mantém um estado 
de co-presença de elementos, retoma a cidade como elo criativo e não 
permite pensa-la como “reflexo” de sentidos que se determinam por 
formações e lógicas externas do tipo “causa-efeito, infraestrutura-
superestrutura, sujeito-objeto, imagem-mundo, signo – significado” 
(ARROYO, 2012, p. 01). 

Esta multiplicidade sugere uma formação espacial sociologicamente 
mais aberta e possível na diferença, ao estranho e, por isso, potencialmente 
viabilizando a realização do público (SENNETT, 1992). 

Quando sugiro que os entrelugares configuram e qualificam os 
espaços urbanos como espaços públicos, é exatamente porque são 
eles que se tornam locais de visibilidade, de disputas simbólicas, 
práticas e da busca de reconhecimento público da diferença. Esse 
tipo de espaço resulta de uma espécie de desentendimento 
(Rancière, 1996) entre os sentidos construídos pelos lugares - que 
refletem diferentes e desiguais representações, relações sociais e 
modalidades de interação (LEITE, 2010, p. 12) 

Deleuze reconhece que os elementos, ou as formas que se fundam na 
multiplicidade “torna possível a manifestação da diferença enquanto liberada 
de toda subordinação” (DELEUZE, 2006, p. 174). A posição do entremeio, por 
admitir justaposição de conteúdos que estão em jogo recíproco, esclarece, 
portanto, a multiplicidade como fator fundante e, por isso, revela espaços de 
um tipo de prática social própria da vida pública (de atributos esclarecidos no 
capítulo 1). 

Explorar as “zonas de entremeio” apresenta-se como parte de uma 
hipótese de superação das dicotomias como do público e privado, buscando 
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reconhecer formas sócio-espaço-temporais que produzem o espaço urbano e 
seus conteúdos correspondentes, tentando evitar as polaridades para 
aprofundar sobre outras instâncias da realidade:  

Esses	"entre-locais"	fornecem	o	terreno	para	a	elaboração	de	estratégias	de	
subjetivação	 -	 singular	 ou	 coletiva	 -	 que	 dão	 início	 a	 novas	 signos	 de	
identidade	e	postos	 inovadores	de	colaboração	e	contestação,	no	ato	de	
definir	a	própria	ideia	de	sociedade	(BHABHA,	1998,	p.20).	

 
Ao contestarem os sentidos físicos, sociais e culturais que se 

pressupõem contínuos, estas zonas alteram qualitativamente nossa relação 
com o espaço urbano: “As bordas atualizam, expressam e significam 
diferentes espacialidades e temporalidades da cidade” (ARROYO, 2012, p. 4).  

As zonas de entremeio não possuem uma necessária correspondência 
funcional – ou em termos de “programa” para utilizar um vocabulário mais 
arquitetônico. Elas comparecem como um potencial de diferentes tipos de 
engajamentos e práticas que não necessariamente se amparem em usos, ao 
contrário, tendem a desviar destes. Por isso, também, não podem ser tomadas 
como estratégias em projetos urbanos, ainda que mereçam atenção (sem a 
tentativa de enquadrá-las) como situações que informam novas espacialidades 
na produção do espaço. 

Sua estética de “mapa-aberto” – sem borda para espaço e para tempo 
– aponta para a formação de uma geometria da simultaneidade que, pelo 
movimento que lhe é próprio, captura linhas e estabelece elos. Sua 
indeterminação solicita o desapego a forma fixas do espaço público, e 
convoca atenção às conexões que é capaz de imantar, romper, (re) moldar. 

Assumindo a construção até aqui conduzida é necessário insistir que, 
portanto, estas zonas liminares não correspondem necessariamente20 a vazios 
urbanos, interstícios ou a espaços remanescentes, mas primariamente a 
campos sócio-espaço-temporais: intensos e de interações significativas, que 
fogem à reprodução de si mesmo, que manifestam diferentes graus de 
contato e hibridização de significados individuais e coletivos (BRIGHENTI, 
2014; IRAZABAL, 2014) e revelam cartografias outras do espaço público 
(ARROYO, 2007). 

Cartografias que enfatizam o próprio espaço público como ocorrência, 
e não que descrevam ocorrências sobre o espaço público; que o retomam 
como um devir, experiência a ser descoberta e que não pressupõe 
continuidade (ARROYO, 2012); cartografias que levem em conta o espaço 
público como atuado, que não o convertam como superfície por onde se dão 
relações, mas o investiguem como a própria realização; cartografias abertas às 

                                                
20 Embora também possam ganhar forma nestes locais. 
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chances de conexões contingentes que “produzem heterogeneidade, 
multiplicidade e rupturas significativas” (ARROYO, 2012, p.99). Cartografias 
que, por fim, admitam ser cruzadas, alteradas, rompidas e reconstituídas por 
conteúdos de tempos e espaços, capazes de compreender tais cruzamentos 
como tramas que nos levam a contextos onde a realização do espaço público 
reencontre um horizonte possível. 

Tais cartografias convidam a pensar no espaço-tempo como produção 
fluída, e não apenas como recipientes; para pensar temporalidades e 
conteúdos que imantam para além do tempo diacrônico. A preocupação 
nestas cartografias de entremeios se direciona mais às praticas – a cartografia 
também como uma prática, mais do que representação. Ou como Crang 
indica: um tipo de cartografia “menos preocupada com uma questão de 
"quão preciso é isso?" e mais engajada em explorar "o que acontece se eu 
mobilizar isso/aquilo?" (CRANG, 2003, p. 194). 

Por essas razões – em termos metodológicos –  para leitura e análise 
das zonas de entremeio encontramos na cartografia um modo de orientação-
experiência, e não como adoção de um vocabulário aleatório. Entendemos 
que o olhar cartográfico tem a capacidade de percorrer linhas singulares da 
produção destas zonas liminares; de explorar as dobras de espaços e tempos 
existentes em rede; de estrategicamente observar não pela totalidade – nem 
seria possível –, mas pelas especificidades destas formações que são 
apreensíveis por uma contemplação lenta e atenta dos percursos. 

Como veremos no próximo capítulo, nossas cartografias irão perseguir 
caminhos imprevistos 21 , iniciando pela deriva e lentamente se deixando 
levar/desdobrar pelas intensidades que emanam. Neste sentido, antes de 
avançar para o momento de campo, investimos um breve momento para 
qualificar o que seriam intensidades neste projeto de pesquisa, explicitando a 
importância deste conceito como operador na exploração de zonas de 
entremeio. 

 

3.2. DO CONCEITO DE INTENSIDADE: UMA QUALIFICAÇÃO MAIS 
PRECISA  

 

Nossa tese vem pontuando, entre distintos argumentos, que é na 
qualidade e não na quantidade das interações sócio-espaço-temporais que o 
espaço público pode ser reconhecido como tal. É claro também que uma 

                                                
21 Quero dizer: sem uma definição prévia de suas rotas, bem como dos elementos que precisa 
levantar. 
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maior quantidade de interações pode resultar em contextos, momentos, 
tempos, eventos etc ainda mais notáveis, ou – para incorporar o conceito em 
discussão –: mais intensos. Mas a quantidade não os definem. De modo inicial, 
para nós o sentido amplo de intensidade poderia ser entendido 
sinteticamente como: manifestação dada pela reunião e interação de meios 
eficientes22  que conferem diferentes graus de notoriedade a determinada 
situação. Essa primeira incursão merece desenvolvimento. 

Na definição básica do termo intensidade encontramos que – sendo a 
qualidade do que é intenso – é aquilo que “se manifesta ou se faz sentir com 
abundância, vigor”, “que ultrapassa as medidas do habitual” (HOUAISS, 
2001). Logo, para aplicar tal conceito em estudos urbanos, é necessário 
entender a intensidade (ou intensidade dos espaços urbanos) como uma 
manifestação que se caracteriza qualitativamente. Seu próprio entendimento 
primário explicita esta condição quali-valorativa: “que se manifesta ou se faz 
sentir”, diferentemente da densidade, por exemplo, que é uma relação (dada) 
“entre quantidade de unidades por continente”. 

Enquanto que para o aumento de densidade é necessário o aumento 
da concentração de unidades por determinado continente, propomos que 
para o aumento da intensidade seria necessário o reforço de meio(s) 
eficiente(s) ativos conjugados para um determinado fim, e que estejam em 
interação para que ganhem notoriedade. Netto et al. (2012, p.262), ao 
investigar sobre as condições de copresença e relações integrativas no espaço 
urbano, afirma: “intensidades [...] operam em conjunção com diferenças, 
incluindo aquelas de natureza simbólica”. Jacobs (2000) já argumentava que 
espaços públicos mais intensos, vibrantes, estariam diretamente relacionados 
com a emergência do aumento de interações entre os diferentes e que, 
quanto maior esta diversidade, mais chances existiram para a manifestação de 
intensidades23.  

Importante observar que, sendo a intensidade uma “manifestação”, os 
espaços urbanos intensos podem tanto ser assim reconhecidos porque 
sustentam continuamente meios que reforçam interações que lhes garantem 
tal dinâmica, como também (e mais comumente) manifestarem-se como 
“focos” de intensidades efêmeras, eventuais. Ao utilizar a palavra “eventuais” 
não nos referimos aos eventos ligados a organizações institucionalizadas. Ao 
contrário, adotamos o seu sentido como aquilo que ocorre no ordinário da 
vida urbana, na contingência das interações sociais.  

                                                
22 Uma eficiência que varia de acordo com o que está sendo colocado em questão. No nosso 
caso: zonas de entremeio como momentos potentes da realização do espaço público. 
23 Embora – como veremos no capítulo de campo – a diversidade não seja necessariamente 
fator para reconhecermos momentos intensos. 



	 142	

A intensidade associada a esses “eventos” ou focos de atos, práticas 
coletivas corriqueiras da cidade não é necessariamente perdida após sua 
ocorrência (LOW, 1996; CHION; URQUIZO, 2008). Dependendo do grau de 
intensidade de determinada situação – ou seja, de como os meios que a 
habilitaram se agregaram e foram sentidos, percebidos e/ou apropriados 
pelos sujeitos e pelo próprio contexto –, é possível que tal contexto 
permaneça sublinhado como intenso (por tempo indeterminado). 

A intensidade então é, nesta formulação, a dimensão da ênfase, e não 
do volume; das interações, e não da mera coexistência; do momento criativo, 
e não do pré-disposto; daquilo que é significativo, que ganha sentido pelo 
contraste, e não do que é homogêneo ou regular (CRESTANI, 2016; 
CRESTANI; ALVES, 2016). Quanto a isto, tomo a contribuição de Sennet: 
“Emphasis is an act that veers toward exaggeration. The italicized word, for 
instance, serves as a marker that it is important. Emphasis is a concentration of 
meaning“ (SENNET, 1992, p.117, grifo original)24. Deste modo, pensamos a 
intensidade também como uma estratégia de enfatizar determinado 
significado, e isto implica dizer que os meios eficientes que (agregados ou 
reforçados) dão sensibilidade a espaços-tempos intensos não são neutros e 
possuem conteúdos de ordens político-culturais. 

Sendo manifestação de interações entre conteúdos, a intensidade 
encontra a “comunicação” como um componente que lhe é próprio. Espaços-
tempos intensos serão habilitados por práticas conjuntas, na comunicação de 
significados e conteúdos que, mesmo quando divergentes entre si, podem ser 
interpretáveis, legando consequências diversas sobre os contextos físicos e 
sociais que estão envolvidos neste processo. 

A intensidade torna sensível o contraste semântico dos diferentes 
momentos e ritmos da cidade por onde ganha “forma e expressão. Este 
contraste é dado porque ela ganha ênfase (retomando o entendimento de 
Sennett) pela diferença, expondo o caráter extraordinário que certas 
interações aí existentes são capazes de gerar (DI GIOVANNI, 2015). Esse 
contraste gerado pela intensidade explica seu potencial de ser percebida, 
sentida por alguém que está de “fora”, ou seja, por sujeitos que, embora não 
necessariamente estejam participando ativamente neste processo, ainda 
poderão notar a distinção, a particularidade de dada situação (intensa) em 
relação às demais que o cerca.  

Fazemos então uma última ponderação da diferença entre densidade e 
intensidade nos/dos espaços urbanos. Densidade e intensidade possuem uma 

                                                
24	Tradução:	A	ênfase	é	um	ato	que	se	volta	ao	exagero.	A	palavra	em	itálico,	por	exemplo,	serve	como	
um	marcador	do	que	é	importante.	Ênfase	é	uma	concentração	de	significado	
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linha tênue de diferenciação, mas que é necessária para que não se 
empobreça o alcance que ambos conceitos possuem como instrumentos 
interpretativos da cidade. Entenda-se aqui que não pretendemos assentar a 
reflexão em uma tradição de dicotomia epistemológica. Ao contrário, esses 
conceitos são complementares e por isso mesmo são de difícil distinção o que, 
inclusive, talvez explique seu uso como sinônimos em diversos debates25.  

Pela conexão entre essas duas expressões, um espaço denso – já que 
dispõe de concentração de corpos – pode eventualmente oportunizar a 
copresença e interações que engendrem intensidades diversas, e isto já foi 
amplamente defendido por diversos autores, tais como:  Dittmar e Ohland 
(2003), Ewing (2008), Gehl (2010), Hillier (1984), Jacobs (1961), Salingaros 
(1998), todos esses reunidos na obra de Cho et al. (2015). Entretanto, se é 
verdade que a densidade pode comparecer como potente indicador da 
animação da cidade, por outro lado é preciso ponderar que isoladamente ela 
não dá conta de indicar relações intersubjetivas da realização do espaço 
público, enquanto a intensidade nos aproxima muito mais dessa verificação. 
Resumimos assim que “nem todo espaço denso é intenso, o contrário também 
é verdadeiro” (CRESTANI; BRANDÃO, 2017, p. 12). 

Neste sentido, discordamos aqui que densidade seja condição para 
encaminhar interações que despontem intensidades. Concordamos que, pela 
alta concentração de pessoas e, portanto, de uma diversidade possível (mas 
não garantida) os espaços mais densos apresentam chances de intensidades 
complexas, mas para tal devemos averiguar a variedade e qualidade das 
interações que aí se desenvolvem, e não limitar a observação a uma relação 
de mera compactação e volume das atividades (que nem sempre envolvem 
inter-ação).26  

Uma grande densidade de pessoas pode, por exemplo, ser sinônimo 
de uma grande compactação de um grupo homogêneo entre si, ou mesmo 
quando não homogêneo, que não ofereça um quadro de interações 

25 Mesmo nossa tese apresentou tal imprecisão num primeiro momento de aproximação de 
campo – no Largo da Ordem, em Curitiba – quando apontamos certas concentrações de uso 
coletivo do espaço público como expressivas de intensidades distintas sem, no entanto, 
qualificar o teor dessas concentrações. Considerando a evolução da reflexão que aqui 
apresentamos, diríamos agora que esses núcleos mapeados seriam mais correspondentes de 
densidades do que intensidades propriamente ditas, porque foram definidos (mapeados) em 
função de concentração de pessoas usando determinado espaço, mas não foram esclarecidos 
em termos de jogos de força, ritos, interações entre conteúdos, etc. 
26 E que podem corresponder – como discutimos no capítulo 2 – a espaços de mera agregação 
funcional (ALVES, 2007) sem que sejam substantivas de interações, copresença, mútua 
afetação, pluralidade e apropriação. 
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significativas (dos sujeitos entre si, e deles com o entorno) que possibilitem a 
ênfase, o contraste, a contingência criativa – atributos próprios da intensidade. 

Desta forma, embora indicador importante da vitalidade do espaço 
público, a densidade não é em si predicado de ações individuais e/ou coletivas 
que criem laços de uma urbanidade da diferença, interação e comunicação. 
Diferentemente, a intensidade necessariamente é uma dimensão da “inter-
ação”. Por romper ou no mínimo descontinuar dinâmicas de uma realidade 
assimilada, a intensidade parece se justificar como este elemento capaz de 
orientar nosso olhar para a qualidade das trocas, deslocando-nos das 
corriqueiras leituras urbanas e suas sínteses e levando-nos em direção a 
descoberta de interações que emanam conteúdos de ordens por vezes 
desconhecidas. É assim que reapresentamos a intensidade como um canal de 
elucidação de zonas do entremeio. 

A busca por indícios27 de intensidade será a pista que perseguiremos 
para rastrearmos momentos de entremeio e o que eles podem oferecem 
como um caminho possível do reconhecimento do espaço público 
contemporâneo. Finalmente, nossa proposta reitera aquele teor inicialmente 
mencionado sobre uma abordagem topológica da realidade – não poderia ser 
diferente para este programa –, caminhando entre de memórias, histórias, 
práticas, ditos e não ditos que revelam intensidades distintas do cotidiano 
percebido, narrado e vivido dos sujeitos. 

27 Ou: relações que a despontem. 
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Como apontado no princípio do trabalho, o espaço público aqui é tido 
antes de mais nada como uma forma social que privilegia o encontro, 
interação de diferenças, possibilidade da diversidade, co-presença, do 
conflito e dissenso, e manifesta um sistema simbólico coletivamente erigido 
(DELGADO, 2011). Neste sentido, a referência concreta do espaço público 
(em geral associado a espaços abertos tal como ruas, calçadas, praças, 
parques etc) não basta e nem sempre é representativa de sua essência como 
forma social e política segundo as qualidades anteriormente citadas, embora 
claramente seja uma dimensão determinante para a realização do espaço 
público, já que é nela que as práticas que lhe atribuem sentidos ganham 
forma.  

Este descolamento entre forma e conteúdo do espaço público é 
acentuado na cidade contemporânea que se vê incorporada como elemento 
estratégico de reprodução do capital, de processos de empresariamento que 
direcionam a domesticação de paisagens, tornando as micro-geografias 
urbanas cada vez mais suspensas de suas relações específicas e conectando-
as a redes de conteúdos estandardizados –  assunto este que já discutimos 
neste trabalho1. Tendo em conta todo esse contexto, a vida no/do espaço 
público bem como sua essência como forma social tende ao enfraquecimento 
e fragilização, perdendo intensidade frente às determinações vinculadas ao 
domínio da privatização. 

Contudo, se é verdade que tais condições tendem a produzir um 
espaço urbano cada vez mais “amnésico” (CARLOS, 2007), quase sempre 
interrompido/inviável por tempos e espaços da rapidez (INNERARITY, 2011; 
RIZEK, 2012), por outro lado o cotidiano ainda guarda episódios criativos, 
alternativos, responsivos, desviantes às formas de normatização e controle que 
pesam sobre a cidade e suas formas de sociabilidade. Estes episódios nem 
sempre se mostram à primeira vista e nem em situações espaciais previsíveis: 
eles operam silenciosamente e ganham força quando menos se espera. 

Seguindo este pressuposto apontamos: as experiências do/no 
cotidiano da cidade merecem/solicitam demora para que se reconheçam as 
possibilidades do espaço público. Por não se restringirem a usos e formas 
previstas do ponto de vista do desenho urbano e normas, as experiências do 
ordinário superam estas condições por meio de apropriações que (re)criam 
sentidos e podem reestabelecer (ou mesmo inaugurar novas) expressões 
concretas e simbólicas. 

1 Ver discussão no capítulo 02. 
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É no cotidiano que distintas ações, apropriações socioespaciais 
aparecerão (em suas formas, estruturas e conteúdos); é atravessando-o que 
por ele também somos atravessados e sensibilizados por transformações 
(materiais e imateriais) que alteram nossa experiência diária com o espaço 
urbano. O cotidiano comparece aqui então como locus e momentum 
privilegiado de interações socioespaciais que dão sentido e vida para a cidade 
(LEFEBVRE, 2006; CARLOS, 2007). Pela vivência de experiências no cotidiano 
é que surge o interesse de investigação das interações socioespaciais, com a 
suspeita de que aí poderemos nos deparar com momentos de reconciliação 
possível entre forma e conteúdo do espaço público. 

A trama e a qualidade das interações que guardam o sentido 
constitutivo do espaço público encontrará no cotidiano meio e os recursos 
(materiais e simbólicos) de desencadeamento, sendo impossível o 
negligenciarmos do ponto de vista da experiência, investigação e debate 
qualitativo do espaço público. 

Nos parece claro, portanto, que pensar o espaço público – tanto 
teoricamente como em sua prática – requer que não apenas levemos em conta 
o cotidiano, mas que avancemos explorando-o como meio elucidativo: “Na
apropriação (cotidiana) 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, p. 12).

Para tal, tratamos aqui de um cotidiano no sentido Lefebvriano, aquele 
que não é da mera repetição, mas do espaço da realização da vida, da 
imprevisibilidade que oportuniza que o novo apareça: 

Here everyday life is compared to fertile soil. A landscape without 
flowers or magnificent woods may be depressing for the passer-by; 
but flowers and trees should not make us forget the earth beneath, 
which has a secret life and a richness of its own (LEFEBVRE, 1991, p. 
87). 

O alcance do quadro teórico-prático Lefebvriano ultrapassa o universo 
desta tese, abrangendo escopos de análise da realidade que não são aqui 
explorados2. Entretanto, o modo como o autor desenvolve a compreensão da 
cidade como espaço social, associando sua (re)produção ao cotidiano como 
momentum e locus criativo, nos direciona à exploração da dimensão vivida, 

2 Uma vez que o foco aqui é o processo de ressignificação do espaço público contemporâneo 
e também porque o trabalho não se trata de uma tese sobre a teoria de Lefebvre e seu 
alcance, mas a entende e adota como perspectiva na exploração crítica do espaço público 
pela via do cotidiano. Outros trabalhos se debruçam de modo muito mais abrangente sobre 
a tese Lefebvriana na análise da cidade como, por exemplo, a obra de Ana Fani Carlos: “O 
espaço urbano: Novos Escritos Sobre a Cidade” 2007. 
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ativa – primordial para o reconhecimento do espaço público como forma 
social. Seu projeto questiona o pensamento cartesiano e matemático do 
espaço – tão arraigado na arquitetura e urbanismo 3  –, para recuperar e 
argumentar em favor de trazer práticas sociais do cotidiano à centralidade do 
debate da produção do espaço. O argumento do autor retoma o espaço como 
obra que não pode ser sintetizada como objeto autônomo.  

Junto ao seu procedimento revolvemos pouco a pouco o contributo 
dos quatro autores trabalhados no capítulo 1 – Arendt, Habermas, Goffman e 
Sennett –, porque entendemos que, em relação ao espaço público, o debate 
lefebvriano não toca suas dimensões da maneira como elas nos importam para 
este trabalho4. Na verdade, Lefebvre não trabalha exatamente com espaço 
público como categoria 5 , sendo necessário convocar os autores que 
propriamente nos fornecem repertório sobre suas dimensões sociais, políticas 
e físicas. Assim, nos servimos da sua teorização acerca do cotidiano porque 
ela traz elementos subjacentes a realização do espaço público, embora 
entendemos que ela, isoladamente, não contorne seu entendimento. 

Em Lefebvre, o cotidiano é o lugar onde reencontramos o que ele 
chama de: “conteúdo positivo” da experiência urbana, ou seja, ações e 
interações que escapam, subvertem, fogem das formas alienantes do espaço 
urbano - estas que sempre excluem o “outro” como parte da realidade: 
“alienation is not only economic, it is the inability in all areas of life to grasp 
and to think the other” (LEFEBVRE, 1991, p.6). Sua obra sugere que 
observemos com demora os episódios do cotidiano, pois eles retêm a 
capacidade de liberarem-se da realidade alienante e homogeneizadora 
aparentemente irredutível: “everyday life [as formulated by Lefebvre] has the 
potential for subverting social processes and spatial practices that otherwise 
can seem total and eternal” (COLEMAN, 2015, p. 63). Nesse sentido, vimos 
que Goffman nos ofereceu um aparato teórico-conceitual detalhado para 
explorar como os espaços e tempos do cotidiano podem ser recursivos (ou 
seja, não apenas pano de fundo) das interações que aí ganham forma.  

Henri Lefebvre retoma pelo cotidiano relações que dão sentido à 
cidade como espaço social que se (re)produz entre modos de apropriação do 
homem (CARLOS, 2007). Será pelo cotidiano que ele vai reconhecer a 

3 “Foremost amongst Lefebvre’s objectives in The Production of Space is to mount a challenge 
to the idea of ‘geometrical space’ and the idea of space as ‘an empty area’. Lefebvre attributes 
the rise to the dominance of a view of space as empty to Descartes and the absolutist 
tendencies of ‘Cartesian logic’.[…] Although an understanding of architecture and the city as 
social concerns might exist, an abstract and mathematical detachment overshadows the key 
task of city making as the production of social space” (COLEMAN, 2015,p.59). 
4 Importância essa já explicada na introdução e capítulo 1. 
5 Mas sim com a produção do espaço social que é muito mais amplo. 
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experiência do mundo em comum que implica apropriação como ato do se 
fazer, (re)modelar, produzir o espaço de modo consciente e espontâneo, 
acompanhada de imprevisibilidade e, portanto, podendo sempre despertar o 
desconhecido6. O tempo aí se inclui de modo que “a apropriação não pode 
se compreender sem os tempos, os ritmos de vida” (LEFEBVRE, 2006, p. 232). 

Ao sustentar-se na fecundidade do cotidiano, a tese Lefebvriana 
configura – como nas palavras de Ana Fani Carlos –: um método para estudar 
a cidade contemporânea (CARLOS, 2015). Investimos no cotidiano como via 
exploratória-analítica sob a suspeita de que por aí possamos aproximar-nos 
de modo crítico das interrelações físicas, socioculturais e políticas do espaço 
público, evitando a repetição do conhecido diagnóstico de sua falência na 
tentativa de avançarmos de modo mais propositivo sobre suas possibilidades. 

O trabalho de Lefebvre contribui no sentido de enxergar o espaço 
como produto de práticas socioespaciais específicas. Para isto, ele propõe 
uma tríade – ou como ele prefere chamar “três momentos”–  como planos que 
interatuam e atravessam o cotidiano: espaço percebido, espaço 
imaginado/concebido e espaço vivido. Essas três dimensões existem e se 
relacionam em estado de incerteza, não havendo hierarquia, pré-disposição, 
ou ordem a ser obedecida entre elas: 

Essa figura triádica não termina numa síntese como no sistema 
hegeliano. Ela liga três momentos, que permanecem distintos entre 
si, sem reconciliá-los numa síntese – três momentos que existem em 
interação, em conflito ou em aliança entre si (LEFEBVRE, 2004, p. 
12). 

O espaço percebido comparece em sua obra como aquele relacionado 
às práticas (materiais) que envolvem ativamente o sujeito e todo o seu 
aparelho sensório na produção e reprodução do espaço. Ou seja, Lefebvre 
não fala de uma percepção “de fora” - que estabeleceria uma relação de 
afastamento e neutralidade entre sujeito e espaço. Ao contrário, ele fala de 
um espaço que se designa, vive e se percebe a partir de interações 
socioespaciais cotidianas que valorizam e se fundamentam na relação 
consciente sujeito – materialidade e necessariamente implicam um sistema 

6 Neste aspecto – embora existam distinções sobre o modo como estes autores trabalham o 
cotidiano –encontramos uma certa ressonância entre Lefebvre e Arendt, quando ambos 
reconhecem a importância do particular, da necessidade de relativizarmos a universalidade 
da regra para reconhecer a contingência da ação, manifestada de forma livre e legítima pelos 
sujeitos e que edifica o mundo em comum. Arendt ainda nos convoca a aprofundar na 
exploração desse mundo em comum em termos políticos da ação e de expressões que deem 
a ver: modos diversos de subjetivação aí presentes; o exercício de pluralidades e o 
estabelecimento de regimes de intervisibilidades como atributos constitutivos do espaço 
público. 
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sócio-político (LEFEBVRE, 2007, p. 307). Esta dimensão envolve a vivência 
(prática) que “abrange a produção e a reprodução, as localizações e os 
conjuntos espaciais característicos de cada formação social" (LEFEBVRE, 2007, 
p.34).

O espaço concebido é em Lefebvre uma imagem abstrata ou parcial do 
espaço que se relaciona à linguagem, às representações em nível de discurso, 
descrições, esquemas que sintetizam, planejamento (como o arquitetônico e 
urbano), teorias e a própria história na medida em que, como discurso, tem 
poder de oficializar conteúdos que se grifam ou não no espaço-tempo. É um 
espaço “ligado às relações de produção e à "ordem" e, portanto, ao 
conhecimento, aos signos, aos códigos e às relações "frontais"(LEFEBVRE, 
2007, p. 59). Na medida em que é basicamente abstração do espaço vivido, 
uma “promessa”, é penetrado também pelo saber e por um conteúdo 
ideológico produzido a partir de intenções específicas de regulação. O 
exemplo mais claro que o autor nos fornece é o do planejamento urbano7, que 
como um todo é fruto de regras e encaminhamentos determinados de acordo 
com a perspectiva do urbanista e do político que encomenda o plano. Por 
estar excessivamente vinculado à representação visual, o espaço concebido 
permanece em um campo de ilusões por pretender capturar ou antecipar a 
vida cotidiana, levando Lefebvre a argumentar: “a imagem mata” (LEFEBVRE, 
2006, p. 97): “ O olhar e a visão tornam-se intercambiáveis, eles permitem a 
simulação da diversidade do espaço social, o simulacro da transparência” 
(LEFEBVRE, 2006, p. 92) 

O espaço vivido envolve um sistema simbólico complexo que se 
constitui no processo de significação que os sujeitos estabelecem com o 
espaço. Não possuindo uma lógica e muito menos uma expressão material 
específica, esta dimensão refere-se a um aspecto sensível que se desenvolve 
pelas apropriações cotidianas, os elos semânticos que se estabelecem com o 
espaço, sejam eles memoráveis (que perduram no tempo-espaço) ou não. O 
espaço vivido, como enfatiza Lefebvre, não é totalmente compreensível: 
sempre permanece algo de indizível das motivações que nos levam a apropriar 
determinado espaço e da significação envolvida neste movimento, qualidades 
impossíveis de serem analisadas completamente e que guardam toda sua 
riqueza:  

É um espaço “cheio de elementos imaginários e simbólicos [que] 
têm sua origem na história - tanto na história de um povo quanto na 
história de cada indivíduo que aí pertence” (LEFEBVRE, 2006, p. 41). 
[...] Ele [o espaço vivido] tem um núcleo ou centro afetivo, o Ego, a 
cama, o quarto, a moradia ou a casa; - a praça, a igreja, o cemitério. 
Ele contém os lugares da paixão e da ação, os das situações vividas, 

7 Que se refere ao espaço urbano (cidade). 



153	

portanto, implica imediatamente o tempo. De sorte que ele pode 
receber diversas qualificações: o direcional, o situacional, o 
relacional, porque ele é essencialmente qualitativo, fluido, 
dinamizado (LEFEBVRE, 2006, p. 72).  

Estes três momentos interagem mutuamente e (re)produzem o espaço 
social de modo ativo e contínuo, o qual, portanto, não pode ser determinado 
a priori. Ao associar a produção do espaço social a um movimento contínuo, 
o autor propõe uma estrutura espaço-tempo relacional em que o processo é
o foco da análise “segundo suas qualidades e propriedades, segundo as
sociedades (modo de produção), segundo as épocas. As relações entre esses
três momentos – o percebido, o concebido, o vivido – nunca são simples, nem
estáveis […], por vezes conflituosas” (LEFEBVRE, 2006, p. 76).

Por valorizar o processo, o procedimento Lefebvriano persegue o devir, 
a indeterminação, a contingência, sem projetar um fim específico8: o cotidiano 
retém a potência “do que pode vir” 9 , do surgimento do outro, das 
resistências, do contraste (CARLOS, 2007). Explorar o cotidiano é permitir-se 
trafegar entre interrogações e deixa-las florescer sem o intento de sintetiza-
las. Como Lefebvre sugere: é preciso falar das experiências do cotidiano e dos 
espaços que elas produzem, mesmo correndo o risco de imprecisões ou de 
deixar escapar alguns aspectos o que, de fato, é natural e sabido que vai 
acontecer porque mesmo que o não-dito encaminhe-se de modo sensível a 
nossa experiência urbana, ele não pode ser inteiramente decifrado 
(LEFEBVRE, 2006). 

O principal objetivo de Lefebvre, portanto, não é uma teoria operativa 
- "direcionada ao próprio espaço", nem a construção de "modelos, tipologias
ou protótipos de espaços"- que pode ser facilmente instrumentalizada, mas
"uma exposição da produção do espaço" (LEFEBVRE, 2006; COLEMAN,
2015). Como ele é fundamentalmente contrário à construção de sistemas (a
afirmação de uma rede de explicações abrangente) – que ele vê como
expressão direta do poder, de abstração e do reducionismo –, ele
inevitavelmente não propõe resultados específicos. É precisamente essa
relutância propor resultados específicos que asseguram as capacidades
generativas duradouras das ideias de Lefebvre (CARLOS, 2007; COLEMAN,
2015): “The basic principles, or suggestive outlines, of the sort of mental

8 “We are concerned [in this project] with what might be called a ‘sense’: an organ that 
perceives, a direction that may be conceived and a directly lived movement progressing 
towards the horizon” (LEFEBVRE, 2006, p. 423). 
9 Este aspecto se aproxima ao debate que Sennett (2007) estrutura em torno do espaço 
público como um sistema aberto que, justamente por essa sua natureza, guarda a capacidade 
de no cotidiano encontrar formas de liberar-se da monotonia, de metamorfosear a partir dos 
atos, práticas, sentidos (SENNETT, s/d, online).  
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framework and atmosphere of what Lefebvre encourages as counter-projects, 
counter-proposals and counter-spaces are there” (COLEMAN, 2015, p. 85). 

Sendo lugar da ação e do conflito; da consciência de si e do outro; de 
apropriações que levam à experiência política da vida em comum; da 
autonomia dos sujeitos; do direito à diferença e ao uso, o cotidiano guarda a 
possibilidade de superação de análises que alcançam apenas a descrição e 
inventários de atividades no espaço urbano (CARLOS, 2007). Deste modo, nos 
permite resgatar – pelo percebido, concebido e vivido – uma linha de 
investigação do espaço público pautada numa relação significativa entre 
sujeitos-espaço. 

Essas três dimensões (percebido, concebido e vivido) são adotadas 
aqui como chaves de exploração de apropriações de distintas ordens no 
cotidiano, as quais serão – em termos analíticos – também interceptadas por 
teorizações adicionais dos autores que mobilizamos no debate do espaço 
público. A apropriação revela-se na teoria lefebvriana como ação (incluindo, 
portanto, o tempo) que demarca o espaço social. Por envolver o 
reconhecimento de si e o modo como o sujeito interage com o mundo-em-
comum (aqui referindo-se àquele sentido arendtiano), a apropriação não 
encerra-se no sentido de posse e implica relações nas quais o espaço não é 
uma entidade neutra10 ou externa às práticas socioespaciais, mas componente 
ativo no ato: 

Um espaço apropriado assemelha-se a uma obra de arte sem que 
dela seja o simulacro. Frequentemente, trata-se de uma construção, 
monumento ou edifício. [...] um sítio, uma praça, uma rua podem se 
dizer “apropriadas”. Tais espaços abundam, ainda que não seja 
sempre fácil dizer em que e como, por quem e para quem, eles 
foram apropriados (LEFEBVRE, 2006, p. 232). 

Ao atravessar o percebido, concebido e vivido, as apropriações no 
cotidiano11 colocam em contato práticas, discursos e significados que não 

10 Como tentamos ilustrar anteriormente a partir de Habermas: o espaço também é ente 
comunicante. Suas formas, funções, disposições concatenam certa linguagem que, portanto, 
implica como um substrato comum (e ativo) sobre o “onde e o como” os sujeitos desenvolvem 
certos tipos de interações. Em Habermas, espaço físico é expressivo de certas lógicas e 
conteúdos e, embora não seja capaz de definir como as ações aí se darão, pode agir de modo 
mais ou menos solidário aos jogos de interações plurais e espontâneas próprios do espaço 
público. 
11 Existem leituras que não associam o “concebido” como uma possível forma de apropriação. 
Na medida em que é discursivo, o espaço concebido pode expressar distintas táticas e 
intenções de apropriação (ou mesmo dominação), seja pela história, pelo planejamento ou 
mesmo por narrativas outras que não se limitam a essas tipologias. Em breve nosso campo irá 
aprofundar sobre esse aspecto, mostrando que o concebido não apenas pode ser perpassado 
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podem ser ditas uniformes e de localizações exatas. Os significados se 
relacionam ao contexto espaço-tempo, e um mesmo contexto pode ser 
incorporado de significados, discursos e práticas tão variados quanto forem as 
diferentes formas de apropriação que nele irrompem. Isto significa que as 
apropriações cotidianas não engessam sentidos de um determinado local, e 
que os locais (podendo imantar sentidos múltiplos) não se organizam apenas 
“um após o outro”, ou “lado a lado”: eles podem ser intercalados, 
combinados, sobrepostos, ou mesmo chocarem-se entre si (LEFEBVRE, 2006). 

Isso quer dizer que os jogos de apropriação cotidiana podem reunir em 
um único local espaços e tempos distintos (“daqui e de lá”) mobilizados por 
cada sujeito e/ou grupo que dele se apropria. Tais apropriações não convivem 
apenas sob um estatuto de concordância entre si, mas também sob a forma 
de conflito. Os conflitos12  podem tanto ocorrer entre formas distintas de 
apropriação que interagem em determinado contexto, como também entre 
tais apropriações e processos de produção da cidade mais amplos que 
tendem a diluir os referenciais simbólicos coletivos específicos. Em outras 
palavras: as tensões que ocorrem na cidade por conta de distintos modos de 
apropriação podem se dar em distintos formatos: ora de modo mais silencioso 
quando diferentes grupos convivem e não se confrontam, mas evitam cruzar 
um pelo “espaço do outro”; ora de modo mais definido em que limites 
(imaginários ou não) são estabelecidos, por exemplo, por sujeitos que 
compartilham um mesmo local como arena de uma atividade; ora de modo 
mais estrutural e transgressor quando as apropriações não obedecem 
regulações e normas que legislam determinado espaço (seja este espaço a 
calçada, rua, terreno, praça, canteiro, parque etc). 

 Porque a apropriação está sempre em ato – que não se finda –, ela 
encontra nesta abertura possibilidades de contornar processos, normas e 
regulações, habilitando – seja pelo conflito ou não –, oportunidades para a 
emergência do que entendemos nesta tese como “zonas de entremeio”. 
Como explorado em capítulo anterior, estas zonas podem indicar a 
experiência distinta do espaço público que, não sendo definida por forma e 
estrutura fixada, se torna reconhecível na mobilidade tanto de apropriações 
que perdurem por certo período, como também de práticas do desvio.  

A apropriação não pode se confundir com uma prática próxima dela, 
mas distinta: o desvio. Um espaço existente, tendo tido sua 
finalidade (sua razão de ser, condicionando formas, funções, 
estruturas) pode se encontrar vago e em seguida desviado. 
Portanto, reapropriado por um uso outro que o primeiro. […] O 

por apropriações, como elas podem ser de distintas ordens e elucidativas de diversos 
processos conflitivos que conformam a realidade. 
12 Condição encontrada em Arendt como primordial ao espaço público. 
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desvio e a reapropriação dos espaços têm um grande sentido e 
podem servir de ensinamento para a produção de espaços novos 
(LEFEBVRE, 2006, p. 234). 

É nisto que Lefebvre aponta como a “produção de espaços novos” – o 
indefinido – que encontramos pistas para as zonas de entremeio: quando 
apropriações, desvios e reapropriações desestabilizam a forma e conteúdo de 
determinada realidade e incitam a experiência de momentos que 
(res)significam o espaço público. Episódios ordinários13 do cotidiano ganham 
outra importância neste programa, porque a causalidade e especificidade que 
lhes são próprias podem ultrapassar sua “humilde aparência” (LEFEBVRE, 
2007) e revelar interações infinitamente complexas e intensas – conectando 
espaços e tempos, materialidades e imaginários, práticas e sentidos. Nos 
momentos mais ordinários do cotidiano podemos ser surpreendidos por estas 
zonas que oferecem a possibilidade transformativa, revelando aquilo que 
Lefebvre chama de “extraordinário”:  “The ‘extraordinary’ revealed in the 
ordinariness of the everyday constitutes its most resistant, even radical, 
moment. Real transformation could even emerge out of such a moment” 
(COLEMAN, 2015, p. 36). 

É a partir de um olhar que explora aspectos qualitativos do 
encadeamento entre apropriações do cotidiano14 e zonas de entremeio (que 
delas podem aflorar), que propomos um modo distinto de investigar o espaço 
público na cidade contemporânea. Sem intenção de simplificar o debate, 
tentaremos perseguir e iluminar pelo cotidiano elementos que nos levem às 
zonas de entremeio como uma estratégia de superar: a) sua representação 
como superfície por onde acontecem relações, para entende-lo (como 
Lefebvre o faz) como produção que é/está em ato e evento; b) suas descrições 
de longe e de fora para experimentá-lo e compreendê-lo enquanto ocorre; e 
enfim apontar para um horizonte teórico-prático propositivo de sua 
(res)significação.  

O quadro 01 ilustra as conexões que até aqui tentamos estabelecer 
como pano de fundo do procedimento empírico-analítico que a tese 
encaminha. Quando falamos de procedimento – e não falamos método – é 
porque entendemos que o argumento que sustenta a tese (das zonas de 
entremeio como este fenômeno produtivo do espaço público) naturalmente 
nos conduz um jeito de estudar relações de modo que não existe um “fim” a 
ser perseguido. Ou seja, de fato formulamos um conceito-hipótese e uma 
estrutura de investigação e análise do espaço público na cidade 

13 Lembrando que, como já consideramos anteriormente, o “ordinário guarda a possibilidade 
do ‘extraordinário’” (LEFEBVRE, 2006; IRAZABAL, 2014). 
14 Em suas dimensões percebido, imaginado e vivido. 
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contemporânea, mas ela é proposta no sentido de abrir um horizonte para o 
qual possamos caminhar sem necessariamente estabelecer uma meta ou um 
formato ideal de estudo: fixa-la como modelo único seria justamente o avesso 
da proposta. 

O procedimento respalda-se no pressuposto de que o reconhecimento 
da (res)significação do espaço público como forma social (desde o escopo que 
vem sendo desenvolvido na tese) deve necessariamente considerar as 
qualidades das interações socioespaciais no cotidiano. Como esclarecido no 
quadro, as zonas de entremeio encontram nas apropriações do cotidiano a 
oportunidade de suas ocorrências, isto porque não há posição no mapa onde 
se possa presumi-las: “Regarding where, there is no site-specific place or 
precise point in the city map that corresponds exactly to the in-between 
location“ (LUZ, 2008, p.150).  

É por isso também que espaço percebido, concebido e vivido – 
atravessados por apropriações do cotidiano – são acessados como “linhas de 
entrada” como uma tentativa de rastrear cartografias do imprevisível. A 
abordagem de cartografias do percebido, concebido e vivido se coloca como 
um exercício de descoberta de conteúdos que cruzam, interagem e 
conformam intensidades expressivas das zonas de entremeio– uma escolha 
que valoriza a experiência-análise e mantém o “mapa” aberto, ou seja, sem 
contornos de espaço e tempo definidos. Mesmo entendendo o risco de o 
processo levar a uma abstração, preferi assim proceder no intento de evitar 
uma sistematização do estudo que tanto enrijecesse a análise como 
obscurecesse a sensibilidade para o que a pesquisa explora na experiência 
real do cotidiano. Importante mencionar que a tríade Lefebvriana participa de 
um pensamento dialético, ou seja, a separação entre o percebido, concebido 
e vivido se dá apenas para efeito de análise e exposição da reflexão, uma vez 
que – como já explicado – estas dimensões se realizam simultaneamente (a 
um só tempo) na produção do espaço.  



Figura 25: Qu	adro referencial da estrutura geral do procedimento empírico e articulação com a hipótese 

Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 
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Ainda, enquanto a tríade Lefebvriana comparece como plano de 
referência por onde encontramos um modo rico de (en)caminhar (n)o campo, 
as noções e teorias que emprestamos dos autores iniciais são conjugadas para 
compor uma lente de experiência e observação do espaço público. 

Existirá neste sentido o esforço de não codificar, encerrar e/ou sintetizar 
o espaço que se revela a partir das apropriações, pois estas cartografias não
se mostram como “produto-fim” de um estudo15, mas sim como instrumento-
meio do (processo de) calmamente observar, pensar e experimentar
momentos do cotidiano que nos sensibilizam às zonas de entremeio. Do ponto
de vista prático, isso significa que as cartografias se encontram em um fazer
constante, não instituem um limite prévio, mas se deixam desdobrar a partir
de apropriações e os conteúdos que elas mobilizam, reavivam.

Sendo um procedimento que se desenvolve, reelabora, esclarece no 
seu próprio fazer, escolhemos não avançar em sua descrição “metodológica” 
e retomar passo a passo o florescimento da experiência em busca do 
reconhecimento do espaço público. 

4.1. CARTOGRAFIAS DE ENTREMEIO – experiências do cotidiano 

o espaço deve ser analisado como, outrora, as coisas no espaço:
descobrindo nele as relações sociais (LEFEBVRE, 2006, p. 134).

As zonas de entremeio não possuem começo nem fim e então uma das 
primeiras questões que naturalmente a acompanham é: por onde persegui-
las? O campo aqui, diferentemente de grande parte das pesquisas, não se 
apresenta obedecendo uma estrutura que explora no sentido de expor e 
contrapor a relação teoria-prática para validar ou refutar a hipótese 
sustentada. Ele (o campo) aparecerá aqui: como o terreno por onde 
cartografias estão escondidas e se descobrem (parcialmente) pelas dobras, 
intensidades, sutilezas que os olhos ansiosos deixariam escapar. Cartografias 
que, portanto, não se dão a priori: não sabemos seus formatos ou extensões 
(nem nos importam tanto!). Nos importará mais a exploração do conteúdo e 
suas movimentações que se tornam sensíveis a partir de práticas, contextos e 
sujeitos; sobrepondo presenças e ausências; ruídos e silêncios; códigos e 
sentidos expostos; temporalidades atuais (da duração, da imprevisibilidade, 

15 Ainda que, finalmente, elas expressem certos resultados do processo, o que tento enfatizar 
é que tal resultado não é o objetivo em si: ele foi sendo feito e refeito junto as experiências 
de campo, permitindo alterar-se a todo momento até que alcançássemos certo limite 
(temporal) de pesquisa onde já não era possível continua-lo e, então, momento em que 
assentamos todas as conexões percebidas em campo. 
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da mudança) e passadas (de conteúdos já fixados e/ou correspondentes a 
certas representações socioculturais fixadas). 

A natureza do conceito/fenômeno/hipótese (do entremeio) – como 
chave de reconhecimento e experiência distinta do espaço público – solicita 
um exercício interpretativo em que teoria e procedimento empírico se 
retroalimentaram a todo momento. Parto então deste que foi o processo por 
onde a tese se desenvolveu: em um ciclo teórico-analítico-empiríco a um só 
tempo como tentativa de acessar as questões mobilizadas para interpretar o 
espaço público contemporâneo.  

Algumas considerações importantes que acompanharam este 
processo: 

§ não há um início “certo”: estamos falando de simultaneidades
que, textualmente, não é possível acessar do modo como
ocorrem. Isso gera uma certa ansiedade e angústia, já que a
estrutura linear de um texto não nos permite colocar lado a lado
dimensões que assim mereceriam ser dispostas. Nesse sentido,
talvez, a expectativa é que o esforço de um caminhar paralelo
entre teoria e empiria proporcione ao leitor aproximações do
modo como em campo percebemos e experimentamos o
cruzamento simultâneo de conteúdos;

§ não existe modelo: esta proposta apresenta zonas de entremeio
de um modo, seguindo uma determinada trajetória, a qual não
é a única e desde a qual, possivelmente, não somos capazes de
avistar outras trajetórias possíveis. Mais do que uma escolha,
trata-se de um revisitar, um retorno perseguindo rastros
encontrados no cotidiano que aos poucos me encaminharam ora
mais “pra lá” ora mais “pra cá” pelos entremeios;

§ ao caminhar pelo entremeio nos escapam as extremidades:
consciente de que o trabalho não termina com a tese, preferi,
neste momento, me deixar levar antes pelos focos que pelas
franjas (embora faça um esforço de observá-las desde os pontos
em que me situo). Menciona-se isso porque o encaminhamento
do campo e da análise se deu considerando episódios do
cotidiano onde valorizei mais as intensidades do tipo que se
fazem notáveis por concentrações, sobreposições e recorrências
de sentidos, narrativas e práticas coletivas. Todavia, entendo que
os “vazios”, as exceções também apresentam suas intensidades,
e quase sempre estarão recortando as experiências aqui
resgatadas. Sobre isso, nossa conclusão guarda um momento
específico ao debate;
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§ os momentos do cotidiano (como campo) são condutores do
procedimento e do argumento: este será o modo como a
discussão será organizada que, ao invés de primeiro apresentar
uma estrutura metodológica para então testa-la na prática, dará
preferência ao desdobrar, pouco a pouco, elementos centrais
revelados entre experiências do cotidiano e refletidos junto à
perspectivas teórico-conceituais. Será apresentado assim a
construção de um debate que tenta pausadamente iluminar
respostas da questão que levanta (servindo-se paralelamente de
encaminhamentos teóricos/práticos). Deste modo, o capítulo de
campo segue um texto que é mais cíclico que linear, pois os
elementos do entremeio que comparecem no cotidiano se
tocam e transbordam entre si em vários momentos e escalas.

Pelo percebido, concebido e vivido, mergulharemos no cotidiano do 
Harlem entre conteúdos, forças e apropriações nem sempre tangíveis, mas 
que nos sensibilizam e conduzem a espaços e tempos substantivos da 
produção da cidade e de alternativas à esta mesma produção. Como Lefebvre 
sugere: é preciso falar da produção que decorre desta relação entre estes três 
momentos, mesmo correndo o risco de imprecisões ou de deixar escapar 
alguns aspectos o que, de fato, é natural e sabido que vai acontecer porque 
afinal o “negativo”, o indecifrável, o não-dito caminha entre expressão de si e 
sua potência (LEFEBVRE, 2006). 

4.1.1. Cotidiano como linha de entrada para entremeios: o espaço percebido 

Esta “linha de entrada” diz respeito a exploração/retomada de um 
espaço que se (re)produz e é real a partir dos sujeitos e suas percepções 
espaço-temporais com/na/pela/entre a cidade 16 . Existe então um 
questionamento de fundo: como é possível abordar a (res)significação do 
espaço público sem partir justamente das relações socioespaciais e políticas 
que a sustentam?  O caso do Largo da Ordem em Curitiba foi fundamental em 
termos de percepções de signos, materialidades e processos socioespaciais 
de conformação do espaço público, mas o modo como foi estruturado 
considerou uma referência predisposta (do ponto de vista da gestão) do que 
seja o espaço público “Largo da Ordem”, seus limites e conteúdos. Nesse 
sentido, ainda naquele momento das análises do caso constatou-se a ausência 

16 Se falamos nesta tese da necessidade de encontrar vias de reconhecimento do espaço 
público, é impossível negligenciarmos que sua (res)significação dependa de uma relação 
social. Portanto, o modo como os sujeitos se associam, apropriam, disputam, contestam o 
espaço-tempo deve ser um dos pontos fundantes no estudo. 
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da interlocução dos sujeitos e suas relações com o espaço como dimensão 
primordial na definição do que afinal poderia se reconhecer do “Largo da 
Ordem” como espaço público e forma social - que se (re)produz na 
reciprocidade entre materialidade e sentidos sustentados coletivamente pelos 
praticantes do espaço. 

Ciente dessa ausência e mesmo não sabendo como ela poderia ser 
desenvolvida, persistia uma inquietação: se espaço público é uma forma social 
que (como já situado para esta tese) caracteriza-se na reunião de dimensões 
do social, político e físico, é impossível negligenciar a relação sujeito-espaço-
sujeito como centralidade da exploração teórico–empírica. Falamos de um 
sujeito aqui como parte do social e que, logo, expressa sentidos que não 
dizem respeito apenas à uma experiência de individualidades, mas a relações 
amplas que produzem o espaço social do qual ele participa. O quadro 0217 
explicita os caminhos tomados pelo campo.

17 Como um aprofundamento do quadro 01. 
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Fonte: elaborado pelo autor, 2016. 
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O primeiro elemento perseguido aqui é o espaço que se produz a partir 
destas relações socioespaciais. Um espaço que, logicamente, não lemos como 
“primário” ou fundante: não há hierarquia. Ele aparece aqui como o primeiro 
contato com o cotidiano apenas porque, como pesquisador, foi este o modo 
que encontrei para coletar pistas iniciais de zonas de entremeios no cotidiano. 
Não busco assim uma lógica fechada e determinada de reflexão, porque 
sempre existirão intercalações imprevistas entre o percebido, concebido e 
vivido. Porque sabemos que a vida no cotidiano não se fecha, cada operação 
aqui se faz muito mais no sentido de resgate do caminho que naturalmente 
fluiu pelo campo do que uma organização/sistematização de método. 

Uma primeira cartografia começa a desdobrar pelo modo como este 
conteúdo reverbera. Esta cartografia é fluída – sem contornos e extensões 
muito exatos – e mais preocupada em perseguir o conteúdo que a habilita. É 
também uma cartografia que se desenvolve em profundidade, onde planos 
de tempos e espaços se tocam, atravessam e rompem, dando sensibilidade à 
intensidades que paralelamente emanam e imantam espaços e tempos de 
apropriações coletivas. Tais intensidades, como debatido em capítulo 
anterior, são tidas aqui como potentes momentos elucidativos de entremeios, 
os quais possam revelar processos outros na conformação do espaço 
público18.  

O estudo do espaço urbano sai de um plano de suas representações 
fixadas para aproximar-se aos ritmos das vivencias, experiências reais. É assim 
que ele comparece como meio e produção social: que não cessa e é marcado 
por um fazer que não obedece sempre às determinações funcionais e legais 
que o “desenha”. 

A vivência por dois anos no bairro Harlem (em Nova York) viabilizou um 
pensar lento pelo cotidiano19. O horizonte do estudo ampliou-se pelo contato 
com o bairro, seus episódios, suas minúcias, suas imprevisibilidades que aos 
poucos me sensibilizaram ao reconhecimento de zonas de entremeio e rotas 
para exploração do espaço público. 

18 Para rememorar o sentido aqui admitido da intensidade, retomo a expressão de Lefebvre: 
“Os ritmos diferem pelas amplitudes, as energias manifestadas [desenvolvidas] e veiculadas, 
as frequ ̈ências. Eles transportam e reproduzem essas diferenças, na intensidade, na força da 
espera, da tensão, da ação” (LEFEBVRE, 2006, p. 283). 
19  Como a tese caminha e se encaminha junto com o pesquisador, o ambiente de 
desenvolvimento na fase pós-qualificação (julho 2015-junho2017) é o bairro Harlem em Nova 
York onde, em período sanduíche com bolsa PDSE CAPES, pude conduzir uma pesquisa 
amparada pela experiência de campo quase que diariamente. 
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Estrategicamente evitou-se tomar a priori a história do bairro 
oficializada pelos livros20 em uma tentativa de afastar-se de intermediários 
(autores e o ponto de vista desde onde situam-se para narrar a história) para 
aproximar-nos do campo como informante primordial. Ao valorizar o cotidiano 
como via principal de desenvolvimento das questões da pesquisa, o campo 
passou a informar o que constituía o Harlem partindo de um referencial real: 
do bairro como espaço social percebido e produzido pelos seus praticantes. 
A busca diz respeito a retomar o tecido social a partir das relações que sujeitos 
tecem e não a partir dos discursos historicamente determinados. O 
procedimento se mostra não apenas como um exercício metodológico, mas 
especialmente de desvio de pré-conceitos e modelos aplicáveis ao estudo e 
experiência do espaço urbano. Um modo de entender a cidade questionando 
concepções que a colocam como objeto que existe em si mesmo, ou seja, 
descolando materialidade das relações sociais e as forças a elas envolvidas. 

Ao contrário do que foi desenvolvido em Curitiba, evito aqui o 
chamado inventário ou a base para o estudo de campo. Tentei me deixar levar 
por uma base21 a se revelar, tecer, desdobrar pelas relações socioespaciais 
que compõem este espaço social.  O processo iniciou-se com derivas22 pelo 
bairro, sem pontos de partida ou chegada, apenas com atenção às cenas 
urbanas que animavam a vida coletiva local em contextos desde os mais 
ordinários até os mais icônicos (por exemplo: os que ocorrem em volta de 
elementos e espaços notórios – históricos ou não). 

20 A história oficializada do Harlem é resgatada em momento posterior no trabalho. 
21 Caso este seja um vocabulário possível para um projeto de pesquisa que trabalhe com zonas 
de entremeio. 
22 Para os Situacionistas, a deriva era mais uma prática de “escritura ambulante”aberta à 
complexidade do que uma teoria “[...] a experiência consistia em interpretar aspectos 
diferentes ou fragmentos da cidade simultaneamente, fragmentos que só podem ser vistos 
sucessivamente, da mesma forma que existe pessoas que nunca viram certas partes da 
cidade” (LEFEBVRE, 1983 [documento eletrônico]). 



Figura 27: Cartografia de trajetórias e pontos de entrevista 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de caderno de campo, 2017. 
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Essas derivas, posteriormente, foram alimentadas por entrevistas 
abertas para sujeitos escolhidos de modo randômico, sem determinação ou 
agendamento prévio, em que uma das questões inicialmente propostas era: 

§ Capture uma ou mais imagens que você percebe como
expressivas do espaço público cotidiano do Harlem23. Esteja livre
para selecionar qualquer aspecto: interações, símbolos,
contextos, objetos etc. Nomeie seus registros com um verbo que
expresse os sentidos que você quis trazer com cada foto.

Esta questão teve o objetivo de trazer à sensibilidade o Harlem que não 
está dado apenas como espaço histórico (oficial) concreto ou território de 
gestão, mas aquele que se (re)produz continuamente entre distintos tempos, 
apreensões, trajetos, tensões, signos, memórias, culturas que desdobram uma 
cartografia coletiva complexa capaz de revelar intensidades e densidades que 
nos fornecem pistas às zonas de entremeio.   

As imagens aparecem como indiciais de determinados elementos que 
se grifam no cotidiano do bairro. Navegamos sem mapa original. A orientação 
decorre de como as experiências coletivas vão nos conduzindo e permitindo 
descobrir a cidade como lugar de aprendizagem de si e do outro. Do mapa 
oficial do bairro foram mantidos apenas seus limites como referência 
locacional em relação à cidade, invizibilizando-se todo o seu traçado interno 
para reconstruir uma tessitura modelada por elementos que os praticantes 
valorizassem como espaço cotidiano percebido. O primeiro exercício 
interpretativo foi reconhecer se haviam endereços e pedaços específicos deste 
espaço social revelados nas fotos. A medida em que os endereços são 
dispostos, uma nova cartografia se inicia como espaço percebido entre cheios 
e vazios24. 

23 Para as imagens foram oferecidas câmeras descartáveis aos entrevistados e agendado local 
e horário para a coleta da câmera junto a lista de verbos como nome de cada imagem. 
Contudo, grande parte das pessoas preferiu registrar com o próprio celular e enviar por e-
mail já com os verbos como nome dos arquivos digitais. 
24 Nem todas as imagens eram representativas de endereços específicos. Neste caso, elas não 
puderam ser inseridas na cartografia porque podem se situar em qualquer local, o que se 
apresentou como um dos limites de nosso procedimento. A inviabilidade de encontrar os 
mesmos sujeitos após eles já terem entregue as imagens, impossibilitou que pudéssemos 
situar algumas delas em nossa cartografia. Decidimos então por não incorporá-las, mas as 
resgatamos na lista de imagens que será apresentada nas próximas páginas. 



Figura 28: Cartografia do espaço percebido – imagens e seus endereços 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do registro dos sujeitos, 2017. 
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Figura 29: Conjunto de imagens registradas pelos sujeitos com seus respectivos verbos (continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(continua próxima página) 



(fim da sequência) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir dos registros dos sujeitos, 2017 



180	

Os endereços reconhecidos informam não apenas locais como também 
tempos que se inscrevem como parte da memória e experiência cotidiana. 
Podemos explorar o que é retido como memória coletiva; a materialidade que 
se associa a uma experiência cotidiana carregada de signos e símbolos; os 
tempos que cruzam, sobrepõem-se e produzem este espaço percebido, bem 
como tempos que foram perdidos, borrados, esquecidos. 

Os sujeitos colocam a mostra conteúdos pouco falados, mas que 
resistem e perpassam os espaços da vida em comum. Ao nos debruçarmos no 
resgate de temporalidades seguindo por esta via, acessamos uma realidade 
que se compõe por colagens 25: o “antes e o depois” estão relativizados, pois 
sobrepostos, interpenetrados entre si e manifestados em meio a 
multiplicidade. 

“Aqui(s) e agora(s)” se (con)fundem com o “aqui(s) e antes”. Neste 
exercício acessamos uma das dimensões das zonas de entremeio: esta 
simultaneidade de tempos, capaz de revolver e mobilizar conteúdos 
adormecidos e revelar certa profundidade de contextos e momentos 
ordinários da cidade. Este modo de cartografar o espaço percebido permite-
nos encarar as temporalidades não apenas como parte de uma história que se 
conta e que fica para trás (do tempo diacrônico), mas como fator e força 
atuante no cotidiano presente: 

O tempo se distingue, mas não se separa do espaço. […]  Os 
tempos, necessariamente, são locais; o que inclui relações entre os 
lugares e seus tempos.[…]Espaço e tempo aparecem, se manifestam 
como diferentes e inseparáveis (LEFEBVRE, 2006, p. 243). 

Esta profundidade dos contextos – gerada pela simultaneidade e 
multiplicidade de temporalidades que congregam – se dá na conjugação de 
sentidos sócio-políticos aí inscritos (ora mais visível ora mais invisivelmente). 
Os sentidos reforçados pelas apropriações coletivas se condensam 
conformando núcleos expressivos de processos socioespaciais e políticos que 
compõem o nexo cultural da realidade local. Embora não encerrem toda a 
historicidade do Harlem, estes núcleos iluminam contextos latentes das 
práticas e percepções sociais cotidianas. 

Neste âmbito, os verbos eleitos como títulos também estabelecem um 
elo entre imagem e os tempos nela reunidos. Ao discernir o sentido da 
imagem pelo verbo (figura 29), o sujeito aciona uma temporalidade atual (da 

25 O termo “colagem” aqui é proposital e distinto de “mosaico”, por exemplo. O mosaico 
sugere uma ordem que, mesmo em suas quebras, imperfeições, fragmentos, visa um encaixe 
harmonioso entre as peças. A colagem, ao contrário, proporciona a sobreposição, uma certa 
perda de referência do que vem antes ou depois, uma simultaneidade de partes em que se 
inviabiliza pinçar uma sem que outra seja tocada. 
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apreensão momentânea e cotidiana do espaço), assim como expõe 
temporalidades de processos anteriores (que são rememorados e reforçam 
espaços/tempos como parte deste cotidiano). Assim, o verbo, em nosso 
procedimento, estimula o desdobramento da cartografia de conteúdos sócio-
políticos apropriados pelo espaço-tempo, e participa como parte não de uma 
mera representação (mapeamento) do Harlem, mas de uma (re)descoberta de 
sua realidade como espaço social na busca de entremeios (aqui(s) e agora(s); 
aqui(s) e antes).  

Fica claro que partimos então do ponto de vista em que a sucessão 
(ordem) dos fatos é menos importante do que os conteúdos que se mobilizam 
e se tocam. Para explorar tais conteúdos, cada imagem foi investigada de dois 
modos distintos: 1) focando sobre os elementos (concretos-simbólicos) 
presentes no registro; e 2) investigando a associação destes elementos ao 
sentido trazido pelo verbo que os representava.  

Esta operação perseguiu interrogando: quais são as relações 
(socioespaciais e culturais) possíveis que sustentam esta relação verbo – 
imagem – verbo? Ao desenvolver a investigação destas relações a cartografia 
foi expandindo-se, pois, a descoberta de processos socioespaciais e culturais 
revelavam conteúdos e pedaços do bairro que, embora não diretamente 
expressos pelos sujeitos, apareciam como subtextos dos contextos e 
momentos por eles registrados. “O espaço não diz tudo. Ele diz sobretudo o 
interdito (o inter-dito)” (LEFEBVRE, 2006, p. 202). 
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A provocação aos entrevistados de nomearem as imagens com verbos 
foi no intento de reter uma camada invisível do registro que diz respeito a 
processos implícitos e suas temporalidades. O verbo realiza a manutenção de 
uma dimensão ativa da imagem, a qual – ainda que estática – é animada por 
sentidos que se expandem em cadeia na medida em que percorremos (e nos 
deixamos percorrer) pela relação verbos-imagens. Quando, por exemplo, uma 
das imagens é nomeada “resistir” (“to resist” em inglês) ela engatilharia a 
investigação de um todo relativo a esta escolha pelo sujeito: “afinal, resistir a 
que? a quem? como? em que contexto? quando?”. Este foi o procedimento 
exploratório-analítico realizado em cada uma das imagens na tentativa de 
elucidar processos que, como subtextos, estariam envolvidos à produção 
cotidiana do espaço coletivo. 

Este movimento exploratório-analítico foi exaustivo já que o fim não era 
o de uma representação específica, mas sim de uma cartografia como
processo investigativo sobre o terreno vivo do espaço cotidiano dos
Harlemitas, perseguindo intensidades de possíveis contextos para a realização
posterior de uma observação direta das práticas coletivas (espaço vivido). A
exploração seguiu uma dinâmica semelhante a técnica “bola de neve”, mas,
neste caso, se deu em relação a constelação de processos e conteúdos em
jogo no cotidiano do bairro: cada imagem traria ora elementos físicos
(edificações, ruas, praças etc) que se relacionavam a outros, ora eventos, ora
momentos históricos e assim por diante.

Pelos verbos acessamos temporalidades que extrapolam a 
estratificação cronológica dos endereços e passam a interagir de modo 
relacional como momentos criadores do cotidiano: seja pela duração de 
experiências ou pelas descontinuidades. Ou seja, ao situarmos os verbos no 
espaço ao qual correspondem somos expostos a uma rede que ilumina 
apropriações do cotidiano não só pelo espaço como também pelo tempo: 
entre momentos ora mais estacionários, ora mais flexíveis e representativo de 
durações. 



Figura 31: Cartografia do espaço percebido – endereços e verbos 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do registro dos sujeitos, 2017. 
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Descobrimos na reunião destas temporalidades subtextos articuladores 
de contextos, ocorrências, atores, épocas memoráveis que permanecem 
presentes entre apropriações contemporâneas. Existem aí restos, estilhaços, 
retalhos de espaços e tempos que resistem: “Não haveria “interpenetração” 
(de espaços, de ritmos, de oposições) se fosse de outra maneira. Contudo, 
cada adjunção retoma e revolve o que a precede. Cada período, cada camada 
comporta além deles mesmos suas próprias condições”. (LEFEBVRE, 2006, p. 
230).  

 O movimento não é de organização ou ordenamento destas relações. 
Não é também o caso de uma mera soma de percepções individuais para 
gerar uma percepção coletiva. Diferentemente. A percepção e apropriação 
coletiva nunca será resultante de somatórias dos indivíduos, mas sim uma 
miríade de associações em que o resultado se desconhece e não é possível 
ser representado/capturado em sua totalidade. Estes termos não permitem 
explicar o processo, mas expô-lo. 

Na revelia, na transversalidade, na desordem do sistema simbólico que 
aí ocorre tentamos explorar o que surge destas relações: momentos criadores 
desviantes de um discurso único estruturante do que seja o espaço social do 
Harlem. Nesta multiplicidade, muito da produção subjetiva deste espaço nos 
escapam, o que – para nós – é assumido e respeitado como potência: não 
objetivamos capturar e/ou sintetizar cada elemento que (des)aparece nas 
relações expressas pelos sujeitos a uma lógica nítida e totalmente discernível. 
Esta operação reduziria a capacidade de liberação que as zonas de entremeio 
carregam, ao mesmo tempo em que seria obediente à uma lógica de 
reificação das subjetividades produtivas do espaço. 

Nesta exploração do cotidiano a partir – neste primeiro momento – do 
espaço percebido, a mobilidade e cruzamento de conteúdos começam a 
despontar e dirigir nossa atenção a determinadas regiões da cartografia. As 
fotos situam-se no espaço de acordo com os endereços que registram, assim 
como também são representadas cronologicamente quanto a data de seu 
“aparecimento”. Ao percorrer a cartografia que se abre é possível notar dois 
grandes núcleos que concentram contextos mais sublinhados pelos 
praticantes para vocalizar o que para eles é significativo do cotidiano do 
Harlem.  



 

Aqui, a distinção densidade-intensidade aparece tanto como conceito-
chave assim como fatores qualitativos para a exploração das zonas de 
entremeio como potência criadora do espaço público.

Figura 32: Cartografia do espaço percebido – imagens, endereços e intensidades 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do registro dos sujeitos, 2017. 
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Ao estabelecer um paralelo espaço-tempo nota-se que o núcleo mais 
denso em termos de registros é acompanhado por uma maior historicidade, 
ou seja, contextos que se perpetuam do passado ao presente como locais 
percebidos no cotidiano. Como já discutido anteriormente, a densidade de 
imagens em um determinado ponto não necessariamente reflete a 
intensidade do mesmo, já que esta última diz respeito a uma dimensão da 
experiência, do quão significativo podem ser os conteúdos e suas interações 
(e não do volume). Neste caso existe uma coincidência: uma das áreas densas 
da cartografia é também envolvida por uma intensidade que os elementos aí 
presentes são capazes de ativar, dado aos significados e memórias que se 
reforçam e cruzam entre as experiências cotidianas dos praticantes. A 
intensidade nesta cartografia é sensível por um contraste semântico que 
congrega: temporalidades ainda vívidas na percepção cotidiana dos 
praticantes e que dizem respeito a processos socioculturais amplos; 
ocorrências que tomaram forma em determinados espaços e neles assentaram 
significados específicos; elementos culturais ordinários do passado que 
perpassam a apreensão e apropriação do presente. 

Naturalmente não é possível desagregar estes aspectos entre si 
(temporalidades, ocorrências e elementos culturais), pois se relacionam e 
ganham forma em reciprocidade. Considerando suas articulações notamos 
que a rua 125 ganha intensidade manifestada de modo específico por três 
conjuntos de temporalidades, elementos culturais e ocorrências 26 : primeiro, o 
Harlem Renaissance (período entre os anos 1920-30 vinculado a um chamado 
“renascimento” da cultura Afro-Americana); segundo, o Harlem dos “race 
riots” (dos anos 1960 onde desenrolaram-se diversas greves e movimentos em 
que atores como Adam Clayton, Malcom X e Marther Luther King 
protagonizaram a liderança em favor de direitos e espaço social dos negros); 
e o terceiro que aqui chamarei de Harlem contemporâneo (a partir dos anos 
2000, marcado por uma série de remodelagens socioculturais dado 
especialmente por uma fixação de população branca e hispânicos de uma 
migração já iniciada nos anos 90; assim como por uma alteração 
socioeconômica e espacial marcada pela substituição de comércio local e 
edifícios patrimoniais por grandes redes de mercados (PathMark, Foodtown e 
em 2016 WholeFoods) e franquias (como Starbucks, Dukin’ Donuts, Ben & 
Jerry’s icecream). 

Logo, embora possamos notar a existência de dois núcleos referenciais 
da apropriação que se estabelecem no bairro, e que ambos possuem uma 
densidade semelhante (soma, acúmulo, congregação) de imagens, o modo 

26 Aqui colocadas de modo genérico, pois neste momento não é o foco desenvolvê-las. Serão 
em breve retomadas quando discutirmos o cotidiano do Harlem pela via do “espaço 
concebido”. 
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como o núcleo que revolve em torno da rua 125 ressalta-se é mais por sua 
intensidade que pela densidade. Esta intensidade é ativada por experiências 
significativas que os sujeitos demonstram estabelecer com os tempos e 
espaços da rua. Esta intensidade ganha vigor e chama nossa atenção pelo 
cruzamento de temporalidades que neste espaço encontram proximidade 
mesmo na distância; de ocorrências carregadas de sentidos arejados e 
reforçados pela apropriação e memória coletiva; de elementos culturais que 
dão corporeidade a estas temporalidades e ocorrências e fixam-se como 
fragmentos na composição sociocultural espaço.  

Ao eleger momentos e|ou contextos do cotidiano, os praticantes não 
apenas externalizam suas impressões, como também são expostos à um 
exercício de consciência de si e do outro, de como apreende e participa da 
realidade, de como atravessa e é atravessado pelo cotidiano, de como habita 
e é habitado pelos espaços e tempos da cidade (neste caso: do bairro).  

A rua 125 revela-se então como este “momento” e espaço especial da 
experiência coletiva cotidiana do Harlem, sendo representativa de uma série 
de interações, laços, conteúdos sociopolíticos e culturais que guardam como 
potência (embora não garanta) momentos criadores de zonas de entremeio. 
Neste sentido, a cartografia não se encerra, mas nos direciona para a 
necessidade de um mergulho mais profundo em suas tramas. Ela nos informa 
que existem dobras a se explorar e que é preciso atravessá-las para acessar 
outras dimensões do problema das zonas de entremeio. 

 Em um movimento de descoberta, vivência e leitura desta cartografia 
do cotidiano a suspeita permanece: Como esta apropriação coletiva do 
cotidiano que nos aponta (pela via do espaço percebido) a rua 125 como um 
de seus contextos mais intensos se articula com um cotidiano concebido e 
vivido? Estas mesmas articulações (de temporalidades, ocorrências e 
elementos culturais) que sustentam a intensidade manifestada pelo percebido 
reverbera igualmente entre o concebido e vivido?  
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4.1.2. Cotidiano como linha de entrada para entremeios: o espaço 
concebido/imaginado 

Todo espaço social resulta de um processo com múltiplos aspectos 
e movimentos: significante e não-significante, percebido e vivido, 
prático e teórico (LEFEBVRE, 2006, p. 160). 

Como refletido anteriormente, o concebido se vincula a níveis 
discursivos do espaço que em geral sintetizam o percebido e o vivido e, por 
isso, Lefebvre o associa como o meio pelo qual a dominação se exerce com 
mais facilidade. Em sua exposição, Lefebvre utiliza alguns exemplos para dar 
tangibilidade às formas de dominação que encontram no espaço concebido 
uma plataforma privilegiada para o seu desencadeamento: como o 
planejamento urbano, a história e produções midiáticas.  

Como já discutimos, o espaço concebido, sempre indissociável do 
percebido e vivido, se reproduz em formas distintas do conhecimento e seus 
“sistemas de signos elaborados intelectualmente”: linguagens, ideologias, 
códigos, regras, técnicas aparentemente (creditadas como) fundamentais para 
a organização do espaço.  

Lefebvre então associa o concebido à dimensão do conhecimento e do 
discurso. É neste sentido que o autor se serve do planejamento urbano como 
exemplo: por ser expressão de ideologias que recobrem as relações sociais 
reais (sensíveis no percebido e no vivido), instituindo tanto materialmente 
(pelo desenho urbano, subdivisão do solo, estabelecimento de limites etc) 
como imaterialmente (por códigos, símbolos, normas, valores etc) um discurso 
do espaço que se quer reproduzido. Entretanto, importante ponderar que o 
planejamento urbano não é a única via por onde se produz o espaço 
concebido, e isto fica claro quando Lefebvre nos apresenta o concebido 
associando-o com “conhecimento e discurso do espaço” (LEFEBRE, 2006, p. 
25). 

Nesse sentido, a história (como registro) também se mostra como meio 
potente na constituição do espaço concebido já que nela se organiza, 
seleciona, escreve, enfatiza a memória de espaços e tempos de uma 
determinada sociedade de acordo com o conteúdo que se queira destacar (ou 
não) (MONASTIRSKI, 2009; MONTER et al, 2010). Se não apenas habitamos a 
cidade – como as cidades também nos habitam (ARAÚJO, 2011) – uma cidade 
pode conter “muitas verdades” e, entretanto, ser contada apenas a partir de 
poucas. 

Este jogo da memória – que dirige conteúdos a serem registrados 
finalmente como história – se mostra quando, por exemplo, pedimos para 
alguém falar ou descrever sua cidade. Haverão certas eleições de referências 
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e aspectos que os sujeitos querem reforçar e que, pelo mesmo processo, 
também acabam sublimando outros elementos de modo não neutro – embora 
tal “estratégia mental” não seja sempre consciente. A constituição e 
adensamento da memória urbana envolve então relações subjetivas entre 
processos imateriais e concretos. A materialidade (edifícios, ruas, estátuas, 
placas etc.) na maioria das vezes não é capaz de dar nitidez a valores 
socialmente reconhecidos como parte legítima do significado dos espaços 
urbanos para seus habitantes (CRESTANI; KLEIN, 2017). Isso porque existe – 
neste movimento entre a visibilidade e invisibilidade da conformação de 
“lugares da memória e espaços do esquecimento” – diferentes planos de 
percepção e apropriação da cidade (correlatos a práticas que atravessam o 
vivido e o percebido). Assim, os espaços e tempos que são memoráveis para 
os habitantes não são necessariamente contemplados (pela gestão, planos, 
mídia etc) como contextos ditos oficialmente “históricos”, e o contrário 
também é verdadeiro: tais contextos oficialmente históricos nem sempre são 
assim apropriados pela população. 

As ruas e praças estão cheias de valores e significados que foram 
emitidos a partir de uma memória compartilhada que não tem de 
ser oficial, aquela que se denota nas placas ou nos monumentos, 
cujo significado explícito quase sempre se ignora no duplo sentido 
que é desconhecido ou indiferente [pela população] (DELGADO, 
2004, p. 125). 

Deste modo, no que diz respeito ao espaço concebido do Harlem tento 
evitar inicialmente as referências “prontas” (livros) que organizam e contam a 
história de acordo com intenções específicas. Naturalmente, em um momento 
posterior, diversas bibliografias e fontes são necessárias para recompor o todo 
a partir de distintas perspectivas, e mesmo para entender o encadeamento 
dos conteúdos aí presentes. Mas o exercício foi o de primeiramente entender 
quais eram os “Harlems” ditos, informados, grifados no cotidiano dos que aí 
vivem e percebem. O procedimento se dá na intenção de acompanhar os 
jogos entre conteúdos expostos e silenciados que conformam o espaço 
concebido do Harlem: o que se retêm (ou não) como espaço concebido a 
partir dos sujeitos? Qual seria a relação entre o que se percebe, se concebe e 
se vive? Existe conciliação e/ou distanciamento? Esta operação se dá como 
tentativa de acessar conteúdos e contextos que expressam certa intensidade 
no concebido e perpassam o percebido e o vivido. O esforço é de não fixar o 
concebido apenas nos planos urbanos, mapas ou na história oficial, mas de 
investigar como ele se enraíza e é reproduzido e/ou rompido naquilo que os 
sujeitos informam como o “espaço concebido do Harlem”. 

Como sabemos, percebido, concebido e vivido são indissociáveis e sua 
divisão aqui se dá em função da necessidade de uma exposição analítica, 
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enquanto reconhecemos que suas ocorrências continuam simultâneas. Neste 
sentido, muito do que se expos acerca do espaço percebido atravessa o 
concebido (assim como o vivido). Como já ilustrado, as imagens e seus verbos 
representativos expressam determinados tempos e sentidos retidos como 
conteúdos do Harlem percebidos pelos sujeitos. Junto a estas informações, 
uma nova pergunta foi direcionada aos entrevistados no intento de capturar 
relações socioespaciais entre os indivíduos e o bairro ainda não evidentes nas 
imagens e verbos. A questão direcionada foi: 

§ Quando você pensa em memórias do espaço público neste
contexto específico onde estamos conversando, quais são as
primeiras palavras que vêm à sua mente? Isto pode ser em
relação a memórias de suas experiências e sensações pessoais
ou não.

Tal questão comparece em sentido complementar aos verbos 
associados às imagens. A primeira questão permitiu aos indivíduos elegerem 
contextos independente do local da entrevista em si: eles tiveram a 
oportunidade de resgatar situações, símbolos, tempos e espaços a partir de 
uma escolha mais demorada e refletida sobre suas práticas e percepções no 
espaço coletivo. Diferentemente, quando peço de modo mais imediato 
memórias de experiências em relação ao local onde estamos conversando, os 
filtros não estão pré-dispostos, pois os locais das entrevistas assim como os 
sujeitos que delas participam são randômicos. Tento então uma forma de 
estabelecer um canal com conteúdos invisíveis que permeiam o espaço e, com 
isso, situar suas relações (de proximidade, sobreposição, choque, afastamento 
etc) com as eleições que caracterizaram o espaço percebido. Ainda, ao 
gerarmos uma cartografia com estas palavras – situando seus locais 
correspondentes – podemos, em um dado limite, investigar sua relação com 
os contextos que mais compareceram nas fotos-verbo com os que são mais 
invisibilizados (na cartografia do espaço percebido). 

A imagem abaixo trata-se de uma cartografia semântica, em que 
embora as coordenadas dos pontos de entrevista ofereçam certa referência, 
não podemos dizer sobre os limites das tramas deste tecido. Tratam-se de 
elos invisíveis, mas legítimos neste quadro empírico-analítico tanto por 
narrarem um conteúdo de concepções coletivas do que seja o Harlem, como 
por resgatarem a dimensão da experiência como fator primordial do espaço 
público. 



Fonte:elaborado pelo autor a partir dos termos utilizados pelos sujeitos no contexto de pesquisa, 2017

Figura 34: Cartografia do espaço concebido pelos sujeitos
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Embora invisível, esta trama que revolve lembranças no tempo-espaço 
é capaz também de resgatar um reconhecimento do outro porque evoca 
experiências não apenas individuais, mas ocorridas e sustentadas em 
contextos socioculturais e históricos coletivos. Não se trata então de uma 
história “externa” (alheia), ou contada desde um olhar estrangeiro, mas de um 
re-conhecer relações reais dos sujeitos que não estão presentes nos registros 
históricos oficiais. Se não é possível determinar as “datas” correspondentes às 
memórias (e suas palavras correspondentes), por outro lado é possível avançar 
sobre o conhecimento de conteúdos que persistem na memória coletiva e 
informam partes do espaço concebido do Harlem. 

Ao percorrer a cartografia notamos certas distinções em relação àquela 
do espaço percebido (figuras 32 e 33). Aqui existe uma trama de relações mais 
ampla, expandida, uma vez que as palavras acompanham todas as trajetórias 
realizadas pelo bairro que buscaram cobrir o maior número de pontos 
possíveis. Identificamos centralidades que aglutinam expressões de 
experiências muito distintas entre si. A intenção aqui não é a racionalização de 
cada uma delas. Antes, o objetivo que se coloca é em direção ao 
discernimento das forças que se encontram em jogo entre o percebido e o 
concebido (para em breve aprofundarmos sobre o vivido), perseguindo 
contextos intensos como eventuais momentos de elucidação de zonas de 
entremeio.  

A cartografia desdobra distintos modos pelos quais o Harlem 
comparece como espaço concebido – considerando apenas as narrativas 
coletivas (sem considerar os discursos da história) (ver figura 35): a) A porção 
noroeste é ocupada, em geral, por palavras expressivas de memórias e 
experiências voltadas ao lazer, ou ócio (que identificamos como apreço); b) 
lateralmente uma área em que se mesclam palavras de contestação e 
momentos ordinários de funções diárias de trabalho; c) diferentemente, a 
porção sudeste do bairro (East Harlem) é caracterizada com palavras que 
evocam conflitos e exclusões (de ordem social); d) o que contrasta com a 
porção mais próxima ao Central Park, repleta de palavras expressivas de 
apreço;  e) distribuído de modo longitudinal no bairro, percebemos que os 
eixos que conectam porção norte e sul possuem uma gradação entre palavras 
de cunhos distintos (entre maior e menor apreço); f) finalmente, estes eixos 
conduzem à rua 125 e entorno imediato como a região de maior contraste, 
pluralidade e sobreposições de conteúdos de distintas ordens. 



Fonte:elaborado pelo autor a partir dos termos utilizados pelos sujeitos no contexto de pesquisa, 2017

Figura 35: Cartografia do espaço concebido - representação semântica a partir dos termos dos sujeitos
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Este modo de cartografar pela narrativa de palavras pontuais nos 
permite, acreditamos, a aproximação de um extrato primário de como os 
sujeitos concebem o bairro. A descrição acima realizada das distinções entre 
as regiões obviamente não encerra as possibilidades interpretativas da 
cartografia, mesmo porque existem aí intervalos, ausências, o que não foi dito, 
sujeitos que não estavam ali para falar, sujeitos por quem passei e não 
participaram deste ensaio empírico. Entretanto, e dentro do universo possível 
que o procedimento empírico-analítico se propõe alcançar, se comparamos 
essa cartografia com aquelas expostas sobre o espaço percebido (figuras 32 e 
33) identificamos que os contextos lá “invisíveis” correspondem a porções do
bairro que, agora (figuras 34 e 35) são narradas segundo um vocabulário
depreciativo, ao mesmo tempo em que o contexto mais intenso no espaço
percebido é a rua 125 que novamente emana a maior intensidade e contraste
de relações no concebido.

Alguns núcleos do espaço concebido são a princípio parte de um 
Harlem que “não” se percebe ou não se quer percebido, mas que é presente 
como espaço concebido no cotidiano. Existe de fato uma dificuldade em se 
distinguir até que ponto percebido e concebido sustentam distinções, o que 
é próprio desta relação já que, como temos refletido, são dimensões que 
(junto com o vivido) ocorrem a um só tempo e não se dissociam. Mais do que 
tentar dissocia-los devemos, ao contrário, relembrar que esta relação se 
sustenta dialeticamente: “É imprescindível que o vivido, o concebido, o 
percebido sejam reunidos [...]. Eles constituem uma coerência? Talvez, nas 
circunstâncias favoráveis. Sem dúvida há então uma linguagem comum, um 
consenso, um código” (LEFEBVRE, 2006, p. 68). 

Como Lefebvre menciona: não há conciliação obrigatória entre 
percebido, concebido e vivido. No que diz respeito ao contexto de estudo em 
questão, o convívio entre dissenso e consenso se faz sensível e produtivo. 
“Cada fragmento de espaço retido pela análise não esconde uma relação 
social, mas uma multiplicidade que a análise revela” (LEFEBVRE, 2006, p. 132). 
Se por um lado temos exatemente mesmas porções espaciais que ora se 
encaminham pela visibilidade (no concebido dos sujeitos) e ora pela 
invisibilidade (no percebido, quando os sujeitos sublimam tais porções), por 
outro lado notamos que a rua 125 é igualmente reforçada como contexto 
intenso para as duas dimensões, ou seja, não só tem uma densidade 
(congregação) significativa associados às experiências coletivas, como imanta 
relações que se sobrepõem, se chocam, se penetram e (re)produzem esta 
micro-geografia como foco de relações de apropriações múltiplas, 
heterogêneas e conflitivas e, portanto, potente para investigação das zonas 
de entremeio.  
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Deste modo, voltamos novamente nosso olhar a rua 125 como contexto 
potente de investigação para efeito de ensaio de nossa hipótese. Mas 
importante considerar também que neste exercício de investigação do espaço 
concebido partindo incialmente dos discursos dos sujeitos, notamos que há 
eleições que sugerem um Harlem distinto daquele que estes mesmos sujeitos 
informam como Harlem percebido, ou seja: aquilo que se percebe 
coletivamente (ou o que se diz perceber) é muito mais restrito e não coaduna 
totalmente com aquilo que se concebe sobre o Harlem.  

Existe assim a necessidade de um aprofundamento nesta trama de 
relações que coloca em jogo conteúdos distintos entre si na conformação do 
espaço concebido. Para isto, recorre-se paralelamente a fontes oficiais de 
discursos sobre o Harlem. Importante esclarecer que não se trata de uma 
retomada histórica exaustiva, pois a pesquisa não é um estudo histórico do 
Harlem. Entretanto, não é possível negligenciar os discursos que em muito 
direcionam o que se concebe do Harlem – para leitores “externos e internos”. 

Conviria não apenas estudar a história do espaço, mas a das 
representações [deste espaço], assim como a dos laços entre elas, 
com a prática, com a ideologia. Uma tal história comportaria, por 
conseguinte, a gênese desses espaços, mas sobretudo de suas 
conexões, distorções, deslocamentos, interferências e de seus laços 
com a prática espacial (LEFEBVRE, 2006, p.70). 

Como mencionamos, tanto a história como o espaço urbano não 
acolhem todas as memórias: existem aí exclusões que, se por um lado se 
fazem necessárias, por outro podem ratificar conteúdos parciais e 
tendenciosos. Essas exclusões encaminham, por vezes, para o que a escritora 
nigeriana Chimamanda Adichie (2009) chama do “perigo da história única” 
que diz respeito ao processo de registrar e contar a história de uma única 
forma repetidas vezes até o ponto em que este conteúdo torna-se o 
referencial primordial de valor e memória de determinado contexto, o que 
remonta sobre os possíveis efeitos de dominação do espaço concebido 
mencionado por Lefebvre. No núcleo das preocupações da escritora está a 
relação entre narrativa e poder. Isso porque importa, na narrativa, quem narra, 
quando narra, como narra e o quanto narra. “A memória equivale então a um 
campo de conflito, onde todos (as vítimas, repressores, testemunhas, atores) 
recordam, esquecem e reprimem de acordo com suas possibilidades e 
interesse no presente” (MONTER et al, 2010, p. 33).  

Adichie atenta: muitas histórias importam! Sua proposta é a de que não 
nos apeguemos a discursos únicos de nossa realidade porque eles podem 
reproduzir um “concebido” que molda e é moldado pelo senso comum, pela 
história unilateral sobre pessoas, espaços, tempos, acontecimentos. É neste 
sentido que nosso procedimento propõe avançar na contramão e ampliar os 
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canais por onde acessamos memórias, perseguindo conteúdos erigidos, 
modificados, reproduzidos tanto pelo cotidiano e a história. 

Para isto decidimos explorar um “segundo nível” do que se concebe 
Harlem e aquilo manifestado pelo o que é percebido pelos sujeitos. Para tal 
análise, propomos uma matriz (fig. 36) que articula os conteúdos do espaço 
concebido com a linha de entrada do espaço percebido (desenvolvido no item 
anterior deste capítulo). O concebido e o percebido são atravessados por dois 
eixos: o vertical que diz respeito a temporalidades (do ponto de vista 
diacrônico) e o horizontal que informa a recorrência de referências de 
conteúdos situados em determinado contexto espaço-tempo.  

Figura 36: Matriz da relação entre espaço concebido e percebido pelos sujeitos no Harlem 

Fonte: elaborado pelo autor, 2017 

A leitura propõe estabelecer um paralelo entre: rua 125, que configura 
o contexto expressivo de maior intensidade de relações entre o percebido e
concebido considerando o que os sujeitos informam a partir do seu cotidiano;
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e o bairro como um todo, buscando entender este jogo de permanências, 
ausências e cruzamentos de conteúdos que (re)produzem (n)o Harlem. A 
intenção neste momento é a de reconhecer, entre o dito e não dito, afinal 
quais conteúdos permanecem entre o concebido e o percebido do Harlem, 
entendendo o que dura, o que persiste, o que se reproduz, o que é sublimado, 
pelas vozes que vêm do cotidiano. 

O preenchimento desta matriz se dá considerando: 

a) para o percebido: a relação das imagens (fotos) registradas pelos
entrevistados com a temporalidade dos endereços, processos
socioespaciais e culturais que os permeiam (os que já foram
expostos no subtítulo anterior);

b) para o concebido: a relação das palavras narradas pelos
entrevistados com a temporalidade que elas resgatam em termos
de processos, sentidos, atores, símbolos associados ao contexto a
que elas pertencem. Palavras que não evoquem sentidos e/ou
processos de temporalidades específicas são consideradas como
representativas de uma relação/memória atual (presente no aqui-
agora);

A figura 37 esclarece que, para o espaço percebido, a rua 125 sustenta 
a correlação de uma série de referências a conteúdos de temporalidades mais 
diversas do que o bairro em geral. Se observarmos o quadrante do espaço 
percebido da via notamos a convivência de uma séria de referências que 
perpassam as décadas de 1900, 1920, 1930, 1940, 1960, 1990 e 2015. O 
espaço percebido do bairro como um todo sustenta em grande parte a 
pluralidade de referências advindas de distintas temporalidades que, na 
verdade, permeiam especialmente a rua 125. Obviamente, os processos e 
conteúdos expressivos da via participam como parte da percepção do bairro, 
entretanto é notável que existe uma eleição coletiva direcionada à rua 125 de 
modo específico como contexto que aglutina o que há de mais representativo 
em termos de percepções cotidianas. Poderíamos dizer que existe então não 
apenas uma intensidade de relações que ocorrem na rua 125 – já ilustrada 
anteriormente – como também que este contexto é o que tem mais peso, ou 
mais densidade de temporalidades que persistem na percepção cotidiana. É 
importante, neste sentido, explorar do que se tratam estes conteúdos que aí 
se anexam e em que medida eles explicariam esta centralidade da rua 125 – 
movimento este que faremos logo em seguida. 



Figura 37: Infográfico do conteúdo do concebido e percebido dos sujeitos no Harlem 
Fonte: elaborado pelo autor, 2017 
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Ao observarmos o quadrante do espaço concebido constatamos que 
existe uma certa multiplicidade de discursos que organizam/representam o 
que se concebe tanto para o bairro como um todo como aqueles que se 
situam especificamente na rua. Enquanto para a dimensão do percebido 
existe uma série de intervalos e silêncios, o concebido, diferentemente, 
apresenta a permanência de conteúdos de distintas temporalidades que 
convivem e (re)produzem um Harlem de maior multiplicidade de relações. 
Pelo concebido – como previamente discutido – os conflitos são mais 
aflorados tanto para um lado (do bairro) como para o outro (da rua). O que 
nos faz perceber a rua 125 como mais intensa é justamente porque ela, mesmo 
sendo apenas um recorte do todo, ainda assim sustenta uma maior 
representatividade de relações entre consenso e dissenso de conteúdos 
comparáveis a dimensão do bairro.  

Ainda, notamos que tanto para o percebido como para o concebido 
existe uma maior profundidade de temporalidades que remarcam o início do 
século XX que corresponde ao período do Harlem Renaissence 27. Para o 
concebido (pelos termos evocados pelos sujeitos) são reconhecidos eventos, 
aspectos culturais da época, personagens históricos deste momento e 
expressões que conotam apreço por esta época (como “great Harlem 
Renaissence”). No percebido (pelas imagens registradas coletivamente), os 
aspectos que se despontam são dança, música e ambientes como bares de 
jazz relativos a esssa época. 

A partir da década de 1940, o concebido apresenta uma sequência de 
conteúdos associados a conflitos e eventos históricos ou personagens que 
também se relacionam a eles. Isso ocorre tanto para a escala do bairro como 
da rua o que, de certa maneira, tem direta correlação com a história oficial do 
bairro marcada por várias lutas e disputas neste período, como veremos na 
sequência. O segundo pico nesta “topografia de de temporalidades” entre o 
percebido e concebido situa-se entre as décadas de 1970 e 1980. Como 
veremos a seguir, se antes na história do bairro como um todo houve uma 
série de acontecimentos violentos, essa época é a que foi especialmente 
marcada por eventos deste caráter principalmente como reflexo de injustiças 
e exclusões sociais dos negros, envolvendo manifestos diversos, mortes 
coletivas em confrontos com policiais, tomada do bairro por drogas, 
destruição da sua paisagem material. A intensidade para este período é 
marcada então por uma semântica de conflito. 

27 Momento sócicultural do bairro bastante expressivo do reforço de elementos da cultura 
afro-americana como literatura, música, pintura e dança. Na sequência do texto, esse tema 
será tratado com maior profundidade. 
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Para a investigação da relação entre os diversos conteúdos avançamos 
para uma etapa de retorno ao registro histórico oficial. Como argumentado 
anteriormente, se em um primeiro momento evitou-se um pré-
reconhecimento do contexto de estudo a partir de um discurso oficializado 
sobre o Harlem para priorizar o discurso elaborado no cotidiano, neste 
momento entendemos a necessidade do aprofundamento sobre o espaço 
concebido agora considerando outros modos de contar, representar, 
conceber o Harlem.  

Na tentativa de circunscrever uma visão múltipla do espaço que se 
concebe a partir de discursos oficiais, este estudo bibliográfico foi realizado 
pela reunião de pelo menos 15 obras28 que tratam da história do bairro. No 
processo de pesquisa notamos que grande parte das obras relativas ao Harlem 
centram sua atenção em três principais núcleos: Harlem Renaissence (1920 -
1930) explorando com menor evidência momentos anteriores ao auge deste 
movimento; movimentos sociais-raciais do Harlem e seu reconhecimento 
como a “Meca negra” (ênfase 1920; 1970) e o que tem sido chamado de “New 
Harlem Renaissence” (1990 e 2000), centrando a atenção a processos de 
gentrificação do bairro e seu “embranquecimento”. 

É curioso notar que enquanto o conteúdo do espaço percebido pelos 
sujeitos acompanha mais de perto o conteúdo reforçado pelo discurso 
oficializado em grande parte da bibliografia, o espaço concebido dos mesmos 
sujeitos é mais heterogêneo e amplo quanto aos sentidos e temporalidades. 
Com o apoio das poucas bibliografias que tratam dos diferentes momentos 
do Harlem desde sua fundação, conseguimos assim montar um quadro 
sociocultural alargado (fig. 38) investigando conteúdos para além dos rótulos 
aparentemente estandardizados do bairro, tais como: “Harlem Renaissence”, 
“Meca Negra” e “New Harlem Renaissence”. 

Dado que o quadro já reúne a representação histórica oficializada do 
espaço do Harlem (entre processos e efeitos concretos da materialidade) irei 
resgatar aqui apenas alguns aspectos mais relevantes que parecem de maior 
importância para a análise em direção ao que a tese persegue29.

28 Reunidas nas referências. 
29 A narrativa deste ponto em diante reúne notas de diversas obras consultadas sobre o bairro. 
Para evitar a profusão de citações, optou-se por apenas indica-las no caso de informações e 
dados específicos de uma ou duas obras. Mas ressalta-se que, claramente, todo o conteúdo 
histórico exposto não é original desta tese. 
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Ocupação Holandesa

Escravos Africanos compram sua liberdade 
e começam a construir o Harlem, 
compondo 1/3 da população de Manhattan

1609 - morte de nativos negros 
por doenças e assassinatos 
advindos da colonização

Terras indígenas 
convertidas em terra rural

1650-1660 ocupação de franceses, 
dinamarqueses, suíços e alemães 

1720 - Ruas 125th e 126 tornam-se 
centralidades sociais da “vila do Harlem”

1760:
Nova geração de europeus
Urbanização da vila 
125th street importante eixo mercantil

1775 – 1783- guerra revolucionária

1776 - base de operações 
militares no Harlem
Battle of Harlem Heights – 
vila do Harlem queimada

1786: início da luta em pelos 
direitos sociais dos negros

1799 – iniciada a abolição 
escravidão no estado   

1811 – 1832: Plano Randel de urbanização Harlem

Charles Henry: especulador do solo urbano 
que influencia no desenvolvimento do bairro

Infraestrutura: água, luz e esgoto 
cria divisões entre ricos e pobres

1857 – construção viária e Central Park: 
aumento valor de terra

1858 – mudança da arquitetura 
da vila para estilo gótico-eclético

Chegada das 
linhas de trem

1862 – emancipação dos escravos 
por Abraham Lincoln

1870 – consolidação da nova infraestrutura  
pelo prefeito William Tweed

125th street convertida em 
corredor de lojas

Sistema de metrô instalado

1904: boom imobiliário 
impulsionado pelo metrô

Novos imigrantes

Constituição de guetos culturais 
como alternativa aos preços de terra

East Harlem – porção mais 
pobre do Harlem 

1904-1907: crise financeira nacional

1912 – 1917 Guerrilhas 
entre gangues italianas

Fortalecimento econômico 
da classe média negra

1914 – 1918: Harlem Renaissence

Aluguel e venda de apartamentos 
exlusivamente para negros

1914 – Apollo Theater.
Marco Harlem Renaissence

Harlem é chamado de MECA NEGRA
Igrejas lutam contra bebidas, 
drogas e prostituição

Aumento do número de crimes 
cometidos por jovens negros

Príncipe do Harlem Renaissence

Depressão financeira
Pouca moradia
97% da população do Harlem é negra

1933 – negros começam a ter maior representatividade:

Prefeito bane a discriminação racial relacionada ao 
contrato de empregados;

Primeiros projetos habitacionais do Harlem

Herói local e líder nacional 
contra discriminação racial

1935 – Lynch Attack

1943 – onda de mortes no bairro
Manifestos pelos direitos civis dos negros

1945 – manifestos destroem 
parte do bairro

Luta pelos direitos civis

1960 – ausência de negros  no 
Mercado de trabalho

Renda familiar abaixo da linha 
de pobreza oficial da época

O comércio de Heroína é 
tido como o mais lucrativo 
do momento

1969 - 1972 – bairro em ruínas

- instalação de portões
de ferro em fachadas

1972 – nova geração de ativistas e surgimento 
de movimentos culturais

1975 – Fechamento do Apollo Theater
Surgimento do RAP e HIP HOP

1977 – Ascenção do RAP e 
inauguração do Charles Gallery 

Crack substitui heroína por ser mais 
rentável. Período marcado por corrupção 
e brutalidade policial

1989 – Primeiro afro-americano 
eleito em New York

Região central Bairro tomada 
por guerrilhas

Iniciativas tentam transformar 
as ruas 129th e 125th

Prefeitura toma controle de 1000 
edifícios no Harlem central

Discurso do “Novo Harlem Renaissence”

1994 – 2001:
Mais de U$ 1,2 bilhões investidos no bairro
Brancos são atraídos por moradias subvalorizadas

1993 – Criação de um distrito de 
melhoria empresarial na 125th

- projeto BID (Business
Improvement District)

1994 – Bairro identificado como 
“empowerment zones”

- Bairro chamado de “outra América”

- Expulsão de criminosos

- Dobra o número de africanos em
New York

Desemprego e emergência atividades 
informais na 125th street

1996 – preço médio das Brownstones 
é inferior a U$ 200.000.

2002 – Brownstones passam a 
custar em média U$ 1 milhão 

Setor bancário nega empréstimos 
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Pelo que se narra oficialmente o Harlem é um contexto marcado pela 
violência desde o princípio, quando sua “descoberta” em 1609 já seria 
acompanhada de morte de diversos nativos negros para converter-se neste 
momento em uma das maiores comunidades Judias do mundo (GILL, 2011). 
As terras tomadas seriam convertidas em terra rural e logo ocupadas por uma 
população muito diversa representada por franceses, dinamarqueses, suíços, 
alemães e alguns poucos negros de alta classe (idem, 2011; ADAMS, 2002), 
os quais financiaram a vinda de diversos escravos da África até pelo menos 
meados de 1800. 

Entre o final dos nos de 1600 e início do século seguinte, muitos 
escravos trazidos da África conseguiriam comprar sua liberdade e começavam 
a constituir uma comunidade, momento quando Harlem começa a ser 
ocupado por espaços de sociabilização onde mesmo mulheres podiam 
frequentar. Nesta época, os arredores da 125, 126th já ocupavam a 
centralidade da vila. O Harlem, ainda separado de New York neste momento 
(quando ainda era New Amsterdam), era ocupada por mais de um terço da 
população da ilha e grande parte afro-americanos, mas ainda era opção de 
ócio e descanso por sua paisagem natural comparada ao caos ao sul da ilha já 
urbanizada, com problemas de doenças, crimes e roubos. 

Entre 1750 e 1800 New Amsterdam já havia conquistado o status de 
potencia hemisférica de comércio e indústria, o que atraiu uma nova geração 
de europeus que visualizaram o Harlem como local ideal para fixar-se, o que 
motivou o início da urbanização da vila. A topografia do Harlem fez com que 
novas ruas e avenidas não fossem tão caras de serem implantadas, tornando 
o bairro um espaço ideal para habitações baratas para imigrantes que
trabalhavam nas fábricas, estaleiros e depósitos de madeira e carvão. Estas
condições, associadas a facilidade do acesso e exportação de mercadorias
pelo rio Hudson impulsionaram o Harlem e ajudaram a transformar Nova York
na "capital do capitalismo". Neste contexto, a rua 125 já era importante eixo
comercial de trocas mercantis internacionais que aconteciam pelo Hudson
River.

A urbanização – principalmente a partir do plano Randel iniciado em 
1832 – ignoraria a topografia do Harlem e destituiria muito das das 
características anteriores da vila de traços Holandeses e ainda organizada por 
caminhos da época dos Indígenas - em uma grelha diagonal. Charles Henry 
Hall, um advogado e especulador de solo urbano, seria um importante ator 
responsável por trazer para o Harlem o desenvolvimento urbano no séc. 19, 
estando por trás do mapeamento e abertura das ruas, sistema de água, gás e 
esgoto (GILL, 2011; CLARK 1965). A infraestrutura que tornava o Harlem uma 
comunidade mais urbana criou divisões entre ricos e pobres, especialmente 
após a chegada de imigrantes da Irlanda neste mesmo momento, mas 
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também porque persistia a tentativa da população tradicional (anterior a esta 
nova onde de imigrantes) em render por meio do cultivo, já que o oeste da 
125 ainda dispunha dos principais piers de escoamento e recepção de grãos, 
leite, carne, carvão e madeira. A segregação econômica rebatia diretamente 
na segregação racial que, certo modo, é marcada desde o início da história 
do Harlem sendo intensificada apenas pela urbanização. 

A construção da infraestrutura viária e do Central Park (finalizado em 
1857) dobraria o valor da terra em diversas porções do bairro. A existência do 
Central Park inspirou uma nova onda de moradores ricos no Harlem que 
motivaram uma mudança substancial na arquitetura da vila com as novas casas 
de estilo Gótico eclético. A alta ocupação começa a descaracterizar Harlem 
como um refúgio dos que queriam sair de "downtown": suas avenidas, linhas 
férreas, pontes e trens. A chegada das linhas de trem limitaria a existência de 
mansões, motivando a subdivisão da terra em lotes menores.  

A declaração da emancipação dos escravos por Abraham Lincoln em 
1862 (depois de anos de escravidão desde 1619) foi um fator importante que 
motivou o crescimento da população afro-americana no Harlem, a qual sairia 
de downtown temendo ser perseguida pelos brancos. O crescimento da 
comunidade Afro-Americana no Harlem foi uma das razões pelas quais muitos 
ricos originalmente de downtown donos de terras no Harlem por gerações, 
venderiam suas propriedades no bairro (GILL, 2011, p. 1531, Kindle edition). 

Tensões raciais advindas da declaração de Lincoln dão emergência às 
manifestações de 1863 quando as ruas de New York foram ocupadas por 
manifestantes (especialmente Irlandeses) contra a emancipação dos escravos. 
Este, talvez, tenha sido o incidente social mais significativo na história da 
cidade e um prenúncio do que estava por vir no Harlem e em toda New York 
em termos de segregação, exclusão e disputas sociais (GILL, 2011)30.  

Se por um lado haviam estas tensões sociais em andamento, por outro, 
investidores imobiliários começavam a conseguir grande lucro no bairro em 
função da nova infraestrutura de transporte, ruas e parques que começava a 
se consolidar em 1870 por influência do então prefeito William Tweed - o 
terceiro maior proprietário de terras em Nova York. Com os valores do solo 
aumentando no final deste século, lojas de grife já ocupavam a ocupar a Third 
Avenue e a rua 125, a qual seria convertida em um corredor de lojas com 
fachadas elegantes para atração de uma classe econômica distinta. 

30 Antiblack violence had never been rare in New York City, but the events of the summer of 
1863 were unique, lingering in the collective memory of New York’s African-American 
population and inspiring them to search for a neighborhood to call their own (GILL, 2011, p. 
1585, Kindle edition). 
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Entre 1900 e 1910 o sistema de metrô seria instalado. Muitos imigrantes 
começaram a ocupar o Harlem: judeus do sul da Itália e da Europa de Leste, 
os negros do Sul e das Índias Ocidentais e os latinos do Caribe espanhol que, 
novamente, motivou conflitos já que os donos de terra do Harlem associavam 
a chegada desta população à queda do preço do solo31. Neste momento, com 
os imigrantes sendo isolados em determinadas áreas, começa a constituição 
de alguns guetos como estratégia/alternativa de conseguir lugares para morar 
e trabalhar.  

O espaço que encontrariam seria especialmente no que hoje constitui 
o East Harlem. Estes guetos dispunham de situações precárias de salubridade,
chegando a morar até 25 pessoas por apartamento (ANDERSON, 1981; GILL,
2011). As igrejas reuniam-se na tentativa de intervir nestas condições do East
Harlem. Ministros, sacerdotes e rabinos arrecadaram dinheiro de fiéis e
filantropos para iniciar programas que oferecem aulas de idiomas, treinamento
profissional, aulas de educação cívica e até mesmo conselhos sobre higiene
americana.

Tradicionalmente, os historiadores datam a identidade do Harlem 
como uma comunidade negra a partir de 190432, quando um boom imobiliário, 
impulsionado pela chegada do metrô, teria levado especuladores a derrubar 
os barracos que pertenciam a posseiros irlandeses, italianos e judeus 
(principalmente no East Harlem) e os substituiriam por quadras de casas 
enfileiradas e cortiços alugados a altos preços que não conseguiram atrair 
inquilinos. A história então diz que a crise financeira nacional de 1904 a 1907 
foi tomada como uma oportunidade por um corretor de imóveis negro 
chamado Philip Payton 33 , cuja ideia de ocupar apartamentos vazios com 
negros foi tão bem-sucedida financeiramente quanto racialmente 
progressista.  

Alguns anos depois, durante a primeira guerra mundial (1914-1918) o 
“New Negro Movement” (antigo nome para o Harlem Renaissence) começava 
a ganhar forma quando um grande grupo de músicos realizam um tributo ao 

31 Around 1908 the Harlem Property Owners Protective Association began an effort to stop a 
decline in housing prices supposedly due to those newcomers [...]. The New York Indicator, a 
journal devoted to real estate interests, opined, “Their presence is undesirable among us” 
(idem, p. 2095 e p. 2890). 
32  Ver: LOCKE, 1925; ANDERSON, 1981; SCHOENER, 1995; OSOFSKY, 1996; GILL, 2011. 
33 “His plan was to approach white landlords in Harlem and fill their buildings with Negroes 
able and willing—or forced—to pay higher rents uptown. Harlem landlords actually preferred 
black tenants as more reliable than Irish Catholics or eastern European Jews. [...] He 
incorporated a company called Afro-American Realty and began taking out ads seeking to 
attract investors interested in “trying to solve the so-called ‘Race Problem.’” (GILL, 2011, p. 
2804, Kindle Ed.). 
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artista esquecido “Ernest Hogan”, e escolhem o Harlem como o local do 
evento. Este tributo a Hogan atraiu diversos outros artistas e músicos negros 
reconhecidos do país, sendo um momento histórico quando uma elite cultural 
negra começa a se identificar com o Harlem em função destes movimentos 
culturais. 

Vários noticiários falavam contra uma ocupação negra do bairro 34 . 
Ainda assim, durante a primeira guerra mundial a prosperidade econômica 
americana ajudou a fortalecer a nova classe média negra do Harlem que 
decidia enfrentar o racismo e segregação sofrido até então. Após a primeira 
guerra (já entre 1919-1920) soldados negros retornavam ao Harlem, que a 
partir de então começa a ser chamado de a "Meca Negra", iniciando uma 
"maré" do orgulho coletivo negro que clamava ter sido responsável pela 
liberdade que eles haviam devolvido à Europa depois da guerra. Em 1915 
mais de 50.000 Negros habitavam Harlem, embora ainda convivia com uma 
grande maioria de americanos nativos brancos – 75.000 - e aproximadamente 
375.000 imigrantes (ANDERSON, 1981; LEWIS, 1981). 

Esta nova onda de negros não era a única recém-chegada no Harlem. 
Mesmo antes da grande migração que fez do bairro sinônimo da “Meca 
Negra”, blocos inteiros do East Harlem já se assemelhava a uma versão latina 
da “meca” (GILL, 2011). O fato de que muitos dos hispânicos vivendo no 
bairro eram também negros, acabava confundindo os dados censitários 
(OSOFSKY, 1996; GILL, 2011). Este momento era paralelamente 
protagonizado por guerras entre gangues italianas no East Harlem que 
durariam entre 1912 e 1917. Logo, gangues de downtown também somariam 
as atividades criminosas no Harlem criando uma série de guetos pelo bairro. 
Um pouco antes disso, gangues judias se mudariam para o West Harlem, 
concentrando-se na 116 entre Lenox e 8th ave, que tinha diversos pontos para 
prostituição, drogas e jogos ilegais. 

O dinheiro "de verdade" estava então nas mãos do crime organizado. 
As igrejas de Harlem lideraram a luta contra a "bebida, drogas, jogos e 
prostituição", tendo como um dos seus líderes o lendário reverendo Adam 
Clayton Powell. No final da década de 20, a Igreja Batista Abissínia era a maior 
e mais influente instituição religiosa negra do país. 

A imagem popular de Harlem na idade do Jazz é então a de um Éden 
racial, enquanto a realidade era muito diferente. Em 1920, menos de 6% dos 
homens negros da cidade de Nova York trabalhavam como profissionais35. Os 

34	Ver: SCHOENER, 1995; OSOFSKY, 1996.	
35 American-born blacks were considered by employers, black and white, to be less desirable 
as employees than West Indians. Job ads often specified “West Indian preferred,” which made 
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empregadores brancos recusavam-se a contratar negros para qualquer tipo 
de serviço que envolvesse atendimento ao cliente (SCHOENER, 1995). Mesmo 
nos tempos supostamente "esplendor" da década de 1920, mães e pais 
tiveram que trabalhar longas jornadas em empregos de baixa remuneração, e 
uma geração de jovens sem supervisão resultou em um quadro onde se 
quadruplicou o número de crimes cometidos entre 1914 e 1930 por jovens 
Harlemitas negros. Este era o outro lado do “Harlem Renaissance”36. Em 
menos de duas décadas, Harlem tinha sido transformado de um bairro judeu 
e italiano com núcleos esparsos de negros vivendo perto dos rios Harlem e 
Hudson, para a “capital da cultura negra”. A população negra cresceu de 4 
para 80 mil entre 1905 e 1920, somando uma massa crítica de escritores 
negros, artistas e intelectuais recém-chegados. No final da década de 20, a 
população do bairro era mais de 200.000 pessoas e quase 97% era de 
população negra que, em grande parte, estavam a margem de condições 
habitacionais, sem trabalho, sem nenhuma proximidade com aquele ambiente 
cultural tão disseminado como representativo do Harlem Renaissance.  

Em 1932, a Harlem Magazine publicaria uma reportagem dizendo "The 
very word "Harlem" now signifies "Negro" (GIL, 2011, p.2925). O crescimento 
populacional continuado - o número de chegadas dos negros ultrapassou em 
muito o número de brancos suburbanos - e a pouca construção de moradia 
significou que as densidades populacionais no Harlem subiram acima de níveis 
que haviam sido descritos como ingovernáveis décadas antes37.  

Nos anos da depressão (início em 1929 e perpassaria a década de 30) 
os Harlemitas permaneceriam em uma posição marginal no desenho político. 
No início dos anos 30, a depressão impactou no fechamento de diversos 
teatros do Harlem e colocou diversos atores, dançarinos e músicos fora do 
mercado. Mas em 1933, com La Guardia na prefeitura, os negros começariam 
a ter certa representatividade. Ele foi responsável por banir a discriminação 

for tensions among blacks [...] racial segregation in the housing market still stood in the way 
(GILL, 2011, p. 3656, Kindle ed.). 
36 "The name “Harlem Renaissance” was slow to come into common usage, perhaps because 
uptown Manhattan took such a long time to become the mecca of the New Negro. […] For 
years to come, Negroes were denied service as customers on 125 Street, and kept out of 
stores by Irish bouncers. It wasn’t until the mid-1920s that black Harlem reached the once 
fancy neighborhoods above West 145th Street and below West 125 Street. Even then, most 
of the African-Americans, some newly arrived from the American South or the West Indies, 
some uptowners for generations, who occupied those brownstone blocks were anything but 
rich (idem, p. 3608). 
37 O aquecimento central era raro, e os poucos residentes de cortiços com banheiros internos 
muitas vezes tinham de compartilhar banheiro único andar com quatro ou cinco famílias 
estendidas. A taxa de mortalidade do Harlem era 40% maior do que o restante da cidade 
(GREENBERG, 1991). 
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racial relacionada ao contrato de empregados. No final do seu mandato, 
haviam 5000 civis trabalhando em comércio e serviço, os quais se tornariam 
parte da classe média da cidade. La guarda foi responsável pelos primeiros 
projetos habitacionais do Harlem, destruindo muito dos cortiços insalubres 
que constituía o antigo bairro para receber a nova infraestrutura. 

Outro rosto público do Harlem da idade do jazz de o “black power” da 
década de 30 foi o de Adam Clayton Powell Jr. O que transformou Powell de 
um herói local em um líder nacional foi uma série de campanhas de rua de 
enfrentamento à discriminação racial que ainda dominava o cotidiano do 
bairro. Em geral, Powell ficaria longe de extremistas, até ele se envolver com 
a campanha "Don't buy where you can't work" contra a maior e mais famosa 
loja do Harlem na época: Blumstein's department na rua 125 entre a 6th e a 
7th avenida. 

O que muitos historiadores acreditam que marcou o término do Harlem 
Renaissance e marcou o início do declínio do Harlem para entrar em um estado 
semipermanente como gueto negro, foi quando em 1935 em S. H. Kress five-
and-ten, uma loja de departamento notoriamente racista na 256 West 125 
Street aconteceu o “Lynch Attack”, em que moradores destruíram a fachada 
de 626 lojas da rua 125, deixando 3 negros mortos, mais de 200 pessoas 
feridas e mais de 100 presas 38 . Adam Powell organizou o New York 
Coordinating Committee on Employment - uma coalisão de mais de 200 
organizações que representavam as principais cadeias comerciais nacionais, 
conseguindo convencê-los de começar a contratarem negros. A partir de 
então, mesmo os donos de estabelecimentos na 125 que eram brancos, 
começaram a realizar mudanças nos padrões de contratação. 

Os acontecimentos dos anos 30 reverberam para a próxima década que 
marcou o bairro com vários manifestos em torno dos direitos civis para os 
negros. O bairro permanecia em clima de tensão contínua e muitos jornais 
publicavam sobre uma nova “Crime Wave in Harlem” (GILL, 2011). Quando os 
soldados voltaram da segunda guerra mundial (de 1939 a 1945), eles 
encontraram seu bairro destruído. É neste contexto de Malcom X ganharia seu 
"status de padroeiro não oficial do Harlem” que, além das lutas nas ruas em 
favor dos direitos civis, tinha uma coluna semanal no jornal Amsterdam News 

38 Quando em 1935 Mussolini invade a Etiópia - terra de muitos descendentes Harlemitas - e 
os italianos do Harlem comemoram, acaba por incitar mais um confronto. Os Harlemitas 
negros começaram a pixar pelo bairro "Italians Keep out". Mais de 200 afro-americanos 
ocuparam a rua 118, a que mais continha estabelecimentos ocupados por Italianos, e 
gritavam:  “Harlem is for the Negro. Drive the Italians out of Harlem. Drive the white man out 
of Harlem”. Harlemitas até mesmo criaram estações de recrutamento para aqueles que 
queriam ajudar a combater Mussolini (GILL, 2011, p. 4867, Kindle ed.) 
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e dava visibilidade aos protestos de rua, onde ele motivou a maior parte da 
dos principais líderes de direitos civis a juntar forças. 

Entretanto, em função de mudanças da estrutura econômica de New 
York entre 1952 e 1965, a cidade perdeu quase noventa mil empregos de 
manufatura, que tinham sido uma fonte chave de estabilidade econômica do 
Harlem. Ao mesmo tempo, os empregos de serviço que os negros eram 
finalmente elegíveis depois que Nova York proibiu discriminação no local de 
trabalho, começaram a pagar menos e ainda não tinham proteção sindical. Em 
meados da década de 1960, quase não havia negros nas posições de poder 
nas principais organizações trabalhistas, nem mesmo em uniões supostamente 
progressistas. Neste contexto, a melhor oportunidade de rendimento era lidar 
com heroína, que tomou Harlem nos anos após a guerra. Teria sido impossível 
sem a cooperação da polícia, que há décadas estava trabalhando lado a lado 
com os mafiosos de East Harlem (GREENBERG, 1991). Ao longo da década 
de 1960, a renda familiar média anual em Harlem estava abaixo de US $ 4.000, 
bem abaixo da linha de pobreza oficial de US $ 6.000 (GILL, 2011). O estoque 
de moradias mais velhas deteriorou-se a tal ponto que um estudo federal ao 
final dos anos 60 descobriu que 11% dos edifícios estavam em ruínas e outros 
33% colapsariam rapidamente, mesmo com os aluguéis ainda mais altos do 
que nas comunidades brancas da classe trabalhadora em outras partes da 
cidade. 

Neste contexto, a Meca Negra, a capital da América negra, berço do 
renascimento negro, um espaço-chave no movimento dos direitos civis, 
passava na década de 70 por uma onda de emigração em função de todo o 
cenário39: 

The number of youth arrests in central Harlem almost tripled. {…] 
The number of drug-related complaints doubled. More and more 
business owners decided that Harlem simply wasn’t worth the risk, 
and those that remained installed steel gates that gave the 
neighborhood the look of a ghost town after dark (GILL, 2011, p. 
6559, Kindle ed.). 

Nos anos 80 o bairro foi tomado pelo comércio de crack que substituiu 
a heroína por ser mais rentável. É neste contexto que o Rap surge como estilo 
musical especificamente fundado nas ruas do Harlem e do Brooklyn, 
denunciando as injustiças sociais e situação de marginalidade da população 
negra40.  Mas em 1989 David Dinkins seria o primeiro afro-americano eleito 

39 Harlem’s unemployment rate, always a problem, reached almost 40 percent, and many of 
those who had jobs could barely pay their bills. (GILL, 2011, p. 6511, Kindle ed.) 

40 Foi a música "Rapper's Delight", da banda Sugar Hill Gang do Harlem, que se tornou o 
primeiro hit de rap vendendo dois milhões de cópias nos Estados Unidos em 1980 e outros 
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em New York, e a situação do Harlem no início de sua gestão era a de um 
bairro praticamente esvaziado de população classe superior e média, sendo a 
região central do bairro caracterizada como uma área de guerrilhas, e a 
diversidade cultural e racial que caracterizou grande parte da sua história até 
os anos 60 agora já não era presente. 

Já nos primeiros anos da nova gestão, o Harlem receberia 
investimentos de iniciativas governamentais e sem fins lucrativos que tentavam 
transformar ruas como a 129th, 125 entre a 5 avenidas e a Lenox. Uma primeira 
onda de gentrificação começaria então a aflorar no bairro já no início dos anos 
90, liderada por afro-americanos de classe-média, cujas origens eram de 
gerações anteriores também Harlemitas, mas que haviam saído do bairro a 
muito tempo em função das condições precárias do bairro (GILL, 2011). Em 
1994 o New York Times chamaria o bairro de uma “outra América”, o que 
correspondia a um Harlem que havia expulsado os criminosos, mas também 
suas vítimas em função dos novos padrões de vida que começavam a se 
instaurar. 

A cidade que Dinkins recebeu para governar estava em condições 
precárias. A porcentagem de nova-iorquinos vivendo abaixo da linha de 
pobreza aumentou de 29% em 1979 para 33% em 1990. A cidade foi forçada 
a tomar o controle de 1000 edifícios no Harlem central, e as condições de 
moradia nestas unidades eram quase impossíveis de serem resgatadas, depois 
da destruição generalizada das guerrilhas da década anterior. Além disso, o 
bairro havia sido tomado pela corrupção e brutalidade de policiais que 
durante anos estavam roubando e traficando drogas. 

Nos anos 90, o relaxamento das restrições à imigração da África 
Ocidental e a determinação do Banco Mundial de forçar os países da África 
Ocidental a reprimir os gastos deficitários, inspirou a desvalorização das 
moedas locais em 1994, estimulando um número significativo de africanos a 
migrar para os Estados Unidos (JACKSON, 2001; RHODES-PITTS, 2011). O 
número de africanos em New York dobrou, mas havia um contraste cultural 
muito marcado entre os novos Harlemitas e os anteriores, em que os já 
moradores estavam habituados a um cenário de abuso de uso de drogas, sexo 
extraconjugal e o desemprego crônico.  

O desemprego acabou estimulando a emergência de muitos 
vendedores ambulantes africanos, os quais estabeleceram grande parte de 
suas operações próximo do que agora era sua casa: a parte oeste da rua 125 

seis milhões internacionalmente. Rap passaria então de um fenômeno local para ser parte do 
entretenimento em massa (GILL, 2011). 
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entre as avenidas Sexta e Sétima, tornando-se um bazar informal, multicultural 
e um tanto caótico (GILL, 2011). Na esquina da Avenida Lenox, presidida pelo 
espírito e imagem do pai do capitalismo negro, Marcus Garvey, Gambianos e 
Senegaleses vendiam incenso, artigos de couro e joias feitas de couro e 
conchas, enquanto comerciantes do Mali especializados em têxteis 41 . 
Eventualmente, porém, os comerciantes estabelecidos na 125 Street 
reuniram-se como Harlem Business Alliance e queixaram-se ao prefeito pela 
quantidade de vendedores e produtos informais que havia proliferado na via. 

A criação em 1993 de um Distrito de Melhoria Empresarial na West 125 
Street entre a 5 avenida e a Morningside, resultou em saneamento melhorado, 
iluminação, projeto de paisagem e manutenção da infraestrutura. Em 1994, a 
polícia estabeleceu barricadas na rua 125 entre a avenida de Lenox e o bulevar 
de Adam Clayton Powell Jr. e impediu que os vendedores ambulantes de 
montarem suas barracas. Um pequeno protesto resultou na prisão de vinte e 
duas pessoas, incluindo Powell. Os novos investimentos públicos começavam 
a mudar substancialmente a dinâmica da vida informal no bairro. 

De 1994 a 2001, mais de US$ 1,2 bilhão de fontes públicas e privadas 
foram investidas no Harlem, impulsionado por uma forte economia nacional e 
local. Metade dos milhares de prédios que haviam sido abandonados e 
assumidos pela cidade, representando mais da metade de todo o Harlem, 
começaram a voltar ao mercado. Brancos começaram a chegar atraídos por 
moradias que permaneceram subvalorizadas mesmo depois de quintuplicar o 
preço na última década. Em 1996, o preço médio de um brownstone42 no 
Harlem era inferior a US $ 200.000, mas não por muito tempo. Em 2002, 
brownstones em boas condições em áreas não tão distintas já estavam indo 
para até US$ 1 milhão (GILL, 2011). 

Em 2002, o Harlem atraía grandes marcas como a H & M, Marshalls, 
Staples, Krispy Kreme, Body Shop, Starbucks, Modell e os lojas como a 
Seaman e a farmácia Duane Reade. Embora em 2004 marcaria quando o 
mercado imobiliário começava a decolar especialmente na porção oeste do 
bairro, os moradores reconhecem que a revitalização da economia do Harlem 
dataria de 1994, quando o departamento do desenvolvimento urbano do 
presidente Clinton identificou o bairro como uma das seis “empowerment  

41 The situation on West 125 Street was clearly unlawful. Most of the hundreds of peddlers 
were unlicensed, paid no taxes, sold pirated or even stolen goods. Social Security cards were 
available for $500 (GILL, 2011, p. 6858, Kindle ed.) 
42 Brownstone é o termo usado para edifícios familiares construídos a partir de 1860 de tijolos 
mais baratos do que o granito, o mármore ou a pedra calcária, tendo um aspecto final marrom 
escuro.  Foi considerado um estilo arquitetônico menos desejável até meados do século XIX 
– porque usava material de construção mais popular – até que o movimento romântico
introduzisse o gosto por materiais escuros.
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zones” nacionais, o que significa que sobre na década seguinte a área seria 
elegível para mais de $ 100 milhões no desenvolvimento federal e US $ 250 
milhões de fundos em créditos tributários (GILL, 2011). 

Antes da crise financeira nacional que começou em 2008, o boom da 
construção civil se assemelhava à onda especulativa de construção que tinha 
varrido Harlem um século antes (junto a expulsão de criminosos e antigos 
moradores). Nesta mesma época, empresários também começaram a cobrir 
Harlem com diversos tipos de restaurantes: “ The old description of the Negro 
mecca, with “a bar on every corner and a church on every block,” seemed truer 
than ever” (GILL, 2011, p. 7280, Kindle ed). 

Em 2010 Harlem era menos negro do que tinha sido em mais de meio 
século, e a chegada contínua de africanos, latinos, asiáticos, e de brancos 
prometia uma comunidade mais diversa, embora a altos custos. 

Figura 39: Tabela de ocupação do Harlem por residentes negros entre 1910-2010 

Fonte: diversas43 

Como podemos perceber neste apanhado histórico: se a transformação 
de uma comunidade multiracial e segregada (até início do século XX) na 
capital da cultura negra coincidiu com o declínio do Harlem (marcado entre os 
anos 50 até final dos 80), do mesmo modo, mudanças demográficas, 

43 Fontes: 1910 a 1940: Census Tract Data from National Historical Geographical Information 
System, compilado por Andrew A. Beveridge and Co-workers; 1950, Ellen M. Bogue File, as 
edited by Andrew A. Beveridge and co-workers; 1960 até 2000, Tabulated Census Data from 
National Historical Geographic Information System; 2006-2010: dados do American 
Community Survey, U.S. Bureau of the Census.  

Ocupação do Harlem por residentes 
negros, 1910 - 2010 

Década Porcentagem 
1910 9.89% 
1920 32.43% 
1930 70.18% 
1940 89.31% 
1950 98.07% 
1960 96.71% 
1970 95.42% 
1980 94.17% 

1990 87.55% 
2000 77.49% 
2006 69.27% 

2010 63.00% 
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econômicas e socioespaciais desde a década de 1990 que prometiam mais 
diversidade na Meca Negra também vêm trazendo desafios.  

A rua 125, que durante a história do bairro tornou-se um dos espaços 
nucleares de vários ciclos de mudança, seria em 1993 foco do projeto BID 
(Business Improvement District). O Business Improvement District (BID) é uma 
parceria público-privada na qual proprietários de terra (de lotes e 
estabelecimentos comerciais) e grandes empresários varejistas optam por 
fazer uma contribuição coletiva para a manutenção, desenvolvimento e 
promoção comercial do objeto do projeto (seja ele uma rua, micro-região ou 
bairro). Nos documentos oficiais do BID é descrito que estes projetos ajudam 
a revitalizar bairros e catalisar o desenvolvimento econômico em toda a cidade 
de Nova York. Os BIDs fornecem serviços suplementares, tais como: 
Saneamento e Manutenção; Segurança Pública; Marketing e Promoções; 
Melhorias de Capital; Embelezamento da paisagem; Representação Distrital; 
Desenvolvimento de negócios (125 BID, 2008). 

Todos as etapas do projeto são financiadas pelos proprietários dentro 
do distrito que, para o BID, ganham maior margem de empréstimos bancários. 
Os BIDs da cidade investem mais de US $ 120 milhões anuais em programas 
e serviços para bairros nos cinco bairros (125 BID, 2008). Existe, portanto, um 
direcionamento para que as mudanças físicas dos contextos que são alvo do 
BID favoreçam os proprietários de lotes comerciais e empresários 
representantes de marcas varejistas. 

O BID da rua 125 é um distrito de avaliação fiscal com limites definidos. 
O BID é financiado principalmente por um imposto adicional sobre os 
proprietários entre a Morningside Avenue e a Quinta avenida na 125th Street. 
Embora o projeto existisse desde 1993, seria em 2008 que as alterações no 
espaço físico da via (e consequentemente sociais) tomariam proporções 
significativas. Isto decorreu de uma revisão do plano da rua (figura 40) que 
flexibilizou a altura dos edifícios para aumentar a densidade, assim como para 
introduzir o uso misto em lotes e edifícios antes apenas comerciais – esta foi 
uma estratégia para receber empreendimentos imobiliários de condomínios 
verticais44. 

44 In all, the plan allows for approximately 3,900 new apartments and over 600,000 square feet 
of new office and retail space development that is expected to fill in the vacant lots and replace 
the one-story retail shops that line 125th street (BUSÁ, 2014, p. 56).



Figura 40: Mapeamento da área contemplada pelo BID na 125th e suas alterações de uso 

Fonte: adaptado pelo autor a partir de documento oficial do BID 125th sreet, 2008 
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No todo, o plano abriu espaço para aproximadamente 3.900 novos 
apartamentos (em condomínios verticais) e mais de 600.000 m2 para 
escritórios e desenvolvimento de espaço de varejo, esperando preencher os 
lotes vagos e substituir as lojas locais do andar térreo na rua 125th. Isso não 
apenas implicou numa série de despejos de comércios locais tradicionais, 
como na demolição de diversas edificações históricas ao longo da via: “The 
new zoning instead encourages the demolition of low-scale structures in order 
to build taller and more profitable ones” (BUSÀ, 2014, p. 9). 

O BID oferece um relatório anual das atividades e resultados relativos 
ao projeto. No ano de 2015, o relatório BID da rua 125 descreve: 

This year we take a closer look at the retail landscape of 125th Street. 
In the heart of Harlem, 125th Street businesses are part of a 
transformation that is taking place that has great momentum with a 
surge of retail and development projects. [...]There is much talk 
today about the community being in the midst of a second 
renaissance that includes a retail revolution. 

Harlem’s Retail Happenings 

• More and more Hot Restaurants • Whole Foods • Columbia
University Expansion • Live bands, several locations, 7 nights a week
• Multiple Sushi and Indian restaurants • Cool sidewalk cafes and
coffee shops • High tech workspace incubators • New designers,
entrepreneurs, and local boutiques • Trendy restaurants and
nightclubs • Consolidation of retail spaces • Major Redevelopment
Projects

(125 BID, 2015, p.3, grifo nosso). 

A presença de novos condomínios, comércio varejista de grandes 
marcas (como o Whole Foods), cafés e boutiques de alto padrão, 
acompanhado por uma onda de novos moradores de classes sociais mais 
abastadas conforma, então, uma paisagem urbana elitizada (fig.41) que é 
expressa como cenário ideal no diagnóstico do relatório. Em relação aos 
ganhos que este cenário representa, os técnicos do relatório descrevem:  

In general, property owners like chain retailers. They felt that the 
presence of chains on 125th Street gives visitors a more secure 
feeling about their personal safety. In addition, chain retailers 
provide local residents with competitively priced products that they 
do not have to leave Harlem to get. Pathmark was used as an 
example of this. Property owners also like chains because they are 
capable of paying market rental rates and are more financially 
dependable. 125th Street has changed from a local shopping area 
into a regional shopping area, which obviously has driven up the 
rents (125 BID, 2015, p.15, grifo nosso). 



	

Figura 41: Morfologia lindeira à rua 125 e seus usos no nível da rua (continua na próxima página) 



Figura 41: (continua na próxima página) 



Figura 41: (continua na próxima página) 



	 	

Figura 41: (continua na próxima página) 



Figura 41: (fim da sequência) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de registro em campo, 2017 
Obs: todas as imagens são do arquivo do autor 



222	

Ainda, o conjunto de estratégias e resultados do BID é associado ao 
“novo Harlem Renaissence”. Neste sentido, observamos um momento 
histórico do bairro que foi representativo do florescimento de uma atividade 
artística e política engajada em torno da cultura afro-americana, e que marcou 
este espaço como lugar significativo e simbólico do movimento dos direitos 
civis (de onde o título de "Meca Negra" nasceu), sendo agora utilizado como 
expressivo de um Harlem cada vez mais alinhado ao city marketing e à imagem 
internacionalmente desejada de ícone global.  

Esta iniciativa que – como grifado pelos técnicos relatores do plano –  
elevou o valor de aluguéis, compra e o desenvolvimento econômico, 
aumentarando drasticamente a altura dos edifícios, também trouxe uma série 
de relocações de empresas locais e residentes. Outros muito ainda foram 
despejados em função: ou da destruição do edifício, ou porque os donos de 
lotes comerciais preferiam alugar para as grandes marcas – como exposto no 
próprio relatório.  

A rua 125 mostra-se como este local de tensões continuadas entre a 
realidade das ruas – de relações muitas vezes incertas, sempre complexas – e 
uma nova marca cultural que se deseja estabelecida no imaginário coletivo 
(HILLEL; DIGSS, 2013). Esta classe média em ascensão tanto na rua como no 
bairro inspirou, por exemplo, uma grande onda de assaltos e roubos de 
turistas, novos moradores e passageiros na estação da rua 125, mostrando 
que algumas questões não mudaram ao longo dos séculos, como as tensões 
entre nativos (excluídos) e recém-chegados (que ganham lugares privilegiados 
produtos da dominação). Se por um lado tais tensões denotam processos 
excludentes continuados (especialmente por questões de raça que 
delimitaram uma série de injustiças sociais ao longo do tempo), por outro, elas 
também são responsáveis por revelar no Harlem um solo social ativo regado 
por resistências e lutas cotidianas, as quais encontraram no espaço público a 
arena possível para a reivindicação da manutenção de condições 
socioeconômicas e socioculturais igualitárias. 

Quanto a relação do espaço percebido – concebido da rua 125. Por um 
lado, o que se narra no discurso oficial histórico é uma imagem complexa do 
Harlem parece aproximar-se da narrativa do espaço concebido dos sujeitos, 
também marcada pela presença de múltiplos sentidos. Ao mesmo tempo, este 
espaço concebido advindo das vozes cotidianas é muito mais restrito e 
marcado por intervalos de temporalidades e seus conteúdos substantivos – 
seja por exclusão consciente ou não. Na próxima página apresento a síntese 
dessa relação que até aqui já exploramos/analisamos:



Figura 42: Paralelos da rua 125th entre seus espaços - percebido pelos sujeitos | concebido pelos sujeitos | concebido pela história

Fonte: elaborado pelo autor, 2017
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Embora historiadores datem o início do Harlem como a capital da 
cultura negra no início do século XX muito em função da tática imobiliária de 
Philip Payton, como podemos observar, este aspecto de sua identidade não 
foi o resultado da súbita intervenção de um único ator, mas um processo lento 
e constante que levou séculos e ainda não acabou (GILL, 2011). Entretanto a 
face afro-americana do Harlem nunca foi solitária, e este aspecto parece ser 
bastante negligenciado no senso comum de seus habitantes como de leitores 
externos que param em uma leitura muito superficial do bairro. Para a 
pesquisa, isto se nota nos conteúdos grifados tanto para o espaço concebido 
como para o espaço percebido pelos sujeitos, em que os conteúdos que 
definem o bairro parecem estritamente relacionados à cultura negra e seus 
movimentos na história, enquanto, pelo discurso histórico, o espaço 
concebido do Harlem foi sempre acompanhado de disputas de uma 
pluralidade cultural pouco relembrada e percebida pela população no 
cotidiano contemporâneo. 

Este parece ser então um marco do espaço público do Harlem: tanto 
sua diversidade, como o momento em que o bairro se tornou praticamente 
negro, acompanha processos excludentes e/ou de violência. Mesmo a 
diversidade tendo sido mais constante no Harlem do que sua imagem como 
“bairro negro”, ela é pouquíssima informada nas falas dos sujeitos. 
Interessante notar que mesmo a pobreza, a violência e os embates que 
definiram muito do desencadeamento de desenvolvimento do bairro também 
são conteúdos quase totalmente silenciados tanto no percebido como no 
concebido – com exceção ao East Harlem que, invisibilizado no espaço 
percebido (ver fig. 31 e 32) e narrado de modo pejorativo no concebido 
cotidiano dos sujeitos (ver fig. 34 e 35), parece conformar junto com o que a 
própria história manifesta um pedaço (nos seus espaços e tempos) que emana 
as relações socioespaciais, socioeconômicas e socioculturais pouco 
apropriadas coletivamente. 

Das temporalidades coletivas manifestas (ora mais em um primeiro 
plano, ora em um plano de fundo) notamos forças culturais e políticas 
reciprocamente relacionadas como conteúdos de “maior peso” (ou evidência) 
no espaço concebido do cotidiano do Harlem como um todo. Quando 
consideramos mais minuciosamente o contexto da rua 125, notamos que 
relações socioeconômicas entram nesta trama expondo aí uma centralidade 
de temporalidades e territorialidades cotidianas mais complexa.  

Finalmente, se podemos apontar algo em comum nesta realidade é 
que: espaço concebido pela história, espaço concebido e percebido pelos 
sujeitos se entrelaçam na rua 125. Muito da centralidade deste contexto no 
percebido e concebido dos sujeitos parece então reverberar o que a história 
nos descreve, mostrando que sua intensidade não deriva apenas de dinâmicas 
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de um “aqui e agora”, mas de uma série de conteúdos que conectam presente 
e passado, culturas, poderes, significações e práticas sociais potencialmente 
criadoras de zonas de entremeio que, novamente, justificam o avanço sobre a 
via para a investigação do espaço vivido. 

4.1.3. Cotidiano como linha de entrada para entremeios: o espaço vivido 

Se o estudo do cotidiano exige que levemos em conta o peso do todo 
sobre as partes, ele também nos convoca à atenção às micro-interações 
socioespaciais como força produtiva do espaço (LEFEBVRE, 2011; DENZIN, 
1990). Se pelo espaço percebido e concebido tentamos esclarecer conexões 
do todo com as partes, o percurso por estas cartografias também nos mostrou 
que há certos contextos que imantam de modo mais profundo relações 
constituintes de dada realidade sociocultural, apontando especificamente a 
rua 125 como um “recorte” intenso de tais relações. 

Quando falamos da intensidade da rua 125 a partir do percebido e 
concebido é porque notamos aí a inter-relação de movimentos entre 
significante e não significante, entre materialidade e imaterialidade, entre 
tempos e espaços que informam encadeamentos que dão forma social e 
concreta ao Harlem. Como vimos, esses movimentos não são necessariamente 
concordantes. Ou seja, percebido e concebido de fato expõem a rua 125 
como uma porção simbólico em comum para os sujeitos e para a história 
oficializada do bairro, porém o que se reforça como simbólico no percebido 
nem sempre está expresso no concebido.  

A importância deste comentário se dá para destacar que a cada 
dimensão que avançamos – segundo este procedimento empírico-analítico 
específico – nosso olhar parte do “zero”: não há pré-disposições, pré-supostos 
sobre como as dinâmicas socioespaciais irão se desenvolver ou revelar de uma 
dimensão para outra. Se concordamos que é preciso se deixar experimentar e 
descobrir a cidade de dentro (JACQUES, 2006), o campo deverá ser 
percorrido lentamente, explicado pouco a pouco de um modo que nossas 
decisões sejam flexíveis o suficiente para deixar as experiências informarem e 
guiarem nossa trajetória. Esta é a complexidade no trato do cotidiano – que 
guarda a matéria-prima das zonas de entremeio aqui perseguidas. 

Nestas cartografias que venho desenvolvendo não tento explicar 
totalmente os conteúdos, mas sim expor aqueles que o campo ofereceu e 
explorar suas articulações. Se para o percebido partimos dos 
registros/percepções dos sujeitos; para o concebido partimos do paralelo 
entre discurso cotidiano destes mesmo sujeitos e aquele oficial-histórico; para 
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a exploração do espaço vivido aprofundaremos nas interações socioespaciais 
valorizando um dos aspectos mais caros à dialética do procedimento 
lefebvriano: práticas coletivas – em que o encontro, a reunião, a 
simultaneidade revelam a forma do espaço social, seja pela cooperação ou 
por seus conflitos (LEFEBVRE, 2006, p.149).  

Por razões/achados empírico-analíticos já esclarecidos a rua 125 é o 
contexto para a imersão nas experiências da dimensão vivida. Como ilustrado 
no quadro metodológico deste capítulo, a ênfase na investigação é sobre a 
qualidade das interações, ou seja, não nos importa apenas saber onde 
(contexto); qual atividade ocorre (uso) e sua concentração. Embora estes 
elementos importem inclusive como partes elucidativas de distintas 
circunstâncias em que as zonas de entremeio possam emergir, é crucial que a 
pesquisa seja sensível a aspectos intangíveis que ultrapassem uma mera 
setorização de relações que acontecem no espaço público. Aliás, lembro que 
tanto a hipótese como o procedimento empírico acompanham as experiências 
do cotidiano questionando sobre em que condições materiais e imateriais 
podemos reconhecer realização do espaço público contemporâneo. Sendo 
assim, mesmo sua feição/expressão física (como rua, calçada, praças) é 
questionada como representação, numa tentativa de alargar o olhar e aguçar 
a sensibilidade para momentos criativos: zonas de entremeio que apontem 
para processos de apropriação não pré-dispostos/programados do espaço 
público. 

Diferentemente do percebido e concebido, nas trajetórias pelo espaço 
vivido permaneço com um olhar de perto e de dentro, mas com mínima 
interferência nas relações entre sujeitos e espaço na intenção de não 
influenciar sobre a espontaneidade das interações cotidianas45. Por se tratar 
de uma pesquisa desenvolvida individualmente, foi estabelecido um recorte 
de 6 quadras para uma observação direta (que se encaminhou entre não 
participante e participante) para que fosse viável um corte mais transversal na 
vivência do espaço e coleta dos dados. O intervalo deste recorte foi definido 
em função do “pedaço” mais expressivo de intensidades pelo espaço 
percebido e concebido dos sujeitos (figura 41). 

Assim como nos outros momentos da empiria, aqui algumas perguntas 
norteiam a experiência/observação do vivido na rua 125: quais os conteúdos 
e forças em jogo nas interações socioespaciais cotidianas? Qual a relação 
entre apropriações e desvios das práticas na rua, com o conteúdo que 

45 Esta etapa do campo foi organizada ao longo de 8 meses, entre abril e novembro de 2016, 
com no mínimo 4 visitas semanais intercaladas entre manhã, tarde e noite e finais de semana. 
Para garantir a validade da amostra, cada dia em campo era organizado em observações de 
8 horas consecutivas com pequenos intervalos. 
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coletivamente se percebe e se concebe neste espaço como o mais expressivo 
do Harlem? A intensidade manifestada no percebido e concebido reverbera 
no espaço vivido segundo os mesmos sentidos? Em que circunstâncias é 
possível falar da emergência de zonas de entremeios e a realização distinta do 
espaço público?   

Um procedimento que valorize as interações socioespaciais como 
ponto fundante remonta uma referência Simmeliana. A discussão em torno da 
sociabilidade urbana parte originalmente do trabalho de Georg Simmel que, 
desde a metrópole moderna, se ocupou da análise das interações sociais 
como via de compreensão da sociedade urbana. Para ele, a sociabilidade é 
uma forma autônoma de associação que não depende necessariamente de 
interesses específicos para acontecer, e se constitui como a “forma pura” de 
interação entre um sujeito e sua relação recíproca com o outro, em que o 
“meu agir” implica e reconhece necessariamente o agir do outro. As 
interações são então fios condutores de nossa pesquisa no espaço vivido tanto 
pelo conteúdo que expõem, como por serem momentos em que os indivíduos 
estão em co-presença, afetando-se mutuamente e ao espaço envolvente e, 
portanto, colocando em potência a realização do espaço público. 

Embora exista uma distância temporal e contextual considerável do 
momento em que Simmel formula sua perspectiva para o momento atual, a 
dissolução das interações por ele diagnosticada permanece como um desafio 
na realização do espaço público contemporâneo. A referência à obra de 
Simmel se dá especialmente por sua preocupação em interrogar a cidade a 
partir do “sensível”, das subjetividades e reciprocidades envolvidas nas 
relações socioespaciais. Válido lembrar que, também sob influência de 
Simmel, Erving Goffmann comparece como importante teórico da sociologia 
urbana voltada ao cotidiano46. Embora o referido autor tenha enfatizado sobre 
as “regras sociais”, comportamentos, códigos e ritos envolvidos na interação 
(mais do que no estudo do conteúdo das relações envolvidas nas interações 
em si, como nos importa para a tese), entendemos que seu legado também 
nos ofereceu uma lente importante sobre olhar no cotidiano, questionando-o 
como um conjunto de vivências fixas e previsíveis para valorizá-lo como arena 
de situações entre sujeitos e espaço que operam produzem a realidade.  

Nesse movimento, Goffmann apresenta as situações de interações 
como unidade de análise específica e potente no estudo do cotidiano. Seu 
olhar acompanha o modo como nos posicionaremos nas calçadas. A atenção 
aos gestos, aos corpos, os signos que carregam, as posições que tomam um 
em relação ao outro (de proximidade e afastamento), as interações 
socioespaciais e os elementos que as engajam ganharão grande relevo na 

46 Sobre o qual já expomos no primeiro capítulo da tese. 
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tentativa de captarmos minimamente como se estruturam as tramas de trocas 
socioespaciais e simbólicas, e em que medida elas possam ser indiciais de 
intensidades elucidativas de entremeios. 

O modo como diferentes ritmos se conformam em função da inter-
comunicação entre os mais diversos pequenos núcleos e seus contextos será 
também alvo de atenção, especialmente levando em conta o que Habermas 
apontou sobre a potencialidade da comunicação revelar laços de 
solidariedade e construções identitárias. Não entraremos no mérito das 
argumentações que estejam em pauta em determinadas interações47. Nos 
importará muito mais observar os encontros espontâneos do cotidiano e 
perceber como seus engajamentos e contextos adotados esclarecem certos 
conteúdos que comunicam distintas motivações e ordens das associações 
coletivas. Tentaremos entender, para episódios específicos, como tais 
relações podem representar (ou não) experiências que despontem certa 
criatividade em resposta a realidade onde pesam intervenções e regulações 
diversas sobre o espaço. 

De Arendt, nos serviremos de seu legado especialmente para entender 
o espaço público como espaço político. Trazendo esse repertório, buscaremos
entender como aquelas mesmas interações observadas segundo uma lente
goffmaniana, assim como a relação do contexto como ente comunicante em
Habermas, podem, também serem entendidas em termos de jogos de forças
que operam no cotidiano. A materialidade e o que ela informa, as posições
dos sujeitos e suas atividades, suas condições de engajamento, seus traços
culturais e de gênero serão considerados como insumos para entender como
é tecido o solo político da rua. Nesse sentido, centralidades e marginalidades;
formalidades e informalidades; conteúdos socioculturais que se apresentam
como âncora das interações coletivas, merecerão um olhar mais dedicado a
identificar o dito, o entre-dito e mesmo o silenciado que, conjuntamente,
expressam jogos de forças continuados.

Richard Sennett nos acompanha de modo transversal ao procedimento 
como um todo. Seu debate recente que explicita o espaço público como um 
sistema aberto é, em parte, a motivação que encontramos para estruturar 
nossa experiência a partir de uma abordagem que não pretende exatamente 
a síntese, senão a própria exploração – sendo a síntese fruto muito mais de 
um momento de fechamento do que objetivo que se coloca a priori. Ainda, o 
“estranho” como sujeito que importa para o reconhecimento do sentido social 
do espaço público – especificamente no sentido da pluralidade e de acesso a 

47 Isso nem seria possível sem inquerir os sujeitos e, no mínimo, estruturar uma observação 
direta participativa, o que não cabe para o objetivo do nosso trabalho, embora pudesse ser 
um interessante exercício para um projeto futuro a partir de nossos achados atuais. 



229	

todos – também recebe um olhar especial em nosso campo. Tentamos 
identificar como as interações socioespaciais imantam a possibilidade dos 
diferentes se engajarem em torno de elementos comuns. O cruzamento de 
contexto (sua materialidade e o que ele informa), elementos socioculturais 
específicos e interações espontâneas que admitam estranhos, compõem uma 
importante triangulação como pistas de momentos intensos da experiência do 
espaço público como este solo político, social e simbólico. Tal teor da 
investigação encontrará maior desenvolvimento no decorrer do campo que 
aqui resgatamos. 

Fiz curta retomada da importância de cada um dos autores para ilustrar 
como a experiência de campo não vem dissociada de uma bagagem que 
molda meu olhar. Não será o caso de – a cada movimento em campo –
relembrar “onde Arendt, Goffman, Habermas e Sennett” se situam em nossas 
observações, mas será notável que eles estão presentes. Entendemos que tal 
atitude implicaria redundância, mesmo porque chegamos em um momento 
em que as distintas abordagens dos autores se permeiam e conformam um 
único olhar multifacetado sobre o espaço público que, na verdade, 
corresponde ao modo como o pesquisador operou derterminados conceitos 
e noções para encontrar seu próprio caminho.  

Considerando isso – e assim como nas cartografias do percebido e do 
concebido – aqui buscarei ir para além de um mapeamento preso a contornos 
físicos específicos de modo que as temporalidades, as relações socioespaciais 
e os conteúdos que se envolvem contextualmente protagonizem uma 
cartografia que se desdobra mais como processo do que como produto. A 
experiência do sensível (daquilo que nem sempre é visível) reganha 
importância como via possível do rastreamento de conexões e disjunções 
entre percepção, concepção e práticas dos lugares e tempos coletivos. É pelo 
sensível que podemos explorar as intensidades como momentos criativos do 
que aqui nomeio como zonas de entremeio. 

As interações socioespaciais comparecem então como recurso 
primordial porque comunicam relações para além da localização e do ato em 
si: relações de proximidades e afastamentos entre conteúdos e as 
temporalidades neles implícitas; relações intersubjetivas que motivam os 
sujeitos adotarem alguns contextos para determinados tipos de interações 
com o outro e com o espaço; sentidos passados e presentes (re)avivados; 
“interações entre interações”, ou seja, como práticas e seus conteúdos se 
dispõem entre si seja por cooperações ou conflitos.  É por isso que nos 
importa a intensidade como instrumento epistemológico, já que por ela 
conseguimos avançar para além de números e racionalizações que retraem a 
possibilidade de explorarmos as distintas dimensões do espaço público como 
sustentadas anteriormente.  
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A observação em campo foca sobre a qualidade das interações 
socioespaciais organizando a coleta de acordo com os seguintes elementos: 

a) Interações socioespaciais: atividades envolvidas nas interações
(entre passivas e ativas); elementos materiais envolvidos nas
interações; eventuais conteúdos que os elementos e/ou práticas
imantam; duração média das interações

b) Indivíduos envolvidos: gênero, número, etnias48

c) Contexto: localização dos indivíduos no espaço; elementos
materiais do entorno imediato às interações; locais próximos
(fachadas, esquinas, estabelecimentos etc); eventuais sentidos
relacionados a este contexto

Para a coleta dos dados foi utilizado o aplicativo Fulcrum49, que permite 
a customização de um “caderno de campo digital” de acordo com os 
elementos importantes à pesquisa, bem como georeferenciar e organizar com 
maior precisão as informações pertinentes à cada interação socioespacial. Ao 
longo de 8 meses de campo somou-se uma grande quantidade de dados 
relativos ao cotidiano da via, os quais foram lidos processualmente, ou seja, 
as cartografias surgem como peça analítica sempre aberta neste processo de 
(re)conhecer a realidade, e não como representações elaboradas ao final para 
uma análise “a parte”.  

As cartografias comparecem assim quase como “montagens”, em que 
as peças eram imprevistas e lentamente encontradas e associadas segundo 
suas relações advindas das experiências de campo. Tais cartografias foram se 
constituindo de modo episódico para que apenas no limite da experiência em 
campo a conjuntura empírico-analítica tomasse forma. Será a partir destes 
pequenos episódios no cotidiano na/da rua 125 que aos poucos me 

48 A definição de etnias se deu especialmente pela proximidade do pesquisador com as 
interações. As distinções entre elas se deu por: atributos fenótipos, pelo idioma utilizado nas 
situações de interação e, quando não possível identificar, tomava a posição de observador 
participante para me integrar mais naturalmente às interações e ter a abertura de perguntar 
as origens dos indivíduos.  
49 Fulcrum é um aplicativo digital customizável para inúmeros tipos de pesquisa incluindo 
aquelas de cunho etnográfico. O aplicativo funciona com plataforma dupla: em campo é 
operado a partir do celular. Os dados coletados no celular ficam disponíveis no perfil online 
que pode ser acessado no computador para interpretações/edições. O fulcrum permite, além 
da georeferência imediata do dado que se coleta, o uso de ferramentas como: fotografias, 
gravação de voz, filmagem e notas que ficam correlacionadas à localização georeferenciada. 
Neste sentido funciona como um “caderno de campo” virtual, já que permite levantamento 
desde aspectos mais concretos como outros que tangem à sensibilidade e requerem notas 
e/ou observações textuais. Um exemplo do uso do aplicativo encontra-se no apêndice deste 
volume. 
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sensibilizaram às zonas de entremeio que decido restituir as cartografias do 
espaço vivido para, posteriormente, reuni-los em conjuntura. Com este 
movimento, deixo claro que se por um lado é preciso organizar o 
procedimento empírico para não se perder de vista o que se persegue, por 
outro, é importante considerar que as análises parciais apenas a partir dos 
dados são redutoras – para uma pesquisa desta ordem –, sendo necessário 
atentar aos momentos da experiência como primordiais no entendimento das 
relações e forças envolvidas na produção do espaço público.  

EPISÓDIO 1_ 
Formalização do informal, informalização do formal: ou algo entre?     

Após aproximadamente 2 meses de coleta uma das primeiras situações 
que passam a chamar atenção em campo é a relação entre as atividades 
comerciais formais e informais que animam as calçadas da via. Em termos 
locacionais, as atividades informais de barracas e/ou outras estruturas 
temporárias mesclam-se àquelas que são formalizadas estabelecendo uma 
relação de reciprocidade e quase que de “camuflagem”. 

Figura 43: Exemplo de convívio recíproco entre atividades formais e informais na rua 125 

 
Fonte: arquivo do autor, 2017 
  

A informalidade se faz notável de duas formas. A primeira mais óbvia 
para olhos minimamente atentos que percebem a ausência de selos 

FORMAL 
informal 



	 232	

municipais que informam sobre a regularidade da atividade. Este selo fica 
exposto tanto nas barracas e/ou stands de venda, como nos crachás que 
comerciantes formais dispõem. A segunda, que foi o que despertou minha 
atenção depois de um certo tempo em campo, é pelo modo como os 
ambulantes informais se relacionam com o espaço. Quase sempre utilizam 
mobiliários e estruturas mais facilmente desmontáveis para locomoção e, toda 
vez que o policiamento passa por perto eles agem de duas maneiras: ou 
migram para outros pontos da via; ou rapidamente se associam a 
comerciantes legais que estejam em volta de modo que fica difícil distinguir o 
que é formal ou não, parecendo as vezes que o ambulante é apenas um 
conhecido que para para conversar (figura 43). Em outras situações, as vezes 
os comerciantes com crachás se solidarizam aos ambulantes e mesclam os 
produtos informais entre suas mesas, e se posicionam de modo que a 
impressão do observador, sem uma investigação mais detalhada, é a de que 
todas as atividades econômicas ali obedecem às regulações (figura 44). 

Figura 44: Relação entre vendedor formal e ambulante informal na rua 125 

 
Fonte: arquivo do autor, 2017 

 

 

 

VENDEDOR FORMAL 

AMBULANTE INFORMAL 
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Figura 45: Vendedor informal associado a vendedor formal na rua 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: arquivo do autor, 2017 

 

Esta relação de mutualidade entre comerciantes formais e informais, 
entretanto, se dá em situações específicas. Ao longo do tempo em campo 
observo que existe algo em comum neste tipo de interação: os objetos e/ou 
produtos vendidos nestes casos sempre remetiam à alguma cultura específica 
(expressa por quadros, vestuário, acessórios, fragrâncias, elementos artísticos 
etc), enquanto ambulantes informais de produtos sem referência sociocultural 
específica (como de capas de celulares, relógios, etc) recorreriam à primeira 
estratégia de migrar para novos pontos da rua ao invés de estabelecer um 
acordo para associarem-se aos demais comerciantes de rua. 

Nestes episódios, sempre imprevistos, a riqueza da interação emerge 
de um conflito existente entre as regulações que buscam organizar a 
microeconomia da rua, e a informalidade, a qual usa das próprias formas 
reguladas para se camuflar/esconder das determinações das regras. Ou seja, 
a tática dos ambulantes informais é a de se infiltrar nas barracas de venda de 
rua regulares de modo que passem desapercebidos, mas que ao mesmo 
tempo consigam garantir a continuidade de sua atividade econômica. As 

VENDEDOR inFORMAL 

Vendedor fORMAL 

PRODUTO inFORMAL 

PRODUTO FORMAL 
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forças em convívio nestas situações se misturam entre disputa – dos 
reguladores versus comerciantes irregulares – e uma cooperação subversiva – 
dos comerciantes regulares com os irregulares. A normatização comparece 
então como força primordial nesta situação: pela restrição que ela impõe, 
também engatilha um plexo de sociabilidades espontâneas e criativas do 
espaço público via subversão de força que busca dominá-lo.  

Outro fator fundamental é que os produtos comercializados 
aparentemente “neutros” em um primeiro olhar parecem, entretanto, motivar 
uma integração muito específica, quase que de familiaridade entre os sujeitos. 
O fato de que em 100% deste tipo de ocorrência 50  – das que foram 
presenciadas – giravam em torno de elementos de referência afro-americana 
não parece então ser uma casualidade. A distinção em relação ao 
comportamento dos demais ambulantes informais que não vendiam produtos 
desta mesma referência cultural é um fator que reforça esta suspeita. A 
referência cultural comparece então como elemento representativo destas 
interações criativas, um elo que extrapola a materialidade e adiciona uma 
dimensão semântica à estas experiências. Em outras palavras: se o peso das 
normas que regula a via coloca em potência estas relações, o elemento 
cultural colocará em jogo conteúdos que imantam referências coletivamente 
reconhecíveis, e exercem um peso determinante no desencadeamento deste 
tipo específico de interações.  

EPISÓDIO 2_ 
Quando a borda ganha centralidade 

Situações ordinárias, comuns aos que vivem determinado contexto, 
podem ganhar intensidade nas tramas de relações que despontam zonas de 
entremeio como momentos criativos do espaço público. O que mulheres nas 
esquinas entregando cartões de visitas podem informar sobre processos de 
produção do espaço público?  

50 Importante mencionar que este movimento analítico se faz em função da vivência em campo 
individual que, portanto, não cobre todo o recorte empírico ao mesmo tempo. Contudo, 
existiu um esforço no sentido de percorrer continuamente na via durante os dias de pesquisa, 
em diferentes horários, se comprometendo com o máximo possível de cobertura de distintas 
áreas em diversos horários. 
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Figura 46: Mulheres nas esquinas da rua 125 

Fonte: arquivo do autor, 2017 

Após o primeiro episódio comecei a me dar conta que as situações 
informais animavam grande parte da vitalidade da via durante todo o dia até 
as primeiras horas da noite. Minha atenção foi acionada especialmente em 
função das interações continuadas em torno de cada uma destas atividades 
que formavam certos “burburinhos” muito particulares ao longo da rua. Mas 
existia algo mais. Quando depois de semanas em campo percebia recorrência 
da presença destas mulheres nas esquinas da rua 125, notei que a 
informalidade tinha suas diferenças entre si: quanto ao local que ocupavam 
(onde), como ocupavam, quem ocupava e o que ocupava (conteúdo).  
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A presença dessas mulheres na esquina me fez questionar: porque a 
esquina? Aos poucos, o levantamento em campo com dados 
georeferenciados expôs um cenário em que tanto para atividades formais 
como para atividades informais os intervalos “centrais” das quadras são 
majoritariamente ocupados por homens, enquanto as mulheres 
desempenham suas atividades ambulantes mais à borda das quadras – 
esquinas. Tentei então identificar como os diferentes conteúdos se distribuíam 
ao longo da via em relação às atividades formais e informais que a animam, 
extraindo os dados tanto de notas pessoais como das fotografias sempre 
registradas para cada ponto de coleta. A cartografia que se revela nesta leitura 
mostra que grande parte das atividades (não todas) que ocupam porções mais 
centrais das quadras se vinculam a comercialização de produtos pouco 
relativos ao Harlem como solo cultural em si, ou seja, os produtos são pouco 
expressivos de conteúdos que correspondam a alguma referência 
sociocultural-histórica local. Quando analisamos a constelação destes 
conteúdos notamos que elementos que retomem, referenciem e/ou façam 
alusão a qualquer referência cultural do Harlem tendem a ocupar espaços mais 
próximos à margem das quadras (ver sequências da figura 47). 



	

Figura 47: Cartografias dos conteúdos socioculturais distribuídos nas quadras da rua 125 (continua na próxima página) 

	



Figura 47: (continua na próxima página) 



Figura 47: (continua na próxima página) 



Figura 47: (continua na próxima página) 



Figura 47: (fim da sequência) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do campo, 2017 
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A atividade produtiva das mulheres na esquina gira em torno ao Hair 
Braiding51 que, desde o nascimento do Harlem, ratificou-se como uma das 
marcas culturais do bairro. Descobri que se tratava deste elemento quando 
em um dos dias de campo pedi um cartão para uma das mulheres que, com 
um olhar de estranhamento, me deu e perguntou: “Mas porque você quer um 
cartão de Hair Braiding? Você não é negro”. Neste momento percebi que 
deixar-me levar pelo campo foi a minha melhor “estratégia” metodológica. 
Embora não tivesse nenhum protocolo de entrevista, me permiti conversar 
nesta oportunidade que naturalmente ocorreu. Respondi de modo simples 
que estava estudando sobre o espaço público ali na rua 125 e que a atividade 
delas sempre me chamou atenção, e que eu estava tentando entender a 
relação delas com a rua. Ela espontaneamente então se interessou em 
conversar mais comigo e começou a explicar52: 

“O Hair Braiding não é como as outras coisas que você vai encontrar 
nesta rua. Claro, se trata de um comércio aqui também, mas é um 
comércio cultural, nós não oferecemos cursos e também não 
ensinamos o Hair Braiding a ninguém fora de nossas famílias, e isto 
vale para qualquer salão de braiding que você encontrar no Harlem. 
Aqui nas esquinas só tem mulheres que ou nasceram no Harlem e 
nas famílias que tem o braiding como negócio, ou mulheres que 
vieram recentemente da África e se juntaram a nós, porque já faziam 
braiding lá e aqui não encontram trabalho. Eu estranhei você me 
pedir o cartão por este motivo. Todos sabem que é uma questão 
cultural nossa, da cultura negra afro-americana”. 

Neste momento a expliquei que pedi o cartão porque realmente não 
sabia do que se tratava, e ela simpaticamente respondeu: 

“Não tem problema, imagina! É legal ver pessoas se interessando 
por nós. Na verdade é legal, mas é também preocupante”. Ela 
pausa, sorri e explica: “Nossa atividade, como muitas aqui na rua, é 
informal, mas é diferente também porque nosso espaço é a esquina 
e não as barracas. Ficamos aqui nas esquinas tentando encontrar 
clientes potenciais, oferecendo em geral para mulheres negras. Por 
isso que aqui é bom: na esquina temos uma percepção mais ampla 
da via. Ao mesmo tempo é mais estratégico para o nosso negócio, 
porque não competimos atenção com os vendedores que têm 

51 O elemento cultural “Hair Braiding” diz respeito a um modo específico de mulheres e 
homens trançarem e adornar os cabelos na cultura afro-americana. Historicamente, este 
elemento já é presente na comunidade Harlemita desde 1609 entre os nativos e imigrantes 
africanos, embora muito se enfatiza sobre ele a partir do Harlem Renaissance (GILL, 2011; 
LOCKE, 1925).  
52 O diálogo foi originalmente em inglês. Faço aqui uma livre tradução a partir da gravação e 
das notas que tomei enquanto o diálogo aconteceu. 
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barracas...nós não iríamos chamar atenção de clientes no meio de 
barracas com tantas coisas. Aqui também conseguimos ficar mais 
entre nós mulheres, o que pra gente é melhor porque conseguimos 
acessar com mais facilidade nossas possíveis clientes. Na esquina é 
bom também porque conseguimos nos mover rapidamente se 
algum fiscal aparece ao longe. Por isso que comentei que é legal, 
mas é preocupante você nos notar”. Ambos sorrimos, agradeço a 
conversa, trocamos saudações e continuo no campo. 

Sua fala ratificava algumas coisas que já havia percebido e esclarece 
vários elementos pertinentes à discussão. Primeiro, ela nos explica sobre “o 
que” (o conteúdo) ocupa este espaço da esquina – o Hair Braiding. Não 
apenas confirma o que o discurso oficial histórico atesta sobre este elemento 
como parte legítima da cultura afro-americana, como também nos dá a ver o 
esforço da preservação de sua autenticidade: “não ensinamos a ninguém fora 
de nossas famílias”. As raízes deste conteúdo não apenas expressam um 
aspecto identitário do bairro, mas especialmente relações de auto-
manutenção cultural que perduram ao longo do tempo, conectando o aqui-
agora com temporalidades passadas, assim como espacialidades de perto (o 
próprio bairro e sua história) e de longe (de realidades africanas).  

Segundo: a participante distingue esta atividade informal das outras 
que ocorrem na rua deixando claro que, na sua opinião, o braiding não pode 
ser comparado a muitas outras atividades comerciais formais ou informais 
porque trata-se de um “comércio cultural”. Isto informa que estas mulheres se 
situam no espaço social da 125 distinguindo-se conscientemente em relação 
às outras atividades em função do conteúdo que manejam. Elas reforçam este 
contraste em termos de conteúdo e o espaço que este conteúdo ocupa. 
Portanto nos informam sobre um “onde”: a esquina. 

A esquina comparece em sua narrativa como: local estratégico em 
relação aos outros vendedores porque estes usam barracas (e as barracas não 
podem estar nas esquinas); porque elas conseguem ter uma percepção visual 
ampla dos possíveis clientes; porque conseguem chamar mais atenção das 
clientes e não competir com a atratividade dos produtos no núcleo das 
quadras; e, finalmente, como lugar estratégico em termos de fácil mobilidade 
quando precisam se deslocar rapidamente em qualquer direção em função de 
fiscais. 

 Para além do que sua fala expressa é possível ainda capturar outros 
aspectos: a esquina como parte física de uma quadra, é o espaço que se 
encontra à margem, na borda. Este é o espaço que, hoje, ancora atividades 
que se relacionam com um elemento de raiz cultural profunda do bairro, 
enquanto outras atividades talvez não tão relacionadas com o plexo cultural 
do Harlem, ocupam locais mais centrais nas quadras. Ainda, é uma atividade 



244	

necessariamente exercida por mulheres negras que sejam tanto Harlemitas ou 
Africanas imigrantes53 acolhidas neste núcleo social. A reunião destes aspectos 
nos mostra que o espaço “marginal” diz respeito: ao contexto físico em si (a 
esquina); a posição que um conteúdo tão significativo à identidade do Harlem 
encontra em relação a outros que eventualmente não estabeleçam elos com 
o solo semântico desta realidade; a posição social das mulheres e sua
atividade informal em relação aos homens que também encontram na
informalidade sua atividade produtiva (figura 48).

Interessante perceber que as atividades informais se relacionam, em 
geral, com um entorno construído um tanto hostil especialmente nas 3 
primeiras quadras (da esquerda para direita), que é justamente onde se 
concentra o maior número de atividades informais. Por “entorno hostil” nos 
referimo a fachadas que não se relacionam com a via: ou porque dizem 
respeito a fachadas cegas, construções em andamento com tapumes e lotes 
vazios; ou porque se caracterizam por comércios e serviços que não se abrem 
para a via (a figura 41 resgatou a morfologia e a tipologia de usos de cada 
fachada no nível térreo). As atividades informais, neste sentido, ativam uma 
animação inesperada para tais contextos que, fisicamente, não oferecem 
oportunidades de interação coletiva.

53  Babou (2013) demonstra que embora geralmente confinado à economia informal, o 
braiding emprega cerca de 70 por cento das mulheres imigrantes senegaleses nos Estados 
Unidos. 



	 	

Figura 48: Infográfico informalidades, gênero e fachadas 

	

Fonte: elaborado pelo autor a partir do campo, 2017 

	

125th St. 
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As esquinas da rua 125 não são como outras esquinas: elas são o 
terreno forjado pela apropriação de um conteúdo e núcleo social específico. 
Do ponto de vista de normas de desenho urbano, as esquinas são espaços 
nodais de uma via que não podem ser obstruídas de modo a permitir o fluxo 
de pedestres e garantir a visibilidade dos motoristas. Entretanto, as atividades 
das mulheres suspendem temporariamente esta condição para acionar 
potenciais à um espaço a princípio vazio de relações significativas. Ao fazê-lo, 
elas não apenas improvisam uma nova plataforma para suas atividades 
econômicas, como também criam uma referência semântica específica para 
elas como para os que passam. As atividades aí ocorrentes tornam-se pontos 
de interações intensas continuadas entre as mulheres, assim como entre elas 
e os pedestres. A intensidade então não se dá pela densidade de contatos, 
mas sim pelo cruzamento de diferentes sentidos entre materialidade e 
imaterialidade que sustentam este tipo de sociabilidade.  

As esquinas da 125 passam então de espaços de borda, marginais, para 
ocupar uma certa centralidade de interações socioespaciais que não reduzem-
se às atividades em si, mas conectam dimensões subjetivas entre sujeitos, 
espaços, tempos e seus conteúdos e, assim, parecem também expressivas de 
zonas de entremeio como este momento criativo das mulheres e da relação 
que elas estabelecem com o contexto que caminha: entre subversão das 
condições normativas que lhes são colocadas e o desvio das condições 
socioespaciais que elas enfrentam em relação às demais atividades e 
conteúdos na via.  

EPISÓDIO 3_ 
A fissura como costura: práticas flutuantes entre espera e movimento 

Se os primeiros episódios nos capturam por ocorrências que, mesmo 
na imprevisibilidade, definem interações situadas – ou seja, que incorporam 
determinados contextos locacionais específicos inclusive como recurso 
produtivo de suas particularidades –, neste novo episódio a sensibilidade se 
deu mais pela “ausência” de situação para determinadas práticas pelo espaço 
(mais do que “no” espaço): a deambulação de vendedores móveis. 

Lefebvre nos diz: “cada corpo vivo é um espaço e tem seu espaço: ele 
aí se produz e o produz” (LEFEBVRE, 2006, p. 238). A notoriedade dos 
vendedores deambulantes se faz em movimento entre ausência e presença, 
entre cheio e vazio, que o próprio corpo é capaz de informar. Se interações 
situadas (como as anteriores) são capazes de despertar a emergência de 
entremeios encontrando em determinadas situações espaciais o canal para 
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viabilizarem, a prática da venda informal deambulante encontra seus recursos 
justamente nas fissuras entre as diversas espacialidades da via. Sua tática 
desvia de qualquer inscrição espaço-temporal mesmo que momentânea. No 
movimento, desloca-se entre os mais distintos lugares, ao mesmo tempo em 
que não se encontra em lugar nenhum. 

Figura 49: Vendedores móveis (deambulantes) na rua 125 

Fonte: arquivo do autor, 2016-17 
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Enquanto as mulheres despertam (momentaneamente) as esquinas da 
rua 125 de condição de margem para uma centralidade possível; e os 
comerciantes informais de produtos afro-americanos buscam associar-se a 
determinados locais formais para a viabilidade da sua prática, os 
deambulantes, ao contrário, atravessam, costuram, colidem entre estas e 
outras situações, mas evitam a fixação. O andar comparece como prática de 
desvio, entre o formal e o informal: ele não ocupa espaços regulados, e por 
isso fica difícil lhe atribuir informalidade. Ele se move, e por isto não está em 
busca de formalidade.  

Seu corpo é levado à potência máxima como agenciamento do seu 
próprio espaço. Não há contexto que lhe caiba, assim como ele pode infiltrar 
em qualquer contexto. Sua semelhança em relação aos episódios anteriores é 
a de que, todos, não ocupam nenhum ponto no mapa, mas a prática do 
deambulante não só não ocupa este mapa, mas carrega a potência de romper 
e (re)conectar suas partes ao mesmo tempo. 

A tática dos deambulantes da 125 é a de associarem-se a situações mais 
passíveis de lhe garantir atratividade momentânea para a venda. Embora não 
pudesse prever sua presença, pude notar que muitas vezes eles estavam 
laterais às circunstâncias tanto do episódio 1 e 2. No período de 8 meses em 
campo foi possível rastrear lentamente os percursos mais grifados entre os 
diferentes momentos do dia, bem como os contextos onde encontravam 
maior engajamento entre os vendedores das barracas e entorno (figura 50). 

Aos poucos, o campo foi revelando que a tática dos deambulantes era 
muito mais a de associar-se a localidades onde pudessem encontrar atores 
mais frequentes da rua. Como não dispunham de condições físicas 
privilegiadas para instalarem-se momentaneamente, suas interações se davam 
pela mobilidade: mais do que parar em determinados espaços, eles eram 
parados por outros comerciantes interessados em consumir seu produto. Ao 
notar esta relação, começo então a entender a tática de cruzar mais entre 
sujeitos que diariamente compõem o quadro social da via: os outros 
comerciantes. Estes são os que garantem a vida da sua atividade econômica. 

Noto a relação de reciprocidade entre comerciantes e os que tenho 
chamado de deambulantes. Enquanto as barracas formalizadas que vendem 
alimento atraem passantes aleatórios, os deambulantes são mais requisitados 
pelos outros comerciantes da via – uma relação que se dê eventualmente em 
função do baixo valor dos seus produtos se comparado aos espaços 
formalizados. Mas além disso, percebo que os deambulantes cumprem 
também um papel de intermediários: em vários momentos levam e trazem 
informações de um comerciante a outro, tendo papel central em articular 
sociabilidades que ocorrem “à distância” na rua.



Figura 50: Cartografias das trajetórias mais recorrentes dos deambulantes e sua articulação com conteúdos na rua 125 (continua na próxima página) 



	 	

Figura 50: (continua na próxima página) 
 

	



Figura 50: (continua na próxima página) 



Figura 50: (continua na próxima página) 



Figura 50: (fim da sequência) 

Fonte: elaborado pelo autor a partir do campo, 2017 
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Entre pausas para vender aos passantes e outras para vender para os 
demais comerciantes da rua, é possível notar pelas cartografias a reincidência 
de concentração de interações em núcleos que imantam elementos 
socioculturais relativos à cultura afro-americana. Isso se dá não apenas nas 
esquinas – onde as mulheres do episódio 1 estão mais concentradas – mas de 
modo geral onde existem barracas relativas a esses elementos. Mesmo não 
sendo capaz de perseguir cada deambulante, ainda assim foi possível – a partir 
daqueles que em todo esse período consegui acompanhar mais de perto – 
compor esse quadro das “costuras”que eles desenham entre os diferentes 
compartimentos da via. O quadro nos permite vislumbrar a capacidade da 
atividade deambulante não ser apenas “linha”, mas também “nó” – ou seja, 
que articula sujeitos e desperta núcleos de sociabilidade imprevistos.   

O que nos interessa aqui é notar que, mesmo que não carreguem 
consigo elementos materiais (objetos) que expressem um conteúdo 
significativo de temporalidades anteriores e que os conectem com relações 
subjetivas profundas com o espaço-tempo (como é o caso dos episódios 1 e 
2), por outro lado esta apropriação pelo desvio conecta a todo momento 
fragmentos do aqui-agora. Os deambulantes carregam esta potência de 
costurar simultaneamente os diferentes espaços-tempos da via e, deste modo, 
animam interações 54  entre as interações, ou seja, relações entre as mais 
diversas centralidades de sociabilidades que ocorrem na via. 

A calçada de espaço funcional do fluxo ganha agora uma nova camada 
por meio deste encadeamento simbólico entre as mais diversas partes da rua 
que o deambulante é capaz de articular. No percurso do deambulante, a 
calçada é tanto o espaço do trânsito como também de várias paradas 
momentâneas que, eventualmente, transformam-se em paradas estendidas, 
duráveis, não apenas em função de uma interação física e funcional com o 
entorno (compra e venda de produtos), mas também de comunicação em rede 
entre distintos núcleos simbólicos da rua: os homens da barraca de produtos 
africanos enviam recado à mulheres da esquina, que se comunicam, pelo 
deambulante, com os indianos vendendo incensos, e assim por diante.  O 
corpo nômade produz seu espaço sendo marcado e deixando marcas por 

54  Os níveis de interação conforme diferenciados nas cartografias dizem respeito não a 
agregação de sujeitos necessariamente, mas sim momentos de engajamentos continuados, 
que ultrapassam o ato da compra e da venda do produto, por vezes nem implicando a 
comercialização. Os maiores níveis de interação são aqueles onde os estranhos, pela 
mediação da presença da atividade deambulante, acabam estabelecendo contato, conversas 
que envolvem assuntos diversos. Não apenas os estranhos “se tocam”, mas o deambulante 
passa a fazer parte também das situações de sociabilidade que se engendram em seu entorno. 
Os menores níveis de interação foram aqueles associados a compra rápida dos produtos e 
uma breve pausa em torno do carrinho. A gradação do nível se dá considerando a variedade 
de tipos de interações coletivas e o quanto elas perduram.  
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espacialidades diversas, convivendo entre conteúdos do passado e presente 
e estabelecendo uma trama intensa de interações para além do que a 
visibilidade é capaz de reter. 

Performando entre desterritorializações e reterritorializações no tempo 
e no espaço (no sentido Deleuze-Guatarriano), os deambulantes inauguram 
pelo nomadismo formas de desafiar a disciplina do espaço, desenhando zonas 
de entremeio por uma cartografia flutuante paralela àquela regular: uma trama 
de relações que não necessariamente compete, mas provoca certas 
instabilidades. A intensidade ativa nestes entremeios advém então da 
fugacidade, onde conflito ou cooperação se instalam e deixam de existir 
rapidamente, onde ordem e desordem se chocam a todo momento, onde 
provisório e permanente se encontram, trazendo à sensibilidade a realização 
política do espaço por uma prática que não se localiza com nitidez ou fixidez, 
mas que está permanentemente presente. 

EPISÓDIO 4_ 
De experiências (extra)ordinárias  

Este episódio sustenta-se por interações que se fundam entre espaços 
formais e apropriações em seu entorno que caminham entre subversão 
(marcada especialmente pela informalidade) e resistência (marcada por 
práticas comuns que, dado o contexto onde se inserem, revelam contrastes 
de forças presentes na produção o espaço). Enquanto no primeiro episódio o 
formal e informal são materialmente iguais (barracas/mesas) e socialmente 
semelhantes (vendedores de rua), aqui o formal é representado por 
estabelecimentos comerciais que ocupam a porção lindeira da via (muitos 
deles grandes marcas como Mcdonalds, Starbucks e Dunkin Donuts), o 
informal por vendedores que se instalam junto a fachada destes 
estabelecimentos, e as práticas expressas por modos de apropriação comuns 
do cotidiano que são atribuídas aqui como “resistência” mais pelo contexto 
onde se dão do que pela forma.  

Se nos 3 primeiros episódios expostos o espaço social assume um 
primeiro plano para depois atentarmos sobre o espaço físico da via, neste a 
materialidade é o que primariamente captura a atenção quanto às relações 
socioespaciais. Claro, é impossível dissociar as interações da materialidade 
que a envolve porque o espaço é parte ativa e não apenas cenário (como, por 
exemplo, elucidamos no episódio das mulheres nas esquinas). Mas o que 
quero dizer é que se nos outros episódios o que me chamou atenção de 
imediato foi mais “quem e o que” estava em jogo para depois investigar mais 
a fundo o quanto tais relações se relacionavam com o seu espaço concreto, 
aqui o “onde” estes jogos se dão ganhou maior relevo desde o princípio. 
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O primeiro quadro deste episódio diz respeito ao vendedor informal e 
a relação de sua atividade econômica com a fachada de uma filial do 
Mcdonalds. Sua prática chama atenção não apenas por sua informalidade, mas 
pela situação espacial que a envolve: uma franquia global que fisicamente 
(pelo toldo) estende seu domínio sobre a calçada e, sob ela, abriga esta 
atividade. 

Figura 51: Atividade informal embaixo do toldo da filial McDonalds. 

Fonte: arquivo do autor, 2017 
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Após dias em campo noto que este local é o ponto diário de um casal 
que vende roupas usadas a valores populares. Toda manhã, entre 8:30 e 9:00 
horas, eles chegam e dispõem suas caixas com roupas na calçada em frente 
ao Mcdonalds iniciando embaixo do toldo da loja e formando uma fila lateral 
ao longo do meio fio. Meu interesse nesta atividade desperta pela relação: 
entre um estabelecimento (Mcdonalds) representativo de forças hegemônicas 
que vêm convertendo a paisagem urbana em padrões estéticos voltados ao 
consumo rápido e destituído de relações significativas com o contexto; e uma 
atividade informal que elege, entre tantos outros espaços possíveis, um ponto 
quase que extensivo da loja de fast food para estabelecer-se. 

Com o passar do tempo, noto que muitos clientes da franquia acabam 
sendo atraídos como possíveis clientes dos vendedores informais de roupa. A 
rapidez do consumo associada ao Mcdonalds se faz estratégica para a 
economia criativa informal, a qual converte-se em um espaço de interações 
entre os estranhos que a pouco estavam dentro do estabelecimento e agora 
sociabilizam em torno desta atividade entre saudações, comentários sobre as 
roupas e trocas de opiniões sobre o que cada um acha do item que o outro 
quer comprar. 

O que traz a intensidade neste quadro não é tanto a atividade em si, 
mas o que ele é capaz de revelar: esta situação dá forma material a assimetrias 
de forças socioeconômicas e culturais que interagem no espaço urbano. Ao 
final deste episódio como um todo retomarei comentários sobre este quadro, 
mas o que é importante destacar aqui é sua potência como desvio de habilitar 
o entremeio: “o desvio, que só é em si uma reapropriação e não uma criação. 
Ele coloca fim à dominação apenas provisoriamente (LEFEBVRE, 2006, p. 235). 
Aqui, as mesmas forças e processos que tendem a esterilizar a possibilidade 
de realização do espaço público são desviadas, subvertidas e reapropriadas 
criando de modo imprevisto um contexto rico que imanta interações 
socioespaciais significativas.   

O segundo quadro se dá em um bloco distante deste primeiro. Aqui a 
relação se dá no entorno imediato a uma loja da franquia Starbucks na esquina 
entre a rua 125 e a Lenox/Malcom X avenue. Diferentemente da primeira, a 
situação socioespacial que se instala neste contexto não poderia ser dita 
informal. Para este caso as práticas são de sociabilidades cotidianas entre 
moradores e/ou trabalhadores locais que se reúnem no entorno desta da loja 
para sociabilizarem. 
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Figura 52: Exemplos de sociabilidades em frente ao Starbucks na esquina 125 e Malcom X 

Fonte: aquivo do autor, 2017 

Após semanas no campo noto que as relações que se estabelecem 
neste entorno não têm a ver com a atividade do Starbucks. Os clientes da 
franquia não se misturam àqueles que estão na calçada. Ao contrário: neste 
pedaço existe a presença de um coffee truck que funciona quase como uma 
“panificadora móvel”: vendendo café, sanduíches, croissants, bagels, etc a 
preços mais baixos que o Starbucks55. Ao passar diariamente sobre o mesmo 
espaço percebo rostos semelhantes entre estes que se reúnem em torno do 
Starbucks. Existe pelo menos 2 núcleos de interação: o primeiro é composto 
por um grupo de homens jovens, negros que se apropriam de um canteiro 
situado na lateral da loja e permanecem ali no período da manhã entre 9:00 e 
12:00 diariamente. Alguns rostos mudam neste período, mas pelo menos 3 
destes homens permanecem o tempo todo ali, os quais diariamente 
consomem o café do truck. Suas conversas são animadas com músicas de Hip 
Hop em uma mini-caixa de som que um deles sempre traz.  

55 A título de curiosidade: o mesmo tamanho e categoria de café que custa $4.50 dólares no 
Starbucks é $1.50 na barraca. Um sanduíche de tamanho semelhante é $7.50 na franquia e 
$3.00 no truck de rua. 
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Figura 53: Sociabilidades do núcleo composto por homens jovens ao lado do Starbucks 

Fonte: arquivo do autor, 2017 

O segundo núcleo é composto por senhores e senhoras, também 
negros, que ficam ou encostados na fachada do Starbucks ou nos gradis da 
estação de metrô exatamente em frente à loja. Diferentemente do grupo 
anterior, este fica um maior número de horas presente neste mesmo local, 
assistindo a movimentação da calçada, saludando a quem passa, trocando 
opiniões sobre reportagens no jornal e, eventualmente, consumindo o café do 
truck. Pelo modo como eles associam-se facilmente ao público “externo” à 
interação, este núcleo acaba motivando vários momentos de interações 
coletivas ao longo do dia, funcionando como um ponto de animação 
aparentemente já reconhecido por moradores e/ou trabalhadores locais que, 
pelo modo como interagem com os senhores, demonstram familiaridade e 
simpatia à presença deles ali. 
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Figura 54: Sociabilidades do núcleo composto por senhores ao lado do Starbucks 

Fonte: arquivo do autor, 2017 

O que chama atenção nestas relações é que, em termos concretos, não 
há evidência de nenhum elemento material que ancore e/ou imante 
conteúdos significativos ou históricos do bairro que pudesse motivar esta 
apropriação. Ainda assim, esta esquina revela-se com um continuado 
movimento de apropriação por estes sujeitos. Poderíamos pensar que existe 
então uma particularidade motivada pela presença do coffee truck? Talvez. 
Mas descarto esta hipótese depois de perceber que ao longo da mesma 
quadra e muito próximo a este mesmo ponto existem diversas estruturas 
comerciais móveis como esta (que vendem os mesmos produtos), e estão 
diariamente em diversos pontos da rua. Seria algum atributo físico desta 
esquina em específico? Dificilmente: em termos espaciais as esquinas da rua 
125 são muito semelhantes entre si, sempre bastante largas (de 5 a 6 metros 
de largura), compostas por canteiros com árvores de médio porte e com 
comércio lindeiro aberto ao público. Seria pela localização próxima às suas 
habitações? Um tanto difícil afirmar. Mas durante uma semana fiz o 
experimento de chegar antes ao local e me posicionar ora dentro do Starbucks 
e ora no ponto de ônibus próximo para assistir a movimentação de chegada 
e partida destes sujeitos. Neste intervalo, em função da perspectiva que tinha 
da esquina, noto que eles andam pelo menos uma quadra até ali. Do primeiro 
núcleo - composto por maioria jovem - avisto ao longe três sujeitos juntos de 
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skate vindo em direção ao ponto para esperar pelos outros. Outros dois 
chegam de bicicleta. Um destes que vem de bicicleta é o que sempre traz a 
caixa de som portátil. Apenas um deles chega caminhando e, pelo modo 
como se veste 56 , deve morar em uma distância caminhável. Mesmo os 
senhores – dos quais eu suspeitava que morassem mais próximo – parecem 
caminhar uma distância considerável até que se encontrem na esquina, pois 
não consegui avistá-los saindo de um raio próximo à esquina. Dois destes 
senhores certamente chegam de metrô, pois durante todos os dias pude notar 
tanto a chegada como a saída deles a partir da entrada da estação. 

Esta esquina capturou minha atenção não apenas pelas situações 
socioespaciais nela contidas, mas porque estabelece um contraste bastante 
significativo com a esquina que está a uma quadra desta, e é extremamente 
simbólica na história do Harlem e da rua 125: a esquina com a avenida Adam 
Clayton. Esta esquina é local de um dos ícones históricos da rua: a estátua de 
Adam Clayton Powell Jr, local marcado por diversos conflitos entre população 
e governo, onde o ativista negro iniciaria grande parte de suas campanhas de 
rua contra a discriminação racial, a ponto de tornar-se um dos líderes nacional 
em favor dos direitos sociais da população afro-americana57. 

56 Curiosamente este indivíduo chega diversos dias usando pantufas e pijamas. Mas isto 
deixou de causar estranhamento depois de presenciar a mesma situação de um modo um 
tanto corriqueiro no cotidiano do Harlem. 
57 Como já exposto no subtítulo anterior. 

Figura 55: Estátua Adam Clayton na esquina entre 125 e Adam Clayton Ave. 

Fonte: arquivo do autor, 2017 
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Este espaço específico dispõe de um projeto paisagístico que facilita a 
permanência de pessoas: um enorme pátio que oferece uma grande 
quantidade de bancos. Em volta – assim como no restante da rua – uma série 
de barracas comerciais que em sua maioria vendem produtos de motivos afro. 
Diferentemente da outra esquina, esta, por sua condição espacial, é capaz de 
congregar maiores densidades de pessoas. Atento às movimentações 
coletivas neste espaço, aos poucos comecei a notar que em termos de 
interações este ambiente era muito diferente em relação ao outro. Grande 
parte das trocas sociais aqui acontecem em torno das barracas em que turistas 
(em grupo ou sozinhos) compram, tiram fotos e deixam o espaço. Diferente 
disso, o pico de relações ocorrente neste espaço se dá em torno do horário 
do almoço (figura 56) em que grande parte dos trabalhadores do entorno vêm 
a este local. As interações são momentâneas, limitadas ao intervalo da 
refeição, e logo acabam.  

 Figura 56: Sociabilidades em torno da estátua Adam Clayton 

Fonte: arquivo do autor, 2017 
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 Diferente da outra esquina, aqui os únicos rostos que se repetem são 
os dos comerciantes das barracas. As interações aqui são mais amparadas por 
um fundo funcional, ou seja, a escolha pelo espaço se dá mais em função do 
que ele oferece como suporte para as atividades, do que por uma apropriação 
espontânea. Percebo que existe uma relação semelhante das dinâmicas 
cotidianas que acontecem entre esta esquina e entre o espaço frontal do 
Apollo Theater – o outro grande ícone simbólico-histórico da via que se 
localiza meia quadra antes do monumento de Adam Clayton. Um dos grandes 
ícones oficiais do Harlem é extremamente esvaziado de relações 
socioespaciais cotidianas para além do turismo. Em diferença ao restante da 
via, o entorno de pelo menos 20 metros em relação ao teatro não dispõe de 
barracas (sejam formais ou informais).  Durante todo o período de campo entre 
diferentes dias, meses e horários, as relações de entorno do Apollo se 
resumiram a visitas de grupos massivos de turistas (uma média de 50 pessoas 
por hora) que com os guias passam rapidamente pelo espaço e logo deixam. 

 

Fonte: arquivo do autor, 2017 

O que este paralelismo entre uma esquina trivial e dois contextos 
espaciais de grande peso simbólico permitiu perceber, é que as interações 
mais significativas do cotidiano – que implicam copresença, a integração 
mútua dos sujeitos, o estabelecimento de experiências para além do funcional 
– não se anexam aos espaços mais simbólicos da via.  Lembremos aqui que
tanto o Apollo como a estátua do Adam Clayton são dois elementos que

Figura 57: Relações em torno do Apollo Theater (turismo e consumo) 



264	

marcam a intensidade da via tanto para o espaço percebido como para o 
espaço concebido e, entretanto, isto não parece manifestar-se no espaço 
vivido. Reservarei um momento próprio para explorar estas correlações entre 
percebido, concebido e vivido em sua conjuntura, mas creio que este fator 
não poderia passar sem ser mencionado aqui porque ele é expressivo de uma 
importante contribuição deste quadro para a pesquisa: a relação entre 
densidade e intensidade.  

Este quadro nos permite visualizar o que na teoria já apontamos: 
densidade e intensidade nem sempre caminham juntas. Enquanto a esquina 
do entorno do Starbucks mostra-se bastante intensa em termos de momentos 
criativos e de engajamento entre os sujeitos e o espaço, a esquina Adam 
Clayton e o Apollo Theater não se mostram efetivas espacialidades nesses 
mesmos termos. Obviamente, não podemos negar que possa haver alguma 
intensidade nestes dois contextos simbólicos, mesmo porque o conteúdo que 
imantam pode ser referências de relações de pertencimento mais silenciosas, 
de efeitos invisíveis, entre sujeitos e estes espaços. Mas no que tange à 
realização do espaço público como forma social, ambos espaços se revelam 
mais afeitos à funcionalização do que à pratica social, ou seja: mesmo os 
momentos de maior animação (vitalidade) e densidade são ancorados em uma 
mera relação de uso, em que os indivíduos não se engajam em interações 
entre si e/ou com o próprio espaço. 

Finalmente retomamos o episódio como um todo. Enquanto tanto 
Mcdonalds como Starbucks dão materialidade ao que Sharon Zukin chamaria 
de “paisagens de poder” – marcadas por forças hegemônicas que buscam 
gerar espaços exclusivos, homogeneização social e a inibição de 
sociabilidades significativas –, as práticas locais da rua 125 no entorno destes 
espaços mostram que tais forças não são irrefutáveis. Estas podem ser 
desestabilizadas e mesmo suspendidas temporariamente por momentos 
criativos (econômicos ou não), assim como contrapostas por um tecido social 
que realiza sua manutenção por interações coletivas cotidianas que desviam 
da lógica que estas forças pretendem inscrever. Dentre as diversas 
contribuições que este episódio de campo nos aponta, destaco 3: a densidade 
(seja simbólica ou de pessoas) não é prerrogativa de momentos socioespaciais 
intensos; a materialidade pode ser uma via de rastreamento de entremeios 
mais pelo conteúdo que expressa, do que pela forma com que se apresenta; 
mesmo os momentos mais rotineiros do cotidiano podem nos sensibilizar a 
tensões entre forças que interatuam no espaço urbano e, portanto, serem 
expressivos de ocorrências do entremeio.  
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CENA FINAL: OS EPISÓDIOS NA CONJUNTURA E A CONJUNTURA 
NOS EPISÓDIOS DO ESPAÇO VIVIDO DA RUA 125 

Se em um primeiro momento cada um dos episódios dá conta de 
explicitar ocorrências específicas e autônomas que interrogam, suspendem e 
mesmo adicionam alternativas a realidade assimilada, em um segundo 
momento podemos entender que estas mesmas situações incorporam e são 
expressivas de conteúdos que definem um conjunto. Ou seja: as interações 
expõem e valorizam as diferenças na aparente unidade, ao mesmo tempo em 
que retêm partes explicativas do amplo regime de forças que operam neste 
contexto. 

Logicamente, estes 4 episódios não resumem as interações que tomam 
forma na via. O destaque de cada um deles se dá em função da intensidade 
que imantam e sua potência de desencadear momentos do entremeio: 
quando dimensões material, simbólica e legislativa do espaço são 
suspendidas ou, no mínimo, desestabilizadas apontando para um “outro 
possível” do espaço público. Para que possamos avançar nestes 
encadeamentos é necessário, portanto, retomar sua conjuntura.  

Para além da riqueza intrínseca dos momentos de entremeio, eles 
também foram capazes de despertar o olhar para as articulações de forças que 
se arranjam em rede entre espaço físico e espaço social. Retomo então as 
reflexões que ocorreram neste movimento campo-análise-campo do espaço 
vivido expondo cada ponto na mesma ordem com que cada uma destas 
reflexões aflorou em meio as experiências do cotidiano.  

. Formalidade, informalidade, sujeitos e espaço

Cada um destes momentos intensos traz a luz, de diferentes modos, 
que se o espaço pode (pela formalidade) ser coercitivo pelo modo como 
normatiza, restringe e/ou direciona as dinâmicas socioespaciais, neste mesmo 
núcleo podem se esconder recursos de escape desta realidade. Em diversos 
momentos da via deparamos com aspectos materiais que tendem a fundar um 
espaço exclusivo ou dedicado a determinado uso e, no entanto, são 
constantemente conformados por mesclas de modos criativos de integração 
social. 

Formalidade e informalidade não estão apenas em tensão no espaço 
vivido da rua 125. Suas margens deslizam constantemente entre si, ou, no 
mínimo são borradas. A informalidade encontra oportunidade tanto em 
situações onde os espaços estão temporariamente fora de uso (como em 
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frente de terrenos em obra ou fachadas em reforma), assim como forja sua 
ocupação (entre duração e efemeridade) em espaços regulados: 
“impossíveis” para suas atividades em termos normativos.  

O informal então não se anexa a materialidades previsíveis, ao 
contrário: ele se instala em função dos fluxos da rede social. Sua micro-
geografia é flexível e o corpo dos sujeitos se mostra um vetor fundamental no 
agenciamento das informalidades: para além de “ator” de interações no 
espaço (em um sentido goffmaniano) ele (o sujeito do informal) se mostra 
“autor” de espacialidades.  

Tanto as esquinas ocupadas pelas mulheres, como as trajetórias e 
paradas dos deambulantes ganham notoriedade, primeiro, pela presença de 
um corpo (ou mais) num contexto pouco provável. Seja por afinidade ou 
estranheza às suas atividades, outros sujeitos se aproximam e, logo, espaços 
que se associam normalmente à rapidez do fluxo são percebidos, agora, pela 
duração das interações. Se o espaço (social, físico e político) que as mulheres 
e os deambulantes encontram é cada vez mais comprimido, por outro lado o 
tempo da experiência aí dilata-se.  

Os deambulantes, de um nomadismo mais perene, definem suas 
práticas entre frestas do formal e informal. Sua versatilidade contribui para que 
o seu rosto seja mais “anônimo” em relação às mulheres das esquinas e a
outros vendedores informais da rua, por exemplo. Embora esses outros atores
da rua também disponham de certo anonimato, o deambulante o toma (o
anonimato) como parte do agenciamento de sua prática, na medida em que
sua não-identificação com qualquer contexto específico pode ser tático para
infiltrar-se e/ou atravessar entre os demais atores. O fato de que ele possa
ajustar-se aos mais diversos arranjos não significa que sua prática deixe de ser
dissensual. Ao contrário, o dissenso – ou no mínimo o incômodo de sua
presença – é parte do jogo destas contradições produtivas entre formalidades
e informalidades que podem resultar em momentos intensos de entremeio
que habilitem a realização do espaço público.

No caso das mulheres na esquina: no diálogo com uma delas 
descobrimos que muitas são senegalezas, outras nascidas no próprio bairro, 
mas, neste momento, todas estão juntas à margem, excluídas, deslocadas. 
Quando essas mulheres tomam lugares que lhes são estrangeiros e lhes 
tornam familiares –  tanto para elas como para outros que aí circulam –, não 
apenas reinventam o tempo de espera das esquinas da 125: elas acionam uma 
miríade de temporalidades que aviva o presente com conteúdos socioculturais 
diversos, tornando este local corriqueiro e marginal um espaço de uma 
experiência coletiva única.  
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Lembremos que o caráter de espaço de fluxo e espera rápida em si não 
é alterado. A diferença é que a espera é somada – intencionalmente – à 
interrelações inesperadas quanto a função desejada/projetada para a esquina. 
Nestas esquinas, a espera deixa de ser a imposição de um momento solitário, 
passivo e incorpora uma modalidade de interação que não necessariamente 
implica um uso, mas que é igualmente capaz de despertar a copresença entre 
os sujeitos: “Quando experimentada, a espera não tem nada de uma atividade 
passiva. Ela supõe, ao contrário, estar atento ao comportamento dos outros e 
de cooperar para o melhor uso de um espaço raro” (VIDAL et al, 2011, p. 8). 

Essas interações na esquina não são isoladas: como já exposto, existe 
uma série de relações que as “mantêm neste lugar” (social, concreto e 
simbólico). Ao avançar sobre este aspecto da investigação, notamos que 
existe uma gradação ao longo do espaço da quadra entre conteúdos que se 
associem mais ao Harlem, e outros que dizem respeito à outras referências 
socioculturais. Buscamos também entender a disposição desta rede simbólica 
a partir de suas temporalidades58 (rever figura 47), ou seja, investigar a que 
momentos sócio-históricos cada fragmento da via se relacionava a partir dos 
conteúdos que reunia entre suas atividades. O sentido deste movimento 
analítico foi o de interrogar quais seriam as eventuais conexões entre “aqui e 
agora-antes”, vislumbrando como esta topografia simbólica da rua toma 
forma em relação às práticas cotidianas presentes.  

A cartografia (47) foi capaz de expressar que os conteúdos que 
referenciam o Harlem são em geral de uma variação de temporalidade maior 
em relação àqueles que remetem à outras localidades, ou seja, a maioria dos 
elementos não relativos ao solo simbólico do Harlem são mais rasos quanto 
às temporalidades que evocam. Em termos locacionais, existe uma 
estruturação da rede simbólica da via que situa os conteúdos mais “alheios” 
ao solo cultural do Harlem ao centro das quadras, enquanto àqueles que 
concernem à cultura Harlemita ocupam espaços mais lateralizados – em 
direção às esquinas.  

Isto, claro, não quer dizer que exista um estatuto fixo que organize as 
relações materiais e imateriais entre os elementos que animam as interações 
da via. Mas esta cartografia dá visibilidade a uma certa territorilização cultural 
que, em um olhar mais de relance pode aparentar de uma diversidade que é 

58  Para definir a temporalidade houve a necessidade de uma interação direta com os 
comerciantes toda vez que isso não estava explícito. Ou seja, para elementos como livros, cds 
e quadros era possível identificar facilmente a temporalidade à qual eles eram relativos. Mas 
para alimentos, vestimentas, especiarias e outros não explícitos neste sentido, foi necessário 
um diálogo com os comerciantes a fim de decifrar tal aspecto. Naturalmente, o diálogo 
demandou uma série de “compras imprevistas” pela rua 125 para viabilizar uma aproximação 
com os sujeitos. 
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contínua enquanto, em um olhar mais demorado e cuidadoso, mostra 
intervalos entre porções espaciais mais “dedicadas” à cultura local e outras 
compostas por uma maior variação simbólica.  

Na medida em que o campo foi se revelando noto que a especificidade 
cultural dos pontos vinculados aos elementos do Harlem é, entretanto, 
justamente o núcleo de maior diversidade em situações de interação coletiva. 
Ou seja: justamente onde se ancoram elementos mais específicos da cultura 
local é onde se encontra maior diversidade entre negros, brancos, latinos, 
asiáticos e outros. Embora essa tenha sido uma constatação parcial e 
inicialmente a partir de uma impressão visual, ao organizar os dados de campo 
pude situar os níveis de diversidade baseado no levantamento da 
concentração de distintas etnias em interação e ratificar esta observação 
(figura 58). 

O grau de diversidade, em geral, situa-se junto aos limites de cada uma 
das quadras, o que coincide com o posicionamento de atividades comerciais 
formais e informais relativas a elementos do Harlem. Junto à diversidade 
coloco a espacialização dos níveis de interações, ou seja, tento me ater aos 
momentos de interações entre dois ou mais indivíduos com a intenção de 
entender em que medida densidade de interação e de diversidade podem 
estar relacionadas, e sob quais condições.  

Ao observar esta cartografia é notável que nem todos momentos 
densos de interações se apoiam em momentos de concentração de 
diversidade. Também, em várias porções espaciais de alta densidade de 
interações (comparada ao restante) existe um baixo grau de diversidade 
considerando o recorte como um todo (a exemplo das esquinas da Adam 
Clayton e Malcom X).  

De todas as quadras, a que se localiza entre Saint Nicholas Avenue e 
Frederick Douglass ganha maior notoriedade quanto a diversidade. Tendo 
entendido relações simbólicas das interações, busquei entender eventuais 
condições materiais que pudessem afetar esta situação. A primeira influência 
espacial óbvia para tal nível de diversidade nesta quadra é a localização dos 
pontos de metrô no entroncamento da Saint Nicholas Avenue com a 125. 
Logicamente o ponto de escoamento e acesso ao sistema de transporte tende 
a reter maior diversidade assim como de densidade. Mas isto parecia muito 
pouco para explicar a diversidade, porque o cruzamento da Malcom X com a 
125 (onde situam-se os senhores e jovens negros próximos ao Starbucks) 
também tem o mesmo número de entradas de metrô, e conforma uma 
avenida ainda mais larga em relação à Saint Nicholas. Ainda assim, não alcança 
grau semelhante de diversidade.



Figura 58: Níveis de diversidade x Níveis de interação na rua 125 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do campo, 2017 
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Investigando sobre outras relações nota-se que esta porção oeste do 
levantamento da rua 125 é a que contêm o maior número de reestruturações 
arquitetônicas e infraestruturais já consolidadas em relação ao projeto BID59. 
Embora o projeto contemple o recorte da rua 125 entre a avenida Morningside 
e a 5th avenida e já tem modificado várias partes neste intervalo, após levantar 
mais especificamente o balanço entre modificações já realizadas e projetos a 
serem executados, percebemos uma certa concentração em torno das 
quadras da Saint Nicholas e Frederick Douglass de transformações mais 
consolidadas (retomar figura 40). 

A importância desta materialidade sobre o espaço não é apenas em 
função de seu aspecto concreto. O BID, como já exposto, demonstra-se como 
parte de um processo amplo em que o mercado imobiliário e Estado se 
articulam para a transformação concreta, socioeconômica e cultural da 125th. 
Nesse sentido, a materialidade resultante do projeto do BID é representativa 
de forças que se articulam para controlar não apenas o espaço físico, como o 
espaço social da via, estimulando proprietários de lotes comerciais que 
favoreçam grandes marcas em detrimento de comerciantes locais como parte 
desta estratégia de reorientação da paisagem da via: “it has become the latest 
battleground between city planners who want to see it developed, and some 
local people and businesses who fear they will be forced out in the march of 
gentrification” (HILLEL; DIGS, 2013, p. 3).  

Resgatando o relatório de 2009 do BID – um ano após sua 
implementação que, entre outras coisas, rezoneou a via para permitir maiores 
alturas, maiores densidades e introduziu o uso misto em lotes antes apenas 
comerciais para viabilizar condomínios –, fica ainda mais claro o modo como 
o mercado imobiliário e financeiro cumpre papel central sobre o maior
domínio do desenvolvimento da via. Estratégia esta acordada junto ao poder
municipal:

The property owners were reminded that the City [Gestão] hears 
from the residential community but this was their opportunity to talk 
about issues that affect them; problems that they have or that their 
retailers have and they feel they cannot solve (125 BID, 2009, p. 18, 
grifo nosso).

Os problemas citados pelos proprietários de terra estão descritos no 
relatório como segue: 

Problems and issues that affect economic vitality and affect property 
owners that were discussed included the following:  

� Street vendors (blocking sidewalks and taking business away from 
tenants)  

59 Business Improvement District, conforme exposto em momento anterior. 
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��Hair braiders (a nuisance to pedestrians)  

� Informal walking vendors (not licensed and do not pay taxes)  

� Vandalism to stores  

� Dumping of garbage 

� Rodents (there are a lot of them and they are visible day and night) 

(125 BID, 2009, p. 19, grifo nosso).

A reunião desses aspectos não apenas expõe o modo pelo qual tais 
forças vêm operando concretamente sobre o espaço, como também explicam 
muito de como desencadeiam os agenciamentos que ocorrem no cotidiano 
vivido da rua. Não é apenas coincidência que os vendedores de rua (formais 
e informais), as mulheres da rede do hair braiding e os deambulantes (walking 
vendors) estejam listados como os três primeiros “incômodos” da via na 
perspectiva dos proprietários de terra ratificada pela gestão: como vimos, de 
fato, estas são as três “categorias” de atores que tomam a rua 125 e a tornam 
esta paisagem complexa e de relações ricas. A presença deles é lida por estes 
agentes do espaço urbano (gestores, Mercado e proprietários de terra) como 
ameaça e problema à vitalidade da via enquanto, na prática, é o que 
justamente imanta as interações mais diversas durante todo dia. 

Esses atores da microeconomia de rua não apenas são listados como 
problemas, como são relacionados a uma mesma lista que inclui: vandalismo, 
excesso de lixo no espaço e presença de ratos nas calçadas. Como suas táticas 
de desvio, resistência e/ou subversão nos mostram: este “lugar” que lhes é 
reservado no plano não lhes cabem na prática, e nessas disputas entre 
dominação e apropriação é onde têm surgido alguns dos momentos mais 
criativos e intensos da via. 

Este resgate das relações de forças que atuam no espaço nos ajuda a 
retomar a diversidade sobre um olhar outro. Isto porque os “clusters” de maior 
diversidade nas interações de rua, coincidem com contextos em que novas 
franquias de lojas e condominios residenciais verticais substituíram grande 
parte do tecido urbano (social e concreto) existente da rua 125 (as 
modificações mais consolidadas neste âmbito podem ser vistas no 
mapeamento anterior).  

Bosà (2014) realizou um estudo minucioso do processo e efeitos do 
plano BID na via mostrando tais alterações. Na sua publicação, o autor mostra 
que apesar do estudo de impacto de vizinhança da implementação do BID 
(2007-8) ter apontado que “apenas” 71 pequenos negócios locais e seus 975 
funcionários seriam deslocados, assim como 500 moradores de 190 unidades 
passariam por um deslocamento “indireto”, na prática – a partir de dados de 
2011 – aproximadamente de 2/3 do comércio local foi substituído por grandes 
franquias e novos condomínios verticais. O deslocamento social foi 
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acompanhado pela demolição de diversos edifícios parte da história da via 
que não foram protegidos como patrimônio no plano BID: 

the increased allowable densities encourage the demolition of some 
of the street’s historical landmarks and jeopardize the low-scale 
character of the historical corridor. Similarly, official narratives 
around the plan were centred on the promise that the rezoning 
would provide much needed affordable housing. Our calculations, 
however, have shown that only 200 out of a proposed 3,858 housing 
units are actually within reach of the average Harlem residents, if 
they ever get built (BUSÀ, 2014, p. 64, grifo nosso). 

Enquanto o plano incluiu uma provisão de apenas 10 mil dólares por 
lojista como auxílio na sua reolacação fora da área do BID, o programa investiu 
5,8 milhões de dólares para a revitalização de uma das praças próximas a rua 
125 como estratégia associada para atrair novos moradores e 
empreendedores para a área (BUSÀ, 2014). Além dos pequenos comércios 
locais diretamente fechados pelo plano, diversos outros foram diretamente 
despejados pelos proprietários do espaço comercial que queriam aproveitar 
as maiores densidades de construção permitidas pelo novo zoneamento, e o 
possível lucro com grandes marcas nacionais60 (IRWIN, 2009). 

Em 2006, o preço médio de venda no bairro era de 458 dólares/m2. Em 
2011, várias unidades de empreendimentos da rua 125 já alcançava um preço 
de mais de 715 dólares/m2 – um incremento de mais de 50% em 5 anos (BUSÀ, 
2014). Se para os pequenos negócios locais e a população mais pobre este 
momento seria marcado por exclusões, os grandes varejistas coorporativos 
acompanhados de uma nova classe media entre brancos e negros seriam 
muito beneficiados (BUSÀ, 2014; ZUKIN, 2010). 

Este processo (ainda em andamento) mostra que a diversidade não é 
uma qualidade que possa ser isoladamente valorada como elemento positivo 
em termos da realização do espaço público como espaço social. A diversidade 
no cotidiano da rua 125 é parte de uma cadeia de forças que implicaram 

60 The Boro Hotel, at 125th and 5th, has been slated for demolition in April 2008. Its first floor 
once hosted a small locally owned restaurant and jazz club called La Famille, opened in 1958 
by two sisters who were among the first African American women to work at 125th Street (Moss 
2008). Also the M&G Diner at West 125th Street, known in the neighbourhood for its 
extravagant marquee sign and its southern food, was sold in 2008 and now sits vacant and 
boarded up. The famous Record Shack across from the Apollo Theatre was shut down in 2007 
after 35 years of activity after his lease was literally tripled by the landlord. After 73 years in 
Harlem, the world-famous Lenox Lounge at Lenox Avenue and 125th Street closed its doors 
on December 31, 2013 after the rent was doubled from 10 thousand to 20 thousand dollars 
per month (Moss 2013). The same year, more stores that had been around for decades, like 

Harlem Lanes, Hue-man Bookstore and MoBay Restaurant were forced to close due to 
escalating rents (BOSÀ, 2014, p.63). 
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segregação, exclusão e um redesenho cultural da paisagem. Aliás, estas forças 
ainda operam e são confrontadas diariamente por diversos atores da via: 

Today, 125th Street looks and feels just very much like other major 
commercial cross-town corridor in Manhattan and it is almost 
indistinguishable from 14th or 23rd Streets Downtown; Subway, 
McDonald’s, Dunkin Donuts, H&M, CVS and CVS dominate the 
landscape (BUSÀ, 2014, p. 63) 

 Assim, a diversidade como parte do constructo da rede de 
sociabilidades pode, também, ser sinônimo de um efeito de processos de 
dominação, e por isso importa investigar mais a fundo as relações que a 
sustentam se nossa preocupação é sobre o reconhecimento de um espaço 
público que admita as diferenças em sentido pleno. Dito de outro modo: a 
princípio a diversidade social e cultural em si pode ser tida como fator 
extremamente positivo para a constituição da urbanidade de um contexto, 
mas é preciso reconhecer quem e como ela se “personifica” de modo que o 
seu discurso e efetivação não seja um meio de camuflar exclusões intrínsecas 
à sua forma.  

Esse olhar para a diversidade revolve muitas camadas do tecido que 
compõe o cotidiano da via. Se ela parece ser forjada por uma sequência de 
estratégias de exclusão e marginalização, por outro lado, as porções de maior 
diversidade nas interações coletivas se dão justamente em torno de atividades 
animadas por muitas daquelas práticas (por exemplo: deambulantes e demais 
atividades informais) que resistem a estas mesmas forças.  

Ao mesmo tempo, muitos outros pontos dessas mesmas práticas 
microeconômicas se mostram muito densos de interações, porém sem 
diversidade. Temos então: práticas semelhantes, ora mais densas e de baixa 
diversidade; ora com maior diversidade e baixa densidade de interações. É 
aqui que encontro certa limitação destes instrumentos epistemológicos em 
alcançarem certas dimensões qualitativas implicadas no debate do espaço 
público. É aqui também que a intensidade mostra, novamente, seu valor 
fundamental à investigação de nossa hipótese. 

Como já discutimos na teoria, assim como a trajetória de campo 
mostrou até então: tanto diversidade como densidade não são 
necessariamente expressivas de intensidade, embora elas possam conviver 
num mesmo espaço.  

Das situações intensas da via, foram eleitas 4 para serem expostas como 
episódios. Ao perceber estes momentos intensos de modo mais conjuntural é 
notório que os instantes de maior intensidade implicam maior copresença. Ou 
seja, enquanto diversidade e densidade se apresentam como atributos que 
quase se auto-explicam em função de números (seja de pessoas ou coisas para 
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densidade; seja de variação de etnias ou elementos culturais para 
diversidade), elas não necessariamente tratam de relações entre as partes que 
as constituem. A intensidade, diferentemente, é discernível apenas em função 
das interações entre sujeitos-espaço e sujeitos-sujeitos, o que explica sua 
importância como instrumento epistemológico num programa que leva em 
conta a qualidade das interações como ponto de partida para a investigação 
do espaço público. 

Copresença e intensidade são, então, necessariamente correlatas. 
Importante notar que os episódios nos permitem entender que os contextos 
intensos não necessariamente decorrem de copresença que envolva um uso 
ativo do espaço, ou seja, mesmo usos passivos (aqui entendido como aqueles 
que se dão em repouso: a parada para observar os passantes, ler um jornal, 
tomar um café etc) podem engrenar uma série de interações intensas porque 
importa, na intensidade, níveis de envolvimento entre indivíduos e conteúdos 
(simbólicos e políticos) do espaço-tempo mais do que a mera quantidade de 
atividades e a quantidade de pessoas envolvidas. 

A intensidade, assim, não é fruto de previsões. Não podemos dizer que 
um espaço público em seu sentido social será (ou é) intenso pela variedade 
de usos que oferece, pela diversidade ou pela densidade de pessoas que ali 
estão. O que é possível dizer é que: onde há copresença (e não apenas 
coexistência) momentos intensos se fazem potentes, embora não 
necessariamente ocorram. Esta imprevisibilidade da intensidade é o que a 
conectou como canal para o rastreamento de zonas de entremeio: não 
podemos prevê-las, mas podemos acessá-las nas experiências do cotidiano 
ora de modo mais momentâneo, ora de modo mais estendido. 

Ao longo dos meses de campo fui aos poucos reunindo as peças das 
experiências diárias. Esta reunião me permitiu lentamente localizar diferenças 
na repetição, ou seja, mesmo a rotina dos movimentos na rua guardava seus 
momentos criativos. Buscando outras alternativas para investigar a relação 
entre interações cotidianas que perduram no tempo-espaço com os 
momentos onde as intensidades se revelaram (especialmente aquelas dos 4 
episódios), um infográfico alternativo foi composto somando os 
levantamentos diários em campo, expondo a relação entre: duração média de 
distintas interações, suas densidades e localização na via (figura 59).



Figura 59: Infográfico das médias de interações diárias na rua 125 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do campo, 2017 
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Este quadro compõe, para o tempo presente, uma espécie de 
cartografia da duração das interações diárias da rua 125. Das interpretações 
mais óbvias que podemos extrair deste exercício é que: a via tem uma 
vitalidade praticamente perene entre os primeiros momentos do dia até as 
primeiras horas noturnas; o horário de maior animação é o intervalo entre 
12:00 e 2:00 pm, o qual reúne maior número de distintas interações em 
diferentes trechos da via e com grande densidade de pessoas; de modo geral, 
existe um predomínio de maior densidade e quantidade de interações entre 
a Saint Nicholas avenue e a Malcom X Boulevard; as duas quadras entre 
Malcom X Boulevard e Madison avenue são predominantemente tomadas por 
interações que não envolvem o comércio; na rua como um todo, enquanto as 
primeiras horas do dia (entre 8:00 e 10:00 am) demonstram uma série de 
distintas formas de interação, as últimas horas do dia (entre 6:00 e 8:00pm) 
são quase unicamente animadas por interações que envolvem grupos 
conversando, lendo enquanto trocam opiniões e observando a rua. 

Existe, aparentemente, uma experiência favorável de copresença em 
vários momentos da via, na medida em que esta leitura parte de momentos 
de interações e não da mera coexistência entre os sujeitos em determinados 
espaços. Mesmo em atividades como “observação da rua”, os casos 
denotaram interações entre sujeitos, ainda que muitas vezes fossem 
aparentemente estranhos entre si. Logicamente, trata-se de uma 
representação que considera a média entre todos os meses de levantamento 
e, neste sentido, reconhecemos que as densidades de uma única interação 
possuam variações no percorrer do mesmo dia e também em diferentes dias 
da semana. Mas não trato aqui de uma sintaxe rigorosa que depure cada 
milímetro do espaço e segundo do tempo. Esse exercício se dá muito mais 
como parte de se investigar relações em rede que definem o espaço social da 
via e, em que medida, encontramos aí intensidades de entremeio e realizações 
do espaço público que delas decorrem. 

Neste sentido, existem coisas além do óbvio presentes nessa 
cartografia e mais importantes do que os números (de horas, indivíduos, 
interações). Primeiro: grande parte das interações são envolvidas por práticas 
informais da via. Se fazermos um paralelo entre as figuras 48, 58 e esta 
cartografia, notamos que mesmo as interações que não necessariamente 
involvam compra e venda de objetos ou alimentos em situação informal, estão 
de algum modo engajadas em torno dessas situações. O maior número de 
interações (entre Saint Nicholas avenue e Malcom X) se dá no mesmo intervalo 
onde encontramos os maiores índices de diversidade, enquanto as interações 
das últimas quadras se dão em núcleos de menor diversidade (fig. 58), porém 
são as que mais duram. As proximidades das esquinas ganham destaque de 
interações: mesmo quando não densas, expressam trocas, contatos, 
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intercâmbios sociais de durações mais continuadas e uma certa centralidade 
das pontas das quadras em relação ao restante. 

No conjunto de cartografias do espaço vivido que vão se desdobrando 
retomamos novamente à constatação: no contexto específico da rua 125 os 
espaços (físicos e sociais) de margem tendem a ser os mais intensos. Este olhar 
para a realidade propõe: nem tudo o que é “pequeno” se perde. Ao contrário. 
As situações mais peculiares – sem chamar atenção pela densidade, 
diversidade ou espaços preparados para receber diversos tipos de uso – foram 
aquelas que se revelaram capazes de suspender a monotonia da realidade 
posta, colocando em contato uma série de conteúdos e práticas que, ao fim, 
irromperam intensidades e momentos de entremeio potentes criadores de um 
espaço público que não aquele da regra e normatização.  

Os espaços intensos então parecem se despontar: em 
contextos/momentos de interações socioespaciais espontâneas com um certo 
nível de engajamento entre estranhos que, efêmeras ou duráveis, revelam 
diferentes níveis subjetivos de apropriação, desvio ou contestação do regime 
sociopolítico e cultural presente. Em qualquer forma que assuma, a 
intensidade se mostra como elucidaditiva de um sistema simbólico 
significativo que permeia as relações. Nesse sentido, podemos nos sensibilizar 
a intensidades que não necessariamente despontem para relações 
(trans)formadoras ou que suspendem a realidade assimilada (como aquelas 
relativas às zonas de entremeio), mas isto não tira sua significância como 
momentos da experiência coletiva integrativa do espaço público. 

Como debatido anteriormente: tais intensidades não podem ser 
previstas. O que se reúne aqui, então, é uma série de relações que podem já 
não ser/estar. Ou seja: essas cartografias do cotidiano nos ensinam, mas 
expiram. Haverá assim sempre a necessidade de permanecer em contato com 
a realidade, porque estes momentos se dão no devir. O que conseguimos 
tratar aqui são daqueles que me atravessaram em campo. Como um último 
exercício destas cartografias do vivido, resgato aqui montagens que se 
construíram junto com a própria experiência do cotidiano na via, as quais são 
representativas dos momentos mais e menos intensos considerando o exposto 
no parágrafo anterior.
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A interpretação desta cartografia decorre de toda a discussão até aqui 
elaborada. Ela é mais desdobramento de relações do que meio explicativo 
das mesmas. Neste sentido, diz respeito anteriormente a uma desestabilização 
aos modos de cartografar a cidade, porque representar também é reforçar 
determinadas forças em detrimento de outras. Essa cartografia é fruto de uma 
série de montagens ao longo dos meses em campo que, junto com os 
momentos mais intensos, resgata uma rede de (r)existências no espaço e no 
tempo; expressa um quadro já obsoleto, mas real das experiências de 
entremeio para aquele(s) momento(s); dá relevo à aspectos normalmente 
filtrados e sublimados do ponto de vista técnico de gestão do espaço; expõe 
aquele “conteúdo positivo” da experiência urbana referido por Lefebvre e 
sobre o qual discutíamos logo no início deste capítulo. Um conteúdo que 
ganha forma nas ações e interações que escapam, subvertem, fogem das 
formas alienantes do espaço urbano - estas que sempre excluem o “outro” 
como parte da realidade. 

A contingência própria destes momentos nos impede decifrá-los no 
todo. O que é produtivo. Caso contrário facilmente recairiam à cooptação de 
forças que continuamente fragmentam as redes de sociabilidades do espaço 
urbano, reificando-o em mercadoria de uso e consumo parcial. A 
espontaneidade é potência, é o que deixa aberta a possibilidade ao espaço 
de reinventar-se, das diferenças encontrarem-se, das contradições presentes 
serem contextadas, dos conflitos produzirem novas possibilidades. É assim 
que “o conceito do espaço assim religado a uma prática social – ao mesmo 
tempo espacial e significante – toma todo o seu alcance” (LEFEBVRE, 2006, 
p. 196).

Toda esta conjuntura, associada ao que antes se apresentava, expõe o 
aspecto relacional das zonas de entremeio. Sem dimensões específicas e 
expressão estável, elas ocorrem na realidade de modo inconstante. De regime 
rizomático, elas só podem ser definidas de modo temporário, o que significa 
que não podem ser unificadas num sistema preciso de agenciamento. É 
percorrendo o cotidiano e as interações entre percebido, concebido e vivido 
(que refletem relações de poder em jogo entre a materialidade e 
imaterialidade da cidade) que apostamos numa forma capaz de perseguir as 
possibilidades (como horizonte) de realização do espaço público em um 
momento contemporâneo cada vez mais marcado por fragmentações para o 
consumo programado, homogeneidade social, disciplinarização do espaço, 
porlarização social, entre outros aspectos de sua conformação 
contemporânea61.  

61 Discutido no capítulo 2. 
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Se até aqui dedicamos momentos específicos a cada uma destas 
dimensões (percebido, concebido e vivido), nos propomos finalmente retornar 
por suas dobraduras explorando rupturas e conexões que nos ajudem a 
melhor entender das relações que habilitaram as zonas de entremeio para o 
contexto deste ensaio empírico analítico. 

4.2. (RE)(DES)DOBRANDO ENTREMEIOS – uma digressão da experiência 
cotidiana do espaço público via uma cartografia aberta 

Chegamos num estágio em que as trajetórias, travessias e pausas pelo 
cotidiano nos conduziram a diferentes entremeios como momentos criativos 
que potencializam a realização do espaço público. Agora, já é possível 
observar relações amplas sem perder contato e sensibilidade das micro-
interações cotidianas; entender que os conteúdos que mobilizam a produção 
do espaço urbano não se compartimentam e ordenam entre diferentes 
tamanhos de escalas num esquema como de “bonecas russas” (BRENNER, 
2013). Diferentemente, as escalas se tocam, se atravessam a todo momento 
revelando práticas e táticas expressivas de distintas forças que conformam a 
cidade62. 

No título deste momento falamos de um (re)(des)dobrar de entremeios. 
O primeiro sentido desse jogo de palavras é das dobras como: os momentos 
de contato entre os “aquis e agoras”, “aquis e lás”, “agoras e antes”. Tais 
associações não apenas se articulam e dão a ver uma realidade da 
globalização que, em termos de espaço público, tende à homogeneização das 
microgeografias (INNERARITY, 2011; MUÑOZ, 2008), como também 
carregam possibilidades de liberação desta realidade despertando arranjos 
socioespaciais outros, pouco explorados/reconhecidos. Tais arranjos (sem 
formatos social e físico pré-conhecidos) são – pela imprevisibilidade que lhes 
é própria – capazes de nos instigar de modo alternativo na retomada do 
cotidiano do espaço público como um sistema aberto – no sentido de Sennett 
(2007). As práticas envolvidas em tais realizações, vinculadas ou não a 
movimentações extra-ordinárias63, são potentes em contestar e desestabilizar 

62 “O urbano é não apenas um nível encaixado em hierarquias político-econômicas 
supraurbanas, mas também é o produto de densas redes interescalares vinculando lugares 
espalhados por todo o sistema global” (BRENNER, 2013, p. 5). 
63 Em Ordinary Places, extraordinary events (2008), Clara Irazabal relativiza esse duplo da 
relação entre “ordinário e extraordinário” em relação à cidade. No prólogo do livro ela situa: 
“Lugares comuns, eventos extraordinários” (em português) também deve ser lido em suas 
diferentes permutações de sentidos, da seguinte forma: ‘Eventos comuns, lugares 
extraordinários’ e ‘Ordinário-extraordinário’ Lugares-evento”. A última alternativa refere-se às 
práticas de ocorrências cotidianas e vitais que ocorrem nos lugares públicos mais comuns. Isto 
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(entre maiores e menores durações) a lógica da qual são paralelamente 
produto e oportunidade de um horizonte distinto. 

Seguimos com o desdobrar. Esse se dá ao percorrermos, investigarmos 
os prolongamentos, as extensões que enervam as dobras; que as sustentam 
as vezes em forma de subtexto e/ou de conteúdos não tão explícitos em um 
primeiro momento, mas que ancoram sentidos relativos tanto às dobras, como 
às novas direções que delas podem derivar. Dito de outra maneira: o 
desdobrar informa que as dobras originais guardam profundidade, seriam 
melhor ditas “dobraduras”, ou seja, quando um único vinco é na verdade 
grifado e conformado por um conjunto de desdobramentos contínuos entre 
contextos, processos, eventos, práticas, significados etc. O redesdobrar seria 
então o ato que não se finda, a desconfiança, a suspeita insistente de que o 
espaço-tempo não encontra ponto final, mas deve ser retomado de modo que 
quanto mais o fizermos, tantas mais serão as novas relações que 
encontraremos. Admitimos, com isso, (a riqueza de se) trabalhar com 
cartografias incompletas. 

É assim que as zonas de entremeio se insinuam por meio de cartografias 
sem borda de espaço e de tempo. A cartografia entra aqui como um termo 
distinto de mapa. O mapa supõe uma orientação “permanente”, uma leitura 
um tanto ordenadora do espaço (que serve para direcionar quem o lê), 
embora não esteja objetivamente "acima" ou "além" do que representa. 
Como representação, é este o alcance de um mapa, ou seja, deveríamos 
desmistificar a perspectiva de qualificar mapas “mais científicos/pragmáticos” 
ou “mapas mais conceituais/abstratos” porque na prática todos são 
expressivos de discursos subjetivos sobre o espaço que se queiram 
reforçados, evidenciados. O mapa também produz espaço segundo critérios 
específicos. 

Harley (1989) elucida os mapas como: expressão de um conjunto 
particular de interesses (concorrentes), incluindo culturais, históricos e 
políticos. Como Crampton (2001) também esclarece: os mapas podem ser 
entendidos pelo que eles subjugam / ignoram / minimizam (o que Harley 

sugere duas condições: 1) a qualidade ambígua de eventos e lugares pode variar do ordinário 
ao extraordinário e de qualquer lugar intermediário, 2) tanto por causa de algumas de suas 
características objetivas, como também – o mais importante –, em função das diferentes 
interpretações que pessoas pertencentes a diferentes grupos e posições podem investir 
neles” (IRAZABAL, 2008). Ou seja: o problema é mais o que entendemos como 
“extraordinário”. Se retomarmos o cotidiano como uma relação historicamente desenvolvida 
entre lugar e significado, levando a reimaginar as histórias coletivas que definem aquele 
espaço-tempo, talvez resgatássemos uma relação diária mais significativa com a cidade e seu 
espaço público.  
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[1988] chamou de silêncios e segredos). O autor continua: a maneira de 
interpretar mapas não é como registros da paisagem, mas traçando a forma 
como eles incorporam o poder (na criação / regeneração de relações de poder 
institucionais, como servo / senhor ou nativo / europeu) e estão impregnados 
em relações de poder. Mapas não são inocentes (CRAMPTON, 2001). Em 
suma: "A desconstrução nos obriga a ler entre as linhas do mapa -" nas 
margens do texto "- e através dos seus tropos para descobrir os silêncios e as 
contradições que desafiam a aparente honestidade da imagem" (HARLEY, 
1989, p. 3). Mapas também servem para deslocalizar, para atrair nosso olhar a 
mensagens que sejam convenientes para alguns e camuflar outras partes do 
real. 

A cartografia, diferentemente, é expressiva de um processo que admite 
maior abertura, sem a necessidade de apontar um acabamento preciso e 
fechado (HARLEY, 1989). É claro que as cartografias também englobam 
intenções políticas tanto relativas ao que se decide cartografar, como de que 
modo se operacionaliza sua apresentação (RENA, 2015). Entretanto, a 
cartografia comparece, para nós, mais como meio investigativo, do que como 
representação fim; mais como descoberta, do que como decalque do que já 
está; mais como produção advinda e em conjunto de uma experiência 
cotidiana, do que como um registro do alto e ao longe. Sua natureza admite 
que as subjetividades operem e deem encaminhamentos à sua forma e 
extensão de modo mais fluído. Enquanto os mapas nascem com uma meta e 
parâmetros já determinados a priori, a cartografia nasce e se dissolve 
constantemente por relações: “se dá no desembaraçamento das linhas que a 
compõem - linhas de visibilidade, de enunciação, de força, de subjetivação” 
(PASSOS; BARROS, 2009):   

A cartografia como método de pesquisa-intervenção pressupõe 
uma orientação do trabalho do pesquisador que não se faz de modo 
prescritivo, por regras já prontas […]O desafio é o de realizar uma 
reversão do sentido tradicional de método – não mais um caminhar 
para alcançar metas prefi xadas (metá-hódos), mas o primado do 
caminhar que traça, no percurso, suas metas (PASSOS; BARROS, 
2009, p. 17).  

A cartografia é feita de conexões ao mesmo tempo em que as produz 
(RENA, 2015; CRAMPTON, 2001). Ela se concentra e persegue processos em 
andamento, admitindo mudar sua orientação na medida em que se desdobra. 
É assim então que se mostra como instrumento-experiência a um só tempo e 
potente no programa que envolve zonas de entremeio. “Nos processos 
cartográficos predominam insurgências em planos de imanência, potências 
em fluxo que se encontram, conectando mundos e modos de vida” (RENA, 
2015, p. 15). Valoriza assim um fazer movente, criativo, que se desvela por 
linhas de ação e não pela aparente estaticidade. 
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Como comentado no começo do capítulo: na investigação de 
entremeios não há um modelo a ser seguido, nem sequer um guia, embora, 
claro, suas referências e pistas se mostrem no cotidiano. As cartografias de 
entremeio permitiram perseguir linhas de intensidade que não estão 
presentes e/ou registradas em mapeamentos oficiais. Tais linhas possuem 
força própria. Se no começo buscamos vestígios de suas “pontas”64, logo em 
seguida a intensidade que elas carregam nos guiam de modo mais autônomo, 
nos lideram em direção a contextos de espaços e tempos imprevistos que 
guardam momentos criativos e apontam para novas (ou renovadas) 
possibilidades do espaço público (em termos sociais, físicos, políticos e 
simbólicos). 

Mesmo sendo impossível conectar todos os pedaços de tempos, 
espaços e seus conteúdos (isso nem seria o objetivo – tentamos fugir do 
“mapa como dominação”), ainda assim experimentamos cartografias de 
entremeio que nos revelaram diversas formas pelas quais o espaço público 
ainda existe como lugar de autonomias, conflito, apropriação, símbolos, 
sentidos coletivos, e pode ser reconhecido na cidade contemporânea. Esse 
exercício parece exigir que o observador não apenas atravesse por entre 
relações, mas permita-se ser por elas atravessado de modo que não recaia no 
vício da pura descrição ou diagnóstico, mas sim se coloque em exercício de 
uma leitura que se faz ao acompanhar de perto e dentro dos processos.  

O arranjo aberto e imprevisível destas zonas solicita um outro modo de 
ver e pesquisar a cidade: que não assume posições fixas, que se coloque em 
movimento junto com os fluxos e persiga outros modos de pensar, cartografar 
e experimentar a realidade. Importante lembrar também que se até aqui 
falamos da cidade a partir de experiências é porque estas são situáveis, 
concretamente desenvolvidas e espacialmente possíveis. Naturalmente, a 
dimensão visual do espaço possui sua importância. O perigo é, como comenta 
Vinicius Netto (2012; 2014), quando o apego à visualidade restringe nosso 
olhar à superfície do que se vê, não sendo capaz de atravessar a solidez para 
enxergar que a arquitetura da cidade não é apenas meio, palco, locus da vida 
urbana, mas efeito, molde e matéria-prima que interfere nas escolhas e 
relações coletivas. Na materialidade se inscrevem jogos de interesses, 
poderes que não vemos, mas sentimos pelo seu desenho e ordenamento. Por 
isso (também) a postura do procedimento é a de investir na investigação do 
espaço público (e sua cartografia) especialmente como um espaço social 
incluindo os atributos físicos como parte que lhe constitui, mas não o define 
ou explica isoladamente. 

64 Entre aspas porque não é possível discernir qual seja o seu ponto de início. 
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Navegar admitindo uma cartografia aberta – a descobrir – nos permite 
abordar cada pedaço do território urbano como um canal de entrada para uma 
série de informações que não estão inscritas em seus mapas oficiais. A pura 
fisicalidade da arquitetura do espaço público não dá conta de informar seu 
conteúdo. Os gestos, os corpos, as palavras, os elementos, os olhares, os 
acenos, os silenciamentos, as posições, as trajetórias – assim como a estrutura 
espacial – compõem diversos níveis (de ordem física, social, política, simbólica) 
do espaço público. As cartografias do percebido, concebido e vivido nos 
permitiram acessar por múltiplas entradas tais níveis e articulações.  

O conjunto cartográfico não encerra a explicação do contexto, mas 
expõe linhas de produção de sentidos que não se reduzem a mimese, ao 
contrário: são linhas que sustentam enunciados nem sempre transparentes, 
legíveis, capturáveis. Percebido, concebido e vivido estabelecem relações e 
incertezas entre o que há de concreto e de simbólico. Nem sempre 
correspondentes, tais dimensões se relacionam também por desacordos 
(aquilo que uma revela nem sempre comparece na outra), o que é expressivo 
de intensidades distintas:  que não se dão apenas no reforço de sentidos 
semelhantes, mas também quando uma cartografia tende a silenciar ou ocultar 
o conteúdo da outra – “Brancos (ausências-presenças), margens, portanto
redes e tramas, têm um sentido vivido” (LEFEBVRE, 2006, p. 190).

Embora haja uma distância de organização semântica entre língua 
portuguesa e inglesa, foi possível analisar que as cartografias do concebido 
resultantes de palavras de livre associação dos sujeitos em relação ao seu 
espaço público cotidiano, revelam um sistema simbólico que no mínimo 
explicam algumas direções em que a apropriação do espaço público se 
desenvolve mais marcadamente. As cartografias do espaço percebido e 
concebido, por exemplo, sustentam-se por complentariedade: palavras 
“positivas” (do concebido) são expressivas (ou no mínimo acompanham) de 
contextos de maiores níveis de apropriação simbólica resgatados pelas fotos 
dos sujeitos (do percebido). O contrário também se mostrou verdadeiro: os 
ambientes onde as pessoas usaram termos que evocam relações de aversão 
para qualificar o cotidiano do espaço público, são os mesmos que foram 
escondidos, negados ou evitados (no percebido) como lugares significativos 
que constituem (para esta mesma população) o espaço público do Harlem. 

A cartografia como prática investigativa de um determinado contexto 
(que também o produz) em suas distintas camadas é – diferente do mapa – 
canal de reconciliação entre material, imaginário e temporal que, em geral, 
são artificialmente desagregados e isolados em análises focadas sobre o 
tangível e concreto, não considerando o espaço como parte da prática 
(MÄÄTTÄNEN, 2006). O espaço então não pode ser tomado apenas como 
base, sustentáculo, apoio para aquilo que se vai investigar: ele é parte do 
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problema a se investigar, ele não está dado e também precisa ser 
(re)descoberto.  

Práticas que conformam sentidos de determinada realidade não se dão 
apenas inscrições concretas, mas também discursivas, corporais, dificilmente 
uniformes e exatas: 

Meanings depend on context, and contexts are as varied as are 
different cultures and subcultures in the society. This means that ‘the 
places of social space are very different from those of natural space 
in that they are not simply juxtaposed: they may be intercalated, 
combined, superimposed – they may even sometimes collide’ 
(LEFEBVRE 2002, 88, emphasis in the original). 

A aleatoriedade dos entremeios acompanha ações e expressões 
espontâneas, que podem ser intencionais, mas não necessariamente 
estruturadas; que podem ser intensas, mas não previstas (ARROYO, 2007). 
Como campo de transição, as zonas de entremeio são terreno de forças de 
subjetivação (singular ou coletiva), que podem dar início a novos signos, novas 
ideias, formas de espaço público (duráveis ou não). O espaço vivido, por 
exemplo, – especialmente a partir da exploração do que chamamos de 
“episódios” em momento anterior do texto – mostrou como a intensidade de 
certas situações que tendem a iniciar de modo despretensioso (PATTERSON, 
2011), acabam por conformar espacialidades que despertam urbanidades 
distintas das intenções do planejamento, as quais têm perdurado de modo 
significativo ao longo do tempo65. Mais do que aceitar a pura domestificação 
da paisagem cultural, simbólica e política, essas linhas despontam de um 
espaço público que parece servir-se do excedente, do transbordamento de 
referências, significantes, temporalidades e práticas vindas de contextos 
diversos. 

Esse transbordamento se realiza por inclusões e exclusões que, de 
modos distintos, podem caracterizar tanto embates como consensos. Não há 
certeza. Seus ritmos fogem da repetição de si mesmo, recortando e 
tensionando lógicas que tendem a fixar certas condições da realidade (como 
debatíamos no capítulo 2). Tais ritmos são animados entre pausa e 
movimento; entre lugares permitidos e proibidos (mas transgredidos pelas 
ações); entre conteúdos e tempos que se reavivam e aqueles da efemeridade. 

Tais cartografias de entremeio dão sensibilidade àquilo que 
teoricamente se colocava: de que diferentes cidades coexistem num mesmo 

65 Esta afirmação se dá considerando o tempo de aproximação que se teve com o contexto 
de pesquisa. Embora tenham sido 8 meses especificamente concentrados de campo, o 
contato cotidiano com tal realidade perdurou por 2 anos: um contato que, em sua 
despretensão e espontaneidade, acaba também por participar do “olhar analítico”. 
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espaço. Nesse caso: cidades de “longe” (de um tempo-espaço e conteúdos 
correspondentes distantes) estão em contato, assim como cidades de “perto 
e dentro” – de espaços próximos e semelhantes, mas de sentidos e 
temporalidades múltiplas. Tempo e espaço novamente comparecem como 
indissociáveis: não apenas espaço cria/abriga/motiva a heterogeneidade de 
relações, como também as temporalidades guardam inter-relações 
inesperadas, que se atualizam e fornecem a possibilidade de novos nexos à 
realidade (CRANG, 2001).  

As cartografias de entremeio mostram que articular tempo e espaço 
não se trata de representar tempo no espaço, nem pelo espaço, mas sim de 
tempo que se faz junto com o espaço. Neil e May (2001) ao explorar tempo-
espaço como dimensões abertas entendem que, empiricamente: a) elas 
também não deveriam ser dissociadas (num esquema do tipo que espaço 
“aparece antes do tempo”), mas sim investigadas e cartografadas em 
conjunto; b) entendidas como em constante reprodução: que embora possa 
ser “fotografada” em algum momento para expressar determinado processo, 
elas são o próprio fazer-viver da realidade e, portanto, sempre devir, jamais 
capturáveis totalmente; c) é um erro reduzir o tempo-espaço a uma 
representação estritamente física: existem atributos, elementos dessas 
dimensões que não se materializam, embora sejam sensíveis no cotidiano. De 
acordo com Crang (2001), os conteúdos que as temporalidades carregam são 
também textuais, sensórios, simbólicos, imaginários e nem sempre 
codificáveis. Tal constatação foi muito própria para o modo como nossas 
cartografias se desenvolveram: não fixando um único modo de perceber a 
realidade, e permitindo ler/analisar espaço-tempo de modo simultâneo. 

Assim sendo, quando falamos de forças desenhando linhas e “clusters” 
de momentos intensos, isso é inseparável do entendimento de que o tempo 
opera aí de modo articulado nos conduzindo/informando/habilitando tais 
intensidades. Nesse sentido, seria muito limitante pensar o tempo segundo 
uma existência diacrônica – composto de eventos, ocorrências, que 
acontecem uma após a outra –, porque os eventos de que tratamos em 
entremeios incorporam (ou informam): a) tempos que não se fixam (embora 
possam ser referenciados em determinados contextos sócio-históricos); b) 
tempos que se expandem através das práticas, dos códigos presentes nas 
apropriações e mudam nossa própria apreensão do espaço ao informa-lo 
como dimensão em movimento, em ato; c) tempo que, como o espaço, 
também se encontra em produção, em constituição continuada que pode ser 
perseguida, mas não retida pela análise: 

The idea of time existing ‘like beads on a string’ in a brute sequence 
of isolated and self-contained events can be undermined from 
several directions. [...] the relationship of space to time changes 
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when we open up a sense of motion and ‘apprehension’ – both in 
the sense of uncertainty and how we grasp the world (CRANG, 2001, 
p. 196).

O mesmo autor argumenta da necessidade de entender que o tempo 
– em suas temporalidades – sustenta um sentido de heterogeneidade
expondo descontinuidades, dilatações, extensões, sobreposições dos
sentidos que evoca, “a multiplicity of fused and continual states which are
virtually co-present” (CRANG, 2001, p. 197). Acessando o debate de Deleuze,
Crang também examina a relação que o tempo tem com a interação de
diferenças. Seguindo uma perspectiva deleuziana, ele sustenta que as
diferenças não são percebidas meramente pelo convívio de “culturas
distintas”, mas especialmente quando elas enunciam, conjuntamente,
dicursos e práticas que questionam o status quo da realidade.

A percepção e análise do cotidiano segundo um entendimento do 
tempo como dimensão também constituída de tensões, resistências e 
assimetrias de referências, nos torna atentos justamente para estes momentos 
da diferença, de intensidades que habilitam entremeios e despertam outras 
possibilidades. Nesse sentido, sugere ver o tempo presente a partir “do que 
ainda não está”, ou seja, que não possui divisibilidade (entre aquilo que “foi”, 
aquilo que “é” e aquilo que “será” – isso seria uma abstração) e deveria ser 
investigado, perseguido enquanto se realiza. É assim também que tais 
reflexões contribuem com o sentido de zonas de entremeio como 
manifestações em potência que tentamos explicar via experiência-cartográfica 
do cotidiano. 

we might see within any ‘present’ a virtual multiplicity of possible 
futures, and pasts, existing. Thus, the past and present are not 
‘additive’ like spatially bounded entities stacked end on end, what 
Deleuze called ‘extensive boundaries’, but are marked by ‘internal 
thresholds of intensity’ – offering not just diversity, but the difference 
that causes different outcomes (de Landa 1998). […]  Here the virtual 
extends like a prism of associations and possibilities brought to bear 
on a point in the present. But this is not the realisation of possible 
outcomes. Rather, the virtual unifies a range of mutually impossible 
and differing paths (CRANG, 2001, p. 203). 

Nesse sentido é que a ênfase de investigação passa a ser mais no fluxo, 
no ato, do que na demarcação do espaço-tempo que é percorrido. A intenção 
de cartografias de zonas de entremeio não é então investigar o que acontece 
no (sobre o) espaço público a priori, mas justamente questionar e explorar se 
e como pode se realizar o espaço público em um momento contemporâneo 
segundo os sentidos expressos no primeiro capítulo deste trabalho. É assim 
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que ao invés de seguirmos uma direção simples de: estabelecermos um 
recorte a priori; e de identificar variáveis claras e precisas, preferimos uma 
hipótese que nos levasse a navegar por ciclos e circuitos que se expandem 
entre materialidade, imaginário e ato espaço-temporal, revolvendo conteúdos 
e revelando momentos criativos, eventos cotidianos66 que indiquem outros 
caminhos para o reconhecimento do espaço público contemporâneo. 

Uma investigação-experiênca como esta não se pretende como modelo 
a ser assimilado pela gestão. Diferentemente, a cartografia que despertamos 
se dá mais no sentido de resistir, questionar as representações opacas do 
espaço público; os mapas presos em indicar o que é “positivo e negativo”; 
onde terminologias como diagnóstico e prognóstico e suas lógicas 
deliberativas achatam os sentidos; não dão a ver elementos e forças que em 
geral não se querem ressaltados, situados, explorados pelo planejamento. 

Por meio dessas cartografias de entremeio, nos reapropriamos da 
cidade (pelo cotidiano) como um sistema sócio-espaço-temporal que integra 
organizações, negociações e práticas realizadas tanto fisicamente, como 
sociopolítica e simbolicamente. Em termos de procedimento, isso no convoca 
a uma aproximação mais crítica da realidade, uma coleta de dados reflexiva 
que não pretende apenas responder critérios fechados e mensuráveis, mas 
que admita também incertezas, interrogações, suspeitas como guias enquanto 
se vive o campo. Finalmente, a experiência de investigar zonas de entremeio 
revela que precisamos de cartografias mais atentas ao sensível, nem sempre 
visível, e que demandam uma relação mais integrada e pausada com o campo 
que se investiga. Ou como aponta Anette Kim (2015): precisamos avançar para 
um tipo de investigação da realidade que considere cartografrar aquilo que 
ainda não foi cartografado, fugirmos da reprodução de discursos e 
diagnósticos que não oferecem nada de novo, não prospectam outras formas 
para pensar a cidade que nos cerca e da qual somos parte.  

 

 

 

 

 

                                                
66 We need a sense of the event and process of time, rather than letting thinking be dominated 
by static representations. It may be that we can develop representations that within them 
encode the forces and movement of time (Deleuze, 1991), not an image added to movement 
but a sense of dynamic space-time. Crucially time is not an external measure but intrinsic 
(CRANG, 1991, p. 206).  
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DA NECESSIDADE DO NÃO FECHAMENTO:  POR 
CARTOGRAFIAS ABERTAS DO ESPAÇO PÚBLICO 

Foram perseguidos dois grandes objetivos nesta tese. O primeiro – que 
deriva do problema principal do trabalho – foi o de investigar possibilidades 
do espaço público na cidade contemporânea, considerando a inviabilidade de 
pensa-lo apenas a partir de uma representação específica (em termos de 
forma, imagem e conteúdo), mas sim como solo de uma experiência política, 
simbólica e socialmente integrativa. Tal empreitada requer preparo. A 
primeira questão que surge internamente a este objetivo foi: que referência 
de espaço público nos servimos para inquerir sobre o seu reconhecimento 
contemporâneo? 

É assim que o primeiro capítulo é proposto como uma apreciação 
teórico-conceitual entre distintos autores consagrados em torno da temática. 
A razão que reúne tais autores vem associada ao modo como eles – em suas 
distinções – aprofundam sobre dimensões que esta tese articula em relação 
ao espaço público: não o reduzindo a pura representação material e evitando 
limitar o debate a atributos físicos. 

Surge o questionamento: mas porque não tratar da dimensão física-
material? A resposta é de que, na realidade, este trabalho em nenhum 
momento deixou de tratar de tal dimensão na medida em que não é possível 
falar de nenhuma outra (social, simbólica e/ou política) sem tocar/referenciar 
espaço-temporalmente seus processos, encaminhamentos, efeitos, 
articulações. Ambas experiências empíricas são testemunhas disso. Afinal, 
somos sujeitos espaciais, e como tal, ao falar de nossas experiências (como 
sujeitos e sociedade) e/ou recorrer à certas teorizações, sempre estaremos 
referenciando os argumentos a uma certa existência espacial. Quero dizer com 
isso que para falar da materialidade do espaço público não necessariamente 
precisamos focar (ou limitar) o debate sobre elementos consensuados como 
expressivos de sua ”existência concreta” (calçadas, ruas, praças, mobiliários, 
certos usos etc). A forma assumida pelo espaço público é parte de uma trama 
de relações muito amplas que dificilmente são capturadas (ou no mínimo 
percebidas) apenas pelo traço físico. Neste sentido, inventários e diagnósticos 
sobre “tipos” de espaço público não bastam para o tipo de programa de 
pesquisa que aqui buscamos edificar. Dizer de aspectos positivos e/ou 
negativos de determinada materialidade, pouco nos prepara em direção a 
alternativas distintas daquilo que já conhecemos na abordagem (teórico-

RETOMANDO NOÇÕES DO PLANO 
TEÓRICO-REFERENCIAL 
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prática) do espaço público. A experiência de campo em Curitiba bem ilustrou 
isso, e demonstrou a necessidade de redirecionamento do olhar. 

A reunião dos teóricos em uma leitura pausada e articulada entre as 
distintas vozes ajudou a situar o “lugar do olhar” pretendido para a pesquisa 
que agora se finaliza. De Arendt colhemos a compreensão do espaço público 
como lugar que se define e reconhece a partir de uma prática política, da 
intervisibilidade, um lugar onde o exercício da cidadania e liberdade sejam 
resguardados e possíveis. O dissenso e conflito são atributos centrais no 
pensamento autora como aspectos que informam tal liberdade política. Na 
manutenção da possibilidade do dissenso e conflito, as singularidades não se 
perdem em meio ao todo, ao mesmo tempo em que juntas eregem o espaço 
público como centro da pluralidade. Dela também adotamos a perspectiva 
sobre o espaço público como terreno imprevisível, que “no possível”- a partir 
de práticas não programadas - retém também o novo, o criativo, a 
oportunidade de sujeitos associarem-se sem a necessidade de sublimarem 
suas diferenças. Este é o espaço público verdadeiramente político em Arendt. 

De Habermas – e entendendo as distinções que possui especialmente 
em relação a Arendt –, resgatamos o agir comunicativo: um agir que implica 
não apenas a locução, mas trocas coletivas que convocam a alteridade. 
Habermas também contribui ao apontar a própria espacialidade como recurso 
discursivo de conteúdos e sentidos que sustentam a vida pública. Ou seja, o 
autor informa sobre a impossibilidade de abordar o espaço público sem 
considerar que sua materialidade (que inclui tanto o edificado, como os corpos 
que nele se encontram) como parte em ato, que também produz efeitos nas 
interações, gestos, posicionamentos, discursos. A ação comunicativa é, em 
Habermas, via de uma experiência política do mundo que integra forma, 
conteúdo e práticas socioespaciais. Esta experiência não diz respeito apenas 
a “um tipo de política institucionalizada”, mas especialmente um tipo de 
experiência que pode ser episódica, espontânea, que se faz política na medida 
em que envolva temas, assuntos e contextos que tocam de diversas maneiras 
a vida dos sujeitos, engajando-os na partilha de opiniões e práticas, entre 
confrontos e concordâncias. 

Em Goffman, diferente dos demais pensadores, não retomamos um 
debate propriamente dito sobre o espaço público, mas de relações que lhes 
são constituintes, especialmente no que diz respeito a interações do cotidiano. 
Embora o autor não tivesse foco sobre o estudo do espaço público em si, 
contribuiu de maneira singular sobre como abordar interações socioespaciais 
como via investigativa e conciliatória das demais instâncias do espaço público. 
O fragmento construído a partir de Goffman alcança aspectos sociais e 
simbólicos, desvelando a aparente “neutralidade” do mundo construído para 
mostrar como ele também informa muito sobre a conformação de redes 
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socioespaciais e do sistema simbólico presente. Com isso, o autor aponta para 
o espaço como ente comunicante (em suas regras por convenções ou
institucionalizações) que não pode ser negligenciado no modo como interfere
e é interferido pelas interações cotidianas. A atenção sobre a interação como
guia privilegiado de exploração do cotidiano denota a necessidade sobre
observar os instantes, momentos de copresença enquanto ocorrem, a
pulsação do tecido social no espaço público e os episódios que ela desponta
enquanto em atividade. A perspectiva goffmaniana nos auxiliou a percorrer o
espaço público rastreando as movimentações, os subtextos, o não dito, a
semântica contida nas apropriações coletivas, despertando-nos para a vida
cotidiana sem subestimar os momentos mais ordinários como possíveis
núcleos criativos.

Sendo o último autor trabalhado, Sennett comparece neste quadro 
como o mais contemporâneo às questões aqui abordadas. Em sua obra, dá 
relevo ao “estranho” como componente chave para entender o espaço 
público como experiência que se realiza necessariamente pela alteridade. Em 
extensão à perspectiva arendtiana (embora o autor não se refira a ela em seu 
livro), Sennett afirma que no que tange ao espaço público, persiste a 
necessidade do (re)conhecer-se e (re)conhecer do outro como parte da nossa 
relação com o mundo. Sem tal alteridade, as possibilidades de uma vivência 
emancipatória, inclusiva e despreconceituosa se veem retraídas, porque o 
espaço público deve pressupor modalidades de sociabilidades que não se 
baseiem em convenções e formalidades, mas sim na espontaneidade e 
liberdade de atos que podem ser transformadores da realidade. Ainda, ele 
também alerta sobre a emergência de abordarmos o espaço público como um 
regime aberto de relações socioespaciais (o que sustenta certa semelhança 
com o procedimento de Goffman), que, portanto, se conforma entre 
continuidade e resistência, demandando um “olhar crítico-analítico móvel”, 
hábil em acompanhar rastros e movimentações do cotidiano, mais do que 
meramente representar (espacializar) certas ações, concentrações depois que 
elas já acabaram e/ou se assentaram. 

Ao final do capítulo indicamos o espaço público como: 

1) uma realização de ordem física, social, política e simbólica
que 2) implica correspondências entre materialidade e
imaterialidade 3) que se conformem em meio a
sociabilidades integrativas espontâneas entre sujeitos (entre
si) e contexto; 4) as quais deem a ver a participação de
indivíduos plurais e suas práticas; 5) a copresença; 6) a
possibilidade do conflito e dissenso como força produtiva da
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realidade; 7) a liberdade de apropriações múltiplas pela ação 
e pela palavra. 

A partir dessa anotação, nos questionamos ao final do primeiro capítulo 
em que medida é possível reconhecer tal realização do espaço público na 
cidade contemporânea. Já no princípio do segundo capítulo, vimos que esse 
questionamento é embrionário desde a experiência da cidade moderna, na 
qual testemunhamos: o retraimento das sociabilidades coletivas; a anulação 
de memórias em favor de razões técnicas-desenvolvimentistas; o elogio à 
individualidade em detrimento de elos significativos com o espaço e com o 
outro; a rejeição ao estranho como parte do mundo em comum e a reclusão 
dos indivíduos no mundo da intimidade; a aceleração do próprio ritmo 
cotidiano (SIMMEL, 1976); a esquematização da vida urbana em torno da 
pontualidade, calculabilidade; a conformação material de um espaço urbano 
disciplinar, da racionalização e da técnica correspondente “a uma certa ética 
burguesa de urbanidade” – de sujeitos “blasès” e indiferentes ao entorno 
social (SIMMEL, 1976); enfim, um prenúncio da erosão do espaço público 
como cerne de uma experiência (de liberdade) política da cidade (SIMMEL, 
1976; ARENDT, 2007; SENNETT, 2014). 

O momento coetâneo de cidade comparece como expressão agravada 
da modernidade. Harvey (2004) registrou a alteração da percepção e vivência 
não apenas do espaço urbano, como também do tempo em função da lógica 
do modo de produção capitalista em que a eficiência da organização espaço-
temporal é ponto crucial e, portanto, pressupõe um certo ordenamento da 
cidade que requalifica sua forma e ritmos especialmente em direção ao lucro. 
Nesse âmbito, os instrumentos de planejamento, as leis de mercado, as 
estruturas políticas-econômicas são articuladas em torno da produção e 
consumo, levando-nos a um momento em que a própria cidade (solo urbano 
e sua produção material) é reificada como objeto de troca, consumo parcial e 
lucro, sendo empobrecida como solo de experiências significativas com o 
outro e com a próprio contexto de espaço-tempo. 

Tais relações aprofundam a fragmentação material e social do espaço 
urbano já anunciada no momento moderno (LEFEBVRE, 2006). O sentido da 
cidade como espaço social é diminuído pela prioridade da individuação e 
interesses particulares; eclipsado por imagens padrões e discursos de 
consumo imediato; interrompida pela velocidade de trocas de informações – 
proporcionada pela tecnologia –  que desafia os ritos, o tempo lento das 
práticas cotidianas; uma velocidade que os sujeitos não conseguem 

DAS DIREÇÕES DO PROBLEMA 
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acompanhar, enquanto seguem estimulados pelas promessas do “tudo 
acessar”, a “todo momento”, “a um só tempo”. Nesta compressão espaço-
tempo (HARVEY, 2004) discutimos como a experiência de cidade é 
desestabilizada, não apenas pelas conexões e fluxos instantâneos entre as 
mais diversas localidades que tal realidade permite, mas especialmente pelo 
conteúdo que tal rede transporta de um lado para o outro, desenhando mapas 
que tendem a dominação e homogeneização das especificidades locais.  

As bases materiais, políticas, simbólicas e sociais do espaço público se 
encontram atravessadas por estratégias hegemônicas que cooptam o espaço 
urbano como elemento fundamental à reprodução do capitalismo. 
Argumentamos que os efeitos dessa realidade não se percebem apenas pela 
alteração da materialidade da cidade (replicada de modo crescente em 
paisagens tematizadas, destituídas de autencidade própria e reproduzindo 
imagens de cidade mercadologicamente desejadas, e socialmente 
empobrecidas), mas se fazem igualmente sensíveis nos seus sistemas: 

• social – a partir de polarizações que grifam constantemente
“guetos” que dividem distintas classes sociais para um lado e
para o outro. A integração significativa, copresença, alteridade
são substituídas pelo medo do outro, convívio apático e
relações coletivas formalizadas (não espontâneas e tampouco
de engajamento);

• simbólico – pela aproximação de imagens e sentidos de todo
lugar que, nesse movimento, tornam-se cada vez mais rarefeitas
em relação a suas referências originais. Um tipo de
encaminhamento sintomático daquilo que Auge (1995) chamou
de “superabundância factual” 1 , onde sentidos, códigos,
interesses, simbolismos transbordam entre si, obscurecendo as
memórias, achatando a experiência necessária do “habitar o
tempo” para que relações significativas possam constituir elos
simbólicos entre sujeitos e seu espaço-tempo;

• político – observado especialmente pela ideologia de
neutralização extensiva do espaço urbano, expressa no
agenciamento da cidade por redes de financeirização, que
corrobora (e/ou sugere como desejável) diferentes estratégias
de sublimar os conflitos; limita as possibilidades de expressão
coletiva cotidiana e apropriação dos sujeitos; controla o acesso

1  Fenômeno despertado por um certo “encolhimento do mundo” – relativo também à 
compressão espaço-tempo conforme qualificado por Harvey.
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a todos segundo cartilhas de privatização, destituindo o direito 
básico de se apropriar do público; securitiza o tecido urbano.  

Isso significa dizer que as bases da própria noção e, especialmente, da 
realização do espaço público se encontrariam questionadas, fragilizadas. No 
processo de globalização, a relação espaço-tempo da cidade se viu 
drasticamente alterada em favor da dominação do capital, passando a 
reorganizar a vida cotidiana do espaço público de modo que manifestações 
culturas específicas, sentidos locais, memória, microeconomias tendem a ser 
domesticadas e revertidas em elementos estratégicos para manutenção do 
poder hegemônico. O espaço público que se materializa em tais condições 
tende a ser expressivo de relações de dominação, fragmentação e exclusão, 
sustentando uma forma (material, social, simbólica e política) um tanto distante 
de suas bases constitutivas2. 

Em que medida então seria possível falar de espaço público em tais 
circunstâncias? Em que medida ainda conseguimos perceber/experimentar 
sua realização? O questionamento da tese foi em direção à investigação do 
possível, porque entendemos que o contínuo lamento sobre a “crise” do 
espaço público não nos parece produtivo para pensar sobre o horizonte da 
cidade contemporânea. Igualmente, a multiplicação de diagnósticos e 
estudos de caso que somam exemplares em torno do “insucesso” do espaço 
público também se mostram um tanto estéreis em termos de alternativas de 
abordagem teórico-metodológicas, como da produção de um conhecimento 
que se proponha mais prospectivo e menos lamurioso em torno da temática.  

  A eminência deste espaço público “tranquilizante” (DELGADO, 2013) 
– pautado na homogeneização dos espaços percebidos e vividos – parece, em
contrapartida, engatilhar ou no mínimo dar a ver movimentos resistentes às
táticas de racionalização da cidade (CRESTANI, ALVES; 2016). Por essas razões
– e mesmo entre os desafios que se colocam pelos processos de produção da
cidade contemporânea associados (mas não apenas resumidos) a globalização
–, me preocupei em vasculhar uma “ponta” possível de investigação que fosse
capaz de abordar a realidade sob um prisma distinto, atento à eventuais
oportunidades que daí possam emergir. É assim que observamos que aquele
mesmo trânsito de imagens, informações, discursos, conteúdos culturais e

2 Considerando a contextualização dos elementos entendidos como fundamentais ao seu 
reconhecimento, do ponto de vista desenvolvido no capítulo 1. 

BREVES REFLEXÕES EM DIREÇÃO 
A HIPÓTESE 
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simbólicos, ao mesmo tempo em que borra e coloca em dúvida a manutenção 
de um espaço público autêntico (pelas razões já expostas), por outro lado não 
deixa de expor fricções, resistências, subversões, desvios, reinvenções. Essa 
realidade testemunha não apenas sobreposição de referências (num sentido 
de dominação de uma sobre a outra), mas também coloca em potência o 
atravessamento, a mútua inferência que pode assim despertar relações 
criativas ainda pouco exploradas (IRAZABAL, 2014). 

Nos deslocamentos e aproximações espaço-tempo é verdade que 
existem, como nos esclareceu Harvey, colagens e ecletismos entre referências 
que originalmente compunham relações significativas de contextos 
específicos. Mas assumir tal condição como única e irrevogável pressupõe a 
aceitação de que superestruturas intocáveis definiriam a vida pública das 
cidades, e que não há espaço e tempo possível para que movimentações do 
solo cotidiano despontem alternativas. Foi acreditando em tais possibilidades 
do “distinto” que esta tese investiu. Porque, se é verdade que as paisagens 
culturais vêm sido constantemente redefinidas localmente em função de 
dinâmicas globais, por outro lado o local ainda performa práticas livres de 
programas prévios e do consumo que desafiam o controle desejado 
(LEFEBVRE, 2006; LOW, 1996). 

A própria tese mostra uma alternância entre delato e constatação da 
crise do espaço público (evidente entre primeiro e o segundo capítulo); e sua 
contestação seguida da prospecção de uma abordagem distinta 
(desenvolvida entre o terceiro e quarto capítulo) que, neste caso, está 
diretamente consolidada na investigação empírica das zonas de entremeio 
desenvolvida no Harlem. Este salto entre os dois experimentos empíricos 
ilustra a necessidade de deslocamentos do lugar-comum. Ainda que essa 
diferença de abordagem pareça imprimir uma espécie de desequilíbrio 
interno ao trabalho, ela se objetiva, na verdade, como testemunha tanto da 
evolução da pesquisa em si, não se tratando, portanto, de uma comparação 
de realidades – (nem caberia este exercício já que não se tratam de estudos 
de caso) –, mas sim da mobilização e reflexão de como os formatos que 
utilizamos para o estudo da realidade podem modelar sua apreciação– 
especialmente como arquitetos urbanistas. 

A retomada do cotidiano como locus e momentum de apropriações 
diversas é o caminho que entendo como necessário para encarar a cidade 
entre contradições e multiplicidades. Cacciari (2010) nos lembraria que a 
cidade, na sua história, é a perene experiência de dar forma à contradição, e 
que a espacialização de seus processos formativos expõe o que lhe há de mais 
próprio enquanto forma social: o conflito.  

Os conflitos (nem sempre de ordem concreta) se inscrevem entre 
diferentes gramáticas e articulam-se entre (como também articulam as) 
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distintas escalas do espaço urbano, em que o jogo de forças entre Estado, 
capital e sociedade produzem efeitos não previsíveis. Neste sentido, apontar 
“solução” para os dissensos e contradições que formam a cidade 
contemporânea é negligenciá-los como matéria-prima produtiva do espaço 
da vida. Ao contrário da intenção de racionalidade imposta pelos modelos 
urbanísticos, o cotidiano retêm a capacidade de fugir à linha do previsível e, 
portanto, se mostra como um potente canal elucidativo para um programa de 
pesquisa como o que aqui se apresentou. 

Entender o espaço público na “era da liminalidade” (LOW, 1996; 
BIRGHENTI, 2013; 2014; IRAZABAL, 2014) requer um exame de espaços, 
tempos e também seus sujeitos, tendo em mente que já não é possível 
entender um “aqui-agora” sem acessar minimamente como os indivíduos, a 
partir de suas experiências, constituem esta rede simbólica transversal (de 
referências antes-agora; aqui-lá) em torno do espaço público. Quero dizer com 
isso que se falamos de significação, ou no mínimo, da realização do espaço 
público expressiva de algum sentido, é necessário reconhecer também como 
as tramas sociais o constituem frente a mobilização de semânticas evocadas 
de lugares físicos, sociais, simbólicos e políticos múltiplos. 

Mas como explorar empiricamente tal realidade? – (Assim como 
considerando condições extremadas da crise 3  de experiência do espaço 
público como pontuado na problematização da pesquisa no capítulo 2). – Essa 
questão guiou o segundo grande objetivo da tese. O cotidiano se mostrou 
como o campo experimental desse objetivo. Uso aqui o termo “campo” não 
no sentido tradicional – instrumental – de verificação da realidade, mas 
especialmente como lugar e momento privilegiado da experiência urbana, 
que guarda na aparente repetição a potência de fugir de si mesmo.  

Sobre isso, nos deparamos especialmente com o procedimento 
Lefebvriano que nos oferece certas linhas de entrada para (re)descobrir forças 
que conjuntamente (re)produzem a cidade. Como o desenvolvimento da 
aproximação em campo ilustrou, as dimensões mobilizadas por Lefebvre nos 
parecem, de fato, promissoras como guias de investigação da produção do 
espaço urbano, permitindo-nos trafegar pela realidade “nos e entre” 

3 “Procuramos então destacar que essa ‘crise’ do espaço público não é apenas econômica, ou 
decorrente da manipulação ideológica e controle da sociedade e do indivíduo, mas também 
da transformação do indivíduo como sujeito político, de novas percepções das imagens e do 
corpo, da mudança de suas crenças éticas e do enfraquecimento da moral da 
autoridade”(CRESTANI; ALVES, 2016). 

COTIDIANO COMO CAMPO DO POSSÍVEL 



304 

diferentes planos, sem perder de vista momentos em que esses se tocam, 
atravessam e/ou sobrepõem. Outro ganho que sua teoria nos oferece é sobre 
como pensar a realidade sem necessariamente enfatizar um domínio teórico 
único, ou seja, permitir-se como pesquisador perpassar por campos e saberes 
distintos sem a necessidade de classificações segundo o léxico de apenas um 
deles. Ao mediar experiência material e intangível do espaço urbano, seu 
projeto nos prepara de modo mais profundo tanto para o reconhecimento de 
processos de alienação, como para o reconhecimento de como as 
apropriações cotidianas transparecem oportunidades de resitituição do elo 
entre sociedade, seus tempos e espaços. 

 Entretanto, é fato que este percurso nos exigiu acessar outras reflexões 
para seguir com tal empreitada. Como a investigação demonstrou: existem 
relações do espaço público (ou nexos que permeiam sua conformação) que 
demandam a articulação de atributos não exatamente tratados na obra 
Lefebvriana. Ainda, mesmo o projeto original do autor também deixa certas 
lacunas explicativas quanto a sua operação e/ou articulação junto a realidade 
(COLEMAN, 2015). Essa última ponderação, aliás, se verifica em um cenário 
de debates e estudos (especialmente da área de urbanismo e geografia) que 
recorrem a obra de Lefebvre, mas pouco avançam sobre seu desenvolvimento 
empírico em função da dificuldade de leitura – tanto pelo estilo da escrita, 
quanto pela ausência de explicações que o autor promete no início da obra, 
mas não desenvolve4 em seu decorrer (SCHMID, 2012). 

É assim então que a articulação dos autores balisares do espaço público 
nos ofereceu um repertório teórico-conceitual robusto que atravessou toda a 
trajetória empírica-analítica. Se espaço percebido, concebido e vivido em 
Lefebvre nos serviram como linhas de entrada do cotidiano para a investigação 
de zonas de entremeio e, portanto, para a busca de expressões distintas da 
realização do espaço público contemporâneo, também é importante lembrar 
que os demais autores foram reunidos em uma única lente para o trato 
analítico de aspectos centrais à tal experiência-investigação do cotidiano. 

Como mencionado, emprestamos de Arendt o arcabouço referente à 
dimensão política. Sua formulação fornece uma perspectiva apurada aos 
distintos jogos de força que enervam o espaço, nos sensibilizando a apreensão 
de como instituições, Estado e micro-formações socioespaciais convivem 
entre si por atravessamentos, desvios, assimilações e subversões. Como 
pudemos observar, o conflito – condição nuclear à realização ao espaço 
público – perpassa de diversos modos o percebido, concebido e vivido do 
cotidiano. Um conflito que: 

4 Me refiro aqui especificamente à obra “A produção do espaço urbano”em que o autor 
apresenta os termos “percebido, concebido e vivido”. 
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§ se manifesta entre percepções, concepções e vivências de um
mesmo coletivo de sujeitos;

§ presente também entre práticas que competem entre si num
único contexto (rua 125 neste caso);

§ latente no embate das práticas coletivas em relação a
determinações de planejamento urbano local;

§ assim como entre o conjunto dessas práticas e tensões que
travam com forças hegemônicas mais amplas (representadas
por agências, grandes franquias, bancos e suas estratégias) que
tendem a simplificação da paisagem cultural.

A teorização da autora ainda nos conduziu: a percepção de distintas 
alteridades que ali ocorrem; ao contato com uma certa política do cotidiano; 
no aprofundamento de como se tecem certos “reclames” dos sujeitos pelos 
espaços e tempos do cotidiano, compondo um mosaico de cenas e episódios 
de diferentes formas de lutar, ou mesmo reconquistar, um lugar social e 
político na cidade. 

De um modo distinto, Habermas areja nossa abordagem a partir da 
instância comunicativa, atentando que as trocas cotidianas coletivas revelam 
um agir comunicativo mediado por relações materiais, corporais e simbólicas. 
Seu escopo nos auxilia no rastreamento de fluxos comunicacionais 
espontâneos e livres de coerção como parte da realização do espaço público. 
Vimos, por exemplo, que formalidades e informalidades do espaço vivido 
(entre pausas e movimento) articulam temporalidades e seus respectivos 
conteúdos, materialidades e seus sentidos, condensando em torno de alguns 
contextos um “vocabulário afeito à essência do espaço público”: da 
convergência de alteridades; da liberdade de expressão; de atos, gestos, 
tempos e espaços que se implicam mutuamente e denotam um meio 
(espacial, social e simbólico) referencial que sustenta sentido entre os sujeitos. 

Ao convocar Habermas, fomos capazes de explorar não apenas 
interações comunicativas, mas também entender a materialidade como ente 
que informa uma trama de conteúdos, e em que medida tal “projeção” do 
material-simbólico sobre o social produz contingências de realização política 
do espaço público. Tal realização pode despertar tanto porque foi motivada, 
impulsionada por circunstâncias que favorecem relações físico-simbólicas; 
como também por outras circunstâncias que impõem dificuldades, obstáculos, 
impedimentos de ordem física ou regulatória, e acabam por provocar um 
encadeamento inesperado de engajamentos coletivos que, pela via do 
conflito, também intensificam a realização do espaço público.  

A construção de Sennett confere à figura do estranho importante 
centralidade na experiência da vida do espaço público. Em campo, o estranho 
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foi visto não somente como um corpo no espaço, mas como um corpo que, 
se fazendo visível, também informa no silêncio de suas trajetórias e 
posicionamentos que elege em meio ao tecido social de interações. Ao 
mesmo tempo, me deparar com o estranho e suas representações do 
percebido, concebido e práticas do vivido, permitiu vislumbrar como os 
diferentes sujeitos e grupos se tocam e interpõem suas apropriações, 
reiterando o espaço público como este da vivência com o outro, dos 
dissensos, que encontra na desordem cotidiana uma forma própria de 
organizar os sentidos. Sua perspectiva também nos guiou à exploração da 
espontaneidade, heterogeneidade e acesso livre à vivência do cotidiano – 
qualidades substantivas da realização do espaço público.  

Um outro aspecto fundamental que colhemos do autor é o 
entendimento do espaço público como processo, que ganha forma segundo 
um regime aberto de associações sociais e materiais. Tal escolha explica as 
opções assumidas para o procedimento metodológico: de uma cartografia 
que se admite incompleta, que permita adaptações e relações imprevistas que 
a desencadeia lentamente. Ou seja, de uma postura investigativa que assume 
descobrir/inquerir o espaço público aos poucos, e sabendo que não se 
pretende a construção de um mapeamento como dominação da realidade, 
mas sim um aprofundamento nos processos e regimes de relações que a 
constituem.  

 Erving Goffman – diferentemente dos demais autores – não se 
aproximou da categoria espaço público propriamente dita. Entretanto, a 
minuciosidade de sua abordagem das micro-interações cotidianas despertou 
nossa atenção sobre como a qualidade das interações socioespaciais poderia 
ser ponto crucial na investigação de um horizonte de espaço público conforme 
discutido na tese. É verdade que Goffman se preocupa mais com os atos (ou 
atitudes) do que com as relações (políticas e simbólicas) e os sentidos que os 
permeiam, não tocando nas forças sócio-históricas, culturais e políticas mais 
amplas que operam determinada realidade (SENNET, online, s/d). Entretanto, 
seu constructo metodológico provoca outro olhar aos encontros espontâneos. 
Ou melhor dito: desloca nossa observação – em geral bastante rasa e 
meramente descritiva – a um nível de percepção situada, ou seja, que leva em 
conta arranjos de copresença, intervisibilidades, intercâmbios, acordos 
silenciados de aproximação e distanciamento entre estranhos, todos esses 
como momentos marcados por ritos que têm mais a dizer do que a simples 
posição no espaço, tempo de duração ou o tipo de interação.  

O autor também grifa a inevitabilidade de abordar o espaço urbano 
como uma estrutura modificável, uma materialidade em ato junto às práticas 
sociais. Sua contribuição foi central na evolução da postura em campo 
necessária na passagem entre o exercício de Curitiba e o procedimento 
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empírico final no Harlem. A obra iluminou dimensões das interações que 
levamos em conta na observação do espaço vivido, permitindo-nos 
reconhecer atributos qualitativos de análise capazes de encaminhar uma outra 
produção cartográfica que, para além de interpretativa, acontece junto com 
as (des)ordens da experiência do espaço público como espaço social e 
cultural.  

O encontro com cada um desses autores em campo proporcionou o 
preparo de um olhar plural, multifacetado. Se Lefebvre nos apresenta a 
proposta teórico-empírica da qual nos apropriamos como plano referencial 
para visitar o espaço público e seu cotidiano5, é necessário dizer que as 
dimensões do fenômeno que tratamos demandam a interposição de noções 
e aspectos não tratados pelo referido autor. Isso explica, portanto, a 
incorporação dos outros quatro autores como guias para caminhar entre os 
diferentes planos do percebido, concebido e vivido, viabilizando uma 
sistematização de análise da realidade sem perder de vista as dimensões física, 
política, social e simbólica do espaço público. Se Lefebvre menciona que 
percebido, concebido e vivido se tocam, atravessam, sobrepõem entre 
distintas escalas, os demais autores lideram nossas trajetórias até estes 
momentos de contato, nos ajudando a qualificar relações que aí estão em 
jogo. 

É justamente no tateio de tais relações que encontramos distintas 
intensidades capazes de despertar zonas de entremeio. A investigação nos 
mostrou que tais campos criam fendas na rotina, abrindo contingências 
produtivas numa realidade que se percebe supostamente estável e regular.  

Essas fendas são como aberturas que reavivam a capacidade 
comunicativa e de intercâmbio do espaço público, constituindo episódios que 
operam, de distintas maneiras, (re)combinações de elementos físicos, 
políticos, sociais e simbólicos. Por agir como linhas de fuga, carregam a 

5 A triplicidade ou tríade lefebvriana é também uma característica subjacente à estrutura 
espacial da esfera pública urbana: a) as práticas espaciais, englobando produção e 
reprodução, lugares específicos e conjuntos espaciais característicos para cada formação 
social, assegurando continuidade em um quadro de relativa coesão; b) as representações do 
espaço, ligadas às relações de produção, à ordem imposta, ao conhecimento, aos signos e 
códigos, às relações “frontais”; c) os espaços de representação, apresentando simbolismos 
complexos, expressão do lado clandestino e subterrâneo da vida social, mas também da arte 
(SERPA, 2004, p. 25). 

ZONAS DE ENTREMEIO COMO 
HIPÓTESE, FENÔMENO E CATEGORIA 
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capacidade de liberar (momentaneamente) a realidade das relações 
segmentárias advindas da linha dura6: que, embora não apenas opressiva, é 
mais rígida, recorta nossas vidas em códigos como lazer-trabalho, centro-
periferia, público-privado. “Nesse sentido [ao caminhar pelas linhas de fuga], 
não lutamos apenas contra o Estado ou os poderes, quando infletimos a linha 
dura que nos constitui, mas também contra nós mesmos” (PELBART, 2014, p. 
158). 

Em sua capacidade criativa, estas zonas iluminaram nesta tese um 
“outro urbano” em geral silenciado: que resiste, vive e resgata um espaço 
público cotidiano de uma urbanidade que contrasta daquela derivada de 
processos de conformação alinhados a ideais hegemônicos de produção da 
cidade. Nessas zonas, conteúdos adormecidos são revolvidos, interrompendo 
a inércia dos usuários (como receptores, consumidores e reprodutores de 
espaços da indiferença – nos termos de Simmel e Sennett), para então 
despertá-los como sujeitos praticantes de experiências que resgatam 
centralidades simbólicas coletivas.  

A partir da experiência-investigação desenvolvida no bairro Harlem, e 
de toda a retomada já elaborada na parte final do capítulo anterior, podemos 
dizer que essas zonas se evidenciam como expressivas da realização do 
espaço público na medida em que: 

• expressam a experiência de tempos e ritos (mais lentos) mesmo 
em meio a uma paisagem contemporânea que se propõe veloz 
e cada vez mais vazia de aderências significativas;  

• reativam sentidos profundos em contextos que tendem a ter 
suas especificidades locais diluídas pelo processo de produção 
da cidade contemporânea;  

• atualizam o cotidiano como campo estratégico de resistências, 
as quais articulam conteúdos para além de sua própria geografia 
e de seu tempo coetâneo; 

                                                
6 O sentido aqui colocado para estas linhas acompanha aquele apresentado no diálogo entre 
Deleuze e Parnet (1998), quando explicam: “Indivíduos ou grupos, somos feitos de linhas, e 
tais linhas são de natureza bem diversa”. A primeira delas seria a “linha dura”, que é 
segmentária e possui muitas variações bem determinadas que nos recortam em vários 
sentidos, como família-profissão, homem-mulher, branco negro etc. A segunda seria a “linha 
flexível” que “traçam pequenas modificações, fazem desvios, delineiam quedas ou impulsos”. 
A terceira, a “linha de fuga”, tem a capacidade de atravessar os segmentos e nos oportunizar 
esta experiência do atravessamento de campos limiares, em direção desconhecida, não 
previsível. Sendo de natureza abstrata é – de acordo com os autores – a linha mais tortuosa, 
a linha de maior declive: “O que chamamos por nomes diversos – esquizoanálise, micro-
política, pragmática, diagramatismo, rizomática, cartografia – não tem outro objeto do que o 
estudo dessas linhas, em grupos ou indivíduos” (DELEUZE; PARNET, 1998, p. 101). 
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• evocam a consciência política do espaço urbano como espaço
da vida, consciência esta manifesta na participação ativa, na
copresença entre estranhos, suas diferenças, seus tempos e
espaços de inter-ação;

• tensionam certas condições materiais do espaço público por
meio de apropriações que caminham entre subversão,
reinvenção, desvios, confronto com forças dominantes que
tendem à homegeneização das relações;

• superam prescrições, mecanismos de controle e ordenamento
extensivo do espaço;

• sustentam-se como potência – o virtual, o devir, o horizonte
sempre possível, nunca inteiramente decifrável.

Na abordagem destes campos liminares, a experiência do cotidiano 
ganha destaque, o tecido urbano precisa ser retomado como um desenho que 
ainda não foi totalmente representado e que possui espaços (e tempos) em 
branco ainda não percorridos. As tramas que lhe constituem precisam ser 
atravessadas em profundidade e não apenas pela superfície dos mapas já 
conhecidos.  

Esta estratégia de aproximação da realidade, mais do que arejar a 
abordagem conceitual do espaço público, nos permitiria – acredito – 
retomarmos na prática elementos e momentos comuns de nossa experiência 
urbana (individual e coletiva) como matéria-prima rumo a uma realidade 
distinta daquela assimilada em um momento contemporâneo. A cotidianidade 
então não como rotina – como questionado a partir do campo –, mas como 
arena de imprevisibilidades, práticas, encontros, fluxos que podem inaugurar 
momentos de “entremeio”.  

Este outro olhar para a cidade admite produções não convencionais 
que nem sempre se fazem pela via da visibilidade. Se sabemos que a cidade 
é muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver, a abordagem de zonas 
de entremeio expressa um tipo de exercício que abre formas outras de 
investigação-experiência de espaço e tempo, atenta aos ritmos, aos 
movimentos sem a ânsia de resultar (ou partir de) uma “base” cartográfica da 
realidade, mas permitir que ela se construa, produza pela experiência. 

O nosso campo aqui consolidado ilustra que embora a materialidade 
da cidade comunique muito sobre a pulsação dos movimentos diários, 
precisamos entender que não é a fisicalidade que isoladamente os 
determinam: ritmos de diferentes sentidos podem coexistir em um mesmo 
contexto; assim como ritmos semelhantes podem ocorrer geograficamente 
afastados entre si. 
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Tais “ritmos” foram interpretados aqui como intensidades que 
guardam a contingência da criação. A intensidade pode ser entendida, para 
nossa discussão, como um conceito operador potente no rastreamento tanto 
de ocorrências de zonas de entremeio como de qualidades substantivas do 
espaço público. Sua notoriedade estará vinculada a ênfase, vibração, vigor dos 
fluxos, coalisões, entradas e saídas, rompimentos, perceptíveis nas práticas 
cotidianas. 

Autores como Massey (2005), Mumford (1937) e Certeau (1984) 
concordaram que é também na intensidade – na novidade, (re)criação, 
vibração que ela expressa – que reside um dos aspectos mais diferenciais da 
vida do espaço público. É assim que a intensidade, desde o ponto de vista 
aqui formulado, se relaciona como um canal de elucidação de zonas de 
entremeio - momentos relativamente autonomizados que inauguram outras 
possibilidades políticas nos pedaços e momentos mais ordinários da cidade. 

Estas constatações explicam o argumento inicial sobre a necessidade 
da relativização das escalas para o estudo das zonas de entremeio. Isso porque 
buscamos entender o espaço como: nunca fechado ou encerrado; 
conformado entre uma multiplicidade de forças; e produzido por interrelações 
de distintas escalas de espaço e tempo. Os tamanhos, formatos, linhas 
limítrofes já não fazem sentido neste programa de pesquisa. Pensamos aqui 
na qualidade das redes de interações entre lugares, poderes, intenções que 
se deslocam junto com as pessoas, fogem das coordenadas fixas e conformam 
outras formas de retenção na cidade. 

Com “retenção” queremos iluminar o entremeio – sendo campo de 
transições, fricções, atritos – também como campo de assentamentos. Ou 
seja, se tais zonas se fazem perceptíveis pela intensidade e variedade de fluxos 
(simbólicos, políticos, sociais) que por aí cruzam, é também porque tal 
intensidade conforma estâncias, demoras, delongas que mesmo entre 
regimes de durações curtas são capazes de reavivar a experiência do 
(re)habitar a cidade pelo tempo lento, oportunizando a restituição e/ou 
constituição de elos mais profundos entre sujeitos e seus espaços. É por isso 
que podemos rastrear tais zonas, embora seja impossível contorna-las. 

Essa retenção – de (im)permanências diversas – é própria da condição 
de porosidade do entremeio (como debatido no capítulo 3). Ou seja, porque 
se dinamiza pela entrada e saída concomitante de múltiplos conteúdos, ele 
pressupõe o “esbarrar” dos diferentes e suas diferenças, a mútua afetação e 
seus possíveis momentos criativos. Para além de qualificar quão positivo ou 
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negativo são esses momentos, mais vale perceber que o entremeio indica 
também processos de competição de tempo-espaço (LEVESQUE, 2013). O 
colapso de subjetividades veiucula a insurgência de lugaridades e/ou 
territorialidades 7 : que se (de)formam no encontro de espaços, tempos, 
práticas e narrativas; que ressaltam a co-presença de conteúdos políticos-
culturais distintos; que admitem dissensos, assim como a flexibilidade de 
ressignificações dos sentidos que aí estão expostos (CRESTANI, et al, 2016).  

Podemos compreender esse aspecto de retenção (parcial) como 
ocorrências também permeadas de territorializações e reterritorializações 8 
constantes. Ou seja, os cruzamentos próprios nessas zonas evocam signos, 
rituais, os quais mesmo não necessariamente se fixando de modo perene em 
determinado contexto são capazes de despertar relações simbólicas e sociais 
“multifocais” (CANCLINI, 1997), deixando rastros na medida em que se 
movimentam entre idas e vindas. Canclini anota que deslocamentos dessa 
ordem relativizam as escalas geográficos – no mesmo sentido debatido no 
capítulo 3 –, ou no mínimo questionam que a relação entre poder hegemônico 
e local seja resumida na oposição “poder dominante – subalterno”. Tal 
equívoco, segundo o autor, geralmente subestima os fluxos como canais de 
conexões práticas, sociais, econômicas e simbólicas expressivas de jogos de 
poder que resultam (re)apropriações capazes de encaminhar transformações 
da realidade – sejam de curta ou longa duração. 
 

O incremento de processos de hibridação torna evidente que 
captamos muito pouco do poder se só registramos os confrontos e 
as ações verticais. O poder não funcionaria se fosse exercido 
unicamente por burgueses sobre proletários, por brancos sobre 

                                                
7  Duarte (2002), Firmino (2011) e Paula (2011), definem territorialidades (ou traços de 
territorialidade) como características e dinâmicas dos que vivem no território, tais como: 
símbolos, domínio, homogeneidade, exercício de normas; e lugaridades, neste sentido, como 
traços de: apropriação do espaço, espontaneidade, sentimento de pertencimento, 
heterogeneidade (CRESTANI, 2014, p. 17). “Lugaridades são, então, a manifestação de 
traços, rastros, vestígios de lugar que, no entanto, não necessariamente se depositam ou se 
adensam em determinado recorte a ponto de definirem um lugar” (CRESTANI et al, 2016, p. 
13). 
8  Haesbaert (2009) argumenta que a ação de desterritorializar é uma ação de desordem, de 
fragmentação para buscar encontrar novos saberes, menos instituídos, adotando uma 
percepção diferenciada da que está pronta para descobrir novas ideias além das previstas. O 
mesmo autor anota que a desterritorialização não estaria apenas associada a mobilidade, mas 
também à imobilidade, ou momentos de imobolidade. Deleuze e Guatarri (2011) associam a 
desterritorialização com o devir, com a linha de fuga. Seguindo o pensamento dos autores, 
compreendemos que todo movimento de desterritorialização levaria a um movimento de 
retorialização em outra parte. Ainda, apontam que também construímos territórios na 
mobilidade, de modo que o deslocamento não é apenas superfície percorrida, mas pode 
definir campos de significações ao articular determinadas parcelas do espaço e do tempo. 
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indígenas, por pais sobre filhos, pela mídia sobre os receptores. 
Porque todas essas relações se entrelaçam umas com as outras, 
cada uma consegue uma eficácia que sozinha nunca alcançaria. Mas 
não se trata simplesmente de que, ao se superpor umas formas de 
dominação sobre as outras, elas se potenciem. O que lhes dá sua 
eficácia é a obliqüidade que se estabelece na trama (CANCLINI, 
1997, p. 346).  

É assim então que se por um lado os jogos de força associados à 
globalização (que envolvem fluxos informacionais, políticos, econômicos, 
imagéticos, simbólicos) colocam em risco a realização do espaço público ao 
forçar uma certa (re)produção de paisagens pasteurizadas, mediatizadas que 
tendem ao sincretismo de referências, criando cenários “forasteiros” às suas 
próprias especificidades físicas e socioculturais, por outro lado essa mesma 
dinâmica pressiona os conteúdos entre si, despertando reações imprevistas 
que reunidas conformam campos críticos, interativos e fecundos em gerar 
alternativas distintas dessa realidade.  

Não queremos dizer que a dinâmica de (re)produção de cidade (e 
espaço público) associada à globalização seja desejável ou positiva, mas sim 
que se suas forças (de modo não neutro) conduzem a criação de espaços 
hegemônicos (socialmente e esteticamente homogêneos; excludentes; 
segregados; securitizados; com seus conflitos sublimados/impedidos; 
funcionalizados ao consumo), por outro lado elas também provocam a 
emergência de contra-ações, enfrentamentos, desvios, apropriações que 
redesenham uma cartografia distinta do espaço público, imprevista por essas 
forças, e que potencializa “espaços-tempos outros” – possíveis de si mesmo. 
Dizemos com isso que toda forma de dominação pressupõe, portanto, formas 
de resistência – que variam em graus de subversividade (podendo ser tanto 
de confronto direto contras as forças que as motivam, como também de 
desvios que, sem necessariamente confrontar tais forças, anida são capazes 
de subverte-las, ou no mínimo contestá-las e apontar novos caminhos). “Em 
toda fronteira [física e simbólica] há arames rígidos e arames caídos. As ações, 
os subterfúgios culturais, os ritos são maneiras de transpor os limites por onde 
é possível” (CANCLINI, 1997, p. 349). 

Como tentamos expressar pela imersão na experiência cotidiana, tais 
processos não são lineares ou simples. Essa é uma das maiores dificuldades 
da abordagem do fenômeno de entremeio – tanto em termos 
epistemológicos como operacionais de sua leittura – que requer o 
desprendimento de instrumentos, posturas e representações convencionais, 
para perseguir uma gramática conceitual distinta apropriada ao seu caráter 
processual, dinâmico e contingente. Como Arroyo (2007) atenta: é preciso 
deslocar o olhar das centralidades consolidadas para que possamos explorar 
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os confins, a margem, onde se avivam conflitos físicos, sociais, políticos e 
simbólicos da cidade contemporânea. Indagar a realidade do normativo, 
estruturado e estruturante, para nos reencontrarmos com a potência criadora 
do narrativo, simbólico, fluente, débil (ARROYO, 2007). 

A tese se propõe então ao resgate do pensar lento pela prática do 
desvio, como atitude que explora outras formas políticas possíveis para o 
espaço público para além de sua taxonomia clássica, a qual já parece infértil 
se o objetivo for o de encontrar alternativas frente a conjuntura de uma 
realidade contemporânea que reforça: preferência a âmbitos privados e 
relações de individuação; o excesso de informações que dissociam o indivíduo 
do espaço e uma experiência significativa; o aumento da mobilidade física, 
econômica e informacional que valoriza mais o fluxo do que a permanência; 
uma experimentação falseada, distraída e desconectada do espaço e tempo. 

Nessa cidade que demanda novos caminhos, investimos aqui um 
esforço de acercar-se de campos do indeterminado, da suspensão, da dúvida, 
como contraponto a classificações apressadas ou a dualidades obsoletas9. Na 
exploração de entremeios como hipótese e fenômeno que nos aproxime do 
horizonte de um espaço público que reconcilie seu sentido social, político, 
físico e simbólico, surgem também algumas interrogações não respondidas 
pela pesquisa. Essas dúvidas são próprias de um projeto que lida com um 
fenômeno movente, dilatável, imprevisível, e que encontra no devir uma 
condição de sua própria existência. Cabe então admitir que não é possível 
fechar o campo, mas sim reconhecer que suas liminaridades expandem novos 
caminhos de investigação.  

Falamos de intensidades de espaços-tempos que se vislumbram pelo 
brilho, vibração, pulsação. Entretanto, se tal notoriedade existe é também 
pelo contraste que tais áreas estabelecem com lateralidades que permanecem 
em branco, opacas. Como mencionado na análise de campo, tais recortes 
possuem então uma intensidade distinta: da negação, do calar, da evitação, 
que nos parecem expressivos de arranjos de forças que – em função do limite 
temporal da pesquisa – não puderam ser investigadas.  

O mesmo ocorre com determinadas temporalidades ausentes ou 
minimizadas tanto no registro histórico oficial, como nas percepções 

9 The previous conception of public and private, or differentiation between house and street 
[needs to be] replaced by a new view […] that cancels the sharp distinction between proximity 
and distance (TEYSSOT, 2013, p. 273). 

DE QUESTÕES QUE PERMANECEM ABERTAS 
E UM HORIZONTE POSSÍVEL 
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cotidianas coletivas do espaço público do Harlem. Tal resultado remonta o 
que dizíamos no momento de análise: espaços e tempos memoráveis também 
se constituem pela escolha daquilo que se deseja esquecer. Tentamos 
expressar pela análise textual e cartográfica que os silêncios – o “contrário” – 
também “reforça, reitera ou proclama a existência e a potência daquilo que 
se contraria” (SOUZA, 2012, p. 5). Nesse sentido, a intensidade manifesta na 
rua 125th é alimentada não apenas por aquilo que nela se grifa, mas também 
por relações outras no seu entorno que, mesmo sublimadas pelos sujeitos, 
permanecem latentes. “Issues of visibility and invisibility are always 
ambiguously played out in between the denial of recognition and the 
possibility of resistance” (BRIGHENTI, 2013, p. 20). 

Um conjunto de questões emerge em torno dessa reflexão: se, num 
segundo momento, tivéssemos o tempo hábil de investigar o que foi deixado 
em branco, que tipo de conteúdos descobriríamos aí? Que forças físicas, 
sociais, políticas e simbólicas motivam ou no mínimo explicam tal 
silenciamento? As exclusões destes espaços possuem correspondências a 
outras exclusões internas a eles? Se sim, de qual ordem? Tal conjunto poderia 
indicar episódios distintos de entremeio? Se sim, tais circunstâncias indicariam 
a realização do espaço público? Em que termos? A pertinência de uma futura 
pesquisa nessa direção se justificaria na medida em que se silêncios possam 
ser representativos de resistências que produzem novas ordens no espaço e, 
assim, podendo ser articuladoras de entremeios. 

Outro grupo de reflexões pertinentes deriva de uma reflexão crítica de 
limites do nosso procedimento empírico. Sabemos que toda “montagem” que 
se apresente como forma de leitura da realidade será parcial. Por maior que 
tenha sido o esforço de se manter atento a todos os movimentos, bem como 
trazer com fidelidade o que os sujeitos e as experiências de campo 
ofereceram, entendo que na prática nenhuma cartografia – textual, gráfica, 
sonora, ou outra – é capaz de exprimir aquilo que se experimenta na realidade. 
Falamos de uma cartografia de desdobramento contínuo, mas em dado 
momento é chegada a hora de torna-la estática pela necessidade analítica. O 
fazemos então mais em função de viabilizar um tateio – que mesmo parcial – 
lance luzes sobre aquilo que de fato existe na realidade e é muito mais amplo 
e complexo do que conseguimos captar. 

Quanto a isso reconhecemos: não há instrumento infalível. A cidade é 
sempre um processo em andamento. Toda espacialização – ainda que sem a 
pretensão de síntese (como aqui tentamos explorar) – será, por fim, uma cena 
que congela momentaneamente movimentos como um artifício para entender 
os processos de produção da cidade. 

Ainda. Tal necessidade epistemológica traz à tona uma reflexão 
fundamental: ao me colocar em meio as experiências fui por elas atravessado; 



 315 

ao interpelar o cotidiano e os sujeitos, me torno notório por eles; ao reunir o 
que o campo comunica e cartografar seguindo suas pistas, acabo também 
produzindo cidade. Como um cinegrafista registra o cotidiano direcionando 
suas lentes a situações que lhe tocam, assim também é nossa situação em 
campo. Minha posição em termos político, de gênero, de cultura, etnia e 
classe impacta nas minhas decisões de como trilhar em campo, nas leituras 
realizadas in loco, assim como em momento posterior quando me coloco em 
exercício para depurar o conteúdo e situar as conectividades entre as diversas 
situações. 

Sobre isso, aquele tipo olhar mais raso no exercício de Curitiba seja, 
eventualmente, fruto de uma certa familiaridade minha com a paisagem 
cultural. Diferentemente da experiência no Harlem, no Largo da Ordem eu sou 
um “insider”, ciente (ou contaminado) por muitos discursos que diariamente 
acompanham meu andar pela cidade. Se por um lado o conhecimento prévio 
de um determinado contexto nos capacita para decifrar o ambiente mais 
rapidamente, por outro é justamente tal agilidade/comodidade que nos torna 
desatentos aos detalhes. Corremos o risco de, inconscientemente, nos 
comportarmos como sujeitos que assimilaram a realidade a tal ponto que 
passa desapercebido como certas rotinas cotidianas podem ser expressivas 
de algo além.  

Ao lidar com o desconhecido e ter a oportunidade de descobrí-lo “do 
zero”, pude escolher minhas fontes primárias dessa realidade, priorizando o 
solo cotidiano para depois ler os livros; suspeitando de cada textura, gesto, 
olhar como potenciais fontes que comunicam para além daquilo que 
aparentam. 

Assim, as cartografias do Harlem são tanto apenas uma fração da 
realidade que seus personagens cotidianos me permitiram acessar, como 
também dizem respeito ao modo como eu experimentei tais relações. Ou seja, 
embora os conteúdos e inscrições aqui resgatados possuam sua legitimidade, 
o modo de situá-los, a ordem, a leitura, o encadeamento decidido produzem 
sentidos que, somados às narrativas e práticas dos sujeitos, acabam por 
expressar mais uma “voz” que se (con)funde com aquelas originalmente 
ouvidas. Tendo isso em consideração, pondero que o esforço foi o de fugir de 
enquadramentos rígidos, para acessar as singularidades da realidade a partir 
de um “jogo de espelhos” que a reflete em profundidade e espessura, a um 
só tempo, dos mais diversos pontos possíveis. O resultado é a de um trabalho 
que se finda mais pela necessidade de fechamento, do que pela exaustão das 
possibilidades. O ganho que o conjunto do exercício empírico-analítico nos 
apresenta é o de desmistificar formas dominantes de se estudar/representar a 
produção da cidade que, em geral, se mostram mais descritivas do que 
analíticas; mais como objeto sintético-fim do que recurso-meio; mais de um 
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olhar dominante, do que um olhar sociológico, antropológico e político “que 
olhe, através (e para além) das palavras e fotografias [...] e [d]o papel” 
(CAMPOS et al, 2011, p. 10). 

Um último aspecto que se registrou já em vias de finalização da tese, 
mas que merece ao menos a abertura para a continuidade do debate, é sobre 
a urgência de se incorporar a dimensão “tempo” com mesma importância e 
foco que, em geral, se dá a dimensão espaço no estudo da produção de 
cidade. Dizemos isso porque a crise do espaço público – da cidade em si como 
espaço de celebração  da vida pública – é também uma crise de tempo – na 
pressa de viver, atropelamos experiências que poderiam nos edificar como 
cidadãos politizados e praticantes de uma vivência coletiva significativa. As 
cidades atuais têm se produzido na pressa, por “projetos carimbos” – pelas 
mesmas soluções sendo replicadas como “receita” entre contextos que 
possuem bases sociais, geográficas, culturais, econômicas e históricas 
totalmente distintas.  

As temporalidades, as memórias e seus conteúdos tendem a ser 
lateralizados (ou mesmo sublimados) não apenas entre processos que 
conformam a cidade, mas também entre investigações que se debruçam 
sobre o seu estudo. Nota-se uma tendência geral de muito se “espacializar o 
tempo”, e poucas tentativas de se “temporalizar o espaço”. Ou seja: embora 
não sejam novos os argumentos teóricos da indissociabilidade da relação 
tempo-espaço, o tempo (e as temporalidades) assumem uma posição 
extremamente tímida ou marginal nos estudos urbanos empíricos. Mesmo 
estudos de arquitetura e urbanismo que, como nessa tese, investem sobre 
dimensões do simbólico, memória, conteúdos, apropriações, encontramos 
poucos referenciais empírico-analíticos (especialmente cartográficos) que de 
fato incorporem a dimensão tempo como ativa na produção da realidade. Em 
geral, o tempo vem associado a dados que decalcam apenas uma “diacronia”, 
ou que nada mais fazem do que setorizar relações entre “dia e noite”, “dias 
da semana”. Daí também uma grande dificuldade enfrentada neste trabalho: 
de encontrar um modo minimamente equilibrado de expressar tal 
indissociabilidade, sem desprezar a dinamicidade de como temporalidades 
diversas têm seus conteúdos ativos na produção de espacialidades da cidade 
do presente. 

Se é verdade que os sentidos do espaço público não são estáticos, 
expandindo-se, modificando-se ao longo do tempo, não é possível então 
desprezar o fato de que o tempo também tem seus sentidos negociados 
socialmente (NÁJERA, 2010). Na esteira dessa reflexão, a cartografia crítica 
(ao invés de mapeamentos) é o modo pelo qual tento conjugar como 
temporalidades e espacialidades caminham juntas, cuidadoso a como cada 
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ritual, narrativa, representação informam camadas infinitas de tempos e 
espaços que se chocam com o(s) presente(s). 

Resgatar o tempo como parte do intertexto da realidade implica 
assumir o risco de um caminhar mais fluído no cotidiano, que admite relativizar 
a cronologia para ler a realidade via simultaneidades e imanências. Nada mais 
próprio para uma pesquisa que trata de zonas de entremeio. Ora, esses 
campos são intervalares de espaço e de tempo. Isso exprime a necessidade 
de abordá-los considerando noções concernentes ao tempo, como: duração, 
transitoriedade, transformação, passagem, evento (LEVESQUE, 2013). 

O procedimento metodológico como apresentado aqui, igualmente, 
demanda tempo: de apreensão, de retomadas diárias de locais já visitados, 
de reflexão e questionamentos se de fato as relações já conhecidas não têm 
mais nada a dizer. As cartografias se desdobram entre pausas e movimento, 
assim como ganham uma certa profundidade na medida em que nos 
permitimos navegar pelas temporalidades dos processos, da morfologia, dos 
símbolos, valores, práticas, ratificando que o tempo é tão relacional como o 
espaço e, no entanto, vem sido empobrecido por leituras que o reduzem à 
forma linear. 

A investigação da possibilidade de realização do espaço público via 
zonas de entremeio rompe então com dominâncias iconográficas sobre 
espaço público. Dito de outro modo: como realização que restitui tempo e 
espaço concomitantemente, o entremeio propõe um giro crítico sobre como 
podemos questionar variáveis pré-dispostas, instrumentos quantificáveis que 
se dizem potentes para avaliar o espaço público. Finalmente, nos parece 
crucial resgatarmos o espaço público como realização imprevista que, num 
momento contemporâneo de seu difícil reconhecimento como forma política, 
social, simbólica e física, possamos ir além do diagnóstico de sua crise. Nossa 
proposta é a de reencontrar no cotidiano zonas de entremeios como horizonte 
(embora não único) do reconhecimento do espaço público que se faz/resiste 
como realização (movente), a qual encontra alternativas justamente em 
condições extremadas da cidade contemporânea que pressupõem (ou 
sugerem) sua impossibilidade.  
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ANEXO 1 – EXEMPLO DO USO DO FULCRUM (SOFTWARE 
UTILIZADO EM CAMPO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

1) Tela inicial do aplicativo no aparelho 
celular quando se está em campo 

pontos levantados em campo (rua 125) 

menu de navegação 

2) Tela de acesso as “categorias de 
análise” configuradas pelo usuário em 
função da pesquisa data 

hora 

categoria “sujeitos” 

categoria “interações” 

categoria “contexto” 

geolocalizar o ponto 
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 quantidade de pessoas interagindo 

quantidade do gênero feminino 

quantidade do gênero masculino 

quantidade de pessoas por etnia 

3) Tela dos elementos de pesquisa 
inseridos na categoria “sujeitos” 

4) Tela dos elementos de pesquisa 
inseridos na categoria “interações” 

tipo de interação 

campo para anotações textuais adicionais sobre a 
interação 

campo opcional para gravar áudio relativo a 
interação e seu contexto 

campo para tirar uma ou mais fotos da interação 

campo para marcar duração média da interação em 
minutos 

5) Tela dos elementos de pesquisa 
inseridos na categoria “contexto” 

anotação de elementos envolvidos na interação  

anotação locais, edificações, marcos próximos  
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