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METATERRITORIALIDADES

Pedro M. R Sales   
Escola da Cidade — São Paulo

Metaterritorialidade1 é expressão cunhada para dar conta de 

territórios que se desterritorializam, ou melhor, de territórios onde 

desterritorializações — desvios e fugas, rupturas e misturas — se 

efetuam. E supõe “descodificação dos meios, para extrair deles 

um novo território2. O que leva à hipótese de espaços com baixo 

grau de ordem ou organização, sempre em formação e inconclu-

sos ao mesmo tempo, constituírem lugares privilegiados ou mais 

capazes de proceder incubação e proliferação de novas e inaudi-

tas conexões, cruzamentos e composições. Não necessariamente 

em oposição às estruturas urbanas, antigas e novas, consolidadas 

ou não, esses territórios constituem espaços de abertura e encon-

tro que e onde se pode experimentar, de modo imprevisto e tran-

sitivo, novas subjetivações individuais e coletivas. Heterogênese. 

Isso leva a indagar como a arquitetura e o urbanismo, sistemas de 

formalização e ordenação, podem entrar na conversa.

Introdução

O conceito de metaterritorialidade e a hipótese preliminar 

que lhe é correlata são resultado parcial de trabalho que continua 

e estende a linha de pesquisa POST IT CITIES3, mas ao mesmo 

tempo, a desvia, por meio de uma espécie de torção artístico-

arquitetônica, de seu eixo (registro ou arquivo) acentuadamente 

antropológico.

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

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

CCEBA Apuntes, 2010

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

3.São Paulo: Editora 34, 1996

3 M. Perán (org.) Post it cities. Madri: CCCB/Seacex, 2008-2009

PDP_versao2.0.indd   67 15/03/12   10h00



68

Com efeito, o universo POST IT CITIES remete a aconteci-

mentos temporários, efêmeros, cuja incidência no espaço público 

revela sempre uma pegada política implicitamente crítica do ur-

banismo e da arquitetura. Quando mais não fosse por mostrarem-

se refratárias à própria tradução em reivindicações.  Tais acon-

tecimentos, de forma mais ou menos espontânea e/ou inesperada, 

se dissipam sem deixar rastros (daí a analogia com o marcador 

da 3M), não sem antes desvelar carências — a marginalidade do 

imigrante, as estratégias de sobrevivência de comunidades —, 

nem deixar de potencializar imaginações subjetivas — como, por 

exemplo, a intervenção transgressora, desobediente, de coletivos.

Em todo caso, criação de formas de temporalidade, fazer 

POST IT não deixa de pressupor e constituir território. Daí que o 

desvio que aqui se propõe não significa negação dos arquivos que 

as re-colhem e ex-põe4. Muito pelo contrário. Buscando construir 

uma possível ponte entre posições aparentemente tão irredutíveis, 

investe na recuperação pragmática, técnica e conceitual, dos 

aspectos espaciais desse universo heterogêneo, numa tentativa 

de flagrar as condições pelas quais espaços urbanos derivam com 

mais facilidade que outros, justo na medida em que propiciam 

corpos, processos, coletividades se arrastarem reciprocamente, ar-

rastando e recombinando códigos. Portanto, condições que, longe 

de consistirem atributos ou propriedades inerentes ao espaço 

(ou a uma improvável configuração espacial ou modelos pré-

identificados), potencializam agenciamentos nos quais a norma e 

os códigos de uso da cidade seriam mais facilmente desativados. 

Ao darem mais chance ao encontro indeterminado, à mistura e à 

multiplicidade, estes agenciamentos inventam e são inventados 

pelas próprias rotas de escape que driblam, escavam buracos, e 

fogem dos dispositivos de exclusão—captura—bloqueio que estado 

e mercado interpõem à experimentação, à criação e à proliferação 

de usos e sentidos.

Nessa perspectiva, o que se propõe aqui é cartografar não 

tanto os pontos de emergência, os locais de irrupção de tais 

potencialidades (a pesquisa POST IT já o fez ou mostrou como 

fazer), mas as condições de possibilidade de devir outra coisa 

que certas configurações espaciais urbanas favorecem, incitam, 

promovem, devindo elas mesmas outra coisa. Do mesmo modo 

que um pedaço de madeira pode virar bicho, mas apenas se, ao 

mesmo tempo, o bicho virar tensão, estiramento, re-tesão ner-

vosa.  

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

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

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

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

desejo de uma volta a um espaço urbano concebido 

pelos cidadãos não apenas como mero suporte de atividades 

pré-codificadas, mas também como ocasião para invenção de 

novas atividades ou de novos modos delas acontecerem, de seu 
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Piazza del Campo, 

Siena

desenvolvimento, de novas divagações, derivas? Mais do que 

áreas funcionais ou sociais, (se torna possível, na cidade de 

hoje), reconhecer lugares atravessados e investidos por práticas 

diferentemente tematizadas e de temporalidades diferentes que, 

como seus diferentes protagonistas, se sobrepõem, se inter-

sectam e fragmentam, se dispersam e dissipam (?) Puro post-it 

city: avant ou d’aprés la lettre.

Bernardo Secchi

In-formalidades

Com efeito, o que a Piazza del Campo teria a dizer a esse 

respeito5? Esta praça talvez seja um dos mais notáveis exemplos 

de lugar onde a variação e atualização do espaço urbano ocor-

rem de maneira contínua, sucessiva e fecunda, não só no longo 

período, mas, sobretudo, na curta/curtíssima jornada. Ponto focal 

de convergência da vida pública e também de articulação das 

diversas escalas da cidade, os usos que a atravessam no tempo 

e no espaço vão de mercado medieval a corridas de cavalo, de 

manifestações coletivas a um fim de tarde turístico, acumulando 

e re-combinando planos de sentidos e vetores de ação os mais 

diversos. Que singularidades (geométricas, dimensionais, constru-

tivas), que relações características (entre público e privado, entre 

aberto e fechado etc.), que operações, afetos e qualidades este 

espaço mobiliza e recombina incessantemente? 

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

2006
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Não é o caso de procurar, pelo menos aqui, respostas es-

pecíficas (sabendo que Secchi6 aponta boas pistas em sua primeira 

lição de urbanismo). Mas, seja como for, parece clara a condição 

de ambiguidade que a ex-põe como elemento de intermediação 

(de escalas e tempos diversos) e indeterminação (de funções e 

sentidos presentes). A praça parece se encontrar entre o dentro e 

o fora, o particular e o coletivo, o público e o privado, a parte e 

a cidade. E, assim, para além das dimensões e instâncias apri-

sionadas ou entendidas em campos estanques, a piazza opera as 

permeabilidades possíveis entre elas, desestabilizando as noções 

dadas (propriedade, programa, código) pelos novos usos e pela 

abertura da possibilidade de produção e uso do espaço da cidade 

de modo diverso e múltiplo, ativo e não formal. Mais do que 

nunca, o vago (no sentido amplo, que vai de ambíguo a vazio, 

disponível ou expectante) é potência a ser atualizada com o uso 

por um público qualquer7.

Mas informalidade, quando contraposta à formalidade em 

termos urbanos, acaba por implicar o par incluído/excluído e, 

também, legal/ilegal. Tal polaridade, supondo territorialidades 

aparentemente opostas, quando não excludentes, constitui quase 

categoria, modo de ser incontornável da cidade (não só brasileira, 

até porque cada vez mais ampliada e compartida8). A favela e 

alfaville : tal dualidade acaba por mostrar-se complementarmente 

funcional para o sistema, na medida em que, ao mesmo tempo em 

que constrói barreiras e fronteiras invisíveis (ou já não tanto), op-

era uma lógica de negociação que, para além da legalidade, serve 

sobretudo para a barganha de interesses políticos e sociais9.

Deverá parecer claro que as aparentes dicotomias formal-

informal, incluído-excluído, legal-ilegal, mais que visões simé-

tricas dispostas de maneira cartesiana, constituem termos de uma 

6 Id. Ibid

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

http://lotevago.blogspot.com/

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

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

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

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

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

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

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

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

acques/view?set_language=pt-br

9 R. Rolnik. A cidade e a lei. São Paulo: FAPESP, 1997
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mesma equação, de um mesmo regime ou agenciamento, que, de 

forma arbitrária e ao sabor de interesses localizados, mutuamente 

se implicam e complicam. Talvez se possa dizer (como o faz Tor-

rojas10) que isso ocorre, sobretudo nas cidades latino-americanas, 

numa escala variável de cinzas — o gris publico americano —, que 

gradua, negociando continuamente, o intervalo entre extremos 

opostos11. E talvez seja justamente nesse intervalo, nas descon-

tinuidades da intrínseca mistura de opostos onde se pode iden-

tificar-cavar-abrir um hiato, uma fenda, em condições tais que 

a cidade e suas partes componentes possam devir outras coisas 

que apenas não sistema técnico, nem potencial de construção, e, 

tampouco, gueto, espetáculo ou exceção12. 

Metaterritorialidade

Propor ou listar modalidades ou táticas possíveis de trans-

10 P. Torrojas. OP, Cit.

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

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

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

natureza e civilização.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dade e instabilidade dos corpos.

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

15 Id. Ibid
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articula conteúdo e expressão, e o segundo, que supõe territori-

alização e desterritorialização, isto é, pontas por onde o território 

foge por descodificação, ou por onde se pode fugir dele. 

Faltaria saber como isso opera e é operado na cidade, no 

espaço urbano. Para tanto, quem sabe a metalurgia de Deleuze e 

Guattari16 possa ajudar, ao tornar claro o processo de variação e 

diferenciação (ou individuação) das coisas, figurando-o através 

dos agenciamentos (ou linhagens tecnológicas) que distinguem, 

fazem distinguir, o sabre em aço fundido — arma de talho e 

oblíqua — e a espada em ferro forjado — estoque, trespasse de 

frente. Estendendo essa linha de pensamento, haveria que ser de-

terminado, em cada caso, por quais operações (tais como a forja 

ou a fundição), operações e potencialidades técnicas e expressivas 

que destas derivam ou que as fazem possíveis podem convergir 

em traços de qualidade que permitam usos, programas, acon-

tecimentos etc. que escapam/podem escapar da especialização, 

do controle, da (palavra de) ordem estabelecida, enfim da con-

venção normal dos modelos codificados. E com isso fazer multi-

plicar e proliferar, de improviso, novos modos comuns da gente 

inscrever(-se) no espaço urbano (mediante) novas subjetivações 

16 Id. Ibid.

Metaesquema I

Hélio Oiticica-1958
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individuais e coletivas. Uma espécie de anomalia em oposição aos 

argumentos hegemônicos, funcionalmente determinados, simbolica-

mente fixados.

Mas — afinal é isso que precisa ser verificado — o que meta-

territorialide, assim delineada, teria a ver com a arquitetura e o 

urbanismo, muito mais afeitos à forma, à previsão e à representação 

estável, identificadora da cidade, que à inscrição dos corpos, e sua 

força supostamente desestabilizadora de normas e limites? A ideia de 

extração de novos territórios (ou territorialidades) poderia tentar esta-

belecer uma ponte entre essas posições, aparentemente tão refratárias 

uma à outra? Haveria, no conjunto dos materiais dos quais e com os 

quais são feitas as cidades (e a arquitetura e o urbanismo obviamente 

inclusos), uns mais fecundos, abertos e permeáveis à indeterminação 

e à infiltração do intempestivo? Haveria na cidade contemporânea 

composições mais abertas a torções e alianças, à alteridade, à colisão 

e à hibridização de elementos, de usos, de enunciados e sentidos?

2 hipóteses

Hipótese 1: solo

Que componente territorial na cidade não se enquadra exclu-

sivamente em cada um dos polos da divisão fomalidade/informali-

dade? Que pode acionar mecanismos de proximidade e semelhança, 

ao mesmo tempo em que marca oposição e revela defeito, precarie-

dade ou déficit?  Elemento liso e estriado, dobra e plano, topografia e 

cadastro, afinal é a primeira territorialização da terra, o solo urbano 

permeia cada e toda parte cidade, modulando e modulado pelos 

processos de ocupação — domínio — e distribuição de valores — lo-

calização.  

Se assim é, que estratégias podem ser montadas para de-flagrar 

operações de transformação material e expressiva que, , incitam, 

provocam, engendram, enunciam modos cruzados e transitivos de 

ocupação e uso do solo urbano? Como disse, os arquivos POST IT 

podem sempre ajudar ao apontarem na direção de um estado de coi-

sas precário, provisório, parcial, sempre em construção (por exemplo, 

mediante os casos das lajes de favela ou dos lotes urbanos vagos). E 

que, portanto, estende e reforça os aspectos de maior ambiguidade, 

e, indeterminação do intervalo gris das polaridades público-privadas 

institucionalizadas, estratificadas e estratificantes. As linhas que o 

transitam, ao cruzar as fronteiras institucionalizadas, estabilizam e 

desestabilizam-nas continuamente, borrando seus contornos. E isso 

parece supor zonas de intensidade situadas fora do enquadramento 

biunívoco das polaridades formalidade-informalidade, público-priva-

do etc., por onde cavar e se fazer passar as linhas de metarritoriali-

dade.
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Domingo em festa 

no Terreiro do Paço, 

Lisboa

Hipótese 2: subformalização e subcodificação

Seriam, então, a subformalização e a subcodificação quali-

dades que admitem passar, atravessar e variar traços metaterrito-

riais? Para avançar essa ideia, talvez seja suficiente convocar três 

agenciamentos. Embora mais ou menos específicos, a diversidade 

dos campos disciplinares a que se vinculam e, sobretudo, a ampli-

tude das conexões transversais que incitam, os tornam possibili-

dades fecundas de verificação da hipótese, ao mesmo tempo que 

potencializa a primeira.

terreiro

Terra de ninguém — não tem dono e, portanto, não tem 

forma — e terra de todos — usufruída coletivamente. Territoriali-

dades transversais e contingentes, entre o público e o privado, o 

sagrado e o profano, o exterior e o interior, o aberto e o con-

struído. Espaço-esboço, precário e sóbrio, carente de composição 

estável, com coeficiente mínimo de organização. Descarregado 

de suas conotações festivas e religiosas, rurais enfim, a virtuali-

dade terreiro convoca possibilidades de atualização urbana.  Não 

apenas como resgate de tipologias antigas (terreiros do Paço, 

Lisboa; Paço de Jesus, Salvador), ademais em contínua mudança 

e re-inserção na paisagem e funcionamento das cidades. Não imi-

tação, nem identificação, mas captura: a rigor, dupla captura de 

segmentos heterogêneos e objetos parciais, desativados e desvia-

dos para serem usados para outros fins, fins que não preexistiam 

anteriormente, nem podem ser pré-identificados por esquemas 

prontos, mas que só nascem em sua própria efetuação17. 

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

Obra de Hélio Oiticica, é uma capa que envolve e transmuta, 

como uma roupa-pele, o sambista em um lance estético, e, assim, 

reúne transitivamente o mundo da favela-vida e do asfalto-

arte. Fazer o corpo brincar ao propor que os usuários desta obra 

dançassem ao vesti-la não apenas rompe com todos os suportes 

tradicionais — o quadro, a escultura —, como, por isso mesmo, 

só ganha sentido quando encorpado/incorporado. Então, coes-

sencial ao poder de inverter posições sociais18, o que interessa 

ao parangolé não é o aspecto formal (imagem), mas a vivência, 

modos de vida, que podem desarrumar uma ordem estabelecida. 

Daí o lance fundamental: o parangolé só existe em movimento. 

A obra requer aí a participação corporal direta; além de revestir o 

corpo, pede que este se movimente, que dance em última análise 

(Jaques, 2008). Cessado o movimento-dança, o ato se conclui e 

desativa e devolve o objeto a sua precariedade (e potencialidade) 

constituinte.  

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

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

dançarem.
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Acampamento Ersilia,  

uma casa feita de ideias 

assentado no vão livre 

do MASP, onde pessoas 

artistas começaram a 

morar em contrução do 

próprio espaço.

vão livre

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

Encaminhamentos: seguir e cruzar linha-gens

Se, como sugere Sauvagnargues (2004), estado larvar supõe 

matéria intensa e não formada que ainda não se configurou 

enquanto composição estável, e que apresenta, portanto, um 

coeficiente mínimo de organização, por isso mesmo, ela é capaz 

de suportar grandes modificações e, assim, atualizar um grande 

número de formas (dramatizações espaciotemporais, diferen-

çações locais). 

Por outro lado, é certo: devir (terreiro, por exemplo) não 

significa abandonar o que é — espaço central ou periférico, rural 

ou urbano, público ou privado, contínuo ou fragmentário — para 

se tornar outra coisa — imitação, identificação —. Implica, sim, 

como visto, encontro e deslocamento, aliança e acoplamento, 

multiplicidade, e diferenciação. Em outras palavras, heter-

ogênsese.

Nessa altura caberia perguntar se, então, é possível imagi-

nar espaços urbanos que, quase diagramas (isto é, mapa ou plano 

abstrato de capacidades e/ou potencialidades virtuais, ou mesmo 

máquinas lavares), funcionem como meio de experimentação 

justo por incitar e suportar colisão e desvio de usos e sentidos, 

sem se dilacerarem, 

Do mesmo modo, em pressuposição recíproca com a 

indagação anterior, se poderia perguntar como fazer linhas, ou 

linhagens de projeto, devir. Se, as singularidades morfológicas e 

conectivas de um dado território são matérias a serem seguidas, 

cabendo ao itinerário correspondente sugerir as linhas de sua 

própria transformação20, estas ganham potência de fuga quando 

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

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

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

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

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

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

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

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

sequer suas relações.

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

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

encontrar com uma linhagem técnica que vem de Kuwait, de Córdoba, de Berlim, 
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conjugadas com linhagem técnica, conceitual, programática, que 

vêm de outros lugares. B. Tschumi, dos bons tempos, refletindo 

sobre estratégias de confrontar a arquitetura com um programa 

urbanístico, propunha dois modos mais fecundos de se fazer 

isso21, modos que talvez possam ser delineados pelas figuras cor-

respondentes a:

camadas-estratos históricos e talvez adicionar outros, derivados 

de outro lugar, cidade, parque etc.

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

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

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

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

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

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

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

cujas “condições exteriores são puramente contingentes, o resultado incidental 

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

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

London, New York: Prestel Verlag, 2004).

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

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

convencionais: 

 composição: desenhar uma construção segundo um inspirado gesto 

arquitetural 

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

pletar o texto, escrever nas margens
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 Reprodução 

do Hospital de Veneza 

de Le Corbusier

 Térreo e 

implantação

-

strato para fazer a mediação entre o sítio e suas especificidades/

rugosidades e outro, algum outro conceito, para além do fato 

urbano ou do programa.

Ainda que estas figuras suponham uma série de questões 

(graus de complexidade programática e coerência formal e sua 

relação com a variação de escalas arquitetônicas e urbanísticas), 

por isso mesmo, ou seja, pela própria ambiguidade da transição-

transação — entrecruzamento e cross-fertilization — que supõe, 

e não por uma questão de forma ou função, é que o encontro 

das linhas tem poder de afetarem-nas mutuamente mediante não 

por que são, mas por aquilo que elas dão, naquilo que elas dão22, 

fazendo ambas devirem. Nesse processo as relações de sólidos 

e vazios, de latitudes e longitudes, de velocidades e lentidões, 

de intensidades e durações, podem passar a funcionar e variar 

compostas e recompostas pelos indivíduos e pelas coletividades 

por vir.

Dessa perspectiva que diz menos respeito ao que as coisas 

são ou parecem e mais ao que elas podem fazer, (less concerned 

22 G. Deleuze, Epinosa. Filosofia prática. São Paulo: Escuta, 2002
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what things look like and more concerned with what they can 

do23), talvez se possa pensar avançar linhas de futuro da cidade, 

de uma parte da cidade, não através de códigos e regras ou es-

tados predeterminados, mas fixando pontos, linhas e superfícies 

de serviço e mobilidade, acesso e estrutura, segundo padrões de 

interconexão e associação que embutem possibilidades de cresci-

mento, diminuição, mudança e transbordamento.

No limiar ou fronteira entre edifício-cidade, uma linhagem 

projetual —mat project24—, apropriada e estendida entre outros 

pelos Smithsons, pode apontar e avançar as potencialidades da 

baixa determinação, do baixo índice de ordem de uma estrutura 

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

Princeton Architectural Press, 1999.

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

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

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

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

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

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

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

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

Bernard Tschumi

arquitetônica-urbanística. Seu traço distintivo seria constituir 

produto (ou processo) arquitetônico, urbanístico, que consiste 

em (construir) uma trama de elementos programáticos e circu-

latórios, um jogo de sólidos e vazios estabilizados segundo uma 

ordem geométrica legível, mas cujas “condições exteriores são 

puramente contingentes, o resultado incidental de superposições e 

interconexões [ocorridas] em seu interior25.

A concepção do projeto-mat(riz) supõe derivações, bifur-

cações, sobreposições  e prolongamentos da própria matéria que 

opera, visando à produção de campos diagramáticos / per-

formáticos, nos quais, mesmo supondo um grau mínimo (zero) de 

ordem, programa, acontecimentos e atividades possam se realizar, 

agenciar ou atualizar de forma contingente, imprevista e múltipla 

(qualidades que parecem melhor responder aos devires e dúvidas 

da contemporaneidade). Por aí se pode traçar um itinerário que 

seguindo, entrecruzando e fertilizando reciprocamente linha(gen)s 

tecnológicas e expressivas concretas, talvez passe longe tanto do 

laissez faire arquitetônico ou urbanístico quanto da a imposição 

buro-tecnocrática de uma forma exterior à realidade em oper-

ação.

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

Se agora fosse preciso arriscar respostas (de qualquer 

maneira, tanto mais ponto de partida que de chegada) a respeito 

de singularidades, operações e traços de qualidade pelas quais o 

espaço urbano pode devir metaterritório uma noção que talvez dê 

conta do desafio é a de incompletude ou inacabamento, para sig-

nificar um processo ou estado de coisa igualmente em formação 

(em estado embrionário) e eternamente inconcluso (justo por sua 

abertura a uma espécie de renovação de alianças, encontros ou 

conexões transversais de objetos parciais heterogêneos de toda 

ordem).   

Pode-se dizer agora (por ora) que metaterritório implica, 

então, grau zero de forma e código, onde a ambiguidade, a 

ineficácia e a desobediência, constituindo paradoxais protoco-

los de acesso e catálise de relações imprevisíveis, dissolveriam 

os limites, barreiras e fronteiras político-espaciais, aumentando 

a mistura das partes envolvidas, e assim ampliando o campo de 

liberdade e experimentação da coletividade na cidade.  

Metaesquema II

Hélio Oiticica-1958
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