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“A confecção de mapas psicogeográficos e até simu-

lações, como a equação – mal fundada ou completamente 

arbitrária – estabelecida entre duas representações topográficas, 

podem ajudar a esclarecer certos deslocamentos de aspecto não 

gratuito mas totalmente insubmisso às solicitações habituais. Há 

pouco tempo, um amigo meu percorreu a região de Hartz, na 

Alemanha, usando um mapa da cidade de Londres e seguindo-

lhe cegamente todas as indicações.” 

DEBORD, Guy. Introdução a uma crítica da geografia 

urbana.

Parque Dom Pedro II, várzea do Carmo, situação urbana tão 

non sense, tão inclassificável, que para encará-lo como problema 

temos que lançar mão de processos os mais heterodoxos. Não 

se trata de adotar o sugerido pelos situacionistas na colocação 

a cima. Trata-se de ampliarmos os campos e concentrarmos a 

observação. Não propomos sobreposições de topografias nem 

usarmos o mapa de Londres em São Paulo, propomos mapear 

comportamentos distintos de um território tão atípico quanto es-

pecífico, quanto genérico nas metropoles industriais em processos 

de mutação.

Dar conta da complexidade de um vão daquelas proporções 

incrustado junto ao Centro da cidade requer a superposição de 

análises e percepções distintas, nenhuma prancha gráfica, nem 

conjuntos estáticos entre as partes, possibilita uma base analítica 

para proposições neste absurdamente grande terrain vague.

A opção pelo PDP para o workshop internacional em São 

Paulo, com a participação de estudantes vindos de países difer-

entes e de realidades urbanas bem menos tensas e densas, foi 

PDP - M . A . P . O . G . R . A . F . I . A

Jorge Bassani 
FAUUSP
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provocar, de fato, um shock, apresentar uma situação que, embora 

configura-se como estandar de condição metropolitana contem-

porânea, provocasse intenso grau de estranhamento.

As indefinições para o PDP constutui-se na principal moti-

vação para a escolha. O curto prazo de uma semana é impossível 

para quem o vê pela primeira vez fazer interpretação urbanística, 

propor uma intervenção seria mais difícil ainda. Mesmo desprovi-

do de caráter simbólico ou funcional, o buraco negro do Parque se 

apresenta como um dos nós de transportes centrais da metrópole. 

Mas, como situação propícia para práticas psicogeográficas 

e interpretações topológicas é um universo de possibilidades e, 

ainda, pode ser conduzido por métodos mais imediatos amparados 

na percepção física, derivas, leituras em esquemas e sistemas e nas 

reflexões coletivas dos grupos de trabalhos, caleidoscópicas por 

natureza, portanto abertas a experimentação.

O núcleo FAUUSP ao propor a área do PDP e o tema entre 

o local e o global pretendeu oferecer uma condição especial de 

experimentações, com potência ainda não vivenciada pelos 3 

workshops anteriores realizados em cidades bem menores. A 

RED-PUC, uma rede internacional engendrarda para estudar as 

problemáticas urbanas contemporâneas a partir das heterologias, 

estruturada em núcleos muito diversos e atraídos exatamente pela 

diversidades de pesquisas e métodos é o panorama mais adequado 

a estas experimentações e as discussões delas advindas.

Em relação às diversas linhas de pesquisas da RED, o PDP 

em suas patologias de contemporaneidade difusa oferece com-

plexidade adequada aos estudos dos diversos nodos. O caráter 

Zona leste e Parque 

Dom Pedro II vistos do 

alto do edifício Altino 

Arantes
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rizomático da situação urbana inomiável, sem qualquer traço ma-

tricial, e suas possibilidades de platô as colocam como objeto de 

estudo privilegiado. Especificamente para o Núcleo FAU, dedicado 

às mapografias temáticas e suas sobreposições em nível de mapas 

topológicos e cronotópicos, o PDP configura uma realidade com 

complexidade que exige outros procedimentos investigativos 

além dos métodos mecanicistas para analisar e projetar a cidade.

O que hoje chamamos de Parque é, em verdade, uma mor-

fologia indefinível, mas mesmo assim, podemos dizer que é uma 

morfologia, amórfica e sem significado, porém as vias expressas 

que o saltam em viadutos o colocam na lógica da malha viária 

estruturadora da cidade, porém distante de outros usos e usuários. 

O terreno disprovido de significado pelo isolamento proporciona-

do pelo sistema viário só faz sentido na lógica viária lá implan-

tada.

Mas o parque também é plataforma de aterrisagem para 

quem chega de transporte coletivo vindo do L e SE. Estação de 

metrô, terminal de ônibus, expresso Tiradentes, todos nas bordas, 

ignoram o centro do antigo parque e promovem enxames hu-

manos subindo a colina do Patio no rush matutino e no sentido 

contrário no vespertino.

Terminal é uma palavra apropriada para a chegada de ôni-

bus ao Centro vindo da Zona Leste. Como o outrora porto lá lo-

calizado, as multidões aportam no terminal, não existe conexão, 

é o fim de um tubo, a Radial Leste, não respira o percurso dos 

bairros à cidade. A chegada é o topo da Colina, pela Ladera Gen-

eral Carneiro.
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Na margem oposta, Retortas, Gazômetro. Assim como nos 

extremo Norte e Sul da área (Palácio da Industrias e Quartel em 

ruínas) a presença do patrimônio histórico da cidade que flutuam 

perdidos no terrain vague que não permite enraizamento algum.

A distribuição dos elementos desconectados pelo teritório 

produzem uma planta esquizofrênica e amórfica, autista em 

relação às duas margens, à Leste os tradicionais bairros operários 

da Mooca e Brás e à Oeste o próprio Centro histórico da cidade!

Entretanto, para um quadro analítico da situação devemos 

sobrepor a esta planta não só a paisagem configurada, como tam-

bém os movimentos sobre o solo, da mesma forma que os regis-

tros das condições de usos, sejam os sociais sejam os marginais e 

undergrounds, os indícios do sítio natural, as condições geográ-

ficas e geourbanas da construção da cidade. As superposições do 

diversos mapeamentos, nas diversas técnicas e suportes, registros, 

representações e simulações das condições heterológicas urba-

nas constiuti a base para analises multidisciplinares visando a 

intervenção no território, não o projeto total, mas situações que 

promovam a urbanidade e a conexão entre setores fundamentais 

para a própria história e permanência da cidade.

Entre o global e o local      
 O interno e o externo às superfícies urbanas

Nas últimas três décadas presenciamos uma grande 

produção teórica sobre a cidade vinculando sua condição e, 

principalmente, sua reprodução, à teorias muito complexas da 

lingüística, literárias e filosóficas. Já vimos isto antes no século 

XX, as aproximações do urbanismo à biologia (os organismos 

urbanos ou as árvores de Alexander), ou à antropologia (nos 

últimos CIAMs), contudo foram contatos muito superficiais e 

retóricos com as outras ciências, hoje temos um intrincamento 

bem mais severo e contatos estruturais entre as áreas do conheci-

mento.

Parecem tentativas de fusão do mundo da ficção, da litera-

tura, com o mundo da realidade. 

A Revolução Digital propiciou ferramentas especulativas e 

simulações para estas fusões. As análises das linguagens literárias 

ou psicanalistas acomodam-se modelicamente às estruturas 

construídas das cidades quando assentadas nas plataformas da 

linguagem numérica dos computadores, pois tudo é questão de 

representação e linguagem. 

Parque Dom Pedro II

Rua da Mooca
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No mesmo período a complexidade metropolitana atingiu 

patamares que a retiram do saber específico e disciplinar, as for-

mas urbanas de vida e as carências ambientais para sustentá-las 

não cabem nas respostas de um único saber.

Contudo, os urbanistas continuam a projetar a cidade e 

construí-la. Possivelmente, agora, dialogando mais com outras 

ciências e outras lógicas, mas continuam a fazê-lo sobre suas 

representações e modelos geométricos cartesianos.

Por vezes, as reflexões trazidas das teorias complexas das 

ciências humanas e matemáticas mostram-se pouco produtivas, 

no sentido primário do termo, ou seja, demonstram certa queda 

para a divagação e a esterilidade prática. Mas não é sempre assim 

e, aparentemente, é urgente que novas lógicas sejam aplicadas 

ao entendimento e a reprodução material da cidade enquanto 

ambiente humano.

Aproximações

“Não há nenhuma realidade pré-discursiva. Cada reali-

dade se funda e se define por um discurso”.

Lacan.

Existe uma área do conhecimento humano que se dedica a 

entender as estruturas do pensamento e da percepção da reali-

dade, às vezes, as estruturas do pensamento na percepção da re-

alidade. Uma área que não intervêm no meio físico ou manipula 

matérias, mas decididamente interage de variadas formas com as 

disciplinas que se dedicam ao mundo físico. Nesta área localizam-

se, a lingüística, a psicologia, as ciências sociais, as teorias da 

comunicação e das artes e, especialmente, a filosofia, que a partir 

da modernidade passou a permear com todas elas e muitas outras.

São conhecimentos aplicados ao entendimento do pen-

samento, do cognitivo, do juízo, das formas de entender e agir 

sobre o meio físico e social. Para nós, neste texto, nos interessa 

sobremaneira o entendimento, as formas de enxergar a cidade, 

como meio físico-social e ambiente construído. Não propomos o 

exame minucioso das relações entre as teorias e metodologias do 

urbanismo com esta área do conhecimento. Trata-se de idéias de 

extrema complexidade, não daríamos conta aqui. O que propo-

mos é identificar algumas portas para o estudante de arquitetura 

e urbanismo, ainda não iniciado, penetrar nesta esfera dos de-

bates sobre a cidade contemporânea.
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Entradas com o objetivo de gerar problematizações da cidade 

embasadas por um enxergar-como mais do que um saber-como, as-

sim entendemos o que é apresentado por estas aproximações entre 

as teorias do urbanismo e as filosofias, algumas trataremos a seguir. 

Rizomas e Platôs

O filósofo francês Gilles Deleuze (1925-95) não aponta seus 

pensamentos para a cidade, objeto físico, e muito menos para os 

mecanismos de sua construção. Deleuze é filósofo no sentido es-

trito, professor de História da Filosofia por muitos anos, estudioso 

de Spinoza e Nietzsche. A aproximação com Felix Guattari (1930-

92) no final dos anos 60 o aproxima da psicanálise e forma uma 

parceria muito fértil, da grande produção faz parte a obra “Mil 

platôs – capitalismo e esquizofrenia” de 1980.

Conceitos desenvolvidos na obra como rizomas, platôs e 

desterritorialização foram incorporados com frequência ao vocab-

ulário urbanístico. E não só ao urbanístico, mas a vários outros, 

a salientar o da geografia. Mil Platôs trata do conhecimento, do 

uno e dos múltiplos, certa ruptura com o dualismo sujeito-objeto; 

sua leitura remete mais à psicanálise do que aos territórios do 

urbanismo ou da geografia.
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No entanto, os conceitos como estão formulados pela 

dupla de filósofos encontram um paralelo de fundamentos com 

a complexidade apresentada pela situação metropolitana após o 

esgotamento dos métodos modernistas para se analisar e projetar 

a cidade: “Um rizoma não começa nem conclui, ele se encontra 

sempre no meio, entre as coisas, inter-ser, intermezzo”1.

“Os rizomas obedecem a certas característica aproximati-

vas:

1° e 2° - Princípios da conexão e de heterogeneidade: 

qualquer ponto de um rizoma pode ser conectado a qualquer 

outro e deve sê-lo...

3° - Princípio de multiplicidade: é somente quando o 

múltiplo é efetivamente como substantivo,...

4° - Princípio da ruptura a-significante: contra os cortes 

demasiados significante que separam as estruturas, ou que 

atravessam uma estrutura...

5° e 6° - Princípio de cartografia e de decalcomania: um 

rizoma não pode ser justificado por nenhum modelo estrutural 

ou generativo...”

Gilles Deleuze e Félix Guattari 2

Rizoma é o anti-matricial, o que vai além do modelo e do 

genético. A complexidade do pensamento de Deleuze e Guat-

tari deve ser esmiuçado na própria obra e no grande número de 

interpretações relacionadas à outras disciplinas produzido nos 

últimos anos. Entretanto, o chamado promovido pelos autores 

no sentido de abandonar as lógicas binárias e simplificadoras 

oferecem um campo fértil para pensarmos as condições e práticas 

do urbanismo contemporâneo e sua capacidade de transformação 

das cidades. A conceituação dada por eles a “platô” encaixa-se 

perfeitamente tanto à produção projetual das intervenções urba-

nas recentes, quanto à sua crítica.

“Chamamos ‘platô’ toda a multiplicidade conectável com 

outras hastes subterrâneas superficiais de maneira a formar e 

estender um rizoma.... Cada platô pode ser lido em qualquer 

posição e posto em relação com qualquer outro”.

Gilles Deleuze e Félix Guattari 3

Mapas e rizomas – Ao propormos a condição de morfo-

1 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil  Platôs – capitalismo e esquizo-

frenia, vol 1. Trad,: NETO, Aurélio G.; COSTA, Célia P. Rio de Janeiro, Ed. 34, 

1995. P.15.

2 idem. p.15-21.

3 Idem. P.33.
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logia vaga e desterritorializada do PDP para os debates no 4º. 

Workshop da RED-PUC em São Paulo, propomos sua percepção 
e prospecção na condição de platô. O PDP enquanto platô a 
procura de conexões, propomos pensar suas hastes para formar e 
estendê-lo em rizoma. Para tanto, abrir mão dos decalques - no 
nosso caso, as plantas-padrão da cidade e as respostas prontas do 
urbanismo – e fazer mapas, distanciar-se da noção de árvore para 
o PDP: “A árvore articula e hierarquiza os decalques, os decalques 
são como folhas de uma árvore”4.

À margem dos modelos abstratos aplicados ao estudo dos 
rizomas na condição metropolitana, propomos uma possibilidade 
ensaística metodológica, os mapas como condição aberta de estu-
do a priori da conceituação, uma base de assentamento, represen-
tações táteis da condição urbana. Algumas formulações pinçadas 
de Mil Platôs, mais que a imprudente proposta se fornecer bases 
teóricas para este momento, procuram conduzir a um posiciona-
mento perante o fato urbano, uma plataforma para a experimen-
tação metodológica. E, sem dúvida, elas têm esse potencial:

“Diferente é o rizoma, mapa e não decalque. Fazer o mapa, 

não o decalque. Ele contribui para a conexão dos campos, para 

o desbloqueio dos corpos sem órgãos, para sua abertura máxima 

sobre um plano de consciência. Ele faz parte de um rizoma. 

O mapa é aberto, é conectável em todas as suas dimensões, 

desmontável, reversível, suscetível de receber modificações con-

stantemente”.

Gilles Deleuze E Félix Guattari 5

Claro, nos referimos ao metodológico nessa condição 
experimental, sem a ortodoxia do tradicional planejamento ur-
bano, não de forma a ignorá-lo, mas de ampliar os horizontes de 
análises. As relações observadas nos confirmam estas experiên-
cias metodológicas, como exemplificam de forma contundente 
as aproximações entre anunciações de Deleuze e Guattari com os 
procedimentos artísticos, políticos, urbanísticos do Situacionismo. 
O trecho abaixo, se destacado do contexto neuro-linguístico, é a 
própria descrição da ilustração para Naked City de G. Debord.

“Ele pode ser rasgado, revertido, adaptar-se a montagem 

de qualquer natureza, ser preparado por um indivíduo, um 

grupo, uma formação social. Pode-se desenhá-lo numa parede, 

concebê-lo como obra de arte, construí-lo como ação política 

ou como uma meditação”.

4 Idem. P.21.
5 Idem. P.23.
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Gilles Deleuze e Félix Guattari 6

Cronótopos

A linguística russa no primeiro período soviético construiu 

uma grande teoria sobre a análise das estruturas internas à lin-

guagem, aplicável tanto às artes como às demais atividades hu-

manas e, também, à cidade na condição de texto, de linguagem, ou 

de espaço de congestão das linguagens. Genericamente reconhecido 

como escola do método formal, as teorias foram abrigadas em dois 

grupos principais, o Círculo Linguístido de Moscou e o OPOYAZ - 

Sociedade para o Estudo da Linguagem Poética - de Leningrado.

“A escola de estudo do método formal praticamente é 

formada a partir do panorama descoberto pelas vanguardas 

artísticas, do Cubo-futurismo ao Construtivismo: “toda a atu-

ação dos futuristas russos estava encaminhada para a pesquisa 

de uma linguagem..., já em 1.913, o grupo cubo-futurista pub-

lica uma ‘Declaração da palavra como tal’, expressão que seria 

usada pelos formalistas para indicar a necessidade de um estudo 

puramente formal da linguagem”.

6 Idem. P.21-22.

The Naked City, 

illustration de 

l'hypothèse des plaques 

tournantes - Guy 

Debord em 1957
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Boris Schnaiderman 7

Os primeiros escritos teóricos de Victor Chklóvski com 
este teor aparecem a partir de 1914 e conterão os princípios das 
teorias defendidas pelos dois principais grupos que contavam 
com intelectuais como: Chklóvski, Eikhenbaum, Jackobson, Ossip 
Brik, Arvatov, Bakhtin e outros. Ao lado de especulações sobre as 
gêneses da linguagem e da crítica literária, os formalistas deix-
aram uma enorme obra sobre a operação da linguagem na obra 
artística, o processo (proun), os materiais e suas relações. Dos 
desdobramentos destas gostaríamos de levantar alguns aspectos 
que emergem como substanciais para a discussão sobre a cidade 
contemporânea.

Embora as teses dos formalistas nos remetam inicialmente a 
um estudo quase que de pura morfologia, é importante frisar que 
toda a teoria formalista visa basicamente o estudo das relações 
entre os elementos sintáticos e semânticos da obra artística e as 
respectivas formas de percepção. O que os diferencia dos métodos 
tradicionais de apreciação da arte é a eliminação de simbologias 
filosóficas ou religiosas embutidas na leitura do signo artístico, e 
a aproximação das questões específicas da materialidade da arte, 
sua estrutura e construção. “à tradicional divisão entre forma e 
conteúdo, diferenciando entre momentos estéticos e não-estéticos 
na arte, se opunha outra divisão entre material e método”8.

A ampliação dos valores cognitivos da arte proporcionada 
por suas qualidades sintáticas é o que motiva Chklóvski na maior 
parte de sua teoria. O estranhamento por ele colocado é, em 
última instância, a retirada do objeto (signo) de um contexto que 
lhe atribui um valor restrito e automático para outro em que ele 
opera com significados variáveis. Para Chklóvski: 

“A arte é feita para dar a sensação de coisa enquanto 

coisa vista e não enquanto coisa reconhecida; o procedimento 

é o procedimento da representação insólita das coisas, é o 

procedimento da forma confusa que aumenta a dificuldade e a 

duração da percepção”.

Victor Chklóvski 9

7 Schnaiderman, Boris. A poética de Maiakóvski (2 ed). São Paulo: Per-

spectiva, 1984, p. 164.

8 Strigalev, Anatoli. ‘De la pintura a la constroción de la materia’. In: 

SALVADÓ, Tom (org.). Constructivismo ruso. Trad.: G. Baravalle. Barcelona: Ser-

bal, 1994. P.144.

9 Chklóvski, Victor. In: FERRARA, Lucrécia D’Acrécia. A estratégia dos 

signos. São Paulo: Perspectiva, 1981, p.34.
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Ou seja, a arte é procedimento e relação entre os materiais 

e o artista é o “instigador da revolta das coisas”. De tal maneira 

os signos adquirem a autonomia absoluta chegando a um signo 

puro que deve ser lido a partir das relações que estabelece com 

os outros signos no contexto que lhe é atribuído. A arte “é pura 

forma, não é objeto, não é material. De modo que a escala da 

obra, o significado aritmético do numerador e o denominador 

são insignificantes: o que importa é sua relação”10, tal como na 

cidade e suas escalas.

Nas condições que estão dadas pela contemporaneidade 

às artes e à cidade, e nas condições que se colocam as teorias 

formalistas em relação à linguagem construída, podemos, com 

relativa tranquilidade, sem se estender demais em justificativas, 

ampliar as colocações para a análise da construção e percepção 

do ambiente urbano.

Mikhail Bakhtin, do OPOYAZ como Chklóvski, formulou o 

cronótopo (crono = tempo / topo = lugar), a unidade de tempo-

espaço que possibilita o acontecimento na literatura. Quando as 

duas noções se cruzam estabelece-se a ação, mais, se estabelece 

as condições estéticas, estas são inerentes a esta conjunção. A 

análise literária de Bakhtin apóia-se na identificação do cronó-

topo – ou dos vários cronótopos -  da obra na criação da atmos-

fera, ou do gênero, e das suas potencialidades para conduzir o 

percurso tempo-espacial histórico. O momento histórico funda-

menta sua avaliação da linguagem. As noções de trans-linguística 

e inrer-textualidade são atribuídas a sua teoria na medida em que 

nega a linguagem como sistema uno e de repetição constante. 

“Mesmo a forma mais elementar de cronótopo, a aventu-

ra abstrata, está sujeita a condições inter-textuais e históricas 

que transformam qualquer apropriação das suas características 

repetíveis numa elocução, isto é, num texto com um significado 

particular numa situação específica”.

M. Bakhtin 11

As idéias do signo puro e do cronótopo, além de encontrar 

paralelos com o discurso não matricial dos rizomas, também am-

plia as possibilidades de leitura da forma urbana e das expressões 

que ela comporta, tanto em sua condição inter-textual, o discurso 

formado por linguagens diversas, quanto pelo corte no tempo-

10 Chklóvski, V. In: Ferrara, L. Op. cit, p. 145.

11 Bakhtin, M. M. The Dialogic Imagination: Four Essays. Ed. Michael 

Holquist. Trans. Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin and London: Univer-

sity of Texas Press, 1981.p 118

Travessia da linha 

férrea no Pari
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espaço da história e do momento, do crônico e do sincrônico na 

análise do urbano. 

A Topologia de Lacan

Podemos aproximar a tentativa de Mil Platôs em figurar 

uma geografia do pensamento, utilizando a figura biológica do 

rizoma, com as do médico neurologista Jacques Lacan (1901-

81) em desenhar as geografias do consciente e do inconsciente 

utilizando-se da matemática, mais especificamente da Topologia. 

Lacan talvez seja mais complexo que Deleuze e Guattari, 

suas idéias anunciadas nos Seminários e depois transcritas e 

publicadas são propositadamente nebulosas com sentidos que se 

chocam, são de uma continuidade pouco explícita, sugerem este 

grau de indefinição dos significados, ou da impossibilidade de 

significados definitivos.

Tal postura nos indica claramente que a aplicação lacani-

ana da topologia é bastante aberta em interpretações e bastante 

específica na aplicabilidade psicanalista.

Topologia é a matemática da continuidade permanente, é 
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o estudo matemático dos espaços topológicos, se aproxima da 
geometria por também se debruçar sobre figuras desenháveis. 
No entanto, enquanto a geometria estuda figuras – nas três 
dimensões – em formas constantes e estáveis, a topologia estuda 
formas em transformação e instáveis. A topologia, grosso modo, 
se dedica à elasticidade das formas. Também podemos associar 
à geometria a mensuração e análise do espaço; enquanto que a 
topologia às relações definidas pelo lugar, pela liquidez contínua 
destas formas, pela relação complexa entre interior e exterior 
definidos por ela. É a matemática da fita de Möebius.

O termo é empregado em diversas disciplinas com sentidos 
ou aplicações variados, mas permanecer a idéia de uma ciência 
exata das relações. Usa-se o termo na Engenharia relacionado à 
análise combinatória; na Informática às disposições dos conecta-
dos às networks, topologia de rede; na Topografia, a modelação 
dos territórios. Diz-se mapa topológico, especialmente na Comu-
nicação-Visual, para os mapas esquemáticos de sistemas espa-
ciais, por exemplo, os mapas estampados no metrô com a sequên-
cia das estações; isto porque para a topologia é insignificante 
medidas ou distâncias e sim a relação seqüencial. Mais à frente 
usaremos a idéia do mapa topológico com outro sentido.

Somente a idéia da matemática das formas em transfor-
mação, dos exteriores interiorizados e suas representações e 
análises gráficas, já seria, em si, favoráveis às representações 
analíticas da instabilidade formal e semântica da cidade pós-
industrial e, também, para as especulações metodológicas aqui 
conduzidas. A arquitetura de edifícios das últimas décadas tirou 
partido das formas topológicas e do ferramental dos softwares 
paramétricos para viabilizá-la em projetos. Queremos ressaltar 

Figuras topológicas

Cross-Cap
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aqui sua utilização na arquitetura das cidades e na compreensão 

dos complexos fenômenos urbanos.

Neste sentido a dimensão da psicanálise, do foco no in-

consciente, sugerida por Lacan – a parte todo o uso disciplinar 

psicanalítico – veste a topologia de um caráter investigativo 

do lugar-ambiente, do lugar real, da percepção, da construção 

de significados. Assim introduzimos duas questões bem iniciais 

da topologia na psicanálise lacaniana e seu imenso e complexo 

estudo.

A primeira é a divisão antagônica de significante e signifi-

cado. Para a desconstrução deste antagonismo Lacan utiliza-se 

das teorias da lingüística de Ferdinand de Saussure, toda a obra 

de Lacan dialoga intensamente com a lingüística, não poderia 

ser diferente, além de Saussure, Lacan estudou também o russo 

Jakobson. De Saussure ele partiu da figura da folha de papel com 

a palavra significante escrita de um lado e significado de outro 

para escrevê-las nas duas superfícies opostas da fita de Möebius. 

Ou seja, Lacan cria uma imagem onde significante e significado 

são instâncias que se confundem - ou se relativizam no espaço - 

e dão continuidade uma à outra.

O mesmo se aplica a outras noções, consciente e inconsci-

ente, interior e exterior, sujeito e realidade. A topologia serve de 

instrumento analítico e representativo das complexas abstrações 

do psicanalista. Assim ele utiliza o toro (secção plana das formas 

topológicas), o croos cap (nó de estrangulamento das defor-

mações) e a garrafa de Klein (a montagem de espaços topológicos 

formados por dois croos caps). Esta última a mais perfeita ima-

gem física da dialética interior-exterior.

Fita de Moebius e 

Garrafa de Klein
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Lacan utiliza estes conceitos para a concepção de incon-

sciente presente na imagem do nó borromeano, a junção de 
três anéis unidos entre si, mas que a remoção de um deles faz 
os outros dois também ficariam livres. Lacan apresentou este 
enigma em um de seus Seminários, a solução seria a deformação 
topológica dos anéis:

“Cada um dos três círculos do nó borromeano representa 

umas das instâncias que compõe o aparelho psíquico: 

1) o simbólico, a combinatória sem substância que or-

ganiza os significantes; 

2) o imaginário, a dimensão do que se vê ou que se 

pensa que se vê dos objetos; e 

3) o real, aquilo que, por escapar à possibilidade de 

recobrimento total pelos significantes, permanece na zona do 

inominável”12.

A segunda questão é que para Lacan o real não é passível 
de representação, na medida permanece na zona do inominável. 
Uma interpretação nossa, não de Lacan, de aproximação às 
questões próprias do estudo da cidade e, principalmente, para 
uma atualização metodológica destes estudos, o real não é passív-
el de representação tal a sua condição de elasticidade e mutação, 
principalmente em sua transformação permanente no contato 
com o sujeito - individuo ou coletivo - e a apropriação que este 
faz de seus significantes.

Simplificando, Lacan se utiliza da topologia para o regis-
tro gráfico e analítico da forma mais insondável para a mente 
humana, o próprio inconsciente. Embalados por suas teorias e as 
outras apresentadas, podemos propor bases topológicas para com-
preensão da complexidade da forma urbana.

12 O MÁGICO DO REAL. Carla Tavares, Cláudio Mazur, Eduardo Bertolini 

e Laurette Ribeiro. In: http://www.psicanaliselacaniana.com/estudos/magicoreal.

html

Unidade Tripartide  

Max Bill  
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Mapografia

A inspiração é situacionista impulsionada pela filosofia e 

psicanálise contemporâneas. Fazer mapas a partir da experiência 

com o urbano, a partir do contato com a realidade inclassificável, 

uma experiência perceptiva, corporal, sem, contudo, desprezar o 

comportamento analítico e o repertório técnico. O que mais nos 

inspira nos situacionistas é o posicionamento perante o mundano 

do urbano em suas potencialidades poéticas e políticas. Mas, tam-

bém, uma parte dos métodos, uma parcela considerável de textos 

como a Teoria da Deriva ou o Programa para um Novo Urban-

ismo fornece questões explícitas de metodologia: 

“O campo espacial da deriva será mais ou menos vago 

ou preciso segundo a busca do estudo do terreno ou resultados 

emocionalmente desconcertantes. Não há o que se descuidar, já 

que estes dois aspectos da deriva apresentam múltiplas interfer-

ências, e que é impossível isolar um deles em estado puro... Se 

nos dedicarmos à exploração direta do terreno é que preferimos 

a busca de um urbanismo psicogeográfico”.

Debord, Guy 13 

Apontamos questões metodológicas em uma teoria tão 

libertária e criativa quanto a da Deriva motivados pela necessi-

dade, aqui colocada, de compor procedimentos mapográficos para 

o entendimento das condições urbanas. Fazer mapas, atividade 

meio e atividade fim, é colocada como processo de entendimento 

e descobrimento das pulsações do ambiente urbana com a finali-

dade de intervenção urbanística que considere estas pulsações, 

um urbanismo psicogeográfico. Porém não só no sentido etéreo 

do termo, mas, ao contrário, como intervenção no cotidiano, 

política como propunha Debord.

De tal forma são propostos os mapas, como representações 

de um escaramuçar do território urbano, um cavar ou dissecar 

dos ambientes da cidade por meio da deriva e da agudeza da 

percepção. Esta é a inspiração situacionista e a plataforma para 

formas mais abrangentes e profundas de análise da condição 

sócio-material da cidade. A deriva deve ser praticada e aprendida:

“O ensino da deriva permite estabelecer os primeiro quadros 

das articulações psicogeográficas de uma cidade moderna. Além 

do reconhecimento de unidades de ambiente, de seus compo-

13 Debord, Guy. Teoria da deriva. 1958. Texto publicado no nº. 2 da 

revista Internacional Situacionista em dezembro de 1958.   In: http://br.geocities.

com/anopetil/teoriaderiva.htm

O Centro, fraturas 

e conexões com o 

“vetor Leste”
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nentes principais e de sua localização espacial, se percebe seus 

eixos principais de caminhos, suas saídas e suas defesas. Chega-se 
assim à hipótese central da existência de placas giratórias psico-

geográficas. Medem-se as distâncias que separam efetivamente os 

lugares de uma cidade que não têm relação com o que uma visão 

aproximativa de um plano urbano poderia perceber”14.

Como na ilustração de Naked City15, a postura situacionista 

rompe com relações hierárquicas e sectárias substituindo-as por 

novas relações amparadas na percepção complexa da cidade, 

uma flanerie além de poética e filosófica, como fora a de Baude-

laire, também política e técnica, pois não se conforma em fruir 

as dinâmicas urbanas, mas, principalmente, atuar e transformar o 

seu cotidiano.

As teorias e manifestos situacionistas datam dos anos de 

1950 e 60, estão marcados pelos signos da época, mas também 

apontam para um futuro, muito de seus enunciados vieram 

compor parcela significativa das discussões sobre a vida urbana 

até os dias de hoje. Contudo, é impossível que contemplem as 

configurações das cidades pós-industriais, globais ou o nome que 

dermos para esta cidade em mutação no final do século, processo 

que coincide com os desenvolvimentos da revolução digital. 

Os parâmetros sócio-econômicos agora são outros e a natureza 

urbana mais ainda.

A lógica da rede implantou-se na cidade com velocidade 

absurda, em menos de duas décadas as metrópoles passaram da 

lógica mecânica para a digital, tanto nas formas de produção 

e reprodução delas mesmas, quanto nas ocupações informais 

de seus territórios. A cidade, sua produção histórica de lugar a 

espaço e a território, passa agora a constituir uma rede de ter-

ritórios, ou territórios em rede.

Neste sentido tomamos como referência os conceitos de 

platôs e rizomas, como forma de observar os textos urbanos, suas 

inscrições e relações. Os conceitos apresentados no primeiro vol-

ume (na edição brasileira) de Mil platôs de Deleuze e Guattari so-

bre processos não matriciais e a reprodução rizomática fornecem 

14 Idem.

15 “The Naked City talvez seja a melhor ilustração do pensamento urbano 

situacionista, a melhor representação gráfica da psicogeografia e da deriva...As 

unidades estão colocadas no mapa de forma aparentemente aleatória, pois não 

correspondem à sua localização no mapa da cidade real, mas demonstram uma 

organização afetiva desses espaços ditada pela experiência da deriva.”( Breve 

histórico da Internacional Situacionista – IS (1), Paola Berenstein Jacques).
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possibilidades de novos entendimentos dos processos urbanos não 

representáveis pelas lógicas da objetividade técnica.

Para Deleuze, como já foi imensamente repetido, filosofia é 
“criar conceitos” e não repeti-los. É a filosofia da ação, do desejo 
e da experimentação. Ele é personalidade ímpar e cristalizada 
como referência em inúmeras áreas do conhecimento, das artes 
às ciências, entretanto, é a conjunção Deleuze+Guattari que nos 
interessa aqui e, mais ainda, a teoria dos múltiplos produzida por 
esta conjunção em Mil platôs.

Roberto Machado, em Deleuze, a arte e a filosofia, se em-
penha em demonstrar que não existem substanciais diferenças na 
filosofia de Deleuze pré e pós encontro com Guattari. Na argu-
mentação ele indica para mudanças puramente terminológicas e 
não conceituais da seguinte forma:

“Um exemplo importante de mudança que considero mais 
terminológica do que conceitual, ocorrida na época do encon-
tro com Guattari, diz respeito à palavra ‘interpretação’, utilizada 
por Deleuze constantemente na década de 60. (com Guattari)...
sempre para evitar a representação, e principalmente para criticar 
a psicanálise e a lingüística, Deleuze critica o procedimento de in-
terpretação em nome da ‘maquinação’ ou da ‘experimentação’.”16

Provavelmente Machado está correto em sua avaliação em 
relação à coerência e continuidade da filosofia de Deleuze; porém, 
para nós, que nos propomos a observar a cidade considerando a 
teoria dos múltiplos, criticar a noção de interpretação, substituin-
do-a pelas de maquinação e experimentação, não é, em absoluto, 
puramente terminológica. Ela é uma questão de fundamentação 
conceitual e, nos propósitos deste artigo, metodológica.

Portanto, se a filosofia de Deleuze continua a mesma, é 
a soma com o ativismo político e a psicanálise de Guattari que 
constituem o elenco de conceitos metodológicos que propomos 
aplicar na produção processual dos mapas. Mapas que criem con-
ceitos, que estabeleçam relações.

Na lógica das redes, da fragmentação exposta da cidade 
contemporânea, da sua realidade mutável e não representável, 
estabelecer relações significa reinventá-las (pensemos a geografia 
autista do PDP), significa entender os mapas como associações 
rizomáticas. Se os processos urbanos industriais e pós produziram 
uma infinidade de guetos, clusters e descontinuidades na cidade, 

16 Machado, Roberto. Deleuze, a arte e a filosofia. Zahar, RJ, 2009. P. 162
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o que ela nos oferece é essa infinidade de platôs em potenciali-

dades, precisamos de mapas que indique condições de ligações, 

estabelecer rizomas.

Mil platôs aponta para o processual do mapa, ao contrário 

do decalque, ao contrário da repetição e do vínculo matricial que 

exclui de maneira definitiva o que está fora de sua lógica. O mapa 

cria conceitos e cria outros vínculos por meio da maquinação e 

da experimentação em detrimento da representação/interpretação 

que promove a repetição.

A associação da imagem de  -city + mapas e processos 

psicogeográficos + teoria dos múltiplos + rizomas (ligações) + 

platôs (potencialidades) é estimulante. Fazer mapas como platôs 

em associações rizomáticas.

E como são estes mapas...?

Mapas topológicos. Já que nos é impossível a representação 

do real, tentemos uma aproximação mais contundente com a 

realidade. E fazer seus mapas.

Recorremos às noções de topologia com o objetivo de orien-

tar a produção material dos mapas. Em que sentido? 

Fazer mapas para estudantes de arquitetura - acostuma-

dos às bases cartográficas de projeto, as plantas cadastrais, a 

informação objetiva e restrita viário, quadras e parcelamento em 

representações bidimensionais - constitui uma atividade de sobre-

por informações também objetivas e estatísticas a estas bases, ou 

seja, mapear, um passo aquém de construir ou maquinar mapas. 

A topologia nos ajuda a observar outras relações além da escala 

matemática euclidiana. Também apóia uma visão de continuidade 

dos fenômenos como alternativa à sobreposição de planos de 

representação estáticos e incomunicáveis. O problema do mapa 

é como representar a flexibilidade forma-espacial e a interpen-

etração dos acontecimentos urbanos operados em um recorte 

definido da cidade.

Para encarar este problema é que propomos as noções de 

topologia, tanto as extraídas da matemática, como as utilizadas 

por Lacan. Enquanto área da matemática a topologia fornece 

instrumental para uma observação mais fluída da condição 

física urbana, é impossível para as plantas estáticas derivadas da 

geometria euclidiana e submissa à escala numérica fornecerem 

os dados de uma realidade tão dinâmica como a cidade atual. A 

topologia se estabelece a partir das formas elásticas e expansíveis, 
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seus elementos analíticos compõem-se da derivação, não da to-

talidade homogênea, as formas analisadas são aquelas resultantes 

do híbrido, as formas sem a oposição interior-exterior, onde cada 

um se seus pontos depende do desenvolvimento de todos, mas 

estabelece relações únicas e particulares com os demais, não ex-

iste o centro, ou o raio constante, menos ainda ângulos retos ou 

lados que obedecem um único regulamento. A forma topológica 

em desenvolvimento contínuo e expansivo é a própria forma 

urbana. A cidade como a garrafa de Klein, onde cada corte orto-

gonal nunca é igual a outro, a forma contínua e infinita porque 

sempre volta ao ponto de partida

Entretanto, não apontamos a topologia unicamente para 

enfrentarmos o problema morfológico, ou das representações 

seqüenciais. A aplicação que Lacan fez da topologia no sentido 

de demonstrar as relações intercambiáveis entre consciente e 

inconsciente nos abre horizontes muito mais férteis.

Não só de textos formais, objetuais, compõe-se a dinâmica 

urbana. Ela é feita da sobreposição de camadas experimenta-

das desde a contemplação distraída à usabilidade frenética. A 

cidade está no objeto e está no sujeito, não nos interessa mapear 

o objeto e, sim, as relações que o transformam em contato com 

o sujeito coletivo. O problema apresentado por Lacan para o nó 

borromeano: três aros interligados na situação em que se um 

deles for retirado os demais também fiquem livres. A resposta: a 

dobra entre eles, a mudança de nível (ou de camada). 

As dobras na forma urbana, ou a dobra na experimentação 

do objeto urbano, é o elemento de vínculo entre os fenômenos 

mapografados. Para Lacan, os três aros são os níveis do sim-

bólico, do imaginário e do real. Os três permanecem unidos, 

entretanto a retirada de qualquer um deles desvincula os outros. 

Os mapas vasculham e expõem as dobras, portanto os mapas 

também são materializações do simbólico, imaginário e real.

Contudo, estas materializações temporais não permanecem 

estáticas em sua condição, da mesma forma que para Lacan, os 

aros se organizam de forma diferente um dos outros e são inter-

cambiáveis, ou seja, cada organização entre eles é sempre tem-

porária, pois cada um pode assumir o papel de qualquer outro. 

Não existe limite mapográfico entre o imaginário ou o simbólico 

e o real. O mapa cria cidade imagens e realidades urbanas.

Esta condição nos leva a outra questão: A natureza do 

mapa, mapear o quê? Tudo o que couber em cada um dos aros, e 

tudo pode mudar de aro e ser observado como outra modalidade 
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de fenômeno e nova imagem mapográfica. Um exemplo: Podemos 

mapear o lixo de uma dada área urbana, este mapeamento é, 

em verdade, uma série de mapas, podemos ter mapas ‘reais’ do 

lixo e seu esparramento dimensional pela cidade, mas também 

podemos ter mapas reais da composição química deste mesmo 

lixo. Entretanto, podemos ter mapas simbólicos deste mesmo lixo, 

em relação ao sociológico ou ao cultural, ou mesmo ao mercado-

lógico. Da mesma forma mapografia imaginárias dos detritos que 

compõe a narrativa da sobrevivência nas cidades.

A análise mapográfica consiste da diversidade dos temas 

mapeados e das condições de mapeamento. Topologicamente ela 

processa-se com a fusão e a extrusão de mapas diversos, em ma-

teriais e técnicas diversas, em escalas diversas e sem escala, mas 

com dobras o suficiente para definir relações de experimentação 

do tempo-espaço.

As possibilidades abertas pela informática e pelos mapea-

mentos eletrônicos com geo-processamento (GIS), nos oferecem 

novas ferramentas para sobrepor, montar, fazer extrusão, mixar 

mapas; porém sua criação é a experiência do vivenciar o ambi-

ente, é o embate com a matéria e sua revolta. A Revolução Digital 

operou um achatamento das noções de tempo e espaço, todas 

as coisas e movimentos no mesmo momento no mesmo espaço. 

Tempo e espaço são noções que se confundem na economia 

globalizada e nas relações pessoais por redes sociais. O cronótopo 

criado por Bakhtin para a análise literária é agora uma unidade 

atomizada da convivência real com a cidade.

“Fazer mapas é perceber as situações cronotópicas da ex-

periência urbana, é perceber que “por uma fração de segundos, 

a possibilidade ou a não-possibilidade se desenha”.

Edwiges Zaccur 17

Fazer mapas... para uma renovada compreensão da cidade e 

seus fenômenos.

17 Zaccur, Edwiges. “Metodologias abertas a itinerâncias, interações e 

errâncias cotidianas”. In: GARCIA, Regina Leite (org.). Método: pesquisa com o 

cotidiano. Rio de Janeiro: DP&A, 2003.
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