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O grupo de pesquisa Laboratório Urbano, cadastra-
do no CNPq,  integra a linha de pesquisa “Processos 
Urbanos Contemporâneos” do Programa de Pós-Gra-
duação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal da Bahia (PPGAU/FAUFBA). Este boletim bus-
ca a divulgação das principais atividades de pesqui-
sa, ensino e extensão realizadas pelo grupo com par-
ticipação de nossos membros ou parceiros. A edição 
presente traz as atividades e pesquisas realizadas no 
primeiro semestre de 2013 (2013.1) das pesquisas em 
andamento “Laboratório Urbano: Experiências Meto-
dológicas para Compreensão da Complexidade da 
Cidade Contemporânea” (PRONEM – FAPESB/CNPq) e 
“Cronologia do Pensamento Urbanístico” (CNPq). 

O destaque vai para as atividades de encontro e inte-
gração, entre graduação e pós-graduação, no apoio e 
participação da 4a Semana Soteropolitana de Arqui-
tetura, a realização do Seminário Interno do Labora-
tório Urbano e a promoção do mini-curso “7 pontos 
a favor (e contra) uma historiografia da arquitetura e 
do urbanismo”, ministrado pela professora Margareth 
da Silva Pereira (PROURB-UFRJ). Apresentamos tam-
bém um relato da participação no Laboratório Urbano 
no XV ENANPUR, realizado em Recife, e os resumos ou 
relatos dos trabalhos individuais defendidos (TFG, dis-
sertação e tese) por membros dos grupo neste período.

Informações detalhadas sobre cada uma das atividades 
ou pesquisas mencionadas podem ser encontradas em 
nosso site (www.laboratoriourbano.ufba.br).

Dissertação: “Das narrativas      
literárias de cidades: experiência 
urbana através do Guia de ruas   
e mistérios da Bahia de Todos   
os Santos” (Osnildo Wan-Dall Junior)

 18 de novembro

Dissertação: “Espaços de excitação: 
cines pornôs no Centro de Salvador” 
(João Pena)

 19 de novembro 

Dissertação: “Espaços de 
confinamento: fronteiras e 
permeabilidades” (Renato Wokaman)

 25 de novembro

UrbBA [13]
06 a 08 de novembro (Salvador)

Urbicentros #4
11 a 14 de dezembro (João Pessoa)

Lançamento da Redobra 12 
no Seminário de Integração 
do PPG-AU

20 a 24 de janeiro 2014 (Salvador)



A pesquisa Cronologia do Pensamen-
to Urbanístico recebeu de 6 a 9 de 
agosto a professora Margareth da Silva 
Pereira (PROURB-UFRJ), coordenadora 
da equipe desta pesquisa da UFRJ, que 
participou de uma reunião dos Estu-
dos Teóricos realizados pelo Laborató-
rio Urbano e ministrou um mini-curso 
intitulado “7 pontos a favor (e contra) 
uma historiografia da arquitetura e do 
urbanismo”. O curso abordou a inco-
municabilidade da narrativa na sua re-
lação com o posicionamento político 
que adotamos diante da produção de 
conhecimento. 

Memória, tempo, ator/autor, campo, 
narrativa, conceito e situação são os 
pontos elencados na discussão da his-
toriografia do pensamento urbanísti-
co produzido na Europa, enfatizando 

as perspectivas diferentes sobre os 
contextos de produção dos discursos 
e rupturas. Margareth buscou trazer 
as relações para também situar o sur-
gimento da pesquisa Cronologia do 
Pensamento Urbanístico e as transfor-
mações no percurso, além de proble-
matizar as transformações desejadas 
com a modificação do site, tarefa da 
equipe de pesquisa da UFBA.

Participar de todos os momentos de 
encontro com a professora possibili-
taram um mergulho na compreensão 
da importância das narrativas que 
nos alimentam e que elaboramos, das 
suas relações  entre si e com os dis-
sensos emergentes do mundo do real 
e do possível. Margareth, entre mui-
tas referências bibliográficas, entre 
as quais julga que não podemos nos 

furtar de lê-las em sua inteireza, indi-
cou os programas de radio “Fabrique 
de l’histoire”, disponíveis no link www.
franceculture.fr/emission-la-fabrique-
-de-l-histoire-0.
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Oficina de Insistência Urbana é realizada em Salvador

Entre os dias 22 e 26 do último mês de 
abril, integrantes do Laboratório Urbano 
e estudantes do curso de graduação em 
Ciências Sociais e dos cursos de gradua-
ção e de pós-graduação em Antropologia 
da Universidade Federal da Bahia partici-
param da Oficina de Insistência Urbana 
In-sistir #1 proposta pela arquiteta e antro-
póloga Alessia de Biase, coordenadora do 
Laboratoire Architecture Anthropologie 
– LAA/LAVUE/CNRS. A atividade, previs-
ta inicialmente para o CORPOCIDADE 3, 
propôs um “ensaio de insistência urbana” 
na cidade de Salvador, balizando princi-
palmente a seguinte questão: “Como po-
demos estar presentes em algum lugar?” 
O objetivo principal da Oficina foi traba-
lhar o espaço praticado pelo homem no 
tempo, fomentando o debate e a compre-
ensão de como restituir e, por fim, narrar 
este tipo de experiência no âmbito da 
apreensão da cidade contemporânea.

A atividade foi dividida em três mo-
mentos principais: apresentação da 
Oficina e escolha dos locais para as ex-
periências, no primeiro dia; insistências 
urbanas, propriamente ditas, em dife-
rentes locais da cidade, nos dois dias 
seguintes; relatos iniciais das experi-
ências, sistematização e escolha dos 
elementos a serem narrados, no quarto 
dia; restituição/narração, preparação, 
montagem e apresentação das nar-
rativas resultantes, no último dia. Em 
duplas, os oficinantes deveriam narrar 
suas experiências a partir de elementos 
das situações urbanas, em que o parar 
e sentar no espaço público urbano re-
velariam a importância de conhecer a 
cidade perdendo tempo e demorando 
o olhar nas táticas urbanas – o que se-
ria o exato oposto de mapear a cidade 
espacialmente numa simples caminha-
da ou percurso linear.

Os desdobramentos imediatos da Ofici-
na foram sistematizados posteriormente 
pela maior parte das duplas participan-
tes, cujos textos podem ser conferidos na 
edição de número 11 da revista Redobra 
(http://www.redobra.ufba.br), lançada re-
centemente. No mesmo bloco de textos 
da Revista, podem também ser conferi-
dos um resumo/proposta da Oficina e 
um texto, também de autoria da propo-
nente, acerca da metodologia da expe-
riência, completada por fotografias das 
insistências realizadas; bem como um 
texto de autoria da antropóloga e pro-
fessora da UFBA, Urpi Montoya Uriarte, 
que também acompanhou a Oficina 
com seus estudantes, sobre reflexões 
provocadas pela Oficina.

eventos

eventos

Professora da UFRJ ministra curso sobre historiografia da 
arquitetura e do urbanismo

Paola Berenstein Jacques e Margareth da Silva Pereira
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Realizada a 4ª Semana Soteropolitana de Arquitetura

eventos

As Semanas de Arquitetura são eventos 
promovidos pela FENEA (Federação Na-
cional dos Estudantes de Arquitetura) 
e tem como objetivo principal criar um 
espaço de diálogo entre estudantes, pro-
fessores e profissionais de arquitetura, 
urbanismo e áreas afins. Nesse sentido, 
aconteceu entre os dias 05 e 09 de ago-
sto de 2013, a 4ª Semana Soteropolitana 
de Arquitetura, cuja programação contou 
com atividades que possibilitassem a ex-
periência coletiva, cedendo o espaço da 
programação acadêmica cotidiana para 
oficinas, palestras, intervenções artísticas 
e urbanas, apresentações de trabalhos 
acadêmicos e debates.

Sob o tema “Múltiplas Perspectivas”, a Se-
mana propôs uma análise crítica acerca 
da profissão do arquiteto urbanista, apre-
sentada geralmente de maneira abran-
gente e por vezes difusa. Foram convi-
dados a participar do evento ativistas e 
atuantes na cidade, pesquisadores do 
PPGAU e de outras universidades, que 
de diversas maneiras contribuem para 
abrir um novo olhar, um novo campo de 
atuação, uma nova formação e a possível 
construção de outros caminhos nos mo-
dos de pensar e agir dos futuros profis-
sionais.

O Laboratório Urbano participou e apoiou 
a iniciativa, apresentando o trabalho de 
pesquisadores em sete palestras e uma 
mesa-redonda. As palestras se iniciaram 
com a apresentação das Professoras Fabi-
ana Britto e Paola Berenstein Jacques so-
bre a pesquisa Corpografias Urbanas, que 
propõem a ser uma forma de urbanismo 
mais incorporado, discutindo como a co-
implicação entre o corpo e o ambiente 
resulta em modificações dos espaços. A 
pesquisa Cronologia do Urbanismo foi 
apresentada por Igor Queiroz, Jurema 
Moreira, Luís Guilherme, Amine Portugal, 
Milene Migliano e as professoras Paola 
Berenstein Jacques e Margareth da Silva 
Pereira, da UFRJ. A Prof. Margareth tam-
bém ministrou uma palestra intitulada “O 
Rumor da Narrativa”, abordando a História 
da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil 
como um problema historiográfico.

A mestranda Amine Portugal apresen-
tou o trabalho que desenvolveu ao fi-
nal do curso, Corpo de Prova, a análise 
se um processo como produção de 
cidade, mostrando ao público os resul-
tados através de animação e desenhos, 
os quais traçou em contato com os fre-
quentadores da Avenida Sete de Setem-
bro, no centro de Salvador. Já na palestra 
A cidade mora em mim, a mestranda 
Marina Cunha apresentou seu trabalho 
de pesquisa contextualizando o Manifes-
to do Mofo, do arquiteto Hundertwas-
ser e um vídeo resultado do processo 
do trabalho de campo da pesquisadora. 
A mesa-redonda Arte Urbana em Sal-
vador foi composta pelos grafiteiros 
Marcos Prisk, Bigode e Júlio Costa do 
Musas (Museu Urbano de Street Art) e a 

doutoranda Milene Migliano. Foi prob-
lematizada a cidade como mídia a ser 
democratizada pelo uso e apropriação 
da prática urbana de escrita da cidade.

Na mesa Arquitetura Contemporânea, 
as professoras Thais Portela e Carolina 
Bierrenbach discorreram sobre proces-
sos projetuais contemporâneos e a im-
portância de se entender a arquitetura 
como definidora de uma forma de pro-
jetar.  Finalmente, em uma palestra sur-
presa, o Professor Pasqualino Magnavita 
apresentou o pensamento da filosofia 
da diferença, destacando a importân-
cia da criatividade como resistência ao 
poder hegemônico: a emancipação cri-
ativa de que falaram Deleuze e Guattari 
na obra Mil Platôs. 

Margareth da Silva Pereira

Amine Portugal na apresentação “Corpo de Prova”. Oficina de graffiti do grupo Musas para os estudantes.
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eventos

Laboratório Urbano participa do XV ENANPUR em Recife

O XV Encontro da Associação Nacional 
de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Planejamento Urbano e Regional 
(ANPUR), aconteceu entre 20 e 24 de 
maio na cidade de Recife, Pernambuco. 
Com o tema “Desenvolvimento, Pla-
nejamento e Governança” o evento 
propôs discutir o fenômeno emer-
gente do “novo desenvolvimentismo” 
em que o Estado volta a ser compre-
endido como um agente relevante 
para o desenvolvimento, retomando 
a importância de seu papel como 
regulador e planejador, estabelecendo 
uma ordem urbana e regional que 
tem intensificado riscos e impactos 
sócias, econômicos, culturais, políticos 
e ambientais. Membros do Laboratório 
Urbano participaram do evento, em 
sessões livres e temáticas. 

Proposta pelo grupo de Pesquisa
Modernidade e Cultura (GPMC/IPPUR/
UFRJ), a sessão livre “Experiência para 
dizer cidade: Errâncias, Construções 
Narrativas”, buscou discutir formas 
particulares experiências voltadas 
a construção de “dizeres cidades”, 
assim como o modo particular e 
realização dessas construções, as 
experiências de errância. Os mes-
trandos do PPGAU/UFBA Priscila 
Risi, Jurema Cavalcanti, Janaina Cha-
vier e Luís Guilherme Albuquerque, 
apresentaram uma reflexão crítica 
sobre as possibilidades narrativas de 

uma prática errante pelo sertão da 
Bahia. As cidades exploradas, ori-
ginalmente inundadas na década 
de 70 pela barragem de Sobradinho/
BA, tiveram suas histórias, memó-
rias e afetos transplantados para 
novas localidades, batizadas por 
seus nomes remotos. Esta errância 
trouxe pistas sobre a “vida serta-
neja” contemporânea e o trabalho 
apresentado é tanto a narrativa 
como a reflexão sobre as possibili-
dades de construção desta mesma 
narrativa (metanarrativa) da errância 
pelas cidades nem tão navegáveis 
do sertão. 

Outra sessão livre organizada pelo 
Laboratório Urbano, intitulada “Ex-
periências metodológicas para apre-
ensão da cidade contemporânea”, 
coordenada por Paola Berenstein 
Jacques (PPGAU/UFBA), colocou em 
debate diferentes experiências, bus-
cando reformular teorias, abordagens 
e práticas do planejamento urbano e 
do urbanismo ao propor a discussão 
sobre os limites das ferramentas mais 
tradicionais de “diagnostico urbano” 
particularmente no contexto da com-
plexidade da cidade contemporânea. 
Participaram da mesa: Margareth da 
Silva Pereira (PROURB/UFRJ), Cibele 
Rizek, (IAU/USP São Carlos) Thais Por-
tela (PPGAU/UFBA) e Fabiana Britto 
(PPGDan/UFBA).

A Cronologia do Pensamento Urba-
nístico foi objeto da Sessão Livre “A 
História da Cidade e suas Ferramentas: 
cronologias, antologias, vocabulários 
e experiências interativas”, em que se 
discutiram algumas formas de narra-
tiva, avaliando os usos que certas fer-
ramentas propiciam para as próprias 
interpretações da história das cida-
des e do urbanismo. Participaram da 
sessão, coordenada por Margareth 
da Silva Pereira: Paola Berenstein, 
Thais Portela, Jurema Cavalcanti,
Hélène Rivère d’Arc (IHEAL/ Universi-
té Paris III) e Aline Couri (ECO/UFRJ).

Ainda apresentaram trabalhos nas 
sessões temáticas: Pasqualino Magnavita 
com o artigo “Por uma micropolítica 
do planejamento urbano -  as dobras 
conceituais corpo, saber, poder, espera 
e a cidade” e Osnildo Wan-Dall Junior 
com o trabalho intitulado “Ruas, ruínas 
e outros mistérios: sobre os proces-
sos de subjetivação da cidade de 
Salvador”. Durante o evento houve o 
lançamento da Redobra 11, desen-
volvida pelo Laboratório Urbano e 
um prêmio concedido à dissertação 
de Gabriel Schvasberg, ex-membro 
do grupo de pesquisa: Menção Hon-
rosa no VIII Prêmio Brasileiro “Política 
e Planejamento Urbano e Regional” 
(ANPUR) - mestrado - Rua de contra-
mão : o movimento como desvio na 
cidade e no urbanismo.

Cronologia do Pensamento Urbanístico

pesquisas em andamento

A Cronologia do Pensamento Urbanís-
tico apresentou-se na mesa de debates 
da Sessão Livre “A história da cidade e 
do urbanismo e suas ferramentas: cro-
nologias, antologias, vocabulários e ex-
periências interativas” do XV Encontro 
da Anpur, realizado no Recife, no pe-
ríodo de 20 a 24 de maio 2013. Partici-
param da mesa Margareth da Silva Pe-
reira (Coordenadora); Paola Berenstein 
Jacques; Thais Portela; Jurema Moreira 
Cavalcanti, Hélène Rivère d’Arc, Aline 
Couri. Foram discutidas algumas formas 

de narrativa, de gênero literário, de ins-
trumentos contemporâneos de captura 
e reflexão das experiências citadinas e 
urbanas avaliando usos de ferramentas 
que propiciam as interpretações da his-
tória da cidade e do urbanismo.

O debate acontecido na Sessão Livre do 
XV ENANPUR foi aprofundado em agos-
to 2013 com a presença de Margareth 
da Silva Pereira em Salvador, ocasião em 
que ministrou um mini-curso para todos 
os membros do Laboratório Urbano. 

As reflexões surgidas no debate estão 
transformando tanto a metodologia de 
trabalho dos pesquisadores (iniciação 
científica, mestrandos, doutorandos e 
professores) como o próprio site da pes-
quisa (www.cronologiadourbanismo.
ufba.br), na busca por modos cada vez 
mais precisos e coerentes de apresenta-
ção do processo pelo qual as ideias do 
pensamento urbanístico circulam.
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pesquisas em andamento

Laboratório Urbano discute suas pesquisas em seminário interno

Realizado nos dias 11 e 12 de se-
tembro, o Seminário Interno Labo-
ratório Urbano foi um momento 
de reflexão e interlocução dentro 
do próprio grupo de pesquisa, para 
identificarmos nossas reconfigura-
ções como grupo a partir das apre-
sentações do estágio de andamen-
to das pesquisas dos mestrandos e 
doutorandos membros do grupo. 

O laboratório está estruturado em 
torno de três linhas de pesquisa: His-
toriografia e Pensamento urbanístico, 
que busca mapear as redes comple-
xas que construíram e ainda cons-
troem o pensamento urbanístico; 

Apreensão Crítica da Cidade Con-
temporânea, que discute a espeta-
cularização urbana contemporânea 
e busca a abertura do campo do 
urbanismo por meio de outras pos-
sibilidades de compreensão e ação 
urbana; e Estética, Corpo e Cidade. 
Contudo, as apresentações não fo-
ram organizadas de acordo com as 
linhas, mas por afinidades eletivas, 
pois entendemos que nossas linhas 
de pesquisa articulam-se entre si.

Após as apresentações dos estu-
dantes houve momento para ques-
tionamentos e debates sobre as 
pesquisas e como as mesmas se 

relacionam com as linhas. Além dos 
próprios membros do grupo, foram 
convidados como debatedores o ar-
quiteto e urbanista Eduardo Rocha, 
o antropólogo e professor da UFBA 
Milton Júlio de Carvalho Filho e a ar-
quiteta e urbanista Silvana Olivieri.

Todos os resumos das pesquisas 
apresentadas podem ser acessados 
no caderno de resumos do Seminário, 
disponível no site do Laboratório Urbano 
(www.laboratoriourbano.ufba.br).

Dois momentos do encontro da equipe do Laboratório Urbano, no Seminário Interno.

Trabalhos de Campo

pesquisas em andamento

Foi realizado em Salvador, no período 
de 22 a 26 de abril, sob a coordenação 
da pesquisadora francesa Alessia de Bia-
se, coordenadora do Laboratoire Archi-
tecture Anthropologie – Paris, e constou 
de uma experiência etnográfica deno-
minada In-sistir #1, resumida pela co-

ordenadora como um “ensaio de insis-
tência urbana”, realizado em diferentes 
áreas da cidade de Salvador, ao longo 
de 5 dias. Além da equipe de docentes 
e estudantes do PRONEM convidamos a 
antropóloga e professora da UFBA Urpi 
Montoya Uriarte e sua equipe de estu-

dantes de antropologia para formação 
das duplas mistas de trabalho, cujos re-
sultados foram organizados para publi-
cacão na seção Experiências da revista 
Redobra nº 12, que estará disponível 
em breve em: www.redobra.ufba.br. 



O artefato cenográfico na invenção do cotidiano espetacularizado
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tese

TÍTULO: O artefato cenográfico na invenção 
do cotidiano espetacularizado

AUTOR: Eliezer Rolim

BANCA: Paola Berenstein Jacques (UFBA - 
orientadora), Francisco de Assis da Costa 
(UFBA), Washington Drummond (UFBA), 
Ricardo Brugger Cardoso (UFRB), Rachel 
Thomas (ENSAG-França)

Estudos Teóricos

Tendo iniciado pelo estudo das re-
lações entre experiência, sujeito e 
narrativa, passamos a abordar o su-
jeito como função, constituído na 
experiência mediada pelos disposi-
tivos (entendidos como conjuntos 
heterogêneos de redes discursivas, 
aparatos técnicos, conjuntos arqui-
teturais) os quais atuariam constran-
gendo a narratividade. Neste ponto, 
abordamos as figuras do infame, do 
errante e dos sem nome como es-
tratégias de caracterização do indi-
víduo urbano e procuramos refletir 
sobre os novos sujeitos urbanos no 
contexto da globalização mundial, a 
partir dos escritos de Antonio Negri, 
sob as figuras do endividado, midia-
tizado, assegurado e representado.

Para adentrar na discussão quanto 
à narratividade da experiência e 
suas formas de construção, passa-
mos ao estudo da etnografia urba-
na, a partir do workshop In-sistir#1 
coordenado pela arquiteta e antro-
póloga Alessia de Biase, em que a 
relação do etnógrafo com o lugar 
é introduzida pela experiência de 
percepção e reconhecimento de 
uma “situação”, nos termos pro-
postos por Agier, como algo que 
acontece num lugar, por certo tem-
po, com pessoas interagindo. Além 
das questões relacionadas com o 
modo de estar e relacionar-se com 
o lugar, foram abordados os pro-
blemas do tempo da impregnação 
pelo lugar e da identificação com a 

situação, conferindo especial aten-
ção aos modos de construção das 
narrativas resultantes que, livres de 
formato previamente estabelecido, 
colocaram em questão tanto o pa-
pel atribuído ao caderno de campo 
pela tradição etnográfica quanto 
a suposta vulnerabilidade do rigor 
metodológico associado à norma 
culta da redação acadêmica e pos-
sibilitaram refletir sobre a pertinên-
cia de apresentação das sínteses 
da experiência vivida em formatos 
diferentes da clássica narração cro-
nológica das ocorrências, tais como 
composições literárias, audiovi-
suais e performativas. 

pesquisas em andamento

A partir de uma experiência empírica 
ocorrida na pequena cidade de Ta-
peroá, localizada na região do cariri 
paraibano, transformada pela ceno-
grafia da minissérie A Pedra do Reino 
(baseada no romance homônimo do 
escritor nordestino Ariano Suassuna, 
realizada pela Rede Globo de Televisão 
em 2006), a tese de autoria de Eliezer 
Rolim, sob orientação da profa. Paola 
Berenstein Jacques, investiga os es-
paços de espetacularização urbana 
afetados pelo consumo das imagens 
virtuais, desenvolvendo o conceito de 
artefato cenográfico como agenciador 
da espetacularização do cotidiano nos 
centros históricos urbanos. Seguindo 
a trajetória da evolução cenográfica, 
a pesquisa se concentra no cotidia-
no do semiárido transformado pela 
presença do espetáculo. Partindo das 
rupturas espaciais determinadas pela 
coexistência de cenários e espaços 
imaginários, o trabalho desenvolve 
um estudo das desterritorializações 

causadas pelo artefato cenográfico. A 
metodologia tem como base o estudo 
das ambiências urbanas e espaços ima-
ginários, a partir da linguagem oral dos 
moradores da comunidade, criando 
uma composição autêntica do cotidia-
no das ambiances espetacularizadas.

Artefato cenográfico na cidade de Taperoá-PB, registro do doutorando em 2012.
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Os trabalhos finais de graduação de 
Daniel Sabóia, Patricia Almeida e Fá-
bio Steque apresentam um posicio-
namento contrário ao pensamento 
dominante na Faculdade de Arqui-
tetura da UFBA, de que o TFG seja 
algo semelhante a um “atestado 
de capacidades técnicas” do aluno 
e, também por isso, uma atividade 
exclusivamente individual. Com o 
trabalho, os autores tentam discutir 
a prática do arquiteto e sua relação 
com a cidade a partir da colabora-
ção e da experimentação metodo-
lógica e defendem a importância 
do TFG como instrumento de dis-
cussão teórica e política em torno 
do próprio ofício e da sociedade.

A escolha da área de estudo se deu 
pela vontade inicial de aproximar-se 
da complexidade de determinado 
contexto urbano a partir da rede de 
forças que se cruzam na sua cons-
trução. Esperava-se que ao cruzar os 
diferentes atores sociais e seus de-
sejos, disputas, partilhas e conflitos, 
fosse possível visualizar com mais 

clareza os caminhos a seguir para 
pensar ações a serem propostas 
para aquele lugar. O caráter diverso 
da Península de Itapagipe, os confli-
tos entre seus bairros e as disputas 
entre moradores, mercado imobili-
ário e estado, além da densa carga 
histórica e do rico conjunto de rela-
ções existentes ali determinaram a 
sua escolha como recorte territorial 
para o trabalho.

A aproximação ao lugar se deu a 
partir de uma metodologia que ti-
nha duas principais bases: a cons-
tante desestabilização das questões 
teóricas e dos levantamentos biblio-
gráficos a partir das experiências re-
alizadas diretamente na cidade e na 
troca com seus praticantes e a cons-
trução de um caminho em que cada 
etapa era resultante das anteriores, 
ao invés de seguir um roteiro pre-
determinado. Identificando o passo 
seguinte a cada etapa concluída, 
construiu-se um denso conjunto de 
questões sobre o lugar, que possibi-
litou a elaboração de um plano de 

ações sobre a Mobilidade Urbana, 
os Espaços Públicos e a criação de 
uma rede de equipamentos. A prin-
cipal questão trabalhada pelo plano 
foi a mitigação da forte segregação 
sócio-espacial encontrada entre os 
dois lados do território da penínsu-
la, separados pela Av. Caminho de 
Areia.

A partir das diretrizes do plano ge-
ral para a península, foram desen-
volvidos os projetos de 3 grandes 
equipamentos: O Parque Escola da 
Maré, por Daniel Sabóia, a Casa da 
Costura, por Fábio Steque e a Rua da 
Feira, por Patrícia Almeida.

ITAPAGIP3
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Praia da Península de Itapagipe, área abordada pela equipe do Trabalho Final de Graduação ITAPAGIP3.
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B O L E T I M

Muito embora o autor viesse, já há 
algum tempo, flertando com di-
ferentes formas de pensar e fazer 
cidades – implicadas em outros 
modos de reflexão, interação, apre-
ensão e intervenção no/do urbano 
- que desviassem da jurisprudência 
do modus operandi de atuação no 
campo da arquitetura e do urbanis-
mo – no qual o pensar e o agir de 
grande parte dos profissionais insis-
tem em subsumir-se aos discursos 
clichês que compõem as subjetivi-
dades dominantes e as convenções 
intrínsecas às práticas repetitivas e 
enrijecidas das modelizações con-
temporâneas, que tomam como 
princípios hegemônicos de atua-
ção a técnica, o espetáculo e, sobre-
tudo, a (re)produção de consensos 
sobre a cidade - arrisco-me a dizer 
que foi durante o próprio processo 
investigativo-exploratório, experi-
mentado ao longo do desenvolvi-
mento do trabalho final de gradu-
ação, intitulado Sombra [e...] água 
fresca: traços para uma arquitetura 
de espera, que, pela primeira vez, o 
autor tenha se confrontado efetiva-
mente/afetivamente com uma pos-
sibilidade “outra” de ser arquiteto-
-urbanista ou, segundo MARQUES 
(2010), com o “reconhecimento de 
um devir outro arquiteto urbanista”. 

Isto posto, o trabalho do autor – 
com o objetivo de somar as con-
tribuições que buscam entender, 
a partir da apreensão sensível da 
cidade, não apenas como as condi-
ções objetivas dos lugares são sub-
jetivamente vividas pelos diferen-
tes agentes produtores do espaço, 
mas também compreender como 
esses múltiplos atores sociais urba-
nos agenciam dinâmicas em con-
formidade ou em desacordo com 
as grandes lógicas estabelecidas 
pelos dispositivos de poder. Ainda 
propõe-se a ponderar sobre três 
questões chaves que atravessam e 
tensionam tais reflexões: a) como 
fazer para que esse “outro” de todo 
arquiteto urbanista possa insurgir 
em nossos corpos apaziguados e 
“desautorizados” do gesto criador? 
b) o que poderia o traço do arqui-
teto-urbanista, caso este expuses-
se seu corpo à experimentação 
cotidiana de diferentes padrões 
de significações que compõem as 
práticas ordinárias de produção do 
urbano? c) como produzir uma “ar-
quitetura” dos espaços urbanos pú-
blicos que compreenda e interaja 
com a natureza plástica e mutável 
dos homens, de suas relações entre 
si e de destes com o espaço?

Por fim, mas não menos importan-
te, vale ressaltar que trata-se de um 
escrito ligeiramente diferente por-
que no fundo é um esboço, algo em 
processo de construção, em vias 
de um rascunho falado. É um tex-
to para ser dito e por isso a pouca 
presença de referências bibliográfi-
cas, os cortes súbitos de raciocínio 
e as redundâncias que facilitam a 
compreensão da ideia em questão. 
Estou certo de que estas posições 
são algo polêmicas e que os argu-
mentos tensionados nesse encon-
tro/confronto são discutíveis; no 
entanto, estou seguro de que nin-
guém teria maior interesse, do que 
os próprios arquitetos-urbanistas, 
em averiguar estas colocações e 
fazê-las render, mesmo que para 
serem eventualmente colocadas 
em xeque.

Sombra [e...] água fresca: traços para uma arquitetura de espera   
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