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O Laboratório Urbano, grupo de pesquisa que integra 
a linha “Processos Urbanos Contemporâneos” do PPG-
-AU/FAUFBA, tem como foco de pesquisa o Urbanismo 
Contemporâneo. Com o sentido de compreender me-
lhor a complexidade da cidade contemporânea, inves-
tiga e propõe diferentes experiências metodológicas a 
partir de três linhas de pesquisa articuladas entre si: (1) 
Historiografia e Pensamento Urbanístico, (2) Apreensão 
crítica da Cidade Contemporânea e (3) Estética, Corpo 
e Cidade.
Este boletim tem o objetivo de promover a divulgação 
das principais atividades de pesquisa, ensino e exten-
são realizadas ou que contaram com a participação de 
membros ou parceiros do Laboratório. Nesta 2ª edição, 
apresentamos atividades realizadas pelo Laborató-
rio no último semestre (2012.1), com destaque para o 
encontro CORPOCIDADE 3 [Cidade&Cultura + experi-
ências metodológicas] que foi fruto da articulação de 
duas pesquisas em andamento Cidade & Cultura (Pró-
-Cultura - CAPES/MinC) e Experiências metodológicas 
para compreensão da complexidade da cidade con-
temporânea (PRONEM - FAPESB/CNPq). O encontro em 
Salvador  enfocou, como tema central, as possibilidades 
de experiência corporal da cidade e seus modos de 
compartilhamento e transmissão, tensionando as no-
ções de corpo, cidade e cultura. Tomando a noção de 
experiência como princípio norteador destas investiga-
ções metodológicas, as práticas de trabalho de campo 
tiveram seu significado e seu alcance expandidos por 
uma concepção ampliada de cartografia, entendida 
como um processo de compreensão da cidade pelo cor-
po, mas também, simultaneamente, uma prática narra-
tiva da experiência urbana. Para cumprir o propósito de 
abordagem da experiência urbana pelo seu duplo ca-
ráter de prática corporal e narrativa urbana, o encontro 
integrou 3 atividades diferentes e complementares na 
sua programação de 5 dias (23 a 27 de abril de 2012): 
experiências metodológicas, seminário de articulação e 
seminário público.

DEFESAS:

24 de outubro: TFG Amine Portugal 

“Corpo de Prova: a análise de um 

processo como produção de cidade”

25 de outubro: Tese Eduardo Rocha

“Cidades Sensuais: práticas sexuais des-

viantes x renovação do espaço urbano”

26 de outubro: Dissertação Milena Durante 

“Ações coletivas na cidade: criação, desejo 

e resistência”

Urbicentros #3
Salvador, 22 a 24 de outubro

Lançamento da Redobra 10
no Urbicentros #3

Estudos teóricos [PRONEM]
2012.2: Bloco 06 (reuniões quinzenais)

Trabalhos de Campo [PRONEM]
2012.2: Bloco 02 (reuniões quinzenais)

Informações mais detalhadas sobre cada uma das ati-
vidades ou pesquisas mencionadas aqui podem ser 
encontradas em nosso site (www.laboratoriourbano.
ufba.br). 
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Revista ReDobra nº 10 será lançada durante o URBICENTROS#3 

A ReDobra, publicação semes¬tral do 
Laboratório Urbano que passou a inte-
grar o projeto de pesquisa “Ex¬periências 
metodológicas para a com¬preensão da 
complexidade da cidade contemporâ-
nea” (PRONEM – FAPESB/CNPq), chega à 
sua décima edição e será lançada no UR-
BICENTROS#3, seminário que terá lugar 
na Faculdade de Arquitetura da UFBA nos 

dias 22 a 24 de outubro de 2012.
Continuando o debate sobre os temas 
“experiência” e “espaço público”, iniciado 
na edição anterior, este número é um 
desdobramento do CORPOCIDADE 3 (Ci-
dade & Cultura 3 + Experiências Metodo-
lógicas), evento que tratou da experiên-
cia corporal da cidade e seus modos de 
compartilhamento e transmissão e que 
foi realizado no último mês de abril, nas 
dependências da Faculdade e nas ruas de 
Salvador.
A nova edição da revista traz tanto ques-
tões trabalhadas na pesquisa quanto 
aquelas que mobilizaram o Encontro e, 
portanto, cada sessão temática está impli-
cada nos modos de apreensão da cidade 
e de suas possibilidades narrativas, temas 
que também dão o tom da Entrevista 
de abertura feita por Paola Berenstein 
Jacques à Alessia de Biase (LAA/LAVUE 
CNRS/Paris).
A sessão Contraponto, por sua vez, toma 
por partida as comunicações dos convi-
dados da mesa redonda “Cidade, cultura, 
corpo e experiência” e contempla, ainda, 
outros três relatos de experiências de in-
tervenção performativa na cidade, bem 
como uma síntese introdutória sobre o 
Seminário Público do CORPOCIDADE, as-

sinada pelos coordenadores da atividade.
A sessão Ferramentaria tem como foco as 
metodologias de apreensão da cidade e 
reúne uma síntese do debate ocorrido no 
Seminário de Articulação do CORPOCIDA-
DE sobre as Experiências Metodológicas 
(oficinas), feita pelos coordenadores da 
atividade; além de uma tessitura de narra-
tivas que inclui tanto textos dos sete gru-
pos parceiros da pesquisa PRONEM sobre 
suas respectivas oficinas propostas no 
Evento como os distintos pontos de vista 
dos acompanhantes e participantes des-
tas experiências. A Ferramentaria conta 
também com artigos sobre duas Disser-
tações de Mestrado e três Trabalhos Finais 
de Graduação defendidos por integrantes 
do Laboratório no último semestre.
A sessão Tumulto coloca em tensão três 
diferentes posicionamentos teóricos e 
proposições metodológicas de apreen-
são da cidade, provenientes de três áreas 
distintas: arquitetura, antropologia e so-
ciologia.
Por fim, a sessão Resenha apresenta uma 
leitura crítica de Margareth da Silva Pe-
reira (PROURB/FAU-UFRJ) sobre o livro 
“Elogio aos errantes” de Paola Berenstein 
Jacques, publicado recentemente pela 
EDUFBA e lançado no CORPOCIDADE 3.

destaques

destaques

Cronologia participa da 15th IPHS Conference

A 15th International History Planning 
Society Conference aconteceu entre 
15 e 18 de julho de 2012 na cidade de 
São Paulo. O tema geral do evento foi 
“Cities, nations and regions in planning 
history” e, neste sentido, o evento se 
propôs a discutir como superar dispa-
ridades territoriais sob a perspectiva da 
história do planejamento nessas dife-
rentes escalas. Contando com partici-
pantes e conferencistas de diversos pa-
íses, destacamos a exposição do prof. 
Nihal Perera, da Ball State University, 
sobre as transformações urbanas con-
temporâneas de cidades asiáticas.
Uma parte da equipe da pesquisa Cro-
nologia do Pensamento Urbanístico, 

do Laboratório Urbano, participou do 
evento apresentando, na seção “Me-
thodologies concerning the study of 
cities and other collective spaces”, o 
artigo intitulado “Chronology of the 
urban thought”, escrito por Paola Be-
renstein Jacques, Thais Portela, João 
Pena, Osnildo Wan-Dall Junior, Priscilla 
Huapaya, Dila Mendes, Adalberto Vilela 
e Amine Barbuda. O artigo apresenta 
a pesquisa que vem sendo realizada 
pelo Laboratório Urbano (UFBA), em 
parceria com o Laboratório de Estudos 
Urbanos (UFRJ), sobre o pensamento 
urbanístico, cujo recorte em questão 
compreende dos anos 1950 aos dias 
atuais. O texto, e a própria pesquisa, 

baseia-se na circulação de ideias no 
campo do urbanismo, visando contri-
buir para a revisão historiográfica deste 
campo. O texto evidencia a possibilida-
de de diversos tipos de debates a par-
tir do uso da plataforma online (http://
www.cronologiadourbanismo.ufba.br) 
e diferentes leituras como forma de 
tensionar o urbanismo hegemônico.
A equipe da pesquisa da Cronologia 
também participará entre 15 e 18 de 
outubro do XII Seminário de História 
da Cidade e do Urbanismo (XII SHCU), 
em Porto Alegre, apresentando o arti-
go: Cronologia do Pensamento Urba-
nístico: a circulação de ideias sobre a 
cidade.
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homenagem

Seminário Público: mesa em homenagem a Ana Clara Torres 
Ribeiro

O Seminário Público, no 3º seminário 
Cidade&Cultura (Pró-Cultura - CAPES/
MinC), constituiu o momento aber-
to à participação de todos interessa-
dos, reunindo diversos pesquisadores 
além daqueles parceiros e convidados 
dos projetos PROCULTURA e PRONEM.
No dia 26 de abril, primeiro dia do semi-
nário, foi prestada uma homenagem a 
Ana Clara Torres Ribeiro. O Laboratório 
da Conjuntura Social Tecnologia e Terri-
tório (LASTRO) mostrou que, apesar da 
falta da “maestra”, o grupo de pesqui-
sa ainda tem muito a navegar, dando 
continuidade à trajetória do LASTRO 
que nasce, segundo o arquiteto Luis 
Peruci (doutorando em Planejamento 
Urbano e Regional - IPPUR/UFRJ), dos 
“acúmulos conceituais e metodológi-
cos e do constructo mental” de Ana 
Clara Torres Ribeiro. Ainda segundo 
Peruci, o nome LASTRO não significa 
apenas uma sigla, mas “é o próprio sig-
nificado da estabilidade, da metáfora 
do navio que vai navegando rumo às 
descobertas; reflete na verdade o an-
seio de compreender as transformações 
sociais decorrentes da ação do outro, 
de como o homem comum se movi-
menta, resiste e se afirma socialmente”.
Criado em 1996, o LASTRO nasce em 
um contexto de grandes transforma-
ções sociais, estimuladas novas tecno-
logias de formação e comunicação, a 
recente abertura dos mercados exter-
nos e o acirramento da globalização. A 
interdiscliplinaridade é decorrente da 
própria experiência e trajetória da Prof.ª 
Ana Clara, sobretudo na geografia e no 
urbanismo, disciplinas do espaço, mas 
também na demografia, antropologia, 
história, política, saúde, sociologia, en-

tre outros. Os temas abordados se con-
centravam na educação, na ação social, 
na técnica e cultura, temas valorizados 
a partir da leitura da imagem da cidade, 
da visão dos mercados, da apreensão 
do mundo do trabalho –  sobretudo o 
trabalho informal – da análise e da dinâ-
mica da vida social e da análise da vida 
urbana, nas suas diversas dimensões.
Projetos e Baps – O grupo apresen-
tou alguns projetos que desenvolveu 
desde seu surgimento, como o “Novas 
tecnologias do espaço metropolitano: 
condições de saúde e do trabalho” e 
“Micro-conjuntura: informação e opor-
tunidade das metrópoles brasileiras”. 
Da coleta e análise da matéria jornalís-
tica deste último, surgiu a necessidade 
de se organizar e sistematizar essa in-
formação, para uma melhor apreensão 
da ação social a partir deste enfoque. 
É proposta, então, a criação do BAPS 

(Banco de Ações e Processos Sociais), 
um banco de dados que permite a des-
construção do texto jornalístico em inú-
meras categorias trabalhadas de ações 
e de processos sociais. O que o BAPS 
vem questionar primeiramente é “qual 
é o lugar da ação social no jornal nos 
dias de hoje?” e, metodologicamente, 
como agir com essa informação sobre 
o registro das ações de reivindicação 
e protesto nas metrópoles brasileiras?
Cartografia da Ação – Realizada entre 
2003 e 2006, a cartografia da ação busca 
montar um quadro da análise da conjun-
tura e formação de protestos num con-
texto metropolitano. Este projeto englo-
bou Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, 
Belém, Porto Alegre e pontualmente 
Salvador e Recife. A cartografia da ação 
é permeada por idas ao campo, pontua-
das nas ações no BAPS; é uma ampliação 
da base metodológica do projeto ante-
rior do laboratório e visa incorporar a 
dimensão do espaço e do contexto com 
mais efetividade, a partir da categoria 
do território usado, de Milton Santos. 
O projeto “Cartografia da Ação” vai va-
lorizar a ação a partir de outros estratos 
do real, incorporando, por exemplo, o 
diálogo com organizações sindicais, ar-
ticulando técnicas de pesquisa no reco-
nhecimento de tendências e processos.
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pesquisas em andamento

No dia 27 de abril, segundo dia do se-
minário, foi apresentada a Mesa 02 do 
evento com o tema Cidade, Cultura, 
Corpo e Experiência. Foi composta por 
Cibele Saliba Risek (IAU/USP), Frederico 
Guilherme Bandeira de Araújo (IPPUR/
UFRJ), Pasqualino Romano Magnavita 
(PPG-AU/FAUFBA) e teve como coode-
nador Fernando Gigante Ferraz (IHAC/
UFBA). Chamou a atenção, em parti-
cular, o alinhamento de pensamentos 
e de autores utilizados para tratar as 
questões pertinentes ao tema da mesa.
Cibele abre a mesa com a fala “Corpo 
e Experiência: campos de força para 
além das alternativas infernais e do oti-
mismo cruel”. Cibele nos traz as noções 
de limite e limiar a partir de Benjamin 
para colocar que, tanto do ponto de 
vista das nossas sensações quanto da 
nossa experiência intelectual, as tran-
sições se encurtaram. A corrosão dos 
limiares abre espaço para um nivela-
mento universal, uma homogeneiza-
ção onde os lugares de transição se 
transformam em lugares de detenção.
A busca por esse limiar significa recu-
perar para o pensamento os territórios 
do indeterminado, pensar devagar, pela 
prática do desvio. A partir desta abor-
dagem, Cibele traz duas noções impor-
tantes para entendermos a condição de 
crise de sujeito, em especial no que diz 
respeito às potências dos atores nas ce-
nas urbanas: a ideia de otimismo cruel 
e de exclusão participativa. No con-
texto recente das cidades brasileiras, a 
discussão a partir dessa perspectiva do 
otimismo cruel aponta para um projeto 
de melhoria contínua de vida: trata-se, 
por exemplo, de políticas distributivas 
sem fraturas violentas, uma intensa di-
minuição da miséria, ou ainda, a exten-

são indefinida da classe C. Essa melhoria 
contínua se reveste muito frequente-
mente de um manto de participação 
que alguns denominam exclusão parti-
cipativa ou, ainda, de gestão das neces-
sidades. É neste contexto que o limiar 
dilatado se transforma em uma zona 
de detenção. Exceção e financeirização 
da pobreza se acoplam pela gestão e 
pelo governo das precariedades, cons-
truindo linhas de demarcação entre 
assistidos, mas, sobretudo, enredando 
operadores e públicos-alvo no mesmo 
dispositivo de gestão. Cibele nos ques-
tiona as implicações dessa passagem do 
cidadão ao beneficiário, do sujeito de 
direitos ao alvo de políticas de crédito.
A segunda fala foi do Professor Frederi-
co. A partir da projeção do vídeo “Cor-
poreme”, (sendo um dos autores o pró-
prio professor), que apresenta imagens 
do filme “Pina” de Wim Wenders (2011), 
intercaladas com questionamentos do 
ator Miguel Araújo, Frederico traz pro-
blematizações sobre o corpo e a experi-
ência como ato de testemunhar. Ponde-
ra o uso dos termos “eu” e “meu corpo” 
que, por sua vez, só faz sentido quando 
interpelado com diferenças de espaço e 
tempo entre outros “eus” e outros cor-
pos distintos de quem fala. Ele encerra 
dua apresentação dizendo: “O que digo 
que ‘estou’ é relação de mim. O que 
digo ‘meu corpo’, neste estar, é trama 
de afetos dessa relação. Essa trama, em 
certos dias chuvosos, chamo de cidade.”
A última fala foi de Pasqualino, que ini-
cia seu discurso citando Spizona: “Não 
se sabe o que pode um corpo, o que 
se pode deduzir da mera consideração 
de sua natureza.” Pasqualino ressalta 
a diferença entre macro e micropolí-
tica, destacando que esta última não 

se configura como uma redução de 
escala da macropolítica, mas ambas 
constituem-se por naturezas distintas.
Para Deleuze, o conceito “corpo”, em 
sua versão clássica, entendido enquan-
to organismo, constitui um dos mais 
resistentes extratos aos processos de 
decodificação e, consequentemente, 
aos de desterritorialização, que visam a 
construção de corpos sem órgãos. Nes-
se sentido, é possível imaginar um novo 
conceito de corpo sem órgãos, consi-
derando multidões urbanas de corpos 
desejantes. O conceito de multidão, 
também a partir de Deleuze, pode ser 
enunciado como um agregado informal 
constituído pela multiplicidade e hete-
rogeneidade de corpos, diferindo, por-
tanto, radicalmente dos conceitos mo-
dernos ainda largamente em uso para 
designar aglomerados humanos, tais 
como povo, massa e comunidade, os 
quais se caraceterizam pela homogenei-
dade e unidade de seus componentes. 
Deveríamos nos perguntar, pondera 
Pasqualino, não o que pode o corpo, 
mas o que podem multidões de cor-
pos que habitam e agem numa rede 
aberta de cidades, quando os espaços 
de fluxos interferem nos espaços de lu-
gares e a atual dinâmica planetária do 
capitalismo vem determinando não o 
que podem os corpos, mas como de-
vem se comportar os corpos. Longe 
das pretendidas revoluções globais, a 
nova forma de pensar da lógica da di-
ferença  poderá contribuir para que 
multidões de corpos, repetida a inda-
gação de Spinoza, perguntem-se: o 
que pode o corpo? Para Pasqualino, a 
resposta poderia ser: “em conjunto, fa-
zer micropolíticas e microrrevoluções”.

No dia 27 de abril foi apresentada a 
terceira mesa do Seminário Público do 
CORPOCIDADE, com o tema Apreensão 
da Cidade Contemporânea. A mesa foi 
composta, em ordem de apresentação, 

por Francesco Careri (LAC/Universida-
de Roma Tre) e Rachel Thomas (CRES-
SON – CNRS – ENSAG, França), tendo 
como coordenadora Paola Berenstein 
Jacques (Laboratório Urbano/UFBA).

Careri abriu a mesa falando sobre a 
“apreensão”, palavra que segundo ele 
tem o duplo significado de “medo” e 
“aprender”. Ele parte da história bíblica 
de Caim, que após matar Abel, recebe 

Seminário Público: mesa Cidade, Cultura, Corpo e Experiência

pesquisas em andamento
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como castigo de Deus ser transformado 
em nômade, em errante. Então, Caim 
diz a Deus: “mas assim eu encontrarei 
o outro [estrangeiro] e ele me matará”. 
Depois, Careri mostra a imagem aérea 
de um acampamento para ciganos em 
Roma, que funciona quase como uma 
prisão, lugar que ele visitou por mais 
de 10 anos, entrando ilegalmente (já 
que apenas os ciganos podem entrar no 
acampamento, e em horários restritos). 
Segundo ele, o conhecimento sobre o 
outro dissolve o medo. O pesquisador 
italiano também fala sobre a percepção 
subjetiva do medo pelos moradores do 
Conjunto Corviale, uma das mais radi-
cais experiências de habitação já reali-
zadas (construído na periferia de Roma 
em 1982) e, por fim, fala da experiência 
– que ele propôs a seus alunos – de dor-
mir em espaços públicos, como forma de 
enfrentar o problema do medo do outro.

A segunda palestrante, Rachel Thomas 
ressalta que o tema da “apreensão da 
cidade contemporânea” é bastante am-
plo e permite múltiplas abordagens. 
A primeira via, segundo ela, é do en-
gajamento e a segunda, da crítica. Ao 
engajar-se, ela procura, como socióloga 
dos sentidos, aprender a compreender 
e descrever as condições de possibili-
dade para uma experiência sensível da 
e na cidade, sobretudo quando essa 
experiência se realiza a partir do cami-
nhar. Também é importante entender 
os processos de adaptação, resistência 
e partilha que se apresentam entre os 
pedestres, as ambiências e o espaço físi-
co das cidades. Para compreender essas 
condições, duas posturas de pesquisa 
são possíveis: olhar de cima ou estar 
engajado na vida urbana que se pro-
duz num tempo longo. Ela faz a escolha 
pela segunda via, do engajamento do 

pesquisador (e de seu corpo) no espa-
ço vivido. Em toda experiência urbana, 
nossos corpos e sentidos, colocados 
em prova, constituem um instrumen-
to de mediação e partilha com o outro. 
A pesquisadora também se interroga 
sobre os modos de produção das am-
biências urbanas e os efeitos destes 
sobre o andar nas cidades, sobre as 
possibilidades de troca e de convivên-
cia e sobre as possibilidades de criação 
de um mundo coletivo e partilhável. 
Segundo ela, os maiores paradoxos da 
vida contemporânea são a eliminação 
do conflito e o questionamento da na-
tureza pública do espaço urbano, a ne-
gação de todas as formas possíveis de 
troca e de partilha em proveito de um 
“alisamento” das ambiências (em nome 
da acessibilidade) e a padronização das 
formas possíveis de viver na cidade.

Seminário de Articulação

pesquisas em andamento

O Seminário de Articulação, ocorrido 
no dia 25 de abril, terceiro dia de ati-
vidades do CORPOCIDADE 3, consiste 
no momento em que as distintas ofici-
nas desenvolvidas nos dois primeiros 
dias do evento são apresentadas para 
todos os participantes do CORPOCI-
DADE, no intuito de problematizar os 
distintos processos desenvolvidos, os 
aspectos metodológicos utilizados, en-
fim: trata-se um exercício de síntese das 
experiências realizadas nos dois dias 
anteriores, para que seja promovido o 
debate entre todos os integrantes das 
distintas oficinas realizadas. O momen-
to do Seminário de Articulação é im-
portante por possibilitar a discussão, 
ainda, sobre a produção de narrativas 
urbanas e a discussão sobre a possi-
bilidade, as dificuldades ou mesmo a 
impossibilidade da narração da experi-
ência vivida nesses dois primeiros dias.
Além das 7 oficinas propostas por in-
tegrantes dos grupos de pesquisa par-
ceiros no projeto PRONEM, outras 11 
propostas foram selecionadas por uma 
comissão formada pelos docentes Fabia-
na Dultra Britto, Francisco de Assis Costa 
e Thais de Bhanthumchinda Portela. Do 
total das 18 oficinas propostas, duas fo-
ram canceladas e uma terceira, apesar 

de ter realizado os dois dias de oficina, 
não compareceu ao Seminário de Arti-
culação. Portanto, 15 grupos apresenta-
ram seus trabalhos nesse dia de intenso 
debate, que foi dividido em três blocos, 
sendo reservados 15 minutos para cada 
grupo e uma hora de debate ao fim das 
seis apresentações de cada bloco. O 
Bloco 1, da manhã, contou com o co-
ordenador/debatedor Francisco Costa 
– UFBA; o Bloco 2, o primeiro da tarde, 
foi coordenado por Thais Portela – UFBA 
e o Bloco 3, por Fabiana Britto – UFBA.
As propostas selecionadas pela comis-
são já apontavam a constituição de 
uma clara tipificação de propostas em 
formatos que sugeriam três grandes 
grupos de manifestações metodológi-
cas, que foram confirmadas no decurso 
do evento. O primeiro grupo consis-
tia em propostas segundo uma lógica 
processual desenvolvidas em etapas 
previamente definidas, as quais seriam 
obedecidas para a obtenção do resulta-
do final. O segundo formato diz respeito 
aos trabalhos onde se torna mais difícil 
identificar as etapas processuais, início 
e fim ou diferenciar investigadores de 
investigados, possuindo, assim, um ca-
ráter mais fluido de construção desse 
processo metodológico. O terceiro gru-

po de trabalhos acena para a utilização 
de ações performáticas isoladas que se 
colocam como dispositivos provocado-
res e tranformadores, como forma de 
estabelecer condições de desestabili-
zação nos meios que se estabelecem.
A reunião da apresentação de todos os 
trabalhos em um único dia serviu para 
evidenciar as diferentes preocupações 
acerca dos problemas e questões éticas, 
políticas, epistemológicas, técnicas im-
plicadas na experiência que o CORPOCI-
DADE buscava tematizar. Além de algu-
mas recorrências procedimentais entre 
os grupos dos trabalhos desenvolvidos, 
emergem os mais diversos elementos 
de discussão: desde a escolha dos locais 
para a realização das oficinas (como a 
predominância de ações nas áreas cen-
trais tradicionais de Salvador), até onde 
reside o foco de ação de cada oficina (se 
no processo da experiência ou no seu 
produto). Dessa forma, para além da 
discussão sobre cada grupo de traba-
lho, seus processos e resultados alcan-
çados, o maior valor que proporciona 
o CORPOCIDADE encontra-se na con-
cepção ampla e complexa de distintos 
procedimentos metodológicos e varia-
das maneiras de experimentar a cidade.
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publicações

Existente desde 2008, a Revista Dobra 
(ReDobra) iniciou outra fase e lançou no 
CORPOCIDADE 3 sua 9ª edição (ano 3), 
com formato impresso e propósito edito-
rial dedicado a dar ressonância pública ao 
processo investigativo proposto pelo gru-
po de pesquisa Laboratório Urbano (PP-
GAU-UFBA) no projeto Experiências meto-
dológicas de apreensão da complexidade 
da cidade contemporânea, contemplado 
pelo edital PRONEM (FAPESB/CNPq). 
A revista contou, além de textos de/sobre 
Ana Clara Torres Ribeiro, com quatro se-
ções que trazem a discussão da pesquisa 
em questão. Em CONTRAPONTO há dife-
rentes narrativas em torno da experiência 
de apreensão da cidade. FERRAMENTA-
RIA traz recortes de trabalhos defendidos 
por integrantes do Laboratório Urbano, 

cujas ideias tanto resultam quanto su-
gerem modos de discussão da experi-
ência urbana empreendidos no âmbi-
to acadêmico. A seção DIAGRAMA traz 
uma composição de escritos e ditos dos 
autores estudados e dos participantes 
que procura delinear os caminhos per-
corridos, interrompidos ou desviados ao 
longo dos nossos encontros quinzenais 
de estudo. Em seguida, há um TUMUL-
TO de textos sobre tipos de experiência 
provocativas de compreensões menos 
consensuais sobre modos de relação com 
a cidade e a vida. Por fim é apresentada 
a RESENHA do livro Saídas de emergên-
cia: ganhar/perder a vida na periferia de 
São Paulo, recém-lançado pela Boitempo 
e organizado por Robert Cabanes, Isabel 
Georges, Cibele Saliba Rizek e Vera Telles.

Nosso último percurso, portanto, foi 
associar de maneira insólita talvez, 

ou pelo menos não trivialmente, a trama 
entre experiência, sujeito e narrativa. In-
suspeitos, inequívocos? Talvez não. Pas-
saram por uma varredura no sentido de 
interpretarmos: 1. a experiência como 
apagamento do sujeito e sua reelabo-
ração sob as circunstâncias históricas; 2. 

a dissolução do sujeito – o que o toma 
não mais como constitutivo, mas em 
constituição, o que quer dizer provisório 
frente à experiência que o enforma; in-
clusive, considerando, na esteira de Fou-
cault, o autoral como uma função em 
que o apagamento do autor seria sua 
forma mesma de aparição; 3. a narração 
compreendida como uma luta acirrada 

entre a expressão e o dispositivo que a 
possibilita (instituição, técnica e a lin-
guagem ela mesma). Por fim, tentamos 
problematizar um dos termos do “o que 
é narrado?”, a saber: os sujeitos ordiná-
rios (Certeau), os homens infames (Fou-
cault), os anônimos/multidão (Negri).

Estamos apenas começando...

2 

3 

O que podem os Estudos teóricos?    
A que será que se destina 

inquirir teoricamente a cidade e sua 
apreensão? Quais os conceitos da teoria 
contemporânea que podem imprimir 
radicalidade e surpresa na abordagem 
da cidade e do urbanismo contem-
porâneo? A teoria ainda é cinza e não 
sabemos por quanto tempo. Nossos 
autores são cinza, como a genealogia 
desses conceitos. Mas que a forma de 
reelaborarmos ou mesmo de torcê-lo, 
como diz Ferraz, seja uma forma gaya, 
alegre, de saber ou de desconhecer o 

que conhecemos: a cidade, sua apre-
ensão, a sua experiência e o sujeito que 
a narra. Como bem disse Berenstein: 
quem narra? o que narra? como narra? 
O “quem” é um “isso”, não necessaria-
mente um “eu”.  É aquilo que se desfaz 
e se refaz em moto contínuo no interior 
da história e dos “dispositivos” que o 
interceptam, capturam, orientam (con-
ceito indispensável ainda a ser tratado 
em próximos encontros). A narração 
se alimenta do jogo expressivo entre 
desaparecimento e aparição dos seus 
personagens mais caros: os que tran-

sitam, acionam a cidade como anôni-
mos e infames. Travamos uma guerrilha 
teórica desdobrando os conceitos de 
sujeito e sua derrisão por uma experi-
ência que se assemelharia à morte: pelo 
esmagamento do sujeito cartesiano/
kantiano, agora desubstancializado. A 
experiência historicizada passa, então, 
a ser compreendida como estruturado-
ra do sujeito em suspensão. Qual seria, 
por fim, (e essa é uma questão funda-
mental) a narração possível dessa ex-
periência de um sujeito que se esvai?

Questões dos últimos encontros dos Estudos Teóricos

1 

pesquisas em andamento
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Exibição de Perlenga Cangaço no CORPOCIDADE 3

lançamentos

Do dicionário inexistente de palavras 
surrupiadas: Perlenga (s.f.) 1. palavró-
rio ruidoso. 2. disputa sem resolução. 
3. curta-metragem no qual distin-
tos dizeres-cangaço se entrecortam. 
4. Folc. jogo de palavras, sons e ima-
gens de caráter desútil. Ver: desútil.
Perlenga cangaço é um documentário no 
formato curta-metragem de 15 minutos 
de duração produzido pelo  Grupo de Pes-
quisa em Modernidade e Cultura (GPMC ) 
– um laboratório interdisciplinar coorde-
nado pelo Prof. Dr. Frederico Guilherme 
Bandeira de Araujo, inserido no Instituto 
de Pesquisa e Planejamento Urbano e Re-
gional (IPPUR) da UFRJ. O trabalho com-
põe o projeto “Construindo a Questão 
Regional Nordeste: discursos da cinema-
tografia brasileira”, abraçado pela linha de 
pesquisa “Planejamento, História e Cultu-
ra” desse Instituto. O curta foi lançado no 
CORPOCIDADE 3 , como parte das come-
morações de encerramento do evento.
O “palavrório ruidoso”, que é a espinha 
do vídeo, fala sobre as visões de sertão 
e cangaço produzidas na atualidade. É 
um vídeo sem princípio e sem um fim 
necessário, portanto “sem resolução”, já 
que debruça-se inteiramente nas for-

mas de discursos constituintes do que 
se diz ser o cangaço, a partir das figuras 
de lampiões, marias bonitas, coriscos – e 
suas versões. Assim, muito mais do que 
fazer uma leitura ou uma releitura de 
uma suposta história, de um dado mun-
do ou de um registro de memória, o fil-
me desce a ladeira do presente e lança 
um questionamento implícito e atual 
sobre esses saberes e dizeres. É labirín-
tico por estrutura e por possibilidades, 
um cinema-direto que se produz no ras-
tro de um cangaço ultra ficcionalizado.
O material fílmico é composto dessa for-
ma: entrevistas, conversas miúdas, reuni-
ões dos pesquisadores, viagens a Alagoas 
e Pernambuco, paisagens, shows, danças, 
músicas, silêncios, anotações, experimen-
tações de câmera; tudo isso somando 
imagens e sons que montam uma nar-
ração singular – pensada fundamental-
mente a partir de um jogo-montagem 
de audiovisual que foi desenvolvido pelo 
grupo. Segundo o coordenador do GPMC, 
“se aquilo a que o GPMC chegou neste 
processo de trabalho não foi um filme so-
bre Cangaço, também – afirmamos – não 
foi um filme sobre as perlengas, sobre as 
disputas que existem em torno de um 

pretendido fato Cangaço. O filme mos-
trou-se – ele próprio –, enquanto narrati-
va, captação de imagem, constituição de 
personagens e montagem, operador de 
disputas pelo poder de poder dizer can-
gaço; ou, ainda, operador de jogos com/
pela/a partir/a propósito/a despeito da 
palavra cangaço. A realização deste do-
cumentário, na qualidade de experimen-
tação de linguagens outras que não nos 
permitiam, a partir de nossas questões, 
dizer as mesmas coisas, chegar aos mes-
mos lugares daqueles que chegaríamos 
através da escrita, por exemplo, tomou 
forma – sobretudo o processo de mon-
tagem que teve de ser realizado por seus 
nove diretores – de um tabuleiro de jogo.”

	  

Lançamento do livro Elogio aos Errantes

publicações

No último dia do CORPOCIDADE 3 foi 
lançado em Salvador o livro Elogio aos 
Errantes, de Paola Berenstein Jacques. 
Segundo a autora, tanto os métodos de 

análise contemporâneos das disciplinas 
urbanas quanto o que poderia ser visto 
como um de seus resultados projetu-
ais, a cidade-espetáculo, se distanciam 
cada vez mais da experiência urbana, 
da própria vivência ou prática da cida-
de. Nesse sentido, a errância poderia ser 
um instrumento desta experiência ur-
bana, uma ferramenta subjetiva e sin-
gular, ou seja, o contrário de um méto-
do ou de um diagnóstico tradicional. 
A errância urbana seria uma apologia da 
experiência da cidade, um tipo de ação 
que poderia ser praticada por qualquer 
um. Enquanto o urbanismo busca a 
orientação através de mapas e planos, a 
preocupação do errante estaria mais na 
desorientação, sobretudo em deixar seus 
condicionamentos urbanos, uma vez que 
toda a educação do urbanismo está vol-

tada para a questão do se orientar, ou 
seja, o contrário mesmo do “se perder”. 
Em Elogio aos Errantes, Paola Berenstein 
Jacques pensa as práticas de errância ur-
bana – experiências erráticas da cidade 
realizadas pelos errantes citados no livro 
– como possibilidades de experiência 
da alteridade urbana. Nesse sentido, o 
livro pretende ser um elogio da valoriza-
ção de um tipo de experiência cada vez 
mais rara nas cidades contemporâne-
as: a experiência urbana da alteridade. 
Contrapondo-se a todos os discursos 
que apontam para a destruição ou até 
mesmo expropriação da experiência 
na cidade contemporânea, Elogio aos 
Errantes pretende afirmar sua sobrevi-
vência, apontando para uma possibili-
dade de urbanismo mais incorporado. 
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B O L E T I M

trabalho final de graduação

Trabalhadores de rua: uso do solo urbano e apropriação do es-
paço público

O trabalho final de graduação de Laila 
Bouças, apresentado na UNEB no se-
gundo semestre de 2011, é intitulado 
“Trabalhadores de rua: uso do solo ur-
bano e apropriação do espaço público” 
e foi orientado por Luiz Antônio de Sou-
za. Para os fins desta pesquisa parte-se 
do pressuposto de que a compreensão 
de como o espaço urbano se configu-
ra pode vir de reflexões sobre situações 

cotidianas, quando nos propomos a 
analisá-las. Um dos principais objetivos 
é, portanto, compreender, para além do 
senso comum, o que ocorre na realidade 
do uso dado aos espaços públicos numa 
determinada área da cidade de Salvador.
As diversas necessidades criadas pelos 
diversos usos do solo podem ser revela-
doras de antagonismos e disputas, o que 
também se evidencia no espaço público, 
em sua qualidade de espaço de todos os 
cidadãos. Parte-se desta perspectiva para 
analisar a forma pela qual os trabalhado-
res de rua utilizam o logradouro público 
para o desenvolvimento de sua atividade 
laboral, entendendo-se que toda essa di-
nâmica está relacionada com o aspecto 
físico, mas o transcende por estar base-
ada em relações sociais e trocas comer-
ciais.
Parte-se tanto de aspectos teóricos, 
como o pressuposto da teoria dos cir-

cuitos da economia de Milton Santos, 
quanto das analises empíricas para o es-
tudo da atividade dos trabalhadores de 
rua nos principais acessos da Estação da 
Lapa, tendo em vista que esta é identi-
ficada como principal articuladora dos 
fluxos de pessoas que transitam na área 
em estudo.
Pelo exposto, evidencia-se que se trata 
de um trabalho de natureza teórica-em-
pírica, que recebeu contribuições signifi-
cativas desenvolvidas nas atividades do 
projeto de pesquisa intitulado “Laborató-
rio Urbano: Experiências Metodológicas 
para Compreensão da Complexidade da 
Cidade Contemporânea” (PRONEM - FA-
PESB/CNPq), cuja proposta é investigar a 
compreensão das cidades no contexto 
contemporâneo de espetacularização 
urbana.


