
Compartilho aqui uma interlocução proposta a mim pelo arquiteto e urbanista Carlos Nigro, como parte de suas atividades no curso 
"Transformando cidades: ferramentas de co-percepção". Antes, breve introdução: o espaço público e a cidade fazem parte de meu 
interesse e prática artística desde os anos 90, com a realização de trabalhos individuais e coletivos envolvendo intervenção urbana, 
cartografia e oficina de percepção territorial. O trabalho Cidade vazia, de 2011, levou-me a pensar mais diretamente sobre a perspectiva 
de que se "todos somos artistas" - como dizia Joseph Beuys - também "todos somos urbanistas" - ou ao menos podemos pensar outras 
possibilidades de transformação e uso da cidade. E o sujeito com essa liberdade de pensar e agir, com esse desejo de redesenhar a 
cidade, denomino de "urbanista amador", ideia que se por um lado indica uma atividade não profissional - carecendo portanto de uma 
formação técnica específica - por outro revela uma ação fundada no afeto e em reflexões a partir da experiência vivida, situações que 
podem gerar novos procedimentos e práticas. Assim, diante de uma perceptível crise do urbanismo tradicional, excessivamente refém 
do capitalismo e da política oficial, o "urbanismo amador" surge como uma possibilidade de se pensar a cidade a partir de outras 
urgências, dentre as quais destaco a hidrografia e a função social da propriedade. Nigro pautou nosso diálogo com ênfase no conceito 
do "não-lugar" na cidade. Nossa conversa instigou-me também a conceituar e organizar percepções vividas para poder expressá-las no 
diálogo. A experiência dele como urbanista oportuniza para mim especial situação de conversa, pois como "artista" que por vezes - 
muitas vezes - expando a linguagem artística à interface com a cidade, esse aspecto transdisciplinar encontra maior fluidez de conversa 
conceitual quando há um interlocutor que domina os repertórios dessa especificidade urbanística, alguém que tem "escuta" para 
dialogar sobre essas percepções sensíveis e críticas sobre o espaço urbano, questões que muitas vezes também escapam dos códigos 
e procedimentos habituais e dominantes da própria área/disciplina do urbanismo. Segue a síntese da entrevista-diálogo: 
  
 
O “não-lugar”, sob a lente do artista visual Newton Goto, um “urbanista amador”. 
Entrevista-diálogo. Curitiba, 03/12/2014. 
 
Em uma padaria, no bairro curitibano do Bom Retiro, nos encontramos, com o propósito de aplicar a metodologia apresentada pelos 
facilitadores Ana Lúcia Münzner e Diego Baptista, no curso “Transformando Cidades: ferramentas de co-percepção”.  
Foi uma conversa abstrata e muito significativa! 
O chamado da conversa com o Goto se deve ao respeito que tenho pela sua capacidade sensível de perceber e pelo seu talento 
artístico, além da oportunidade de lhe dar um retorno, na medida que a construção dessa conversa amplia nossas visões de mundo; as 
perspectivas são esclarecidas, e assim entendemos o que realmente importa ao entrarmos no mundo do comprometimento do 
entrevistado. 
O não-lugar, que é um conceito do antropólogo Marc Augé, provoca a conversa, pois refere-se à oposição ao lar; o não-lugar é o lugar 
de transitórios, é o lugar que não possui significados e que depende dos símbolos para se comprovar uma identidade, autorizar o 
deslocamento, como, por exemplo, um cartão de crédito que concretiza a existência de um shopping-center. O não-lugar é o lugar da 
impessoalidade. 
A conversa se desenrola a partir da revelação da jornada do Goto: a busca de uma identidade artística-crítica pautada pela força do 
imaginário coletivo, com base na consciência, na criatividade e na liberdade. O que lhe motiva é a interferência na construção do circuito 
da arte para a repercussão dos conceitos sobre o desenvolvimento do indivíduo e do coletivo e na estruturação institucional que 
oportuniza essa manifestação. A base dessa motivação é a percepção ambiental pelo sujeito urbano: surge assim o confronto dessa 
forma de percepção artística frente aos fatos e práticas do cotidiano, ou seja, essa é a essência do “urbanismo amador”, na medida em 
que há outras prioridades urbanísticas de interesse, as quais tem se fundamentado na hidrografia e na questão da subutilização do 
imobiliário urbano. O respeito às condições naturais de um lugar abre perspectivas de se lidar com a cidade dentro de um enfoque 
holístico (o que continua ainda despercebido), seja pelas outras formas de se fazer uma gestão prioritária da ocupação de terrenos em 
especulação, subutilizados, que “dão as costas” por não cumprirem a função pública da propriedade, ou de se fazer uma gestão 
prioritária das próprias nascentes dos rios, não preservadas. Soma-se aos fatos o descumprimento da legislação urbana, que já é 
mínima. Essas disfunções tem um nexo causal: o modelo político-ideológico desenvolvimentista é uma corrente racionalista que 
padroniza, não dialoga. Exige-se, portanto, o reconhecimento de uma postura equivocada e a urgente revisão das teorias. Cada 
contexto problemático demanda um conjunto de referenciais e de práticas emergentes, com base no fluxo comunitário. 
Essa percepção do lugar gera o seu auto não-lugar. Um rio deixa de ser um rio e passa a ser uma valeta, terra de ninguém. Já nesse 
contexto, um parque anula toda impessoalidade com a água, com o rio. 
A conversa flui para o aprofundamento do conceito do não-lugar: fragmento territorial que é a cisão entre a configuração geográfica 
natural e ação devastadora humana. O lugar é o espaço que gera hábitos na medida em que o não-lugar é o espaço dos cenários, dos 
espetáculos, por não ser vivenciado como tal, e sim como um fragmento. O não-lugar não se conecta na grande teia. O todo não é 
compreendido. 
Como andarilho, os canais de percepção do espaço se abrem em todos os sentidos. Mas para isso também deve haver um alinhamento 
interno do sujeito: a alma de um indivíduo como o seu lugar e a existência de não-lugares dentro delas. E o que pensar da cidade sem a 
sua construção política que depende dos laços sociais (e portanto do conjunto de indivíduos)? Um espaço individual não construído não 
desenha a urbe: é a ausência da pólis. Os guetos são a ausência dos indivíduos nas ruas, canais dos fluxos reais. Existem outras 
formas de guetos: as casas, os carros, as instituições, corpos que se fecham em si. Existe o não-lugar porque não existe a apropriação 
do espaço público. Assim, também inexiste o envolvimento, o pertencimento por causa da forma de uso, de hábito, mesmo que haja o 
corpo material. Quantas canchas de esporte são cenários apenas, pela falta de uso? A aparelhagem pública, nesse sentido, não cumpre 
a função do espaço de sociabilidade. Sensação de impunidade? Porém, nas comunidades mais periféricas o espaço livre, que é mais 
aberto, tem o seu uso. 
O não-lugar é uma questão física (o espaço propriamente dito), mas também uma questão prática, pela ausência do seu uso. Não se 
criam relacionamentos, muito menos identidade. Os não-lugares são produtos humanos, mas também existem não-lugares naturais. 
Por que a gestão pública não reconhece e identifica os não-lugares e os mapeiam? A complexidade explica! Existe uma diversidade 
dinâmica e ao mesmo tempo a singularidade própria do não-lugar. Quem está disposto a entender a lógica subjetiva do não-lugar e dar 
vazão a essa singularidade? Um não-lugar está dentro de si e é a conseqüência do desejo, cujo nosso imaginário se confronta com a 
realidade: matéria-prima dos artistas! 
As contradições humanas devem ser enfrentadas, mas devemos nos posicionar quais são de fato os nossos desejos, os nossos 
propósitos. 
Concluímos essa conversa pulando um pequeno muro de um terreno pelo qual um braço de rio canta e ilumina um não-lugar, que passa 
a ser, agora, abstrato e receptivo ao nosso imaginário! 

Carlos Nigro 
entrevistador 

Notas: 
- Post original da entrevista-diálogo no facebook, em 08/12/2014: https://www.facebook.com/carlos.d.nigro/posts/751550698261251 
- Link referencial sobre o conceito de "não-lugar", de Marc Augé: http://revista.antropos.com.br/downloads/Resenha%201%20-
%20N%E3o-lugares%20-%20Marc%20Aug%E9%20-%20Jo%E3o%20Luis%20Binde.pdf  
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