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heterotopias na cidade



HETEROTOPIA  (Michel Foucault):

(hetero = outro + topia = espaço)

Lugares e espaços que funcionam em condições não-hegemônicas. Espaços que têm múltiplas 
camadas de significação ou de relações a outros lugares e cuja complexidade não pode ser 
vista imediatamente.

Heterotopias podem unir múltiplos espaços incompatíveis entre si;
Heterotopias podem conectar diferentes períodos de tempo;
Heterotopias são locais separados da sociedade e com regras limitando a entrada e saída;
Heterotopias tem uma função relacionada ao espaço ao redor.



“É preciso uma forte ritualização das rupturas, dos limiares, das crises. Estes contraespaços, porém, 
são interpenetrados por todos os outros espaços que eles contestam: o espelho onde não estou 
reflete o contexto onde estou, o cemitério é planejado como a cidade, há reverberação dos espa-
ços, uns nos outros e, contudo, descontinuidades e rupturas. [...]. Não refletem estrutura social nem a 
da produção, não são um sistema sócio-histórico nem uma ideologia, mas rupturas da vida ordiná-
ria, imaginários, representações polifônicas da vida, da morte, do amor, de Éros e Tánatos” (Defert, 
2013, p. 37-38).





ruínas como heterotopias





casarão
rua do triunfo, 192



edifício antigo estacionamento
rua aurora, 446



edifício
rua barão de Iguape, 262



casarão
rua florêncio de abreu, 798



hotel cruz de aviz
rua cáper líbero, 475



galpão industrial
rua da mooca, 775



vila maria zélia
rua jequitinhonha, 444 - belenzinho



torre industrial 
avenida joão teodoro, próx.108
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