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TRANSURBÂNCIA (2002)

Com os pés descalços no caos

Nos mesmos anos em que Smithson vagava pe-

los espaços vazios das periferias americanas, os 

arquitetos tentavam compreender aquilo que 

crescia espontaneamente no território sob os 

seus olhares incrédulos.2 Deixadas de lado as aná-

lises sobre os centros históricos, sobre as relações 

tipo-morfológicas e sobre os traçados urbanos, os 

arquitetos perceberam que, ao seu redor, estava 

acontecendo algo a que se tinham recusado olhar 

e que não se encaixava nas suas categorias inter-

pretativas. Não conseguiam explicar como era 

possível que uma espécie de “câncer” tivesse ata-

cado a cidade e a estivesse destruindo. Ao redor 

da cidade, nascera uma coisa que não era cidade, 

e que não hesitavam definir como “não cidade” 

ou “caos urbano”, uma desordem geral dentro da 

debates
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qual só era possível compreender fragmentos de 

ordem justapostos casualmente sobre o território. 

Alguns desses fragmentos foram construídos pe-

los arquitetos, outros eram obras dos especulado-

res, outros ainda eram intervenções provenientes 

de escalas regionais, nacionais, multinacionais. 

O ponto de vista a partir do qual se olhava para 

esse tipo de cidade caótica estava situado dentro 

da cidade histórica. A partir dessa posição, os ar-

quitetos punham-se diante dessa coisa tal como 

faz o médico com o paciente: era preciso curar o 

câncer, voltar a pôr ordem, tudo aquilo não podia 

ser aceito, era preciso intervir, requalificar, dar-lhe 

qualidade. Então, percebeu-se que – ali mesmo, 

ao lado, na “periferia” – havia grandes vazios que 

não eram mais utilizados e que podiam prestar-se 

à grande operação de cirurgia territorial. Dada a 

amplidão da sua escala, foram denominados va-

zios urbanos. O projeto devia ocupar-se dessas 

áreas e levar novas porções de ordem ao caos da 

periferia: religar e remendar os fragmentos, “sa-

turar” e “suturar” os vazios com novas formas de 

ordem, muitas vezes extraídas da qualidade da 

cidade histórica. Ainda hoje, muitos arquitetos in-

tervêm no câncer da periferia com estas intenções 

e destas formas.

Com o apagar-se destas certezas positivistas, o 

debate sobre a cidade contemporânea suscitou 

outras categorias interpretativas. Procurou-se 

ver o que estava acontecendo efetivamente e 

perguntar-se por quê. Um primeiro passo foi com-

preender que esse sistema de desmoronamento 

se estendia muito além dos limites daquela que 

se imaginava ser a cidade e que formava um ver-

dadeiro e próprio sistema territorial, “a cidade di-

fusa”.3 Um sistema de assentamento suburbano 

de baixa densidade que se estendia formando 

tecidos descontínuos e expandidos em grandes 

áreas territoriais. Os habitantes dessa cidade, os 

“difusos”, eram pessoas que viviam à margem das 

mais elementares regras civis e urbanas, habita-

vam unicamente os espaços privados da casa e do 

automóvel, e concebiam como espaços públicos 

somente os centros de comércio, os restaurantes 

de estrada, os postos de gasolina e as estações fer-

roviárias, destruíam todo espaço projetado para 

a sua vida social. Os novos bárbaros que tinham 

invadido a cidade queriam transformá-la na Pató-

polis Global, que vive nas casinhas unifamiliares e 

que prolonga o próprio habitat pelas autoestra-

das reais e pelas redes virtuais da internet.4

Observando esse novo território crescido em to-

das as partes, com diversas declinações locais, 

evidenciou-se cada vez mais que, além das novas 

manufaturas da edificação anônima, havia uma 

presença que, após ter sido o pano de fundo por 

tanto tempo, tornava-se cada vez mais protago-

nista da paisagem urbana: essa presença era “o 

vazio”. O modelo da cidade difusa descrevia efeti-

vamente aquilo que se formara espontaneamente 

em torno das nossas cidades, mas ainda analisava 

o território a partir dos cheios e não o observava 

de dentro dos vazios. Com efeito, os difusos não 

frequentam apenas casas, autoestradas, redes 

informáticas e restaurantes de estrada, mas tam-

bém os vazios que não foram inseridos no siste-

ma. Efetivamente, os espaços vazios dão as costas 

à cidade para organizar para si uma vida autôno-

ma e paralela, mas são habitados. É lá que os di-

fusos vão cultivar a horta ilegal, levar o cachorro, 

fazer um piquenique, fazer amor e buscar atalhos 

para passarem de uma estrutura urbana a outra. 

É lá que os seus filhos vão buscar espaços de li-

berdade e de socialização. Além dos sistemas de 
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assentamento, dos traçados, das ruas e das casas, 

existe uma enorme quantidade de espaços vazios 

que compõem o pano de fundo sobre o qual a 

cidade se autodefine. São diferentes dos espaços 

vazios tradicionalmente entendidos como espa-

ços públicos – praças, bulevares, jardins, parques 

– e formam uma enorme porção de território não 

construído, utilizada e vivida de modos infinitos e 

que às vezes resulta absolutamente impenetrável. 

Os vazios são parte fundamental do sistema urba-

no e são espaços que habitam a cidade de modo 

nômade, deslocam-se sempre que o poder tenta 

impor uma nova ordem. São realidades crescidas 

fora e contra aquele projeto moderno que ainda é 

incapaz de reconhecer os seus valores e, por isso, 

de associar-se a eles.

O arquipélago fractal

Ao observar-se a foto aérea de uma cidade qual-

quer para além dos seus muros, a imagem que 

logo vem à mente é a de um tecido orgânico, de 

uma forma filamentosa que se aglomera em grâ-

nulos mais ou menos densos. No centro, a maté-

ria é relativamente compacta, ao passo que em 

direção ao exterior expele ilhas desprendidas do 

restante do construído. Quando crescem, essas 

ilhas transformam-se em centros muitas vezes 

equivalentes ao centro originário e vão formar um 

grande sistema policêntrico. O resultado é um de-

senho “com a forma de arquipélago”: um conjunto 

de ilhas construídas que flutuam num grande mar 

vazio, em que as águas formam um fluido contí-

nuo que penetra nos cheios, ramificando-se pelas 

várias escalas até os menores interstícios abando-

nados entre as porções de cidade construída. Não 

é só então que existem em todas as partes gran-

des porções de território vazio, mas estas estão 

ligadas por muitos vazios de escala diversa e de 

diversa natureza que vão constituir um sistema ra-

mificado que permite ligar entre si as grandes áre-

as que foram definidas como os “vazios urbanos”.

Não obstante a sua figura informe, na realidade, 

o desenho da cidade que se obtém separando os 

cheios dos vazios pode ser relido como “forma” 

pelas geometrias complexas, que são usadas pre-

cisamente para descrever aqueles sistemas que 

autodefinem a sua estrutura e que se apresen-

tam como aglomerados de matéria “sem forma”.5 

Se se aceita o fato de que a cidade se desenvolve 

por meio de uma dinâmica natural similar a das 

nuvens ou a das galáxias, compreende-se como 

ela é dificilmente programável e previsível, em 

razão da quantidade de forças e de variáveis que 

entram em jogo. Mas observando o processo de 

crescimento, vê-se como as ilhas, ao se expandir, 

deixam no seu interior áreas vazias e desenham 

figuras com bordas irregulares, que apresentam 

a característica de autossimilaridade, uma pro-

priedade intrínseca das estruturas fractais: em 

diferentes escalas, podem-se observar os mes-

mos fenômenos, como a distribuição irregular 

dos cheios, a continuidade dos vazios e a borda 

irregular que permite que o vazio penetre nos 

cheios. Pela sua natureza, este sistema não tende 

apenas a saturar-se, preenchendo os espaços que 

continuam vazios, mas também a expandir-se, 

deixando no seu interior um sistema de vazios. 

Enquanto o centro originário tem menos probabi-

lidade de desenvolver-se e muda mais lentamen-

te, nas margens do sistema as transformações são 

mais prováveis e mais velozes. Isto é, nas margens 

encontram-se aquelas paisagens que Lévi-Strauss 

definiria quentes e que Robert Smithson definiria 

entrópicas. O espaço-tempo urbano tem diversas 
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velocidades: desde o estancamento dos centros à 

transformação contínua das margens. No centro, 

o tempo parou, as transformações congelaram-se, 

e quando ocorrem são de tal modo evidentes que 

não escondem imprevisto algum: desenvolvem-

-se sob estrita vigilância, sob o vigilante controle 

da cidade. Encontramos nas margens um certo 

dinamismo e podemos observar o devir de um or-

ganismo vital que se transforma, deixando ao seu 

redor e no seu interior partes inteiras de território 

ao abandono e mais dificilmente controláveis.

É importante sublinhar o caráter autorrepresentati-

vo da forma como arquipélago fractal: a nossa ci-

vilização construiu-a sozinha para definir a própria 

imagem independentemente das teorias dos arqui-

tetos e dos urbanistas. Os espaços vazios que deter-

minam a sua figura são os lugares que, mais do que 

qualquer outro, representam a nossa civilização no 

seu devir inconsciente e múltiplo. Essas amnésias 

urbanas não estão apenas à espera de ser preen-

chidas de coisas, mas são espaços vivos a ser pre-

enchidos de significados. Portanto, não se trata de 

uma não cidade a ser transformada em cidade, mas 

de uma cidade paralela com dinâmicas e estruturas 

próprias que ainda devem ser compreendidas.

Como vimos, a cidade pode ser descrita do pon-

to de vista estético-geométrico, mas também do 

ponto de vista estético-experiencial. Para se reco-

nhecer uma geografia dentro do suposto caos das 

periferias, pode-se tentar entrar em relação com 

ele utilizando-se a forma estética do percurso er-

rático. O que se descobre é um complexo sistema 

de espaços públicos que podem ser atravessados 

sem solução de continuidade.6 Os vazios do arqui-

pélago constituem o último lugar em que é possí-

vel perder-se dentro da cidade, o último lugar em 

que se pode sentir-se fora do controle e em espa-

ços dilatados e estranhos, um parque espontâneo 

que não é nem a reprodução ambientalista de 

uma falsa natureza rústica nem a exploração con-

sumista do tempo livre. São um espaço público de 

vocação nômade, que vive e se transforma tão ve-

lozmente que, de fato, supera o ritmo do projetar 

das administrações.

Se se escala um muro e se penetra a pé nessas 

zonas, encontra-se imerso naquele líquido amni-

ótico do qual tirava linfa vital o inconsciente da 

cidade descrito pelos surrealistas. A imagem líqui-

da do arquipélago permite que se veja a imensi-

dão do mar vazio, mas também aquilo que está 

submerso, aquilo que se encontra no fundo, em 

diversas profundidades, sob a superfície da água. 

Imergindo-se no sistema dos vazios e ao começar 

a percorrê-lo nas suas enseadas capilares, com-

preende-se como aquilo que até agora chama-

mos vazio não é tão vazio como parece, e que, na 

verdade, apresenta diversas identidades. O mar é 

formado por diversos mares, por um conjunto de 

territórios heterogêneos colocados um ao lado do 

outro. Esses mares, se são enfrentados com certa 

predisposição de ultrapassar os seus confins e de 

penetrar na zona, revelam-se inteiramente nave-

gáveis, tanto que, seguindo as trilhas muitas ve-

zes já traçadas pelos habitantes, chega-se a fazer 

o percurso da cidade sem entrar nela. A cidade 

revela-se um espaço do estar inteiramente atra-

vessado pelos territórios do ir.

Zonzo

Em italiano, andare a Zonzo significa “perder tem-

po vagando sem objetivo”.7 É um modo de dizer 

cuja origem é desconhecida, mas que se inscreve 

perfeitamente na cidade passeada pelos flâneurs, 
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nas ruas em que vagavam os artistas das vanguar-

das dos anos vinte e nos lugares a que iam à de-

riva os jovens letristas do pós-guerra. Hoje, Zonzo 

mudou profundamente, ao seu redor cresceu uma 

nova cidade formada por diversas cidades atraves-

sadas pelos mares do vazio. Quando se ia a Zonzo 

no início do século passado, sempre se sabia que 

se estava na direção do centro ou da periferia. Se 

imaginássemos caminhar seccionando a Zonzo 

de ontem em linha reta do centro para a periferia, 

então os nossos pés encontrariam primeiro as zo-

nas mais densas do centro, depois as mais rarefei-

tas dos pequenos edifícios e das pequenas vilas, 

depois os subúrbios, depois as zonas industriais, 

para depois chegar ao campo. Neste ponto, talvez 

pudéssemos chegar a um mirante e observar o 

panorama: uma imagem unitária tranquilizante 

sobre a cidade e sobre o campo ao redor.

Percorrendo hoje a mesma seção, caminhando 

pela mesma rota, a sequência dos espaços não é 

mais tão simples. Os nossos pés encontrariam uma 

série de interrupções e de retomadas, fragmentos 

de cidade construída e de zonas não construídas 

que se alternam reciprocamente numa contínua 

paisagem do cheio ao vazio. Aquela que acreditá-

vamos ser uma cidade compacta revela-se cheia 

de buracos muitas vezes habitados por culturas 

diversas. Se nos perdêssemos, não saberíamos 

dirigir-nos nem a um “fora” nem a um “dentro”. E 

se ainda conseguíssemos alcançar um lugar alto 

a partir do qual observar o panorama, esse ponto 

de vista já não seria muito tranquilizante, seria di-

fícil reconhecer nesse estranho magma uma cida-

de com um centro e uma periferia. Pelo contrário, 

encontrar-nos-íamos diante de uma espécie de 

pele de leopardo, com manchas vazias dentro da 

cidade construída e com manchas cheias bem no 

meio do campo. Hoje, perder-se fora dos muros 

de Zonzo é uma experiência muito diferente, mas 

acreditamos que as modalidades e as categorias 

postas à disposição das experiências artísticas que 

analisamos possam ajudar a compreendê-la e a 

transformá-la sem apagar a sua identidade.

O Dadá descobrira no coração turístico de Zonzo 

a existência de uma cidade banal e do cotidiano 

onde descobrir continuamente relações inespe-

radas; com uma ação de atribuição de valor es-

tético, o ready made urbano revelara a existência 

de uma cidade que se opunha tanto às utopias 

hipertecnológicas da cidade futurista como à ci-

dade pseudocultural do turismo. Compreendera 

que o sistema espetacular da indústria do turismo 

teria transformado a cidade em uma simulação de 

si mesma, e, por isso, teria querido mostrar o seu 

nada, revelar o seu vazio cultural, exaltar a ausên-

cia de todo significado nela e a sua banalidade. Os 

surrealistas intuíram que havia algo que se escon-

dia no vazio indicado pelo Dadá e compreende-

ram que podia ser preenchido de valores. Deam-

bulando pelos lugares banais de Zonzo, definiram 

esse vazio como a cidade inconsciente: um grande 

mar em cujo líquido amniótico se encontra o su-

primido urbano, territórios não indagados e que 

se apresentam densos de contínuas descobertas. 

Os resíduos e a ausência de controle produziram 

dentro de Zonzo lugares estranhos e espontâneos 

que podiam ser analisados como a psique huma-

na; e os situacionistas, com a psicogeografia, pro-

puseram um instrumento com o qual investigá-la. 

A cidade surrealista-situacionista é um organismo 

vivente e empático dotado de um inconsciente 

próprio, possui espaços que escapam ao projeto 

moderno e que vivem e se transformam inde-

pendentemente das vontades dos urbanistas e 
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muitas vezes até mesmo dos habitantes. A dérive 

permitia que se pilotasse dentro desse mar e que 

se dirigisse o ponto de vista não ao acaso, mas 

àquelas zonas que mais pareciam propor-se como 

um alhures capaz de pôr em crise a sociedade do 

espetáculo. Nas cidades burguesas do pós-guerra, 

os situacionistas procuravam os lugares não fre-

quentados pela cultura dominante e fora dos iti-

nerários turísticos: bairros operários fora de mão 

e lugares em que uma multidão de pessoas vivia 

fora dos olhares da sociedade, à espera de uma 

revolução que nunca chegou. Os conceitos de 

psicogeografia, deriva e urbanismo unitário, uma 

vez ajustados aos valores do universo nômade, ti-

nham produzido a cidade em trânsito permanen-

te de Constant, uma cidade que queria opor-se à 

natureza sedentária de Zonzo.

New Babylon era um sistema de enormes corre-

dores vazios que se estendiam sobre o território, 

permitindo o migrar contínuo das populações 

multiculturais da nova Babilônia. Corredores va-

zios para a errância nômade substituíam a cidade 

consolidada sobrepondo-se como uma teia de 

aranha informe, contínua e comunicante, em que 

se vivia indo à aventura. Se hoje alguém se aven-

tura pelas dobras vazias de Zonzo, tem a impres-

são de que New Babylon tornou-se realidade. Os 

mares de Zonzo apresentam-se como uma New 

Babylon desprovida de todo aspecto megaestru-

tural e hipertecnológico. São espaços vazios como 

os desertos, mas que, tal como os desertos, não 

são tão vazios, mas cidades. São corredores vazios 

que penetram a cidade consolidada, mostrando a 

estranha índole de uma cidade nômade que vive 

dentro da cidade sedentária. New Babylon vive 

nas amnésias da cidade contemporânea como um 

enorme sistema desértico prestes a ser habitado 

pela transurbância nômade. É uma sequência de 

setores ligados, não mais elevados pelo terreno, 

mas imersos na cidade. Entre as dobras de Zon-

zo, cresceram espaços em trânsito, territórios em 

transformação contínua tanto no tempo como 

no espaço, mares percorridos por multidões de 

estrangeiros que se escondem na cidade. Aqui 

se desenvolvem novos comportamentos, novos 

modos de morar, novos espaços de liberdade. A 

cidade nômade vive em osmose com a cidade se-

dentária, nutre-se dos seus resíduos, oferecendo 

em troca a própria presença como nova natureza, 

é um futuro abandonado produzido espontanea-

mente pela entropia da cidade. New Babylon emi-

grou, já deixou a periferia de Passaic, atravessou 

os oceanos e alcançou territórios culturalmente 

longínquos, antigos, suscitando interessantes 

problemas de identidade. Aventurar-se em New 

Babylon pode ser um método útil para ler e trans-

formar aquelas zonas de Zonzo que nos últimos 

anos criaram dificuldades para o projeto arquite-

tônico e urbanístico. Graças também aos artistas 

que a percorreram, hoje essa cidade tornou-se 

visível e se apresenta como um dos mais impor-

tantes problemas irresolutos da cultura arquitetô-

nica. Projetar uma cidade nômade parece ser uma 

contradição em termos. Talvez se devesse fazê-lo 

à maneira dos neobabilônios: transformá-la ludi-

camente a partir de dentro, modificá-la durante 

a viagem, voltar a dar vida à primitiva atitude, ao 

jogo das relações que permitiram que Abel habi-

tasse o mundo.

Boa transurbância.
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WALKSCAPES TEN YEARS LATER (2012)

Diversas vezes pensei em escrever um segundo li-

vro sobre o caminhar ou atualizar Walkscapes com 

novos capítulos sobre os artistas que atualmente 

caminham. Se não o fiz é porque acredito que o 

livro funciona bem tal como está e porque acho 

que não faria algo muito melhor sobre este tema. 

Assim, o texto da nova edição (Francesco Careri, 

Walkscapes, o caminhar como prática estética, Bar-

celona, Editorial Gustavo Gili, 2013) é exatamente 

igual ao original, não mudei uma vírgula sequer, 

há algumas notas a mais – uma vez que eu já as 

acrescentara na edição italiana – e algumas ima-

gens a menos, pois algumas me pareciam supér-

fluas. No entanto, atualizei a bibliografia, uma vez 

que muito se escreveu sobre o tema nos últimos 

anos, e pensei em escrever este breve epílogo, 

que – talvez de modo demasiado autobiográfico 

e introvertido – procura contar como eu mesmo 

interpretei aquelas últimas palavras postas ao fi-

nal do livro:

Aventurar-se em New Babylon pode ser um 

método útil para ler e transformar aquelas 

zonas de Zonzo que nos últimos anos criaram 

dificuldades para o projeto arquitetônico e ur-

banístico. Graças também aos artistas que a 

percorreram, hoje essa cidade tornou-se visível 

e se apresenta como um dos mais importan-

tes problemas irresolutos da cultura arquite-

tônica. Projetar uma cidade nômade parece 

ser uma contradição em termos. Talvez se 

devesse fazê-lo à maneira dos neobabilônios: 

transformá-la ludicamente a partir de dentro, 

modificá-la durante a viagem, voltar a dar 

vida à primitiva atitude, ao jogo das relações 

que permitiram que Abel habitasse o mundo. 

Muitas coisas ocorreram em dez anos: três filhos 

de quem aprendo a brincar com o mundo todos 

os dias, o posto que ocupo na universidade, onde 

dou um curso inteiramente caminhando, a casa-

-manifesto construída com os descendentes de 

Abel e que depois foi queimada por Caim e seus 

amigos anticiganos, e o Laboratório de Arte Cívica 

com o qual levo adiante os projetos coletivos que 

antes fazia com o Stalker e que, idealmente, conti-

nua a andar ao longo do caminho do Stalker.

Há dez anos, quando Daniela Colafranceschi e 

Mônica Gili me convidaram a escrever o livro, nun-

ca teria imaginado que ele pudesse atingir seis 

reimpressões e ser reeditado nesta nova forma. 

Simplesmente, eu não tinha ideia do que signi-

ficava escrever um livro, colocar por escrito afir-

mações que depois eu teria de confirmar, discutir, 

argumentar, defender. Mas, sobretudo, eu não ti-

nha ideia de que um livro pudesse fazer que eu 

viajasse tanto. Particularmente na América do Sul, 

Walkscapes teve um inesperado sucesso, e fui con-

vidado para conferências, seminários e sobretudo 

para caminhar com artistas, arquitetos, estudan-

tes, cidadãos. Atravessando Bogotá, Santiago do 

Chile, Montevidéu, São Paulo, Salvador da Bahia, 

Talca, entendi que não sei caminhar na quadrícula 

colonial e que para ir em transurbância tenho de 

buscar os pontos em que a grelha se rompe, per-

der-me ao longo dos rios, circunavegar as novas 

zonas residenciais, imergir-me nos labirintos das 

favelas. Na América do Sul, caminhar significa en-

frentar muitos medos: medo da cidade, medo do 

espaço público, medo de infringir as regras, medo 

de apropriar-se do espaço, medo de ultrapassar 

barreiras muitas vezes inexistentes e medo dos 

outros cidadãos, quase sempre percebidos como 

inimigos potenciais. Simplesmente, o caminhar 
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dá medo e, por isso, não se caminha mais; quem 

caminha é um sem-teto, um mendigo, um margi-

nal. Ali o fenômeno antiperipatético e antiurbano 

é mais claro que na Europa, onde me parece que 

está apenas em via de formação: nunca sair de 

casa a pé, nunca expor o próprio corpo sem um 

envoltório, protegê-lo dentro de casa ou no carro, 

sobretudo não sair depois do anoitecer, encerrar-

-se, se possível, em gated communities assistindo 

a um filme de terror ou viajando pela internet, 

memorizar os conselhos de compras úteis para 

quando se caminha nos shopping centers. Percebi 

que, nas faculdades de arquitetura, os estudantes 

– ou seja, a futura classe dirigente – sabem tudo 

de teoria urbana e de filósofos franceses, acham-

-se especialistas em cidade e em espaço público, 

mas, na verdade, nunca tiveram a experiência de 

jogar bola na rua, de encontrar-se com os amigos 

na praça, de fazer amor em um parque, de entrar 

ilegalmente numa ruína industrial, de atravessar 

uma favela, de parar para pedir uma informação a 

um transeunte. Que tipo de cidade poderão pro-

duzir essas pessoas que têm medo de caminhar?

Hoje, a única categoria com a qual se desenham as 

cidades é a da segurança. Pode ser algo banal, mas 

o único modo para se ter uma cidade segura é que 

haja gente caminhando pela rua. Só este fato já 

possibilita que exista um controle recíproco, sem 

necessidade de muralhas e de câmeras de vídeo. 

E o único modo para se ter uma cidade viva e de-

mocrática é que se possa caminhar sem suprimir 

os conflitos e as diferenças, que se possa caminhar 

para protestar e para reivindicar o próprio direito à 

cidade. Desde quando leciono, sinto pesar mais as 

responsabilidades, e comecei a entender que ca-

minhar é um instrumento insubstituível para for-

mar não só alunos como também cidadãos, que 

o caminhar é uma ação capaz de diminuir o nível 

de medo e de desmascarar a construção midiáti-

ca da insegurança: um projeto “cívico” capaz de 

produzir espaço público e agir comum. Nos meus 

cursos de Arte Cívica, o que procuro transmitir aos 

estudantes é o prazer de perder-se para conhecer. 

Não é garantido, mas dá grande satisfação. Levo-

-os aonde ainda não foram, tiro-lhes o terreno de 

debaixo dos pés e guio-os em territórios incertos. 

Normalmente, no início, cresce neles um estado 

de ânimo de desconfiança, dúvidas sobre aquilo 

que estão fazendo, medo de estar perdendo o 

tempo. Mas, ao final, para quem persiste, também 

cresce o prazer de encontrar novas estradas e no-

vas certezas, provam o gosto de construir para si 

um pensamento com o próprio corpo e um agir 

com a sua mente. Com efeito, pôr em crise as 

poucas certezas mal alcançadas permite que se 

abra a mente a mundos e a possibilidades antes 

inexplorados, convida a reinventar tudo: a ideia 

que se tem de cidade, a definição que se tem de 

arte e de arquitetura, o lugar que se ocupa neste 

mundo. Ocorre a libertação de convicções posti-

ças e começa-se a recordar que o espaço é uma 

fantástica invenção com a qual se pode brincar, 

como as crianças. Um mote que guia as nossas 

caminhadas é “quem perde tempo ganha espa-

ço”. Se, de fato, se quer ganhar “outros” espaços, é 

preciso saber brincar, sair deliberadamente de um 

sistema funcional-produtivo e entrar num sistema 

não funcional e improdutivo. É preciso aprender a 

perder o tempo, a não buscar o caminho mais cur-

to, a deixar-se conduzir pelos eventos, a dirigir-se 

a estradas impraticáveis onde seja possível “topar”, 

talvez encalhar-se para falar com as pessoas que 

se encontram ou saber deter-se, esquecendo que 
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se deve agir. Saber chegar ao caminhar não inten-

cional, ao caminhar indeterminado.

Uma outra passagem foi a da compreensão mais 

profunda da palavra “deriva” no sentido de “pro-

jeto indeterminado” e da sua potencialidade para 

a transformação da cidade nômade – ou melhor, 

informal. Por isso, não apenas no seu significado 

de “deixar-se ir à deriva”, de perder-se à mercê das 

correntes, mas no seu significado mais projetual, 

como instrumento para “construir uma direção”: 

uma “situação lúdico-construtiva” (Debord) “a ser 

realizada em forma de labirinto dinâmico com os 

habitantes neobabilônios” (Constant). O que me 

atrai na metáfora marinha da deriva é que o ter-

reno sobre o qual ocorre o movimento é um mar 

incerto, que muda continuamente com base na 

mutação dos ventos, das correntes, dos nossos 

estados de ânimo, dos encontros que se dão. O 

ponto é, com efeito, como projetar uma direção, 

mas com uma ampla disponibilidade à inde-

terminação e à escuta dos projetos dos outros. 

Velejar significa construir uma rota e modificá-la 

continuamente ao se ler as rugosidades do mar, 

geralmente buscando as zonas onde há rajadas e 

evitando as de “lhanura”, encontrando, em suma, 

no próprio território e em quem o habita as ener-

gias que podem levar adiante o projeto indeter-

minado no seu devir: as pessoas certas, os lugares 

adequados e as situações em que o projeto possa 

crescer, modificar-se e tornar-se terreno comum. 

É claro que um projeto determinado necessaria-

mente cairá aos pedaços com as primeiras lufadas. 

Ao passo que um projeto do outro tipo certamen-

te tem mais esperança de ser realizado.

O que se disse tem muito que ver com os proces-

sos criativos “relacionais” ou “participativos”. Por 

serem duas palavras abusadas em demasia pelo 

mundo da arte e da arquitetura, falemos de pro-

cessos criativos que só podem realizar-se por um 

intercâmbio com o Outro. Nessas situações, nor-

malmente, atua-se de dois modos: envolve-se o 

outro nos próprios projetos para assegurar o seu 

consentimento ou então anula-se a própria criati-

vidade, deixando a realização da obra inteiramen-

te para o outro. Penso que o interessante seja pre-

cisamente navegarmos entre essas duas margens, 

conscientes de termos um projeto criativo próprio 

(só o nosso desejo de participar já é um projeto), 

mas querendo deixá-lo aberto e indeterminado. 

Então, o que velejará será a coerência interna en-

tre as coisas que se encontram e as que se criam, 

entre aquelas que acontecessem e as que se fa-

zem acontecer, a descoberta contínua de uma or-

dem escondida que vemos nascer sob os nossos 

olhos-pés, a possibilidade de construir um sentido 

e uma história-rota coerente e compartilhada.

No início, mencionei uma casa-manifesto realiza-

da com os descendentes de Abel, os chamados 

“nômades”. Trata-se de Savorengo Ker (em língua 

romani, significa “a casa de todos”), realizada com 

os Rom do acampamento 900, em Roma, em julho 

de 2008, e que deveria ter sido o primeiro passo 

para transformar o acampamento Rom em um 

bairro, em um pedaço de cidade, talvez em um 

Sahel instável entre nomadismo e sedentarieda-

de. Após ter escrito o livro, a palavra “nomadismo” 

adquiriu para mim muitos outros significados. Co-

mecei a lidar com pessoas que vivem o nomadis-

mo na pele, às vezes não por escolha própria nem 

por tradição cultural; pessoas que tiveram de re-

nunciar a ele e que vivem no apartheid dos acam-

pamentos nômades; pessoas que ainda procuram 

habitar o mundo em plena liberdade, mas que en-
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contram infinitas barreiras aos seus deslocamen-

tos. A história de Savorengo Ker é longa e muito 

complexa. Talvez um dia eu consiga escrever um 

livro sobre ela. Por enquanto há um filme que fi-

zemos sobre ela que convido a todos a ver na in-

ternet. Mas o que agora me interessa dizer é que 

foi uma etapa importante do “projeto indetermi-

nado”. Com efeito, o seu projeto nasce não de um 

desenho, mas de um encontro, de um intercâmbio 

recíproco de desconfianças e de medos, e, depois, 

de conhecimentos e de desejos. A sua ideia, a sua 

forma, a sua tecnologia, a sua economia foram 

continuamente discutidas, às vezes até mesmo 

com grandes conflitos, num diálogo contínuo e 

aberto entre uma comunidade de “nômades” já 

obrigados à estância e um multicolorido grupo 

de “sedentários” apaixonados pelo nomadismo e 

indignados com o apartheid que hoje encerra os 

Rom em campos de concentração cada vez mais 

sofisticados. O resultado foi uma casa de madeira 

de dois andares, com fantasiosas decorações bal-

cânicas e com um projeto muito ambicioso: dizer 

a Caim que também Abel tem direito a morar na 

cidade intercultural e que a sua presença é uma 

grande riqueza precisamente por trazer consigo 

um conflito milenar que jamais encontrará a paz.

Deste ponto de vista, parece-me que a história 

de Caim e Abel e o gesto do Ka ainda têm mui-

to a ensinar às artes que se ocupam da transfor-

mação do espaço. No primeiro capítulo, paramos 

no momento em que, após o primeiro homicídio 

da história da humanidade, Deus puniu Caim 

mandando que errasse no deserto. Nunca deixei 

de pensar na reação de Caim. O seu medo não é 

perder-se, mas encontrar o Outro; teme que o Ou-

tro o mate, a sua única preocupação é de como 

enfrentar o conflito com o diverso. A Bíblia conta 

que Deus, então, dá a Caim um “sinal” que servi-

rá para protegê-lo. Uma marca? Uma marca de 

Caim? Comecei a estudar e parece-me que esse 

sinal não se encontra na iconografia de Caim, na 

qual este traz consigo o cajado do andarilho. Es-

tou convencendo-me do fato de que o Senhor 

não “deu um sinal” a Caim propriamente, muito 

menos um cajado, mas que “ensinou” a Caim a fa-

zer algo que não sabia fazer. Deus ensinou a Caim 

a saudar, a ir em direção ao Outro fazendo “um 

sinal” não beligerante. E estou cada vez mais con-

victo de que essa saudação é a mesma do símbolo 

do Ka (que também é a raiz do nome “Kaim”): dois 

braços erguidos que vêm ao encontro de alguém 

caminhando, que vão ao encontro do outro não já 

para matá-lo, como Caim fizera com o seu irmão, 

mas mostrando-lhe as mãos vazias, desarmadas, 

inofensivas e talvez estendidas em direção a um 

abraço. Estou convencido de que quem escreveu 

o Gênesis compreendera que esse primeiro ato 

revolucionário de paz estava ligado ao caminhar e 

ao demorar-se. À arte da errância segue a arte do 

encontro, a da construção de um espaço de solei-

ra, da realização de uma fronteira fora do Espaço e 

do Tempo, na qual enfrentar o conflito entre diver-

sos com uma saudação não beligerante.

Talvez seja a partir daí que começará um próxi-

mo livro meu. Poderia chamar-se “Stopscapes. O 

demorar-se como prática estética”. Eu gostaria 

de falar não do caminhar para perder-se, mas do 

caminhar para topar com o Outro, da decisão de 

demorar-se para construir um espaço de encon-

tro entre diversos, do nascimento de Cronos e do 

Espaço do Perder Tempo, do projeto indetermina-

do e do participar como cidadãos nas evoluções 
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mestiças das Novas Babilônias que já habitam as 

nossas cidades.

NOTAS

1 Este artigo é a reunião de dois textos - Transurbância (escrito 
em 2002) e Walkscapes ten years later (escrito em 2012) – 
que formam a parte final (epílogo) da versão em português 
do livro: Francesco Careri, Walkscapes, o caminhar como práti-
ca estética, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2013. Agrade-
cemos Carmen Borda, da Gustavo Gili, pela autorização para 
a publicação do presente artigo. 

2 Recordem-se dois textos fundamentais: Learning from Las 
Vegas, de Venturi, Scott Brown e Izenour (1977, original de 
1972) e The Image of the City, de Lynch (1960). Os estudos 
de Venturi e Scott Brown sobre a iconografia comercial do 
espaço público são os primeiros a abandonar as modali-
dades tradicionais da análise urbana: “A projeção ortogonal 
reproduz com dificuldade a essência simbólica do Stardust 
de Las Vegas e, embora essa insígnia tenha as dimensões 
de um todo isolado e um enorme impacto visual in situ, 
ela não deixaria rasto nos mapas de um plano detalhado”. 
(SCOTT BROWN, 1971) Na verdade, estes estudos detinham-
se sobretudo nos aspectos simbólicos e comunicativos da 
arquitetura, ao passo que os vazios que circundam as strips 
e as zonas marginais que rodeiam as arquiteturas analisadas 
ainda surgem nos mapas como ausências, como espaços 
em branco. E continuam a haver zonas brancas também 
nos mapas desenhados pelos habitantes entrevistados por 
Kevin Lynch, que nota como nas respostas dos habitantes 
são evidentes as dificuldades de reunir numa figura mental 
os espaços inseguros e que eles não frequentam: “Até mesmo 
em Jersey City, a margem do rio mostrou-se como uma borda 
forte, mas muitas vezes de natureza proibitiva. Era uma terra 
de ninguém, uma área para além do arame farpado […] Al-
gumas das bordas mais desagradáveis, como a margem do 
Hackensak River, com as suas áreas em que são queimados 
resíduos, pareciam estar mentalmente apagadas”. (LYNCH, 
1960, p. 81)

3 Sobre a cidade difusa, cf. Secchi (1965); Boeri, Secchi e Piper-
no (1990); AA.VV. (1990); Secchi (1991); Lyotard (1994); 
AA.VV. (1996); Basilico e Boeri (1997a, 1997b); Boeri, Lanzani 
e Marini (1993).

4 Sobre os não lugares e os estrabismos urbanos, veja Augé 
(1992); Foucault (1994); Desideri (1995); AA.VV. (1995); Il-
ardi (1995); Ilardi (1995); Solá Morales (1995); Solá Morales 
(1996); Solá Morales (1996); Zardini (1996); Desideri e Ilardi 
(1996); Pavia (1996); Criconia (1998).

5 Os conceitos aqui referidos são a contribuição do astrofísico 
Francesco Sylos Labini ao laboratório de arte urbana Stalker. 
As suas pesquisas sobre a aplicação da geometria fractal 
para a descrição da distribuição das galáxias no universo 
deram uma contribuição fundamental ao laboratório para a 
compreensão das dinâmicas urbanas do arquipélago fractal. 
Sobre este tema, cf. Batty e Longley (1994); Frankhauser 
(1994); Batty (1995); Makse Halvin, e Stanley (1995); Careri 
(1996).

6 As reflexões a seguir provêm das pesquisas desenvolvidas no 
laboratório de arte urbana Stalker entre 1990 e 1998. O nome 
“Stalker” é uma homenagem ao filme homônimo de Andrej 
Tarkovskij, de 1979, que se desenrola na zona mutante, um 
território em que a natureza, após a aterrissagem dos ex-
traterrestres, ganhou uma evolução autônoma. A zona está 
interditada e cercada, e os Stalker são os passeurs, os guias 
que conhecem as suas portas e os modos de acessá-la, que 
possuem uma estratégia para caminhar. “Stalker através dos 
Territórios Atuais” é o título da primeira deriva suburbana 
realizada em Roma pelo laboratório, em outubro de 1995. 
Retomando o conceito surrealista de “território inconsciente” 
e o situacionista de “terreno passional objetivo”, o Stalker 
realizou os seus percursos erráticos com o acréscimo do con-
ceito de “território atual” de Robert Smithson, lido na chave 
de Foucault, para quem o atual “não é aquilo que somos, 
mas antes aquilo que nos tornamos, aquilo que nos estamos 
tornando, ou seja, o Outro, o nosso devir-outro”. (FOUCAULT, 
1994, p. 53)
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7 Zonzo, s.m. usado em italiano somente na locução “ir a zonzo”, 
passear sem meta, perder o tempo: ex. “em vez de estudar vai a 
zonzo”. Supostamente, a primeira vez que “zonzo” aparece ofi-
cialmente na língua italiana é na tradução do famoso livro de J. 
K. Jerome, Three Men on the Brummel, 1990, traduzido ao ital-
iano com o título Tre uomini a zonzo. É provável que a palavra 
“zonzo” seja uma derivação onomatopeica de zona, do grego 
ζωννύναι, que significa “cingir”, “andar ao redor”, “dar voltas”, 
verbo usado cotidianamente pelos peripatéticos atenienses. 
Em Paris, la zone ainda hoje indica a faixa à margem da cidade 
industrial onde prosperam os mercados das pulgas. Neste 
sentido, “zonzo” parece ser uma repetição quase xamânica de 
zon zon = ir à Zona, lugar exótico onde reina o acaso, onde se 
acham objetos estranhos e se têm encontros inesperados. É 
aí, entre o Périphérique extérieur e o intérieur, que, em 1927, 
George Lacombe gravou o filme La Zone, um território nos con-
fins da modernidade cuja entropia é representada no filme por 
um ininterrupto fluir de imundícias de que se nutre toda uma 
humanidade completamente abandonada.
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