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O conceito de heterotopia na concepção do espaço foi 
desenvolvido por Michel Foucault. No texto “outros espaços”, 
o autor apresentava uma abordagem espacial que confere uma 
interpretação plural da sociedade, levando em conta atores e 
fenômenos que anteriormente seriam descartados devido ao 
seu caráter marginal. 

“A época atual será talvez, sobretudo, a época do espaço. Nós 
estamos na época do simultâneo, nós estamos na época da 
justaposição, na época do próximo e do distante, do lado a 
lado, do disperso. Nós estamos em um momento no qual o 
mundo se faz sentir, creio eu, menos como uma grande vida 
que se desenvolver através dos tempos do que como uma 
rede que liga pontos e que entrecruza seus laços”
                                                               (FOUCAULT, 2001: 1571)

Nesse texto,  Foucault descreve as Heterotopias como sendo 
uma aproximação física de uma utopia que “representa a 
própria sociedade levada à perfeição, ou a sua reversão.” São 
lugares de alteridade que existem fora da cultura dominante, 
sendo tanto um lugar físico e mental . A heterotopia, 
poderíamos dizer, reside em algo que foge da normalidade, do 
convencional, do regrado e do cotidiano. 



Quarto de hóspedes isoladao do restante 
da casa

A casa colonial brasileira é citada no 
texto de Foucault como um dos exemplo 
s de heterotopia.  Esse tipo de edificação 
mantinha um quarto de hósoedes 
internamente ao  corpo da casa porém 
isolado espacialmente e sem conexão 
com os outros cômodos.
 “A entrada para esses quartos de dormir 
não era a entrada para a casa em si, a 
entrada da família; qualquer viajante que 
por ali passasse poderia abrir a porta e 
ocupar uma cama e dormir uma noite. 
Mas esses quartos estavam construiudos 
de uma tal forma que esse indivíduo 
passageiro nunca tinha acesso livre às 
partes da casa da família; o visitante 
era portanto um verdadeiro convidado 
transitório, não era convidado sequer. “

A casa bandeirante

Planta baixa da casa bandeirante 1

Planta baixa da casa bandeirante 2

Reflexões

O jardim do Éden

Perspectiva de casa bandeirante

No Projeto Éden, um jardim botânico 
contemporâneo do arquiteto inglês 
Nicholas Grimshaw podemos notar  
princípios e características do conceito 
de heterotopia. O jardim botânico 
em questão forma uma extensa rede 
de outros espaços e, assim como os 
museus,  consegue sobrepor tudo num 
mesmo espaço, uma espécie de depósito 
geral que abriga todas as idades, todas 
as formas, todos os gostos e todos os 
momentos em um só lugar.  O jardim é 
a mais pequena parecla do mundo e é 
também a totalidade do mundo. Como 
diz Foucault no texto “Outros Espaços”, 
“O jardim tem sido uma espécie de 
heterotopia feliz e universalizante desde 
os princípios da antiguidade”.

Reflexões



Democracity
Apresentada durante a Feira mundial 
de Nova Iorque de 1930, Democracity 
consitia uma visão para o futuro em 2039 
e manifestava-se na forma de um jardim-
cidade. Os visitantes subiam uma escada 
rolante gigante que chegava em um vazio 
iluminado e, olhando para baixo, era possível 
ver a cidade modelo. Ao mesmo tempo as 
pessoas eram intensamente massageado por 
vários estímulos visuais e auditivas.  Criou-se 
ali uma heterotopia de compensação, onde 
o espectador poderia observar um espaço-
outro, real porém ilusório, tão perfeito, 
meticuloso e organizado, totalmente em 
desconformidade com os nossos espaços 
desarrumados e mal construído. 

ReflexõesReflexões

A Torre David

Podemos pensar a Torre de David 
em Caracas, Venezuela como uma 
heterotopia contemporâna, Ali, vive 
uma comunidade de 2500 pessoas  
em um edifício de 45 andares que, 
primeiramente seria destinado a 
funções bancárias iserido em um projeto 
de urbanização finaceira para a cidade. 
Essas pessoas se apropriaram desses 
espaço e informalmente construiram 
suas próprias paredes e suas próprias 
regras. Pensando que a crise da 
modernidade é a crise da utopia, a 
Torre de David é um heterotopia, pois 
representa um espaço onde o estranho, 
o outro está inserido, um espaço que se 
torna paradoxal e ambíguo. 



COMUNA DE NiederkaufungenCOMUNA DE Niederkaufungen

Durante o ano que fiz intercâmbio pela universidade, conheci a  
Comunidade de Niederkaufungen que foi fundada em 1986 por um 
grupo de 17 pessoas que coletivamente compraram um antigo estábulo 
no distrito de Kaufungen, localizado no estado de Hessen, na Alemanha.  
A comunidade de Niederkaufungen existe a 30 anos e no total vivem 82 
pessoas, sendo 20 crianças ou  adolescentes e 62 adultos.
 Durante o feriado da Páscoa de 2013 pude experimentar o modo de 
vida alternativo que essas pessoas se propuseram a levar, passei alguns 
dias observando e entendendo a idéia central do grupo que é trabalhar 
e morar juntos, ou seja, todos que trabalham nas empresas do grupo 
moram na comunidade de forma que toda a propriedade existente é 
coletiva porém, nem todos trabalham exclusivamente na comuna, vário 
tem suas atividades fora do grupo, como pesquisadora da universidade 
de Kassel, por exemplo. 
O motivo que uniu essas pessoas para a construção da comunidade foi 
a utopia compartilhada por todos do desejo de realizar uma sociedade 
sem a exploração um dos outros, sem hierarquias, sem dominação 
de saberes e crenças e sem preconceitos. Para que esta utopia fosse 
concretizada foram analisadas muitas possibilidades e a idéia que surgiu 
foi de constituir as próprias empresas e áreas de trabalho e também o 
compartilhamento da vida em comum.

Alguns princípior que norteiam a comunidade:

Orientação política de esquerda: O grupo procura 
abranger as diversas correntes de pensamento 
que considera de esquerda (ecologistas, marxistas, 
movimento feminista, anarquistas, etc.)

Economia Coletiva: A comunidade tem um caixa 
único, ou seja, todo o dinheiro que entra é colocado 
em comum.

Consenso, decisão pela maioria: Para o grupo o 
importante é que cada idéia e posição de cada um 
seja ouvida e levada em consideração e quando uma 
decisão for tomada que esta seja praticada por todo 
o grupo.

Descontrução da estrutura de poder na pequena 
família e na questão do gênero:  A comunidade 
insentiva as moradias coletivas como forma de 
desconstruir as relações hierárquicas que existem 
na pequena família, também, o tempo que homens 
e mulheres dedicam às crianças e aos trabalhos 
domésticos é dividido igualmente, sem distinção de 
gênero ou desvalorização do trabalho reprodutivo.

Trabalho: A comunidade tem como objetivo que todo 
trabalho realizado tenha o mesmo valor, o importante 
é que as pessoas tragam para a comunidade suas 
aptidões e habilidade e as desenvolva.

 “Eu não quero mais concorrer, eu não quero correr pelo 
mundo sem relações com outras pessoas ou somente 
relações esporádicas. Eu não quero mais que minha força 
de trabalho, minha saúde, e minha energia sejam exploradas 
e dominadas. Eu não quero mais me esconder na pequena 
família que tem como função me fortalecer para mais um dia 
de trabalho. Eu não quero mais consumir e esquecer todos 
os meus desejos que não foram realizados.” 

(Carta de Princípios; 1983:2) 



COMUNA DE NiederkaufungenCOMUNA DE Niederkaufungen

Inserção da comuna na região urbana da cidade de Kassel, Alemanha

Inserção da comuna na região urbana da cidade de Kassel, Alemanha

Comuna inserida no bairro

Espaço coletivo de refeições e 
reuniões da comunidade

2

1

1

2

2

1

1



inquietações e questionamentos O espaço-heterotopia como reflexão sobre 
um outro modo de habitar a cidade

Quem somos nós e do que realmente precisamos para 
sobreviver como comunidade?

Como poderíamos nos reorganizar e nos apropriar das cidades em tempos 
crescentes de individualismo, condomínios fechados e negação do espaço 

urbano?

É possível que um grupo com pensamentos diferentes aos 
comuns misture-se ao espaço da cidade?

É possivel criar um espaço no qual uma comunidade 
possa viver sob novas regras e princípios?

É possível romper com o mundo circundante?

É possível imaginar uma cidade completamente auto 
organizada?

Depois da minha visita  a comuna, muitos pensamentos vieram a minha cabeça, 
muitas perguntas me fizeram refletir sobre o modo como estamos habitando as 

nossas cidades, estamos sendo bons cidadãos?

Estamos questionando a maneira que  vivemos e se se esse é realmente o 
nosso desejo?

Diante de todos esses questionamentos e o interesse em 
analisar, ou melhor, aproveitar as análises de Foucault a 
respeito das heterotopias dentro da cidade, acredito na 
busca de uma compreensão um pouco mais aprofundada 
para a reapropriação e resignifiação dos espaços urbanos. 
Um recorte na cidade de Florianópolis em área ainda 
não definida, poderia ser o palco para o ensaio de um 
outro modo de vida, no qual as pessoas pudessem viver 
seguindo suas próprias regras, definidas coletivamente. 
Essas pessoas, estão misturadas as outras que circulam 
pela cidade e são comuns porém diferentes no seu modo 
de pensar, se relacionar e de se apropriar da cidade em 
que vivem, esse recorte, poderiamos chamar de lugar-
outro, uma contestação do espaço que vivemos, o espaço 
de uma heterotopia.  Esse ensaio  trabalharia uma situação 
hipotética porém inserido no espaço real e  baseada 
em princípios de comunidades existentes e já bastante 
consolidadas.



possíveis áreas de intervenção possíveis áreas de intervenção

Região da Chácara da Espanha Região da Pedreira

Área predominatemente residencial
Região está no cerne do centro de Florianópolis
Baixa Densidade
Ritmo mais lento em relação ao centro
Geograficamente isolada por estar localizada em uma baixada
Ruas que criam uma borda impedindo o tráfego intenso

Pelo “espírito do lugar”
Pouca conserva;cão das edificações e do espaço público
Falta de conectividade com o entorno
Potencialidades ligadas a cultura contemporânea: bares, sebos, brechós e instituições 
culturais
Localização próxima aos terminais
Pavimentos superiores (sobrelojas principalmente) sem uso

Características e potecialidades da área: Características e potecialidades da área:



iNTENçÕES COM ESSE TRABALHO

Ao meu ver, o Trabalho de Conclusão de Curso  
é um momento de reflexão, de exercício daquilo 
que foi acumulado e incorporado durante os 
anos na universidade e fora dela. Minha vontade 
sempre foi de desenvolver algo que tenha algum 
comprometimento com o mundo, um trabalho 
que cause inquietações e perguntas mais do que 
respostas ou soluções, Algo que possa alimentar 
o imaginário, contribuir para o pensamento crítico 
arquitetônico e urbano e que, de alguma forma, me 
faça crescer como como arquiteta e cidadã.

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

pré banca

entrega final
Julho

CRONOGRAMA

Desenvolvimento da proposta na área de intervensão

Desenvolvimento da proposta

Definição da área de intervensão

Aperfeiçoamento teórico e discussão da proposta

Ajustes finais da propostas e detalhamento

Detalhamento e definição da apresentação



“A arquitetura não versa sobre as condições do desenho, mas sobre o 
desenho das condições. Hoje em dia, a estratégia é um elemento fundamental 
na arquitetura. Basta de planos gerais, sente-se necessidade de uma nova 
heterotopia. Este deve ser o objetivo de nossas cidades e os arquitetos 
devem contribuir para isto intensificando a rica colisão entre acontecimentos 
e espaços.” 

Bernard Tschumi
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