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Resumo 

 

O objetivo deste artigo é analisar os sistemas formados em torno de práticas simbólicas e 

seus impactos na dimensão urbana e tem como tema central as coleções de love locks, 

antiga prática de prender cadeados em pontes e lugares públicos como forma de 

simbolizar a eternidade do amor de um casal. Parte-se da Teoria Geral de Sistemas (TGS) 

e de procedimentos de análise para a concepção do sistema, bem como para a abstração 

e análise de seus componentes e de suas relações. Os resultados descrevem o cadeado em 

si, o local de fixação e o ritual de colocação do cadeado como componentes do sistema 

observado e identifica a expressão simbólica do desejo de longevidade da paixão dos 

casais transeuntes como sua funcionalidade. Constata-se que, no caso das coleções de 

love locks, seus efeitos sobre as práticas socioespaciais locais variam de acordo com o 

ambiente circundante e com a existência ou não de planejamento acerca de sua inserção 

no tecido urbano. 

 

Palavras-chave: Teoria Geral de Sistemas; love locks; tecido urbano. 

 

 

Introdução 

Nas últimas décadas, a ideia até então amplamente aceita por urbanistas e gestores de que 

as cidades são artefatos passíveis de controle, vem gradativamente dando lugar à noção 

de cidade enquanto sistema auto-organizado, formado por sistemas de dinâmicas 

interconectados (ALLEN, 1997; TRIFT, 1999; PORTUGALI, 2000; BATTY, 2008). 

Esta noção traz com ela o entendimento de que qualquer intervenção no tecido urbano 

pode gerar resultados inesperados e levanta a discussão a respeito do significado do 

cidadão (e das redes em que atua) para a configuração do espaço urbano (SAVINI, 2017).  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Geografias da Comunicação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Este artigo apresenta as coleções de love locks como um sistema, descreve seus 

componentes e as relações estabelecidas entre eles, e discorre sobre sua interferência no 

estímulo a ações coletivas de propósitos variados em seu entorno imediato. Busca-se aqui 

a aplicação da Teoria Geral dos Sistemas (TGS) a um contexto específico da cidade, 

deixando-se à parte as discussões sobre a adequação do emprego do pensamento 

sistêmico às práticas do planejamento urbano4. 

A análise de sistemas pode ser tratada sob diversos enfoques5 e implica não 

somente compreender as partes que formam o todo, como também identificar o objetivo 

que esse todo tenta alcançar, examinar as interações e descobrir os meios e os modos que 

o levam a atingir tal objetivo (BERTALANFFY, 1973). Parte-se do método de análise 

sugerido por Alves (2012), que propõe que à concepção do sistema siga-se as seguintes 

atividades: (1) sintetização e resumo do sistema; (2) identificação dos aspectos mais 

relevantes para o estudo pretendido; (3) descrição de seus componentes e das relações 

entre eles; (4) descrição de sua funcionalidade; (5) classificação do sistema; (6) 

identificação de seus níveis hierárquicos; (7) descrição do ambiente no qual o sistema se 

apresenta; e (8) abstração dos componentes do sistema em relação aos componentes do 

ambiente.  

Inicialmente, a TGS é apresentada como uma visão de mundo surgida em 

decorrência de uma evolução da tentativa de compreensão mais aproximada da realidade, 

assim como também são apresentadas as características comuns aos sistemas. Em 

seguida, este artigo discorre sobre o surgimento e popularização das coleções de love 

locks para, então, analisá-los enquanto sistemas. Por fim, defende-se o emprego do 

pensamento sistêmico para a compreensão da complexidade das relações entre os 

diferentes componentes do ambiente da cidade contemporânea, bem como de suas 

dinâmicas, e para a percepção de seus desdobramentos sobre o tecido urbano. 

 

Teoria Geral de Sistemas 

A TGS surgiu na década de 1950, com os trabalhos de sistematização das ideias 

científicas acerca da abordagem dos todos integrados feitos por Ludwig von Bertalanffy 

                                                 
4 Para posicionamentos favoráveis à adoção de frameworks baseados na capacidade de auto-organização da cidade para 

atividades de planejamento e governança urbana, consultar Boonstra e Boelens (2011) e Moroni (2015). Ressalvas a 

esta abordagem são feitas no trabalho de Savini (2017). 

 
5 Entre as quais pode-se destacar a teoria clássica dos sistemas, a teoria das redes, a cibernética, a teoria da informação 

e a teoria dos jogos. Para uma descrição mais apronfundada sobre o tema, consultar Bertalanffy (1973). 
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na época do pós-guerra. Sua visão parte do entendimento de que uma compreensão mais 

aproximada da realidade só pode ser alcançada quando se estuda não apenas as partes, 

mas também as propriedades emergentes das interações dinâmicas entre as partes. Está 

inserida, desta forma, em um conjunto de esforços humanos de prever o futuro e foi 

precedida pela interpretação mística, pela interpretação dos desígnios de uma entidade 

superior, e por uma série de paradigmas: o paradigma escolástico, o renascentista, o 

determinismo, a teoria da relatividade e a mecânica quântica (UHLMANN, 2002). 

Um sistema, ou complexidade organizada, pode ser descrito como “uma coleção 

de objetos inter-relacionados em uma dada estrutura perfazendo um todo (uma unidade) 

com alguma funcionalidade que o identifica como tal” (ALVES, 2012, p. 96). Ele surge 

da capacidade que um observador tem de abstrair aspectos do todo observado cujas 

relações são suficientemente adequadas para formar uma unidade funcional. A concepção 

de um sistema implica identificar uma função, abstrair seus componentes do universo 

observado (ou, o todo integrado) e compreender as relações de interação e 

interdependência existentes; podendo descrever tanto o funcionamento de uma máquina 

quanto de um organismo (ALVES, 2012). Quando atuantes em conjunto, e de forma 

ordenada, os componentes do sistema são capazes de efetuar atividades que, sozinhos, 

não o seriam, mantendo um certo grau de organização diante de mudanças internas ou 

externas. Cada componente do sistema (ou, o todo unitário) comporta-se, também, como 

um sistema. Ou seja, hierarquicamente, o sistema contém subsistemas e está contido em 

um suprassistema. 

Com base na relação do sistema com seu ambiente, ele pode ser classificado como 

aberto ou fechado. O que determina sua classificação neste caso é a fronteira estabelecida 

entre os dois. Quando essa fronteira permite a troca de informação/energia/matéria com 

o ambiente, o sistema é considerado aberto. Em contrapartida, quando a fronteira isola o 

sistema do ambiente e não permite tais trocas, ele é considerado fechado, autocontido6.  

 

Todo organismo vivo é essencialmente um sistema aberto. Mantém-se em um 

contínuo fluxo de entrada e de saída, conserva-se mediante a construção e 

decomposição de componentes, nunca estando, enquanto vivo, em um estado de 

equilíbrio químico e termodinâmico mas mantendo-se no chamado estado 

estacionário, que é distinto do último. (BERTALANFFY, 1973, p.64).  

 

Quando surgido ao acaso, fruto de uma casualidade, o sistema é chamado de 

emergente (bottom-up). Quando projetado, construído deliberadamente com uma 

                                                 
6 Para uma discussão mais didática e exemplificada dos sistemas quanto à sua classificação, consultar Alves (2012). 
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finalidade, é chamado teleológico (top-down). Alves (2012) aponta, ainda, uma terceira 

forma de construção de sistemas, a qual chama de sistema misto. Os processos ligados a 

sistemas teleológicos - em especial os sociotécnicos - são comumente voltados à obtenção 

de maior eficiência e eficácia; ou seja, ao aumento da saída (output) a custos menores 

(input)7.  

A geração de novos sistemas pode ser feita de quatro maneiras distintas: réplica, 

cópia, reprodução ou fusão. A réplica acontece quando se tem um mecanismo produtor 

que gera elementos independentes dele mesmo, como uma máquina de produção em série. 

Uma cópia, de acordo com Maturana e Varela (1997), acontece quando se tem um modelo 

e um procedimento de projeção para gerar outra que lhe é idêntica. A reprodução acontece 

por meio da fratura de um sistema, “dando lugar a outros com estruturas capazes de 

configurar de modo independente a organização do sistema original” (ALVES, 2012, p. 

128). E, finalmente, a fusão ocorre quando duas ou mais unidades funcionais se agrupam 

para formar “uma única unidade da mesma classe das que lhe deram origem”8. 

 

Love locks, os Cadeados do Amor 

 

Love lock, ou love padlock, é o nome dado ao cadeado usado como expressão simbólica 

do desejo de longevidade da paixão de um casal (Fig. 1). Prática frequente em cidades 

turísticas, os love locks costumam ser colocados em estruturas específicas das cidades, 

tais como guarda-corpo de pontes, grades e postes de iluminação pública, contendo uma 

inscrição com as iniciais dos nomes das pessoas que formam o casal e, algumas vezes, 

contendo dedicatórias. 

 

Figura 1- Love locks 

                                                 
7 A análise de sistemas, neste caso, costuma ser aplicada para a melhoria de seu desempenho. 

 
8 Ibid., p.128. 
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Fonte: Nabil Molinari (2015) 

Sua origem é controversa. Por vezes, atribuída a turistas italianos que, em alusão 

a um romance de Federico Moccia, penduravam cadeados em um poste perto da Ponte 

Milvio, em Roma; outras vezes, atribuída à prática sobre a ponte Luzhkov, em Moscou 

(POTTINGER, 2014). Há, também, quem afirme um suposto início sobre a ponte Most 

Ljubavi, durante a Primeira Guerra Mundial. Contrariando as versões que apontam um 

início mais recente, Elizabeth Day identifica relatos de que a prática poderia ter surgido 

muito tempo atrás na China e outros que relatam seu início na Sérvia, durante a Primeira 

Guerra Mundial9. 

Seus efeitos sobre o tecido urbano são discutidos sob diferentes pontos de vista. 

Em um dos trabalhos seminais a respeito do efeito dos love locks, Hammond (2010) 

descreve as práticas de padlocking ocorridas na cidade de Pécs, Hungria, como uma 

espécie de ornamento renegado que aparece nos interstícios da forma urbana - “nos 

espaços que ainda não sucumbiram completamente às narrativas de cidade ideal”10. Na 

visão da autora, os love locks demonstram quão vulnerável o ambiente urbano é em 

relação à apropriação simbólica e à alteração semântica e acrescenta, ainda, que atuam 

como “uma lembrança desconfortável de que onde há uma cidade, há também uma 

pluralidade de desejos sobre como aquela cidade deveria ser”11. Neste caso, a prática de 

padlocking é tratada como uma linha tênue entre lixo e embelezamento, crime e crítica, 

                                                 
9 https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/feb/14/the-lock-of-love-padlocks-on-bridges. 

 
10 Tradução das autoras para: those gaps and leftover spaces which have not yet succumbed completely to narratives of 

the ideal city” (HAMMOND, 2010, p. 185). 

 
11 Tradução das autoras para: an uncomfortable reminder that where there is a city, there is a plurality of desire for 

what that city should be. 

 

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2016/feb/14/the-lock-of-love-padlocks-on-bridges
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que cria pontos de intensidade12 na paisagem urbana, aninhando interesses privados no 

espaço público e desmentindo a imagem higienizada dos centros urbanos revitalizados. 

Enquanto a visão sobre os love locks de Pécs passa da ideia de um protesto 

silencioso, uma resistência às restrições às liberdades pessoais remanescentes do 

socialismo de estado na Hungria pré anos 1990, para um ornamento - de certa forma - 

desejável e, até mesmo, respeitável, os mesmos love locks eram vistos em Paris, França, 

como uma adição indesejada ao seu tecido urbano, ou, nas palavras de Becker (2015), 

como uma prática predatória. 

Com pouco mais de 2,2 milhões de habitantes, Paris figura entre as cidades mais 

visitadas do mundo13, atraindo notadamente turistas em busca de um cenário romântico. 

Na última década, vários pontos da cidade passaram a ter suas grades ocupadas pelos love 

locks. Lisa Taylor Huff e Lisa Anselmo, do site No Love Locks, identificaram até 2014 a 

colocação de cadeados na Pont de l’Archevêché, Pont Neuf, Pont Alexandre III, 

Passarelle Debilly, Pont Léopold Sédar Senghor (Solférino), Pont Simone de Beauvoir, 

Pont Notre Dame, Pont au Double, Pont Saint Louis, Pont d’Arcole, em ao menos 4 

pontes no Canal Saint Martin, na torre Eiffel, em cercas próximas à Sacre Couer, em 

Montmartre; cercas do Parc Monceau e do Parc Buttes Chaumont, no ponto de observação 

da Torre Eiffel próximo à Place du Tertre, além do caso - possivelmente mais debatido 

de todos – da Pont des Arts (Fig. 2). 

 

Figura 2 – Pont des Arts 

                                                 
12 Hammond (2010, p.190) utiliza o termo tal qual Eyal Weizman o conceitua: locais físicos e discursivos que revelam 

agendas conflitantes e uma variedade de agentes, ações e efeitos urbanos, que mostram a diversidade de autores 

envolvidos na criação e renegociação da cidade. 

 
13 Dados do Insee – Institut National de la Statistique et des Études Économiques, disponíveis em: 

https://www.insee.fr/fr/accueil. Acesso: 15 mai. 2017. 
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Fonte: pixabay.com (2013) 

 

A Pont des Arts é uma ponte peatonal localizada no 1º arrondissement de Paris, 

que atravessa o rio Sena, ligando o Institut de France e a praça central do Museu do 

Louvre. Fica nas proximidades da Île de la Cité e de alguns dos principais pontos 

turísticos da cidade. Construída como uma ponte de pedágio em 1803, foi a primeira ponte 

de ferro da cidade. 

Segundo relatos encontrados em jornais locais14, de 2008 até meados de 2015, ao 

passar pela Pont des Arts, podia-se ver milhares de cadeados presos às grades que 

recobriam seu guarda-corpo (Fig. 3). A prática, que começou de maneira discreta, não 

demorou a tomar proporções imensas. Com a falta de espaço para a fixação de cadeados 

nas grades da ponte, tais objetos passaram a ser colocados em qualquer coisa que os 

segurasse15 até que, em fevereiro de 2013, uma das grades da Pont des Arts cedesse sob 

o peso dos cadeados. Este fato se repetiria com outra grade ao final da tarde do dia 6 de 

junho de 2014, intensificando o debate acerca da legitimidade prática16 e culminando na 

interdição da ponte para a retirada dos cadeados em 1º de junho de 2015 (Fig. 3). Àquela 

altura, os cadeados somavam mais de quarenta e cinco toneladas. 

                                                 
14 Como o French News Online. Disponível em: 

http://www.french-news-online.com/wordpress/?p=34236#axzz2uvpOV2SQ. 
15 Um artigo de Daniel Stone, publicado pela revista National Geographic, relata que a retirada dos cadeados por parte 

de equipes de manutenção e limpeza ligadas à prefeitura era tão comum quanto a retirada da sujeira depositada nos 

vidros da pirâmide do Louvre. Contudo, a intensificação da prática fez dela um problema, que se agravou quando os 

próprios comerciantes passaram a danificar as grades para que estas fossem substituídas mais rapidamente e liberassem 

mais espaço para novos cadeados. Ao mesmo tempo, os poucos espaços da ponte que resistiam aos cadeados passaram 

a ser alvo de pichações. Disponível em: 

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140616-locks-bridge-paris-love-river-seine-railing-culture/. 

 
16 Entre as mobilizações mais conhecidas está a No Love Locks™ (nolovelocks.com), que trabalha em quatro eixos: 

(1) educando o público sobre os aspectos negativos da colocação de love locks em espaços públicos e de interesse 

histórico; (2) pesquisando e propondo formas alternativas de celebrar o amor; (3) auxiliando a administração pública a 

encontrar soluções para a remoção dos cadeados e propor leis que inibam a prática; e (4) promovendo o turismo 

responsável. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2014/06/140616-locks-bridge-paris-love-river-seine-railing-culture/
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Figura 3 – Retirada dos love locks da Pont des Arts 

 
Fonte: Stephane De Sakutin/AFP (2015) 

 

 

Houlbrook (2015) conta que a medida tomada por Paris de remover os love locks 

da Pont des Arts foi seguida por Nova York e Melbourne. Florença chegou até mesmo a 

criminalizar a prática. Todavia, na contramão desse movimento, cidades como 

Vancouver, Recife e Moscou não apenas incentivam a prática como tratam dela com 

planejamento e construção de estruturas destinadas especificamente para este fim, em 

busca de inserção em um ideal de cidade global. 

Mesmo gerando opiniões divergentes sobre o efeito da prática no tecido urbano e, 

consequentemente, reações distintas, ainda pode ser notada a propagação dos love locks 

pelo mundo. Há coleções famosas deles em Roma, Florença, na Grande Muralha da 

China, em Riga, Montreal, Tóquio, Bruxelas, Kiev, Vilnius, Veneza e Verona, para citar 

alguns (HAMMOND, 2010; POTTINGER, 2010). No site da empresa Make Love Locks, 

especializada em personalização de cadeados, pode-se encontrar um mapeamento (ainda 

que incompleto) das áreas de intervenção pelo mundo, apresentado na figura 417. 

 

Figura 4 – Mapeamento das coleções de love locks pelo mundo 

                                                 
17 Passível de consulta em: www.makelovelocks.com/locations. 
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Fonte: makelovelocks.com (2017) 

 

As coleções de love locks são passíveis de serem construídas como sistema. A 

seguir, é apresentada uma síntese do sistema observado e são identificados seus 

componentes e aspectos mais relevantes. Discute-se, ainda, as características e 

classificação do sistema de acordo com o ambiente no qual se apresenta.  

 

Análise e Discussão  

Uma coleção de love locks atende à definição de sistema uma vez que decorre de um 

conjunto de objetos organizados de maneira a formar um todo com funcionalidade 

específica: a de representação simbólico-material do vínculo afetivo romântico existente 

entre os casais (ou grupo de pessoas) que passam por suas imediações. A funcionalidade 

simbólica que os love locks apresentam não pode ser observada em cadeados comuns. 

Isto é, para deixarem de ser apenas trancas portáteis e móveis, providas de uma barra ou 

de arco em forma de U[...]18 e assumir a representação simbólica supracitada, os love 

locks devem satisfazer alguns quesitos. Inicialmente, eles devem ter pertencido a alguém, 

mesmo que por apenas alguns minutos19. Devem conter as iniciais do casal cujo vínculo 

afetivo cada love lock representará isoladamente. Estas iniciais podem ser gravadas de 

maneiras diversas: escritas à caneta, (verificar modos de gravação). Devem ter passado 

por um determinado ritual: ser preso por um casal (ou um membro do casal) em gradis 

presentes no espaço público (estruturas de pontes, luminárias, cercas, portões e, algumas 

                                                 
18 “[...] provida de uma barra ou de arco em forma de U, cuja extremidade livre é presa ao corpo da tranca”, conforme 

definição encontrada no Dicionário Houaiss Conciso (2011). 

 
19 É comum que os casais comprem cadeados de vendedores ambulantes que os comercializam nas proximidades da 

ponte. 
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vezes, estruturas especificamente projetadas para este fim), junto a outros love locks, e, 

após terem sido trancados, sua chave deve ter sido lançada para longe do cadeado (no 

caso dos love locks da Pont des Arts, por exemplo, elas são jogadas nas águas do rio 

Sena). 

Hierarquicamente, o love lock em si está situado no primeiro nível, seguido da 

coleção de love locks e, por fim, da rede mundial de coleções de love locks. São sistemas 

abertos e, em geral, emergentes: recebem aporte de material do meio externo e seus 

subsistemas se organizam de maneira não planejada, i. e., surgem ao acaso por meio de 

um processo de imitação20 - tanto em nível local quanto global. Entretanto, quando 

analisamos esta prática em Vancouver ou Moscou, por exemplo, precisamos considera-

lo de outra forma. Ambas as cidades responderam à emergência dos love locks em locais 

públicos com a definição de um local apropriado e a instalação de esculturas 

especialmente desenhadas para a colocação dos cadeados, caracterizando, pontualmente, 

um sistema teleológico; mas que, quando visto regionalmente, descreve um sistema 

misto, uma vez que surgiram nestas cidades de maneira auto organizada, mas que 

sofreram intervenções previamente planejadas. 

Os ambientes nos quais tais coleções se desenvolvem são, em geral, pontos de 

interesse turístico – muitos deles de valor histórico. Cada ambiente proporciona 

características evolutivas diferentes para cada coleção de love locks, formando universos 

particulares (Umwelt) na acepção de Uexkull (1992). Para além da representação 

simbólica do cenário romântico da cidade, as coleções de love locks costumam atrair uma 

série de outras redes formadas, por exemplo, por turistas em busca de um registro 

fotográfico, por vendedores ambulantes e por equipes de limpeza e manutenção. 

Defende-se aqui o estudo do sistema de forma a reconhecer suas características 

para que se possa planejar os sistemas teleológicos considerando seus possíveis 

desdobramentos sobre o tecido urbano ou intervir nos sistemas emergentes, quando 

necessário, para que atuem em consonância com os propósitos de cada cidade. A prática 

de colocação dos love locks em determinados pontos turísticos em cidades com fluxo 

intenso de visitantes como Paris pode levar ao colapso de estruturas inteiras, tal como 

aconteceu com a Pont des Arts. No entanto, responder a ela com a simples proibição, sem 

oferecer uma alternativa voltada a desempenhar a mesma função, não resolve o problema. 

No caso de Paris, o fechamento das grades da Pont des Arts com chapas acrílicas apenas 

                                                 
20 Ou “cópia”, nos termos de Maturana e Varela (1997). 
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transferiu a prática para outro lugar, e atualmente é a Pont Neuf que vê suas grades 

enferrujarem sob milhares de cadeados. Da mesma forma, a implantação intencional de 

uma coleção de love locks deve ser planejada de acordo com as especificidades do sítio 

de intervenção para que possam cumprir seu objetivo. Essa necessidade pode ser ilustrada 

com o caso de Recife, no Brasil. Após dois furtos, a grade do projeto Cadeados da Aurora, 

instalada como uma ação de promoção do turismo no centro da cidade, precisou ser 

repensada tanto em termos de formato quanto em termos de localização. 

A cidade é vista como um sistema adaptativo complexo. Ou seja, uma coleção de 

objetos inter-relacionados perfazendo um todo com uma funcionalidade específica, que 

apresenta transição entre estados de equilíbrios distintos em resposta às constantes 

mudanças de condição que lhes são impostas (que podem ser mudanças internas ou 

mudanças estruturais no ambiente), ao passo que preserva as características que 

constituem sua unidade. Quanto mais se conhece os componentes desse sistema (seus 

subsistemas), o ambiente no qual está inserido (seu suprassistema), as relações 

emergentes das interações entre cada um de seus componentes e a estabilidade de seus 

estados, maior é a capacidade que se tem de prospectar os estados futuros e de identificar 

as variáveis que podem promover ou dificultar a chegada ao estado final desejado. 

Estudos aprofundados sobre os sistemas atuantes no tecido urbano e sobre o 

processo de monitoramento e controle são essenciais para a especificação de ações de 

intervenção que provoquem mudanças estruturais que resultem na transição de um estado 

inicial indesejado para um estado final desejado, e que permitam a identificação 

aproximada dos efeitos de segunda ordem gerados ao longo e ao final dessas transições. 
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