
TÍTULO: CARTOGRAFIAS DO LIMBO: ENSAIO TEÓRICO-PROBLEMÁTICO SOBRE PRÁTICAS
ESPACIAIS CRIATIVAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: Arquitetura e UrbanismoSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU - USJTINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): LEANDRO BARROS NASCIMENTOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): MARIA ISABEL IMBRONITOORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo estudar práticas espaciais criativas desenvolvidas 

próximas aos limites administrativos das cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba. 

Por meio da observação empírico-cartográfica, é possível construir um modelo 

teórico-problemático dos fluxos intensivos que circulam na paisagem natural e/ou 

construída e nos agenciamentos cotidianos, apresentando situações que ressoam de 

maneira mais geral em outras favelas de várzea. As territorialidades encontradas, 

permitem não só compreender as dinâmicas locais, mas também entender como se 

constituem as linhas de fuga que tornam acessíveis existências outras na cidade 

contemporânea. Para tanto, desenvolve-se o conceito de espaço límbico, tomando de 

empréstimo diferentes conceitos da filosofia pós-estruturalista, especialmente o de 

heterotopia. Finalmente, cada um dos seis princípios da heterotopologia é associado 

a uma espacialidade canônica. Estas são: I - geografia; II – varal; III – lajes e quintais; 

IV - ruelas, escadarias e becos; V – camadas edilícias; VI – jardim. 

Palavras-Chave: Cartografia; Pós-estruturalismo; Favela de várzea. 

2. INTRODUÇÃO 

Nesta pesquisa se investigam outras territorialidades na Região Metropolitana 

de São Paulo, que embora tenha atuação no intercâmbio global de capital artístico e 

financeiro, ainda preserva dinâmicas socioespaciais fortemente assinaladas por 

segregação. Considera-se, nesta tarefa, as potencialidades das conexões entre a 

filosofia pós-estruturalista e alguns elementos encontrados na paisagem cotidiana de 

uma zona limítrofe entre o distrito de Itaim Paulista - no extremo leste paulistano - e o 

município de Itaquaquecetuba. A localidade estudada não só é periférica em relação 

às polaridades da cidade de São Paulo, como a condição de estar entre limites 

administrativos torna ainda mais ambígua a responsabilidade das municipalidades na 

providência de serviços básicos à população residente. A ausência relativa do Estado 

e de sua lei escrita contribuiu para o desenvolvimento de uma outra lei, de natureza 

costumeira e, portanto, não-escrita. Sob ela, prevalecem as relações pragmáticas, isto 

é, vinculadas diretamente aos fluxos intensivos (ou desejantes) da vida. Esta outra 

lógica se evidencia pelas apropriações criativas e metamórficas do espaço. Pode-se 

argumentar, logo, que a região estudada, e talvez de modo mais geral a periferia 

metropolitana, constitua espaços outros – heterotopias, nos termos de Foucault (2013) 



– em relação às centralidades, isto é, territórios marginais e marginalizados, onde toda 

uma variedade de agenciamentos se efetuam, produzindo linhas de fuga que 

subvertem as lógicas hegemônicas vigentes e possibilitam a invenção de novos 

estados afetivos, fundados numa ética da alteridade. 

Para os estudos urbanos, a importância dessa investigação justifica-se por dois 

motivos correlacionados. Primeiro, por lançar luz às cotidianidades e agenciamentos 

apenas recentemente tomados pela disciplina, admitindo seu valor tático para a 

consolidação de uma prática que considere a vida e a passagem de seus fluxos como 

princípio; e segundo, por apresentar posturas que fazem objeção a uma lógica 

transcendental que tem, historicamente, permeado as sociedades ocidentais, naquilo 

que alguns pensadores denominaram de metafísica da presença (DERRIDA, 1973). 

3. OBJETIVOS 

 Identificar e analisar apropriações criativas nos ambientes periféricos da cidade ou 

da moradia, estabelecendo relações com conceitos fundamentais do pensamento 

pós-estruturalista. 

 Problematizar as questões de devir e de afecção dos corpos a partir da arquitetura. 

 Estimular o intercâmbio entre filosofia e arquitetura 

 Contribuir para o debate arquitetônico contemporâneo, estimulando a composição 

de outras abordagens em relação a arquitetura e a vida, enfatizando processos 

participativos e problemáticos. 

 

4. METODOLOGIA 

Do ponto de vista metodológico esta pesquisa se utiliza da ideia de cartografias 

afetivas (DELEUZE; GUATTARI, 1997a; ROLNIK, 2011). A cartografia consiste em 

apreender uma realidade que se apresenta, ainda que efêmera, simultaneamente aos 

seus movimentos de transformação e ressignificação. Acompanhar esses processos 

dinâmicos e seus devires exige do pesquisador, portanto, envolvimento empírico, com 

diversas visitas a campo, não só no sentido de decalcar as forças visíveis, mas 

sobretudo cartografar as forças não-visíveis, tornando-as matérias visuais. Portanto, 

nesta pesquisa se estabelece diversas visitas de campo numa zona fronteiriça entre 

as cidades de São Paulo e Itaquaquecetuba.  



4.1. REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 

O pós-estruturalismo representa uma abordagem outra sobre a construção das 

narrativas que fundamentam os discursos dominantes dentro do conhecimento. 

Quando aplicado à arquitetura, este pensamento filosófico visa deslocar as certezas 

apriorísticas imanentes à disciplina em toda a sua construção histórica ocidental, 

sobretudo na busca incansável pelo ideal ou absoluto. A partir da crítica ao 

funcionalismo positivista e ao estruturalismo, abriu espaço ao imprevisível e à 

alteridade - estados complexos comumente reprimidos. No contexto brasileiro, é 

possível identificar alguns arquitetos alinhados com conceitos pós-estruturalistas 

fundamentais, tanto em projetos conceitualmente embasados e referenciados, quanto 

em espontaneidades projetuais abertas ao devir. 

4.2. RECORTE EMPÍRICO-EXPERIMENTAL E VISITAS DE CAMPO 

A Região Metropolitana de São Paulo é um paradigma nítido dessas relações de 

poder e hierarquia. Em seu desenvolvimento urbano, o Aparelho de Estado privilegiou 

a manutenção de determinados grupos sociais em prejuízo de outros, tanto no que 

diz respeito à relação de habitantes das cidades-subúrbio com a capital, quanto entre 

os habitantes do centro paulistano e os de sua periferia. Sobre este processo, Raquel 

Rolnik (1997) aponta para importância desempenhada pela formação de um exército 

de reserva, impulsionando a migração populacional (incialmente de origem europeia 

e, depois, nordestina) em volume para a cidade de São Paulo e sua vizinhança. E 

ainda, as estratégias especulativas do mercado imobiliário no centro econômico, 

pressionando o espraiamento urbano para localidades cada vez mais longínquas. 

Sobre essa última tese, Raquel Rolnik completa expondo que não só o centro foi 

objeto de especulação como as periferias também foram capitalizadas.  

Esta pesquisa toma como estudo de caso o interstício fronteiriço entre as cidades 

de São Paulo (distrito de Itaim Paulista), Itaquaquecetuba, Guarulhos, Poá e Ferraz 

de Vasconcelos. Este território do entre-lugares é especialmente fértil em função da 

sua indefinição administrativa, dado que está localizado no limite legal de cinco 

cidades, afastado das aglomerações do capital, e por consequência, distante do 

interesse do Estado e do mercado. Deste modo, o que presenciamos é o 

desenvolvimento imanente e pragmático das socialidades, sem a interferência de 

alguma lei ou algum modelo imposto. Trata-se de paisagens metamórficas e 



espontâneas que se comunicam com toda uma produção especial de desejos, fluxos 

que se revelam pela transitoriedade arquitetural e pelos acontecimentos diversificados 

abrigados pelas ruas, lajes, quintais ou terrenos vagos, eles mesmos mutantes. 

Portanto, o objetivo deste trabalho é o de descrever problemáticas reais nestes 

ambientes, compreendendo o que há de maquínico em seus engendramentos, tanto 

para localizar a multivetoriedade das forças exercidas nos territórios fronteiriços 

estudados, quanto, em um sentido mais amplo, instigar discussões sob a luz da 

disciplina arquitetônica que possibilitem a seus profissionais repensarem sua atuação 

na sociedade como um todo, mas sobretudo a respeito da população marginalizada. 

 

Fig. 01 – Recorte de estudo. Sem escala. Fonte: autor, a partir de base cartográfica do Google Earth. 

  



5. DESENVOLVIMENTO 

A partir das contribuições conceituais do pensamento pós-estruturalista e dos 

agenciamentos cartografados durante as visitas de campo, foi possível evidenciar 

diferentes multiplicidades espaciais (DELEUZE; GUATTARI, 1995a) que compõem a 

complexa rede de relações culturais e políticas imanentes às cotidianidades das 

favelas de São Paulo, mais especificamente, aquelas alocadas em territórios de 

várzea. Pode-se entender essas localidades periféricas, no contexto de suas relações 

e sentidos, pelo conceito de heterotopia – espaços reais outros -, explicitado em uma 

transmissão radiofônica realizada em 1967, pelo filósofo Michel Foucault (2013). 

Foucault sistematiza os aspectos das heterotopias em seis princípios, que neste 

trabalho nos fornece ferramentas importantes para compreender as alocações 

possíveis das espacialidades marginais e seus respectivos agenciamentos. 

Chegamos, portanto, a seis agenciamentos, associáveis a cada um dos aspectos da 

heterotopologia foucaultiana, explicitada nas seções seguintes, com o auxílio também 

de outros conceitos da filosofia da diferença/desejo. 

5.1. CRISE OU DESVIO 

Foucault (2013) afirma que toda sociedade possui heterotopias, que podem ser 

de dois tipos: crise, quando há um estado existencial crítico; e desvio, onde os 

comportamentos divergem em relação à norma ou à expectativa. Relaciona-se, neste 

trabalho, o primeiro princípio da heterotopologia ao agenciamento característico entre 

a geografia e a arquitetura da favela de várzea, assinalado por um crítico duplo-devir 

em que tanto a moradias se adaptam a topografia irregular e a sazonalidade das 

precipitações, quanto a geografia se deixa afectar pela ocupação densa (DELEUZE; 

GUATTARI, 1997a). Nas favelas de várzea, os córregos funcionam como rastros – 

um quase-conceito do nem ausente nem presente, do ambíguo –, ou ainda como 

espectralidades – algo nem vivo nem morto (DERRIDA 1973, 1994). Enquanto rastros 

e espectros, os cursos d’água carregam o papel de herança presente na paisagem 

natural da qual se está determinado em lidar e do qual a arquitetura efêmera da favela 

não responde nem com submissão nem com afirmação, diferentemente dos projetos 

modelos preservacionistas e da visão reducionista da cidade formal. 

  



5.2. MUDANÇA DE FUNÇÃO 

Outro princípio das heterotopias corresponde a capacidade de deslocar sua 

função em decorrência das transformações políticas e culturais dentro das sociedades 

(FOUCAULT, 2013). Vinculamos a mudança de função aos agenciamentos territoriais 

desenhados pelos varais, enquanto marca de expressão do cotidiano (DELEUZE, 

GUATTARI, 1997a). Na periferia, por um lado há a falta de espaço e recursos 

materiais que exige soluções criativas nos feitos mais corriqueiros; por outro, quando 

o varal excede os limites da moradia para ocupar também o domínio público – que na 

periferia é ambíguo – ele passa a marcar um território doméstico sobre o não-

doméstico, abrindo para outros agenciamentos, como os sociais. Enquanto marca de 

expressão, o varal também está suscetível a rotulações, isto é, atribuições negativas 

aprioristicamente definidas – estigmas (TEIXEIRA FILHO, 2005) 

5.3. JUSTAPOSIÇÃO 

Por justaposição, Foucault (2013) argumenta pela potência de um lugar em 

hospedar – simultânea ou consecutivamente – diversos programas. Na periferia, as 

lajes e os quintais correspondem a esse aspecto, dada a falta de uma funcionalidade 

definitiva prévia. Pode-se associar esses ambientes à dobra (DELEUZE, 2012), em 

que o exterior é tão somente a dobra do interior e vice-versa, de modo que pela dobra, 

há muito mais do que interior ou exterior, ou soma de ambos. Nesses espaços de 

espera os acontecimentos – realizações incorpóreas – se efetivam, criando universos 

que dentro de uma lógica teoremática não se existiriam. 

5.4. HETEROCRONIA 

O quarto princípio da heterotopologia se refere as heterocronias, isto é, espaços 

que comportam mais de um tempo (alusão a ideia de eternidade) ou um tempo distinto 

em relação ao usual (efemeridade, por exemplo). Aproxima-se esse aspecto das 

mutações sofridas pelas construções da favela, em suas múltiplas camadas 

justapostas, em crescimentos verticais (a partir da laje) e horizontais (anexos). Essas 

camadas são tanto acúmulo de gerações, quanto de atividades (o tempo do trabalhar 

e o tempo de morar). Trata-se da temporalização do espaço (BERENSTEIN, 2002). 

  



5.5. ABERTURA OU FECHAMENTO 

Por abertura e fechamento, entende-se a propriedade das heterotopias em 

permitir ou não, ainda que de forma aparente, a entrada de um indivíduo ou massa. 

(FOUCAULT, 2013). As ruas das favelas revelam essa condição de negociação, 

solicitando a ação ativa do corpo, em rituais de errância. É aquilo que Berenstein 

(2002) chamou de estética da ginga, formalizações de corpos vibráteis (ROLNIK, 

2011) ou corpos sem órgãos (DELEUZE; GUATTARI, 1996) – isto é, corpos 

intensivos. Quando se permite a passagens dos fluxos de vida, sem qualquer 

condição prévia, há nas ruas aquilo que Derrida (2004) denominou de hospitalidade 

incondicional. 

5.6. ILUSÃO OU COMPENSAÇÃO 

Tanto a ilusão quanto a compensação são afecções que fluem da relação entre 

as heterotopias e os espaços hegemônicos. No primeiro caso, há a denúncia, pela 

heterotopia, da condição de simulacro de toda a sociedade. No segundo, existe uma 

busca de um espaço que concretize todo o estado de perfeição não conquistado por 

uma cultura. Nas periferias, o jardim responde as duas afecções, de maneiras 

distintas. É comum encontrar no interior das moradias da favela vestígios verdejantes, 

ora nos singelos vasos apoiados sobre os peitoris, ora na árvore frutífera enraizada 

na entrada das moradias, no mesmo recuo frontal que os habitantes da cidade formal 

se habituaram a alocar seus automóveis. Fala-se de ilusão na medida que esses 

jardins estão no interstício entre a domesticação da natureza e a força de sua 

contingência, ativando linhas de fuga que, dentre outras consequências, recuperam a 

dimensão naturante da natureza naturada, onde o ser humano se revela criatura e 

criador de gestualidades. O jardim toma o aspecto de compensação quando 

externaliza os limites da casa para assumir uma composição rizomática, uma espécie 

de desenvolvimento deslinearizado. (DELEUZE; GUATTARI, 1996; 1997). Neste 

último caso, os terrenos vagos ganham protagonismo, abrindo-se para apropriações 

diversas, em que um exemplo notório são os campos de futebol de várzea. 

  



6. RESULTADOS 

Após se estabelecer relações entre as multiplicidades espaciais e os princípios 

da heterotopologia (FOUCAULT, 2013), podemos finalmente compor um plano de 

consistência (DELEUZE; GUATTARI, 1997b) que leve em consideração as linhas de 

vida que fluem nos espaços outros presentes nas favelas de várzea de São Paulo, 

entendendo-as tanto como potências de afecção interiores a seus próprios contextos, 

como enquanto deslocamento em relação à hegemonia da cidade formal e sua 

presencialidade (DERRIDA, 1973). Este plano, cujas intensidades estamos tomando 

por graus de limbo – quer dizer, graus de intersticialidade, indefinição e esquecimento 

-, compõe ele mesmo estratos conceituais em constante transversalidade.  

Explicitemos, brevemente, cada um desses graus de limbo. As favelas 

apresentam graus de intersticialidade, ou de entre-lugares, quando delineiam 

dinâmicas mutantes e nômades, onde o espaço é aberto ou topológico, isto é, liso 

(DELEUZE, GUATTARI, 1997b). Falamos de indefinição quando admitimos as 

multiplicidades enquanto massas que não se constituem mais por mesmidades 

(identidades), mas por territorialidades existenciais em variação contínua, assumindo 

o corpo na sua potência (DELEUZE, GUATTARI, 1995a).  E por fim, referimo-nos 

como esquecimento ao próprio devir, desmantelando qualquer nostalgia pelo 

absoluto ou pelo estático. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Essa investigação nos permitiu encontrar uma diversidade de circunstâncias onde 

o atípico se realiza. Muitas destas situações ocorrem em espaços considerados como 

residuais ou triviais - margens de cursos d’água, anexos arquiteturais, estruturas 

subutilizadas ou elementos urbanos corriqueiros. Nestes eventos, abre-se espaço ao 

por-vir, ao híbrido e ao outro. São espaços onde o corpo se permite afectar e ser 

afectado, tons de desconstrução em que qualquer condição de desvantagem é posta 

em suspenção e os textos anteriormente reprimidos são revelados. Daí a importância 

de se considerar estes estudos para se problematizar o naturalizado, revelando o 

invisível no visível. 
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