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1
introdução



”“
Em 1919, Monteiro Lobato escreve o livro Cidades Mortas, a fim de retratar o "ambiente marasmático" das 
pequenas cidades do Vale do Paraíba, em sua porção paulista, discorrendo sobre o cotidiano daquelas 
vilas, cuja decadência impunha-se desde as últimas décadas do século XIX com a derrocada da produção 
cafeeira, deslocada para o oeste paulista. Lobato delineia o espaço de sua obra como o lugar "onde tudo 
foi e nada é, [onde] não se conjugam verbos no presente, tudo [ali] é pretérito”.

Nessa espécie de crônica ou ensaio, estruturada através de um tom irônico e ao mesmo tempo saudosista, o 
escritor evidencia as condições de abandono e degradação ditadas pela mudança de fluxos e interesses 
que sofreram as cidades do Vale do Paraíba. Retrata a decadência do que antes eram grandes casarões e 
armazéns e agora são ruínas que simbolizam o esquecimento.

Quase um século depois e os cenários que Monteiro Lobato descreve nesse livro continuam muito 
presentes nas nossas cidades. A ideia de progresso outrora fagocitadora e egoísta segue da mesma 
maneira e os rastros deixados pelas mudanças de interesses permanecem na conformação urbana como 
processos, quase que, naturais das cidades de hoje.

As paisagens abandonadas e inúteis, as quais descreve o autor, podem atualmente ser vistas – se atentos – 
em meio aos centros urbanos, talvez não mais conformando uma cidade inteira, como no caso das 
pequenas vilas do Vale do Paraíba, mas espalhadas e camufladas pela cidade como lacunas.

 A quem em nossa terra percorre tais e tais zonas, vivas outrora, hoje mortas, ou em via 
disso, tolhidas de insanável caquexia, uma verdade, que é um desconsolo, ressurge de 
tantas ruínas: nosso progresso é nômade e sujeito a paralisias súbitas. Radica-se mal. 
Conjugado a um grupo de fatores, sempre os mesmos, reflui com ele duma região para 
outra. Não emite peão. Progresso de cigano, vive acampado. Emigra, deixando atrás 
de si um rastilho de taperas. (LOBATO, 1919)
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É através desses interstícios urbanos que esse trabalho se estrutura, percorrendo 
desde suas possíveis origens, desvelando seus mecanismos, suas dinâmicas, suas 
ambiências a fim de gerar diferentes formas de perceber e compreender esses 
espaços. Uma nova forma de entender a cidade e seus processos, uma forma 
otimista que enfrenta tais processos com ânimo e que vê no “fim” não uma 
lamentação, mas uma possibilidade. 

Esse trabalho vem da minha crença em que somente a clara compreensão da 
realidade, poderá então permitir, tanto ao indivíduo quanto coletivamente, uma 
projeção da forma de sociedade que melhor corresponda a seus anseios. 
Entender e conseqüentemente revelar a cidade com todas as suas peculiaridades 
e problemáticas, faz com que possamos abordá-la de maneira mais crítica e 
efetiva. O que trago aqui são indagações que vêm me acompanhando, uma 
consciência crítica que fui desenvolvendo ao longo do curso e que me fez 
perceber na cidade e na suas fraquezas o encantamento de suas inúmeras 
possibilidades.

A ideia pretendida com esse trabalho de conclusão de curso é utilizá-lo em toda a 
sua potência como espaço de experimentação, onde se faz possível pensar a 
cidade de uma outra maneira, criando mais do que soluções, indagações que 
serão sugeridas ao longo do trabalho com o auxílio não somente da arquitetura 
propriamente dita, mas das várias formas de manifestações artísticas que 
quebram a distância entre a arte e o cotidiano e transformam arquitetos e artistas 
em agentes políticos e a cidade, o receptáculo para esses acontecimentos.

O trabalho trilha um caminho de descobertas perante aos espaços que a cidade 
insiste em esconder. Acontecimentos, atividades, personagens que foram 
delineando e modificando o pensamento sobre esses lugares que a uma primeira 
vista são caracterizados como abandonados, inúteis, decadentes, mas que aos 
poucos se revelam, em suas inúmeras peculiaridades, partes importantes da 
cidade.

O texto que apresento a seguir é uma forma de exteriorizar as reflexões que tive ao 
longo desse ano. Utilizo-o nesse trabalho como complemento teórico fundamental 
para o desenvolvimento dos desfechos que serão apresentados posteriormente. Ele 
indica o caminho que percorri, desde a aproximação da temática, seu 
desenvolvimento, a materialização na cidade de Florianópolis, a experimentação 
dos lugares reais, o desenvolvimento das intervenções e por fim, o desfecho. 
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2
SOCIEDADE DO EXCESSO E A CIDADE CONTEMPORÂNEA



O tema “cidade”, nos últimos 50 anos, vem sendo amplamente discutido sob o foco das 
transformações sociais urbanas; das mudanças de eixos econômicos advindos do 
potencial industrial e mercantilista e das transições entre o espaço tradicional 
consolidado e os legados funcionalistas do Modernismo. Situação esta que pressupõe 
uma relação imediata com os objetos existentes, midiatizada pela publicidade e pelo 
discurso da "necessidade" do progresso. 

Cotidianamente assistimos a destruição de espaços e regras que se tornaram obsoletos, 
pois a cidade, desde o século XVIII - mais precisamente com a Revolução Industrial - 
passou a ser o local das novidades, de um arsenal de imagens e representações que vive 
em constante readequação na medida em que surgem novas urgências. A partir dessa 
data ela tornou-se o palco das mais notórias transformações; a introdução dos 
elementos fabris na paisagem urbana, o desenvolvimento das estradas de ferro e todas 
as outras mudanças que com eles vieram (crescimento dos centros urbanos, falta de 
moradia, surgimento da periferia, diminuição das distancias pelo fácil deslocamento de 
produtos e pessoas, etc.) alteraram significativamente os mecanismos da cidade e a 
maneira vivenciá-la. 

Desde então os câmbios não cessaram, pelo contrário, seguem cada vez mais rápidos. As 
novidades continuam aparecendo a cada instante e a cidade acaba por necessitar de 
constantes readequações vindas não somente das novidades tecnológicas, mas também 
das mudanças no pensamento e no modo de viver do homem. 
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E s s a  c o n d i ç ã o  a p r e s e n t a ,  e n q u a n t o  
característica, não apenas a intensa proliferação 
de objetos, a abundância, mas também é marcada 
pela rapidez em que esses são processados e 
descartados. Uma situação que tendencialmente 
irá trazer grande fluidez dos elementos no espaço, 
já que, o ritmo e a velocidade parecem ser pontos-
chave nessa qualidade urbana. A fluidez é 
marcada pelas rápidas transformações na 
paisagem. Lugares que uma vez eram importantes 
para a dinâmica da cidade, agora, tornam-se 
vazios. O próprio Koolhaas, em seu texto Cidades 
Genéricas (1995, p.1253) comenta sobre o 
diferencial dessa nova condição urbana que com 
mais frequência abandona o que não funciona, o 
que sobreviveu ao seu uso, e aceita qualquer coisa 
que cresça em seu lugar.

Mudam-se os direcionamentos, os fluxos, as 
formas como as pessoas se apropriam desses 
espaços. Alteram-se os desejos, aparecem novas 
coisas, novos lugares, enquanto tudo que já não 
“serve” é deixado para trás. Tal abundância, ao 
mesmo tempo  que permite um caráter inovador e 
m u t á v e l  à  c i d a d e ,  t e n d e  t a m b é m  a  “ ”

"A cidade genérica é a cidade liberada do cativeiro central [...] ela é nada senão uma 
reflexão da presente necessidade e da presente habilidade. É a cidade sem história. É 
grande o suficiente para todos. É fácil. Não precisa de manutenção. Se fica muito 
pequena, simplesmente se expande. Se fica muito velha, simplesmente se auto destrói 
e se renova. É igualmente excitante e não excitante em qualquer parte. “É superficial” - 
como um estúdio de Hollywood, podendo produzir uma nova identidade a cada 
manhã". (KOOLHAAS, 1995)

 favorecer a obsolescência precoce dos objetos e 
fatos: hoje tem maior sentido o descartável, do que 
o permanente. O transitório tem mais impacto do 
que o eterno. A profusão dos objetos, de ideias e de 
informações no âmbito urbano comprova a todo 
instante a presença do temporário. Perdemos o 
senso do pesado, do estático e enriquecemos a 
nossa sensibilidade com o gosto leve, com o 
prático, com o efêmero e o veloz. 

Este ritmo de inovações é reflexo das necessidades 
do cidadão moderno que urge por respostas, por 
novidades e transformações, trazendo em si e em 
todas as suas relações a marca da sociedade de 
consumo.

Consumir como consumir-se. O consumo – tanto 
entendido transitivamente no sentido de consumir algo, 
de se servir, não só de alimentos, mas também de cultura, 
da arte, da ciência, de maneira quase “comestível”, como 
entendido intransitivamente no sentido do 'consumir-se', 
do desgastar-se, do estar sujeito à entropia da 
obsolescência, de um determinado fenômeno - é sem 
dúvida uma das constantes basilares da nossa era. 
(DORFLES, 1965, p. 221).

A cidade génerica
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Mesmo considerando que em outros períodos 
históricos esteve presente a obsolescência, 
implicando consumir mais do que o necessário, o 
momento atual tem sua marca própria: podemos 
defini-lo mediante a presença do consumo em 
massa. 

Em favorecimento ao consumo, essa 
obsolescência foi estudada e transformada em 
técnica. É a estratégia do desejo que faz com que 
as “necessidades envelheçam e que jovens 
necessidades as substituam”. LEFEBVRE (1991, p. 
91). Os objetos e os acontecimentos são 
concebidos para durar pouco; a sociedade de 
consumo traz em seu interior a necessidade de 
uma ordem passageira ou ainda, como define 
BAUDRILLARD (1976, p.56), em que os objetos 
são produzidos não em função do seu valor, mas 
em função da sua morte. 

Portanto, é preciso entender a redefinição da 
cidade neste contexto, ela, hoje, tende a ser 
consumida, literalmente, onde muito facilmente 
tudo é colocado abaixo para que seja possível ter 
algo novo, que traz  consigo o estigma sempre 
presente do temporário e passageiro. Essas 
diretrizes fazem com que os elementos da cidade 
contemporânea sejam carregados dos valores 
que regem a indústria, sendo assim têm uma 
duração determinada e estão irremediavelmente 
sujeitos a sua obsolescência física e cultural. Uma 
situação necessária para manter esse processo 
ativo. 

As cidades se transformam rapidamente sob a 
égide de um planejamento autofágico que 
possibilita também o surgimento de novas formas 
urbanas impostas pela destruição das antigas. 
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CONSUMA [SEM] MODERAÇÃO

Esse processo muitas vezes é destituído de sentido, 
já que os homens tornam-se instrumentos na 
técnica reprodutiva do espaço e suas arquiteturas 
acabam por transformar-se em mera mercadoria 
passível de ser trocada, derrubada ou 
abandonada (em função das necessidades do 
desenvolvimento econômico que tem, na 
reprodução do espaço urbano, uma condição 
essencial da acumulação). 

As cidades refletem o nosso modo de vida e as 
nossas escolhas, por isso os termos utilizados para 
definir a sociedade de consumo (obsolescência, 
desperdício, etc.) são perfeitamente aplicáveis à 
arquitetura e ao urbanismo, assim como na maioria 
das atividades que exercemos.  A arquitetura 
tornou-se mercadoria e o espaço passou a ser 
vendido e enquadrado em uma tabela de valores, 
ou seja, modo de produção concretiza-se nela 
também. 

A forma como consumimos e principalmente, no 
caso desse trabalho, descartamos os objetos é a 
mesma que fazemos com a arquitetura. Trocamos  
estabelecimentos por outros melhores, mais
bem localizados, trocamos de casa por outra com

  cheiro de tinta fresca, queremos sempre o novo. É 
dessa ânsia que surgem os restos .Hoje em dia, é 
muito mais fácil construir algo novo do que 
perceber o que já existe à volta e, evitando o 
desperdício, utilizar os espaços que já fazem parte 
da lógica urbana e reintegrá-los à dinâmica da 
cidade. Ou seja, pelo bem do mercado financeiro e 
da cidade eficiente, sobras e mais sobras 
arquitetônicas vão sendo acumuladas ao longo 
dos anos. 

Por isso, o momento é de reflexão, um período 
permeado por incertezas, uma época de 
verificação dos fracassos e das conseqüências 
geradas por uma ação que transparece 
explicitamente no ambiente urbano produzindo 
esses espaços que são definidos como uma contra-
imagem da própria cidade, justo em meio a uma 
sociedade que cultua o pragmatismo e que venera 
o fetiche e o consumo.

Essa situação é inevitável, os lugares irão se 
esvaziar, a cidade mudará o seu fluxo. O consumo e 
o desperdício continuarão sendo aplicados na 
arquitetura até que nós não mudemos o nosso 
modo de vida. 

 "A sociedade de consumo precisa dos seus objetos para existir e sente necessidade de destruí-los. O "uso" dos objetos conduz 
apenas ao seu desgaste lento. O valor criado reveste-se de maior intensidade no desperdício violento. Por tal motivo, a 
destruição permanece como alternativa fundamental da produção: o consumo não passa de termo intermediário entre as duas. 
No consumo, existe a tendência profunda para se ultrapassar, para se transfigurar na destruição. Só assim adquire sentido".  
BAUDRILLARD (1976, p.58).                                   
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Por isso, principalmente nós arquitetos e 
urbanistas que intervimos constantemente na 
cidade, precisamos estar conscientes dessa 
realidade, compreendendo que a paisagem e as 
formas de se relacionar com ela estão sempre 
mudando e que as pré-existências são partes 
necessárias ao projeto da cidade, com isso as 
ações apresentadas precisam ser são outras, 
assim como as pessoas, o tempo e as 
necessidades o são. 

Novas formas de se apropriar da cidade estão 
surgindo, os desafios estão aumentando e é 
justamente nessa época de questionamentos e 
mudanças que devemos atuar com criatividade. 

É preciso reinventar estratégias em relação a 
condição atual da arquitetura. Essas sobras são 
lugares que podem gerar diferentes alternativas, 
representando a possibilidade latente de 
reprogramar a cidade existente para abordar 
com um critério ambiental a cidade do futuro. Uma 
transformação que viabiliza a sobrevivência da 
cidade. 
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3
o resíduo como categoria urbana





Vivemos sob as regras do capitalismo definidas através do consumo e produção em massa, que, como foi 
visto, reflete-se diretamente na cidade contemporânea. É essa a era do descartável, das sobras, dos 
resíduos, em que toda a atividade humana gera restos, mas, diferentemente das outras épocas o entorno já 
não consegue absorvê-los. 

No plano urbano essa situação pode ser materializada nos espaços abandonados e/ou degradados. São 
espaços que não representam a cidade eficaz e dinâmica. Entre muitas denominações ou conceitos similares, 
nesse trabalho apresento o termo espaço-lixo para designar lugares que, dentro da cidade contemporânea, 
carregam as propriedades do próprio resíduo. São restos, lugares ausentes, interstícios urbanos que 
perderam sua utilidade e ficaram a mercê de certa “reciclagem” para que possam voltar à dinâmica usual da 
cidade. Sobras arquitetônicas que começam a aparecer, ou melhor, começam a preocupar, tornando-se 
abundantes e irremediáveis. São lixos que ninguém recolhe, são restos de alguém e ao mesmo tempo da 
cidade inteira. 

Os espaços-lixo são lugares com tempos esquecidos, são ruínas que perderam seus atributos, ou que nunca 
os tiveram; são restos de construções, desmoronadas, explodidas, incendiadas, embargadas ou 
simplesmente abandonadas. Podem ser definidos como obstáculos e lacunas para a cidade dinâmica, eles 
nascem pontuais, mas são parte de lógicas sistêmicas, já que estão por toda parte e tornaram-se vazios pela 
falta de um papel reconhecível na cidade. São sítios entre as coisas, entre os imensos objetos que são 
colocados pela cidade. 
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Ao mesmo tempo excesso e vazio.

O tempo dos abandonos pode ser longo como o 
de uma ruína ou rápido como o de uma implosão. 
Essa condição de abandono e de degradação 
pode durar um dia, uma hora, anos, séculos, 
difícil de ser medido e quantificado. 

Abandonamos arquiteturas estruturadas para 
adentrar em um mundo desestruturado, 
materialmente falando. São espaços sem abrigo, 
sem aconchego, mas que mesmo assim insistem 
em ser arquitetura. São lugares marginais em 
meio à cidade, decompondo-se no cotidiano.

De acordo, com CANÇADO (2008), esses 
espaços são lugares que engendram imaginários 
políticos e constroem possibilidades de 
coexistência, descendem e habitam a mesma 
modernidade da qual são perpetuamente 
excluídos, como consequências sensíveis do 
abstrato projeto moderno.
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“ ”

O arquiteto Solá Morales faz uso de uma expressão 
francesa que define muito bem esses espaços: terrain 
vague. É, sobretudo em torno do trabalho de alguns 
fotógrafos que, nos anos 1970, dirigem o olhar sobre os 
espaços urbanos em falência, tornados obsoletos, 
desativados e esquecidos no curso da expansão urbana 
do pós-2ª guerra mundial, que o ensaio desse arquiteto 
(1996) constrói uma nova cartografia do espaço urbano. 

O termo Terrain Vague, traduzido em outros idiomas, não 
tem a mesma força da palavra em francês que mostra 
como tanto a noção de terrain como a de vague contêm 
uma ambigüidade e uma multiplicidade de significados. É 
justamente isso que faz com que essa expressão seja 
especialmente útil para designar uma categoria urbana 
e arquitetônica na qual se classificam lugares, territórios 
ou edifícios que participam de uma dupla condição: a 
estranheza perante espaços que se encontram fora do 
domínio genérico de uma ocupação reconhecível e, 
portanto, apaziguadora e conformadora, ao mesmo 
tempo em que geram o sentido de liberdade e de crítica 
como espaço alternativo de fuga e impunidade para a 
construção de outras identidades.

Por uma parte vague no sentido de vacante, vazio, livre de 
atividade, improdutivo, em muitos casos obsoleto. Por outra 
parte, vague no sentindo de impreciso, indefinido, vago, sem 
limites determinados, sem horizonte de futuro. (Presentes y 
Futuros, 1996).

São espaços contraditórios, pelo fato de que estão vivos 
e mortos ao mesmo tempo, abertos e fechados, em que 
seus limites se esfumam. Problematizam aconflituosa 
geografia contemporânea entre o público e o privado, 
dissolvendo temporariamente os seus limites, 
denunciando a precariedade das fronteiras e a 
volatilidade política das barreiras. São territórios de 
contradição em que se colocam frente a frente a 
realidade pretendida e a ilusão radical que nos cerca. 
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“ ”
Solá Morales no seu texto Arquitetura Débil (2003) busca uma interpretação da 
situação contemporânea, particularmente no que diz respeito à estética, 
afirmando que a arquitetura participa da mesma fragilidade da experiência atual. 
Ao contrário do pensamento forte, das convicções bem estruturas, das crenças 
absolutas, a realidade de hoje apresenta uma perspectiva multicultural que não 
está sujeita à uma lógica. Portanto, a arquitetura já não se apresenta como 
agressiva e dominante e sim tangencial ou débil, encontrando sua linguagem 
própria em cada situação.

ARQUITETURA DÉBIL

Irene Fialovà, arquiteta theca, em seu texto 
Terrain Vague: um caso de memória (1996) 
discorre sobre a ideia de que um determinado 
espaço converte-se em um terrain vague sempre 
como consequência de sua história. O lugar em 
questão guarda relação com o passado e não 
estabelece um novo vinculo com o presente. 
Segundo a autora, cada terrain vague possui uma 
resistência à mudança, devido sua história e 
memória forte. Em outras palavras, significa que a 
ideia transformadora é muito  Essa posição débil.
assumida no ensaio, com quase 20 anos, inaugura 
uma nova e complexa sensibilidade que conduz a 
um questionamento dos valores hegemônicos que 
se vêm revelando inadequados em muitas 
intervenções nos interstícios e espaços residuais 
da cidade existente.

É possível encontrar esse conceito também na 
filosofia. Analisando a cidade contemporânea 
com base nos estudos de Deleuze e Guattari 
(1980), Guatelli (2005) chama-o de “entre”. O 
autor nos convida ainda a analisá-lo dentro das 

bases de Derrida e dos processos de 
desterritorialização deleuzianos. Ele vê, nesses 
territórios, os potenciais do “porvir”: 

Espaços entre formas, ou formas espaciais entre coisas 
utilitariamente definidas, constituem agora campos para 
ações imprevistas, onde nem função nem forma são 
abandonadas, mas enriquecidas, um campo propício 
para uma emissão de vetores de intensidade múltiplos e 
simultâneos além de uma superfície programática 
favorável, constantemente em mutação, geradora de 
conflitos, em permanente latência à espera de novas 
relações. (GUATELLI, 2005, p.209).

Mais pragmática que a filosofia, a geografia trata 
esses territórios como “rugosidades”, sendo aquilo 
que é encontrado como alteração do que é 
reconhecido como a forma da cidade. São áreas 
que desempenharam uma função produtiva e que, 
no momento, não servem mais ao que se 
destinaram, tornando-se heranças tristes do 
passado. A arquitetura, portanto, é um testemunho; 
ela testemunha um momento de um modo de 
produção pela memória do espaço construído 
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, das coisas fixadas na paisagem criada. Ela é uma 
forma durável, que não se desfaz paralelamente à 
mudança de processos. 

Por isso, alguns artifícios se adaptam às formas 
preexistentes, solicitando operações reais no 
interior de suas estruturas remanescentes, 
enquanto que outros criam novas formas para se 
inserir dentro delas, redesenhando as relações 
entre sujeito e ambiente.
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4
tipos de espaços residuais



dos sítios que ficaram de fora de uma determinada 
ideia de urbanidade. 

Quando se olha para as arquiteturas dos 
abandonos o roteiro da cidade se altera, muda o 
ângulo de visão e novos atores se descortinam aos 
o l h o s  d o  e s p e c t a d o r ,  m e s m o  q u e  
momentaneamente, tirando-os do automatismo 
cotidiano. Vem à tona outro lado da cidade 
contemporânea, uma parte que sempre esteve ali 
e que passa desapercebida pela maioria dos 
cidadãos que convivem cotidianamente com ela, 
como meros cenários congelados na história da 
cidade. O lado abandonado, esquecido, 
renunciado.

É um resto de parede que teima em ficar de pé, 
que teima em permanecer. Mesmo com a chuva e 
o vento que lavam, dentro e fora, teimem em 
abatê-la. Um abandono, um resto arruinado, não 
aquela ruína histórica, mas um abandono fruto da 
supressão da própria história. Uma superfície 
arenosa e abandonada, transformada em deserto 
em meio à vida cotidiana das cidades.  

As razões do abandono podem ser diferentes, dentre elas as 
mais comuns são: conflitos entre os herdeiros da 
propriedade, dificuldades financeiras ou jurídicas do 
proprietário no desenvolvimento de alguma proposta, 
existência de processos especulativos ou a simples falta de 
interesse do proprietário perante esses lugares, resultado - 
na maioria das vezes - das mudanças de fluxos ou interesses 
que atingem determinadas regiões da cidade.

Os espaços em questão são lugares que, na sua 
maioria, estão dentro da lógica de um desenho 
urbano, mas que aparentemente não participam 
da dinâmica da cidade. 
Podem ser definidos por áreas abandonadas pela 
indústria, pelas estradas de ferro, pelos portos; 
áreas abandonadas como conseqüência da 
violência, do recesso da atividade residencial ou 
comercial, da deterioração do edificado; espaços 
residuais nas margens dos rios; áreas inacessíveis 
entre rodovias à margem de operações 
imobiliárias, fechadas sobre si mesmas, de acesso 
restringido por teóricas razões de segurança e 
proteção. 

Entre todas essas “categorias” de espaços 
residuais, nesse trabalho, darei foco aos lugares 
edificados em condição de abandono, que já não 
são utilizados para o fim pelo qual foram 
construídos. Obstruções urbanas que não 
participam do resto da cidade, mas que insistem 
em permanecer ali, como entulhos em forma de 
arquitetura. Com isso, pretendo conferir uma 
percepção sobre a cidade consolidada a partir 

abandonado por que[m] ?

conflitos entre herdeiros

dificuldades financeiras ou jurídicas

processo especulativo

desinteresse
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O abandonado é antes de tudo aquele que foge as regras, 
que já não faz parte das leis que regem os demais espaços 
da cidade. É excluído, marginalizado, constituindo uma 
outra forma de cidade dentro dela. Segundo AGAMBEN 
(2002, p.15):

Aquele que foi banido não é, na verdade, simplesmente posto fora 
da lei e indiferente a esta, mas é abandonado por ela, ou seja, 
exposto e colocado em risco no limiar em que vida e direito, externo 
e interno, se confundem. Fora ou dentro.

Ele é liberto das leis tradicionais, das arquiteturas 
acadêmicas, das normativas. Embora livremente crie as 
suas próprias formas espaciais e temporais, seus espaços, 
seus cantos, suas portas. 
No edifício, a função vai embora e fica a forma 
abandonada. Essa forma acaba por possuir um caráter 
autobiográfico, quando um se põe a observá-la percebe 
que não existe neutralidade e nem imparcialidade do 
sujeito frente a essa arquitetura, mas sim de se colocar 
como agente, que descobre e cria imagens subjetivas, 
sejam elas históricas, sociais, culturais, econômicas ou 
afetivas.

As arquiteturas do abandono, antes de qualquer coisa são 
um estado, uma condição, os quais passam pela 
descoberta dos sinais do abandono, sejam eles negativo-
agressivos, positivo amorosos, não-valorizados ou 
catastróficos. Para, por fim, desvendar que essa pode ser 
uma arquitetura da liberdade, do não-compromisso, ou 
seja, do fim e do começo da própria arquitetura. 

Nas páginas a seguir apresento algumas fotografias 
tiradas no centro de Florianópolis, que materializam essa 
situação. As imagens destes espaços-lixo têm o poder de 
se converter em indícios, como índices mais do que ícones, 
que evidenciam conflitos éticos e estéticos no interior da 
vida social contemporânea.  
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5
a ambiência do abandono



Nos abandonos os espaços não possuem mais 
denominação, não são mais divididos em cômodos, 
são acumulações de paredes, de pisos, de tempos. 
Ao mesmo tempo em que a forma nos parece 
estranhamente familiar, o conjunto já não 
corresponde a sua atividade original, ou a qualquer 
outra atividade. As estruturas são marcadas pelo 
vazio de um tempo que ali existiu e onde a 
natureza implacável retoma seu lugar em meio aos 
entulhos que um dia foram chamados de lar. 

No texto Uma teoria sobre o estranhamente familiar 
(1990), Anthony Vidler, observa que “um tema usual 
no estranhamente familiar é a ideia do corpo 
humano em fragmentos. Este estranhamente 
familiar é, portanto, o lado horripilante do sublime, 
o medo de ser privado da integridade do corpo”. 
Usando essa mesma metáfora, poderíamos 
entender os abandonos como restos fragmentados 
de um corpo. São pedaços de paredes, de janelas 
que indicam um conjunto esfacelado pelo tempo e 
por isso, algo estranho, porém familiar.

Por esse fato, experimentar o abandono nos traz 
sentimentos tão controversos. Uma edificação 
abandonada, ao mesmo em que incita a certo 
repúdio traz à tona algo de curiosidade e 
nostalgia. Esses espaços podem ser imaginados 
além da primeira percepção visual; a imagem 
pitoresca pode também gerar um sentimento de 
perturbação ou de angústia, quando ela 
transforma em estigmas as marcas deixadas pelo 
tempo nas construções. Seu estado de degradação 
nos remete à nossa própria efemeridade, 
lembrando que a destruição e morte são o término 
certeiro de tudo, fazendo com que o homem ao 
mesmo tempo se espelhe e se estranhe no próprio 
abandono. 
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Essa dualidade sentimental nos mostra que existe um interesse particular – e um tanto abafado – no 
lixo, nas ruínas, nas paisagens desoladas, na parte traseira dos lugares. A ambigüidade acaba tendo 
um encanto para nós.  Como Chateaubriand, escritor francês de finais do século XVIII, em sua obra 
Génie du christianisme (1801) afirma que “os homens têm uma atração secreta pelas ruínas”, e que 
“este sentimento deve-se à fragilidade da nossa natureza e a uma conformidade secreta entre os 
monumentos destruídos e a rapidez da nossa existência”.

O forte sentido moral, do qual os espaços-lixo são dotados, denuncia um momento de transição, um 
frágil equilíbrio entre a persistência e a decadência. É a sobra do espetáculo, da destruição, o minuto 
suspenso do movimento do corpo para o chão em seu último momento. O fragmento final.

O arquiteto Peter Eisenman (1993, p.51) também discorre sobre a duplicidade de ações e reações ao 
se deparar com uma arquitetura abandonada. Ele vê um potencial muito grande nesses espaços 
para descortinar o que se encontra “entre”.  São lugares que segundo o autor, “exploram 
simultaneamente o belo no feio e o feio no belo”, assemelhando-se a ideia do grotesco - uma forma 
complexa de belo, que inclui o feio - a “ideia do disforme e do supostamente não natural” (NESBITT, p. 
614) que se caracteriza pelo indeterminado e que põe em questão os quinhentos anos de 
dependência da arquitetura em relação à norma da beleza como categoria estética dominante.
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Da antiguidade até hoje, o grotesco sempre esteve presente na cultura, mas mantido numa espécie de 
subclasse da arte por estar em desarmonia com essa “metafísica do belo”, construída até a Idade 
média e difundida como estética artística a partir do renascimento. O “belo artístico” ficou associado à 
proporção, harmonia, simetria, forma, perfeição, ao bem e ao verdadeiro. 

Por esses motivos percebe-se o poder evocativo dos espaços abandonados, um grotesco que se revela 
à subversão das normas. Mesmo estando à margem dos conceitos de beleza, as arquiteturas 
abandonadas nos causam fascínio. 

Kevin Lynch, no seu livro póstumo Echar a perder (1990) fala sobre esse deslumbre que sentimos pela 
destruição e desordem. Explicando que “a desordem destroça nossos modelos, mas proporciona 
material para outros novos e nós somos criadores de modelos” sendo essa talvez a principal causa do 
nosso interesse por essas situações. Ele ainda afirma que “podemos encontrar satisfações mórbidas na 
decadência. Nela podemos ser nostálgicos do passado e, também, nos alegrar de nossa 
sobrevivência”.
O resultado do abandono acaba sendo não uma ausência total de forma – a ruína não é um simples 
monte de pedras - mas cria nova forma que tem sentido próprio e inteligibilidade. E essa atmosfera 
peculiar dos espaços-lixo reflete-se também nas formas como nos apropriamos deles e os percebemos, 
que acabam sendo um tanto quanto diferentes das quais estamos acostumados. 
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Denis Wood, segundo Lynch, chama esses lugares de 
espaços sombrios, lugares ocultos, marginais, incontrolados, 
onde podemos nos permitir condutas nunca antes a nós 
permitidas. Podemos rasgar, colar, descolar coisas, entre 
outras diferentes manifestações humanas. 

Eles não podem ser planejados (...) eles não podem ser implantados. 
Eles têm que ser sobra, eles têm que ser negligenciados, 
descobertos por acaso. (WOOD, 1981)

Desconjuntados, esses remanescentes urbanos são também 
lugares mais livres, onde um se sente momentaneamente 
alheio às pressões de status, poder, objetivos marcados e 
controle estrito; são zonas liberadas. Eximem-nos da 
necessidade de uma comunicação e de uma conduta 
calculada.
 
Estarmos liberados de um sentido de intenção imediata 
humana e livres da influência de algum tipo de imposição 
ocasionada por uma precondição permite uma ação mais 
livre, assim como uma reconstrução mental livre. Não existe 
neutralidade e nem imparcialidade do indivíduo perante 
esses espaços, nos colocamos como agentes que descobrem 
e criam imagens subjetivas, sejam elas históricas, sociais, 
culturais, econômicas ou afetivas. 

A cidade abandonada é uma imagem típica de ficção cientifica um 
lugar de terror e degeneração (...) mistura de liberdade e perigo (...). 
Ao mesmo tempo em que as ruínas conservam seu poder invocador 
e simbólico, o tempo passado pode ser reconstruído com a 
imaginação. (LYNCH, 2005, p. 36)

* As fotografias ao lado são do fotógrafo paulista Fábio 
Stachi e fazem parte do ensaio Beleza do Caos. A ideia do 
artista era contrapor a atmosfera carregada e arruinada 
dos lugares abandonados com a beleza do corpo 
feminino. 
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Os interstícios urbanos criam assim, lugares de extravasamento com possibilidades de usos mutáveis e 
efêmeros. Eles se tornam, no meio do cenário caótico da cidade contemporânea, territórios de ninguém, 
abertos a qualquer tipo de conduta e de apropriação; abertos a alteridade e ao vir-a-ser, são capazes 
de registrar e promover o inesperado e trabalhar com a constante possibilidade do choque resultante 
daquilo que chega sem ser previsto, conferindo-lhe um estado de latência, de espera como a própria 
definição de Terrain Vague apresentada no início do texto.

Um espaço sempre em processo, no qual sua essência consiste em consumir-se, celebrando amplamente a 
transitoriedade e declarando a peculiar beleza das coisas residente em seu caráter perecível, efêmero. 

Embora o uso e o desgaste subtraiam, eles também permitem um tipo significativo de 
adição. Ao longo do tempo e do uso, conjuntos arquitetônicos ganham legitimidade ao 
fazer a crônica dos padrões de vida que acomodaram. O tempo não passa na 
arquitetura, ele acumula. Se ele passasse, não deixaria traços – o que acaba ocorrendo. 
Tudo ao nosso redor exibe sinais de história, desenvolvimento ou deterioração. Todas 
as coisas físicas, especialmente corpos e edifícios, se oferecem à experiência visual 
como sedimentações de ações e comportamentos. (LEATHERBARROW, 2009)
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6
Proposta: a rede de acontecimentos



Após percorrer conceitualmente as condições dos 
espaços abandonados procurando criar uma 
compreensão mais ampla a respeito dos seus 
aspectos materiais e morais, descortinando suas 
atmosferas peculiares, trago como proposta a 
criação de uma curadoria em que os espaços 
abandonas surgiriam como palco para as mais 
diversas manifestações artísticas. 

Ancorada no trabalho teórico, a cartografia urbana 
que apresento aqui é desenhada a partir dos espaços 
negligenciados da cidade, trazendo à tona esse outro 
lado da urbe multifacetada. Através das ações 
artísticas, procura-se abranger a complexidade e a 
dinâmica desses lugares, não em forma de solução, 
mas em um projeto crítico e reflexivo, que desponte o 
degradado não como um resultado final, mas como 
uma possibilidade de encarar a cidade de hoje. 

A proposta de criação de uma trama artística, na 
forma de um evento temporário que utiliza os espaços 
abandonados como lugares de expressão, como 
receptáculos de atividades incomuns, tem como 
diretriz não determinar o perfil definitivo dos lugares e 
nem efetivar reformas estruturais, mas sim intensificar 
a percepção desses espaços, apontar novas 
possibilidades e inusitadas formas de compreensão e 
apropriação.

Trata-se portanto, de uma cartografia urbana 
intensiva, que evidencia a complexidade e a dinâmica 
da cidade através de operações que questionam os 
procedimentos convencionais da arte e arquitetura. 
Através de um enfoque plural: urbanístico, 
arquitetônico, político, além de claro artístico, é 
possível criar não somente um evento, mas um 
conjunto difuso de iniciativas cuja amarração 
conceitual se faça por meio das reflexões e críticas 
geradas no decorrer no percurso.
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cidade experimental

Nessa era de investimentos privados maciços no âmbito urbano, os projetos de intervenção podem se 
integrar a um novo padrão de políticas públicas. Um contraponto aos programas de desenvolvimento e 
revitalização, pautados em geral por investimentos em espaços tradicionais e consolidados. Projetos que 
podem proporcionar um repertório crítico e experimental, que a prática do planejamento não possui. 
Intervenções potencializadoras de situações urbanas, distintas de obras ditadas pelos interesses 
econômicos e sociais dominantes. 

Com elas, a cidade se torna um espaço catalisador, um campo de experimentação. A atividade passa de 
uma contemplação deambulatória de objetos autônomos, apresentados em um contexto neutro (teatro, 
museu) para viver uma experiência estética proporcionada pelo lugar investido artisticamente. Me aproprio 
aqui da descrição de um trabalho realizado pela artista plástica Flávia Mielnik, que trabalha há anos com 
esses espaços abandonados, que define muito bem a ideia dessa proposta.

As capas de realidade que o trabalho desvela ainda levam além. Convidam os passantes-espectadores-cidadãos, às 
histórias metidas entre frestas, rachas, cômodos e níveis, antes invisíveis. Abrem vãos e portais para memórias 
esquartejadas, sobrepostas, semi-silenciadas. Recontam tramas por metáforas arquitetônicas. (MIELNIK, 2004)

instrumentos de micropolíticas

Kátia Canton, no seu livro Da política às micropolíticas (2009), aborda a arte contemporânea a partir do 
conceito das micropolíticas, termo que vem sendo utilizado com freqüência para trazer um novo paradigma 
à discussão política que se adequa ao cenário atual. Com o despontar do socialismo no final do século XVIII 
até, mais especificamente, a queda do muro de Berlim em 1989, o mundo parecia ser dividido em apenas 
dois polos. Com o fim desses contornos políticos claros, a política passou a ser feita de outra maneira. 



A noção de política, nas mãos dos artistas e pensadores, foi substituída pelas micropolíticas, 
onde o foco passa a ser as questões do cotidiano como fome, impunidade, ecologia, entre 
outros assuntos que despertam um certo incômodo no fazer artístico. 

Com base nisso, esse trabalho pode ser compreendido como uma forma de micropolítica já 
que reflete atitudes relacionadas com questões atuais. A arquitetura se torna aqui 
instrumento para expor problemas reais enfrentados pela sociedade.

PROPOSTA DA trama urbana  E  MAPEAMENTO DOS LUGARES

A proposta da rede artística é convidar uma série de artistas que possuam características 
condizentes com a proposta desse trabalho para intervir nesses locais, exteriorizando suas 
ideias, pensamentos e modos de ver sobre a situação urbana apresentada. A ideia é que 
essas intervenções, mesmo sendo de caráter temporário, possibilitem uma reflexão sobre 
esses lugares, sobre suas histórias, seus personagens, suas ambiências. A atitude 
interventiva se daria de acordo com a forma de trabalho de cada artista convidado, por 
meio de dança, teatro, música, pintura, happenigs, performances, exposições, entre outros.

Dentre os possíveis convidados estão nomes internacionalmente conhecidos como 
Eduardo Srur e Flávia Mielnik, ou artistas locais como a companhia de dança 
contemporânea Cena 11 e o grupo de teatro Grupo Erro.  A cidade assim, receberia os 
artistas durante 3 semanas, sendo as duas primeiras utilizadas para estudar o local e as 
possibilidades de intervenção e a última semana para as intervenções e performances, 
quando o evento estaria acontecendo. A cidade, no decorrer dessas três semanas se 
tornaria residência artística, fortalecendo iniciativas individuais que facilmente se perdem 
no caos do espaço. 

Os locais foram escolhidos por suas condições entrópicas, situações que não favorecem o 
pertencimento e a circunscrição, que estão fora de um domínio genérico ou de uma 
ocupação reconhecível. São coisas que se recusam a partir, sedimentadas, amontoando-se 
umas sobre as outras. Lugares que trazem em si as próprias características do resíduo/lixo. 
Restos urbanos que perderam sua utilidade e que conservam em si resquícios de um uso e 
forma que não existem mais.

Ao todo, foram mapeados 22 espaços situados no centro de Florianópolis, entre eles, 
edificações abandonadas em estado de degradação e terrenos baldios localizados em 
áreas nobres da cidade. Dos 22 lugares, 20 se encontram lacrados, ou seja vazios, e os 2 
restantes possuem indícios de ocupação. 
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Flávia Mielnik

Cena 11

Festival de Cinema Ocupa Ouvidor

Grupo Satyros

Galeria 
Ocupa Ouvidor
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Eduardo Srur

Oficina de Grafite

Teatro da VertigemSpider Installation
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18 22

3 11

1

19

A curadoria ficaria responsável por convidar os artistas a intervirem nos locais assinalados. A proposta, a 
princípio, é não determinar um local específico para cada convidado. As possibilidades seriam apresentadas e 
cada um escolheria conforme os indicativos que seriam melhor para sua forma de atuação. Dentre as 
intervenções variadas, três edificações abandonadas (3, 11, 19) que se caracterizam por estarem em bom ou 
mediano estado de conservação e por ser habitações residenciais de grande porte seriam utilizadas como 
galerias, nas quais estariam expostos trabalhos de artistas locais e expressões artísticas marginalizadas, como 
o próprio grafite. 

Além disso, como forma de exercício interventivo e de participar mais ativamente da proposta, me permiti 
propor 3 intervenções (1, 18, 22) que serão apresentadas a seguir.

DANÇA, TEATRO, MÚSICA, HAPPENIGS, 
PERFORMANCES, EXPOSIÇÕES , ETC

ENSAIOS DE 
INTERVENÇÃO

GALERIAS

Mapa centro de Florianópolis

Mercado Público

Praça XV

Parque da Luz

3
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Estabelecimentos Comerciais Abandonados

Casa de Festas Academia

Fábrica de Bordados Loja

2

8

13

19

Bar

Perfil dos lugares



Estabelecimentos institucionais Abandonados

Sede CELESC Escola

EscolaMuseu do Saneamento

14
9

5

10
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Terrenos vazios/fachadas

4
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residências abandonadas
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12
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20
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descrição dos possíveis artistas

Grupo Satyros

Forma de atuação: Teatro
Breve Descrição:  grupo teatral essencialmente experimental, 
fundado em São Paulo, em 1989. Ocupam lugares abandonados 
onde estabelecem sua sede temporária e encenam suas peças. 
Acreditam no «poder do teatro para iluminar um local 
abandonado».

Teatro da Vertigem

Forma de atuação: Teatro
Breve Descrição: Um dos grandes nomes do teatro brasileiro na 
atualidade, o grupo  procura desenvolver a ocupação de 
espaços não convencionais, como na peça O Livro de Jó (1995), 
encenada em um hospital abandonado. O grupo aprofunda-se 
também na exploração e utilização de objetos e materiais 
encontrados no  local.

Teatro Geográfico

Forma de atuação: Teatro
Breve Descrição:  Companhia de teatro fundada em Porto 
Alegre. Criação de dramaturgias em espaços não 
convencionais. Espetáculos em casas e prédios históricos, 
performances em lugares públicos. Ocupa, absorve, ressignifica.

Erro Grupo

Forma de atuação: Teatro
Breve Descrição:  grupo fundado em 2001, na cidade de 
Florianópolis. Eles, através da construção de situações, 
pesquisa a união das linguagens artísticas, o performer, a 
invasão do espaço público e a diluição da arte no cotidiano. 
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Cena 11

Forma de atuação: Dança
Breve Descrição:  companhia de dança contemporânea de 
Florianópolis desenvolve uma técnica particular e instaura 
projetos de pesquisa e formação, sempre com o propósito de 
confluir teoria e prática no entendimento de dança.

Grupo Vão

Forma de atuação: Dança
Breve Descrição: grupo realiza sua pesquisa baseada na 
investigação de estados corporais, na relação entre corpo e 
espaços não convencionais e na aproximação artista e público 
na cena. Seu espetáculo mais conhecido é Vão de Passagem, 
encenado em um prédio abandonado em Campinas.

Grupo Improvável

Forma de atuação: Performance
Breve Descrição: grupo formado na cidade de Florianópolis que 
parte da busca por espaços urbanos que tenham como principal 
característica a transitoriedade e o abandono, onde são feitos 
registros fotográficos e performances.  

Clara Vieira Silveira

Forma de atuação: Performance.
Breve Descrição: a artista tem como principal palco de suas 
obras os espaços abandonados e ruínas da cidade, aproveitando 
as marcas do tempo para recriar cenas.
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Eduardo Srur

Forma de atuação: Intervenções Urbanas
Breve Descrição: suas obras se utilizam do espaço público para 
chamar a atenção para questões ambientais e o cotidiano nas 
metrópoles, sempre com o objetivo de ampliar a presença da arte na 
sociedade e aproximá-la da vida das pessoas. 

Vik Muniz

Forma de atuação: Intervenções Urbanas
Breve Descrição: grande nome conhecido internacionalmente, Vik 
Muniz utiliza como matéria-pria para suas obras materiais 
inusitados, como lixo e restos de demolição, questionando a 
ressignificação dos objetos e seu valor.

Flavia Mielnik

Forma de atuação: Intervenções Urbanas
Breve Descrição: artista paulistana que mostra em suas obras o 
desvanecimento das pequenas historias do cotidiano e a memoria 
das cidades, acentuando sua atração por lugares efêmeros, como 
as ruínas urbanas.

Carlos Teixeira - Vazio S/A

Forma de atuação: Intervenções Urbanas
Breve Descrição: grupo de Belo Horizonte que se preocupa em 
ocupar temporariamente terrenos vazios através de instalações e 
performances.
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Convidados especiais

Coletivo Andróides Andróginos (Ocupação Ouvidor) : grupo que no 
início de 2014 ocupou um prédio abandonado no centro de São 
Paulo e fez dele um centro cultural, envolvendo inúmeras atividades, 
dança, teatro, exposições, etc.

M.A.O.U (Movimento Artístico de Ocupação Urbana): grupo de 
jovens que tem como objetivo ocupar edificações abandonadas 
através de eventos temporários como uma «mini virada cultural».

Kasa Vazia: grupo de artistas que cria galerias itinerantes em 
espaços abandonados que passam a ser encarados como ideais 
para a produção/reflexão/mostra de arte e viram um centro de 
referência para incorporação das dinâmicas locais em processos 
artísticos.
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7
intervenções



Dentro dessa proposta de uma rede de intervenções artísticas pelo centro de Florianópolis, me permiti projetar 
três intervenções, em três lugares diferentes, a fim de apresentar nesse trabalho qual seria a minha forma 
particular de abordagem do tema, vinda não somente do trabalho conceitual, mas também das minhas vivências 
por esses espaços. Os lugares escolhidos estão apresentados abaixo e correspondem a: uma antiga residência 
abandonada, do ano 1907 (18); uma edificação que anteriormente ao aterro era um estaleiro, e depois tornou-se 
um salão de beleza, restaurante e por fim, casa de festas (01); e um terreno que eu o chamo de «espaço anônimo» 
na Avenida Mauro Ramos, já que, além de não existir registros histórico sobre o local, através dos vestígios 
também não foi possível identificar seu antigo uso ou usos (22).  

Mapa centro de Florianópolis
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22
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Intervenção 01 
o abandono e o descobrir

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,
Depois da Luz se segue a noite escura,
Em tristes sombras morre a formosura,
Em contínuas tristezas a alegria.

Porém se acaba o Sol, por que nascia?
Se formosa a Luz é, por que não dura?
Como a beleza assim se transfigura?
Como o gosto da pena assim se fia?

Mas no Sol, e na Luz, falte a firmeza,
Na formosura não se dê constância,
E na alegria sinta-se tristeza.

Começa o mundo enfim pela ignorância,
E tem qualquer dos bens por natureza
A firmeza somente na inconstância.

(Gregório de Matos, A instabilidade das coisas do mundo, 1959)

O movimento fugaz e veloz rege a vida indiscriminadamente. Sobre 
instantes efêmeros constrói-se a história. Começo, meio, fim, recomeço, 
meio, fim... a cadeia incessante de acontecimentos que torna a vida tão 
inconstante e tão bonita. 

Aceitar essa volubilidade da existência, dos fatos, dos objetos, como o 
próprio poeta diz, é uma tarefa árdua, porém fundamental. A formosura da 
luz do sol, que Gregório de Matos cita, talvez não seria assim tão bela se 
fosse constante, a beleza das coisas está justamente no seu caráter breve, 
efêmero.

O surgimento da arquitetura como disciplina, tal qual a conhecemos, 
representa o intento de escapar deste ciclo e almejar a eternidade. O 
processo entrópico aplicado à obra humana, embora inevitável, é 
interpretado como seu maior inimigo. Mas, se até nós mesmos somos 
inconstantes, por que, não compreender também a arquitetura como parte 
do ciclo natural de vida e morte? A chuva que corrói a madeira, o vento 
que derruba as telhas, a vegetação que aparece tímida e espremida por 
entre a fissura de uma parede, tudo isso faz parte de um processo natural.  51



”“

O fim, a decadência, são necessários para o andamento das coisas, componentes da vida, para que através 
deles outros elementos surjam. 

Ao pular o muro dessa antiga casa me deparei com uma paisagem incrivelmente entrópica. O que antes 
deveria ser a entrada da casa, hoje era um denso matagal. As paredes que envolviam os pequenos cinco 
cômodos estavam cobertas por trepadeiras, que por sua vez, sustentavam os pedaços do telhado que 
ainda restavam. Aquela edificação já não possuía mais a beleza de uma casa, até porque já havia 
abandonado essa função há muito tempo, mas nem por isso era feia ou disforme, era simplesmente outra 
coisa. 

Os elementos naturais (vento, chuva) ao mesmo tempo em que destruíam a edificação, davam vida a 
diversas espécies de plantas, seus novos 'usuários' que fazem dela sua morada, que lhe conferem uma 
sobrevida e permitem, de fato, que perdure ainda mais, que se reinvente. O meio ambiente, esse usuário final 
de todas as coisas, estava ali mostrando sua supremacia e evidenciando a fragilidade do desenvolvimento 
e a transitoriedade da obra diante do mesmo. Nesse local próprio desenvolvimento da vegetação, invasor e 
agressivo, que ocupou paredes, muros, telhados e chão, era de fato a intervenção, ele já era por si só uma 
expressão artística.

“A obra dos homens, consciente e normativa, é assediada pela força inconsciente e irrefreável da natureza, capaz de 
invadir a construção mais magnífica e colossal” (em BUTÍ e MANSANET, 2005:15).

A partir disso, tomei a decisão de procurar mais informações sobre esses 'usuários' do local, que tanto me 
surpreenderam. Para tal, recolhi 15 amostras de diferentes plantas, que segundo meu olhar, predominavam 
naquele espaço e com ajuda do grupo PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Biologia da UFSC, 
foi possível identificar 9 das 15 amostras. Dessas nove espécies catalogadas, 5 delas possuem propriedades 
medicinais ou são comestíveis. Na planta baixa, representada nas próximas páginas, é possível conferir a 
localização, incidência e utilização das espécies. 
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Essa descoberta contribuiu para evidenciar a condição peculiar 
desses espaços, não como fim, mas sim como uma possibilidade. A 
edificação precisou ser degradada, abandonada, para dar vida a 
essas plantas que hoje podem curar doenças e alimentar. 
Um espaço que era visto com nostalgia e tristeza, agora, através de 
uma nova compreensão é possível ser entendido como um outro 
espaço, com características diferentes, mas nem por isso, menos 
valiosas do que as que antes possuía.
A intervenção se deu, portanto, através dessa surpreendente 
característica do local. Essas cinco plantas especiais foram 
catalogadas e cada uma recebeu um totem que indica sua 
localização e uma placa vidro fixada na parede mais próxima que 
contém suas informações, ora receitas culinárias, ora receitas 
medicinais.
Além disso, pequenas intervenções arquitetônicas foram adicionadas 
ao local. Uma passarela de madeira - madeira essa reutilizada da 
demolição de parte de um dos espaços abandonados do centro – 
elevada do solo, justamente para proteger a vegetação existente, 
permeia todo o espaço e cria além de caminhos, espaços de estar 
entre as ruinas e a vegetação. Para a parte edificada foi projetada 
uma cobertura em grelha metálica e vidro, que é afastada 10 cm das 
paredes laterais, a fim de não romper o fluxo de trepadeiras que vêm 
do alto dessas empenas. Esse espaço “interno” está destinado a 
exposição de fotos e vídeos sobre essa condição vegetação X 
arquitetura, desde fotos coletas de outros locais que possuem essa 
mesma característica entrópica até vídeos da vegetação tomando 
conta gradativamente das arquiteturas.
O conceito principal dessas pequenas intervenções arquitetônicas é 
de respeitar as características entrópicas da edificação que formam 
sua ambiência tão peculiar: cor envelhecida, vegetação nas paredes e 
no chão, telhado descoberto, luz que entra pela falta de esquadrias. 
A intenção de manter o muro é justamente para criticar a consciência 
urbana de que esses espaços precisam ser escondidos (cicatrizes que 
a cidade esconde). Destravar o portão, abrir o cadeado significa o 
rompimento da barreira física que impede a cidade de ver e se 
apropriar desses espaços. Quebra de preconceitos com esses lugares, 
trazendo à tona a questão apública dos mesmos. Mostrar as pessoas 
a ideia da descoberta desses lugares, suas características, sua vida 
que se esconde por trás desses muros. 53
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Nephrolepis exaltata (Samambaia Americana)

Planta de caráter ornamental, muito utilizada na composição de jardins 
tropicais, pela sua aparência e fácil manutenção.

Sansevieria trifasciata (Espada-de-São-Jorge)

É uma planta herbácea de origem africana. Além do seu uso ornamental, as 
espadas-de-são-jorge são também conhecidas como plantas de proteção 
contra o mau-olhado, devendo ser colocadas próximo à entrada das casas.

Pteris Vittada  (Samambaia  Africana)

Cresce em estruturas de concreto e fissuras em edifícios. Também é utilizada 
para remover ou minimizar a poluição do solo, pois consegue absorver o 
arsênio da terra.

Sche era arborícola (Cheflera)

Planta de caráter ornamental, utilizada na composição de  jardins tropicais ou 
modernos. Pode chegar à 3 metros de altura. 

Ipomoea  (Jetirana, Corda-de-viola)

Trepadeira de crescimento intenso e grande produção de sementes. Suas 
folhas podem ser utilizadas para aliviar as erupções cutâneas aplicando-as 
maceradas sobre área afetada.

Vernonia tweediana (Assa-peixe)

Uma das principais plantas invasoras da região sul, é popularmente utilizada 
para o tratamento de doenças respiratórias, constituindo-se em uma 
alternativa no tratamento de gripe, bronquite, asma, coriza e tosses. 

Sonchus oleraceus    (Serralha)

Erva encontrada em todo o mundo, é comestível e rica em vitaminas A, D e E; 
possui um sabor amargo que lembra o , é usada em saladas e cozidos; espinafre
também para fins medicinais(falta de apetite, anemia, cistite, feridas e úlceras).

Schinus terebinthifolius  (Aroeira-mansa )

De pequeno a médio porte é indicada para reflorestamento de áreas 
degradas, por ser uma árvore pioneira. Seu fruto, a pimenta-rosa, é utilizado na 
ornamentação e tempero culinários. Seu sabor é levemente picante e 

Plantago major  (Tanchagem)

A  indica a infusão de suas folhas para os casos de ardor do medicina popular
estômago disenteria, afecções das vias respiratórias e uro-genitais, diarréia, . 
Suas folhas são comestíveis, podendo ser utilizadas em saladas e cozidos.
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Perspectiva da intervenção na parte externa da edificação. 56



Intervenção 02 
o abandono e o acontecer

Rastro, traço, vestígio, pista, é a presença de uma ausência ou 
ausência de uma presença, é a aparição de uma proximidade, por 
mais longínquo esteja aquilo que o deixou. Como marca do 
passado no presente, no rastro está contida a possibilidade da 
história, da memória e do acontecimento. O vestígio é a marca de 
um objeto cuja existência temporária, passageira, perdura 
impressa em um lugar.

Quando se pensa em lugar abandonado, na maioria das vezes 
aparecem, logo em seguida, as palavras: vazio e inútil. Após 
aproximar-me do tema, comecei a me questionar se eles realmente 
poderiam ser classificados desse modo. Parecia generalizar 
demais um assunto tão complexo. 

Um dia, em uma das caminhadas pelo centro deparei-me com esse 
lugar, um velho estaleiro na beira-mar, logo abaixo da ponte 
Hercílio Luz, já bastante degradado, com apenas algumas paredes 
restantes. Apesar de sua aparência insólita, vi de relance um 
homem saindo daquele matagal. Por vários dias seguidos, repeti a 
visita procurando entender qual era a dinâmica daquele espaço, o 
que acontecia ou se acontecia alguma coisa ali, quem era aquela 
pessoa e o que fazia naquele lugar, mas não obtive sucesso 
nenhum, não voltei a encontra-lo. Porém, durante as visitas ao 
local foi possível perceber a existência de restos, de lixos 
espalhados por todo aquele espaço, percebi também que eles 
mudavam constantemente de lugar e de características, o que 
indicava que mesmo não tendo a oportunidade de encontrar 
algum dos seus personagens, seus vestígios permaneciam ali 
impressos.  

Foi quando compreendi que eles próprios poderiam ser os 
instrumentos da minha investigação e através deles eu seria capaz 
de contar as histórias daquele lugar e reproduzir as cenas 
invisíveis que aconteciam ali, para assim desmistificar 
materialmente a ideia de que um espaço abandonado é inútil e 
vazio. 57



Esses vestígios foram recolhidos durante 2 semanas de visitas diárias. E através deles foi possível mapear as 
atividades que acontecem naquele lugar e compreender suas diferentes formas de apropriação. Em um 
exercício quase arqueológico, coletei algumas dessas evidências, a fim de classificá-las quanto ao uso que 
representavam. Com isso, foi possível mapear seis atividades que mais se destacaram no espaço, pela grande 
quantidade de objetos utilizados para o mesmo fim. As muitas garrafas de bebidas alcoólicas, me fizeram 
perceber que o espaço era utilizado para  e pela ocorrência de diferentes marcas, desde duff até pinga BEBER,
51, foi possível mapear os tipos de usuários em duas diferentes áreas do local. Também encontrei muitos 
produtos de higiene pessoal, alguns começados, mas a maioria vazios, shampoos, pastas de dente, cremes, 
desodorantes, entre outros, o que foi possível classificar outra atividade do local a de Além HIGIENIZAR-SE. 
disso, muitas embalagens de comida foram encontradas, macarrão, salgadinho, chocolate e várias 
embalagens de marmita, o que trouxe à tona outra utilidade, a de ser um lugar para  O espaço COMER.
também se revelou como um lugar para , porque além das visíveis pichações nos muros, pude GRAFITAR
encontrar latinhas de spray, de tinta e pincéis. As camisinhas espalhadas pelo chão revelaram outra função, a 
de ser um espaço de liberdade sexual, um lugar utilizado para . E por fim, o espaço como um local TRANSAR
para  já que ele também é utilizado para guardar objetos furtados, fato comprovado ao encontrar ESCONDER,
várias bolsas escondidas no matagal, e dentro delas, carteiras, cartões de créditos entre outros objetos 
pessoais.

A partir da constatação dessas seis atividades principais surgiu a ideia dessa intervenção que é composta por 
seis painéis expositores com um eixo pivotante. Cada painel representa um desses verbos BEBER, 
HIGIENIZAR, COMER, GRAFITAR, TRANSAR e ESCONDER. Em uma das faces está uma foto do local e 
através de um jogo de imagens, após observar atentamente, é possível perceber o desenho de uma silhueta. 
Esse recurso é utilizado justamente para causar a impressão de que o espaço à primeira vista é vazio mas se 
olharmos atentamente perceberemos que não o é. Na outra face, a mesma imagem é reproduzida, porém 
dessa vez a silhueta é composta por uma collage dos objetos encontrados ali que correspondem a cada 
atividade.

O LOCAL
A escolha de não montar a intervenção nesse local é justificada pelo fato de que qualquer intromissão no 
lugar interferiria nas atividades que acontecem ali, e essa não é a ideia do projeto. A intervenção, portanto, 
foi posicionada no mirante da Ponte Hercílio Luz, já que o espaço analisado se encontra logo abaixo dele, 
como é possível perceber na planta baixa. Situar a intervenção em um dos pontos turísticos é justamente 
para evidenciar o contraste de realidade que existe nas cidades, direcionando o olhar das pessoas, para 
que, além de admirar a beleza da ponte, possam perceber também a existência daquele local e de toda a 
sua complexidade. As fotos abaixo indicam essa nova compreensão da paisagem, onde a ponte não está 
em primeiro plano, e sim cortada, para dar ênfase a essa outra realidade.

*A ideia de ser um espaço de esconderijo dos objetos furtados, ficaria subentendida com a utilização de elementos bastante descaracterizados, 
distantes da sua forma original para não causar algum tipo de reconhecimento ou uma possível denúncia.



59



Cena 1 Cena 2

Cena 3
Cena 4

Cena 5

Esquema representativo indicando o local e sua possíveis cenas. 60



TRANSAR HIGIENIZAR-SE

Perspectiva da intervenção situada no mirante. 61



Intervenção 03 
O Abandono e o habitar

O que define o habitar? O que diferencia uma casa de um centro 
comercial? Heidegger, no seu livro Construir, Habitar, Pensar (1980) 
afirma que “não habitamos porque construímos” mas sim “construímos 
enquanto habitamos” (p.175). O lugar habitado surge com o 
acondicionamento do espaço e é este gesto que lhe dá propósito. O verbo 
habitar é o que dá sentido ao lugar habitado e este ato significa, “estar 
seguro”, o que o autor considera ser um dos traços fundamentais da 
definição de habitar. Não basta simplesmente comer ou dormir num lugar, 
é necessário estar seguro, protegido. 

De acordo com o livro, a casa enquanto abrigo é determinada pelo limite 
das suas paredes exteriores e o lugar de entrada. É a definição da relação 
de interior e exterior, de privado e público. É um espaço de intimidade, que 
além de proteção, oferece também privacidade, uma atmosfera reservada 
aos seus ocupantes e a quem for convidado a entrar.

Ao longo do trabalho foram se desvelando capas de realidades distintas, 
de atmosferas ambíguas que compõem as características desses lugares. 
A cada nova visita, uma pista, uma descoberta. Aos poucos foi possível 
perceber que os espaços abandonados vão muito além das suas 
propriedades físicas, existe uma atmosfera diferenciada composta por 
vários fatores, não somente a materialidade. 

Com essa última intervenção procura-se evidenciar a ideia de que o 
abandono nesses espaços não é somente material. Afastados ou centrais, 
esses desertos são também lugares onde sobrevivem modos de vida 
descartados. Existem vidas abandonadas que criam seus refúgios em 
espaços que possuem as mesmas características, que os acolhem como 
parte deles. E assim, os entulhos voltam a ser chamados de lar. 
Em meio a uma das avenidas mais movimentadas do centro de 
Florianópolis, quem pensa que o grande terreno abandonado está vazio, 
se engana. Em um primeiro olhar, nada é perceptível, o espaço não passa 
de um monte de escombros, mas basta permanecer alguns minutos em 
frente para logo perceber a movimentação da vida que se desenrola ali. 
Constantemente, pessoas aparecem e desaparecem por detrás daqueles 
muros degradados. 62



Como o próprio lixo é relativo, vindo de uma opinião/concepção individual, a impressão desses lugares 
também é assim. O que para alguns era somente um resto abandonado, para aquelas pessoas que tive a 
oportunidade de me aproximar, era a sua casa.

Os parâmetros do que “seria” o habitar, ali se invertiam. Passei a questionar-me o que definiria um espaço 
privado, o lugar como um lar de alguém. Definitivamente não seriam paredes, tetos, chãos, esquadrias. O 
que encontrei ali foi a essência do habitar. 

Os dois barracos voltados para o muro são divididos por uma velha placa publicitaria, cada um, além da 
sua área privativa, possui também uma espécie de “varanda”. A senhora de mais idade, mora ali há 1 ano e 
meio, já o homem, há 5 anos. Ela gentilmente me convida a entrar na sua casa e, afastando a cortina que 
divide o espaço interno do externo, logo corre para arrumar cama. Duas faces da sua casa são formadas 
por um resto de parede, provavelmente do que seria uma cozinha ou banheiro, pelo formato dos azulejos, 
os dois outros limites são compostos por uma cortina sobreposta pela lona preta.  
Ao me deparar com aquela cena: a cama encostada na parede, a mesa aos pés com alguns pertences 
pessoais organizados em caixinhas, o cabide pendurado no azulejo descascado do fundo, os remédios, o 
cobertor e principalmente o zelo por aquele lugar, o carinho com o qual a senhora arrumou a cama entre 
aqueles restos sujos para me receber, preocupada com a aparência do seu lar, me fizeram questionar o 
que seria a arquitetura, senão aquele espaço. A presença humana dá sentido ao lugar, seja ele como for. O 
lar é definido pelo espaço onde guardamos os nossos pertences, o seu interior reflete seu ocupante, o lugar 
lhe pertence e ele pertence ao lugar.

Assim, através desse registro fotográfico da visita a esse lugar, apresento a última esfera do abandono, 
seus personagens. E talvez, o verbo menos improvável de ser encontrado ali, o habitar.

As imagens a seguir revelam o outro lado do muro. de que um espaço abandonado é inútil e vazio. 
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8
CONSIDERAÇÕES FINAIS



A pesquisa sobre esse lugares, com o decorrer do tempo, foi revelando diferentes camadas de realidade. O que 
procurei compartilhar aqui foram experiências e descobertas que vivi ao longo desse ano de trabalho e como 
elas me ajudaram a descortinar uma cidade que vive nas entranhas dessa que reconhecemos, Uma cidade 
degradada, abandonada, mas que nem por isso, deixa de possuir uma complexa beleza.   

O objetivo desse trabalho nunca foi trazer respostas e soluções a esse aspecto da cidade contemporânea, mas 
sim desvelá-lo, despido de anseios e pretensões, tornar visíveis cenários, cenas e personagens que até então, 
pelo menos para mim, permaneciam invisíveis. 

Através das fotos, registros, textos e por fim, intervenções, almejei apresentar uma nova percepção, uma nova 
sensibilidade sobre esses lugares. Apresentar esses interstícios urbanos para além da sua concepção comum, 
carregada de negatividade e inutilidade, revelando assim as inúmeras possibilidades que permeiam esses 
espaços abandonados. 

Para tal, foi necessário quebrar barreiras, não somente físicas, ao pular os muros, empurrar portões, mas 
também, e principalmente, morais, me despir de preconceitos e de medos, desenvolvendo assim um olhar 
aguçado e sensível, que a experiência nesse curso me permitiu.
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