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editorial
Neste semestre 2014.1, o Laboratório Urbano,
grupo de pesquisa do Programa de Pós-Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da UFBA, cadastrado
no CNPq divulga as atividades de pesquisa, ensino e
extensão, realizadas no âmbito da linha de pesquisa
“Processos Urbanos Contemporâneos”. As frentes
de investigação “Laboratório Urbano: Experiências
Metodológicas para Compreensão da Complexidade
da Cidade Contemporânea”(PRONEM – FAPESB/
CNPq) e “Cronologia do Pensamento Urbanístico”
(CNPq) buscaram dar continuidade aos métodos
experimentais de organização e articulação
da produção de conhecimento que vinham
sendo desenvolvidos nos semestres anteriores,
culminando com a atualização dos verbetes e
debates de pontos de inflexão e a preparação
coletiva do encontro Corpocidade 4: experiências
de apreensão da cidade. Destacamos a integração
de uma equipe do grupo de pesquisa Laboratório
Urbano na pesquisa internacional “Ambiências
em tradução”, e a participação das professoras
Paola Berenstein Jacques e Fabiana Dultra Brito no
primeiro colóquio internacional da pesquisa, em
Nantes/França, coordenada pelo pesquisador Jean
Paul Thibaud. Aconteceram também a finalização da
revista Redobra13 e a exposição Muros Vivos, síntese
de uma etapa de pesquisa da doutoranda Milene
Migliano. As defesas das dissertações de mestrado
de de Marina Cunha e Priscila Erthal Risi dão início
à temporada das defesas de 2014. Informações
detalhadas sobre cada uma das atividades ou
pesquisas mencionadas podem ser encontradas em
nosso site (www.laboratoriourbano.ufba.br).

próximas atividades
Corpocidade 4: experiências de
apreensão da cidade
04 a 06 dezembro

Participação da equipe da pesquisa
Cronologia do Pensamento Urbanístico
no SCHU (Seminário de História das
Cidades e do Urbanismo) em Brasília
09 a 12 setembro

Lançamento da Redobra13 no VII ANPUHBA em Cachoeira 30 a 1o de outubro,
III Enanparq em São Paulo 20 a 14 de
outubro, no VII SEPEPUR em São Paulo
12 a 14 de novembro e no UrbBA 14 em
Salvador 5 a 7 de novembro
Dissertação: “Em busca da ‘cidade
civilizada’: planos de conjunto para a Bahia
dos anos 30 e 40” (Felipe Caldas Batista)
06 de outubro

Dissertação: “Da cidade do governo
dos homens: espaços comunitários e
biopolítica na cidade contemporânea”
(Gustavo Chaves França)
20 de outubro

Dissertação: “Escutar o invisível,
interrogar o habitual: uma aproximação
do espaço e das práticas cotidianas em
Ipatinga (MG)” (Janaína Chavier Silva)
05 de agosto
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eventos

Corpocidade 4 acontece em dezembro em Salvador
Estão abertas as inscrições para o Seminário Público e Seminário de Articulação
do encontro CORPOCIDADE 4 – Experiências de Apreensão da Cidade, que dá
continuidade aos debates realizados nas
edições anteriores, em torno do processo
de espetacularização das cidades contemporâneas e a consequente pacificação dos
espaços públicos, propondo um formato
de encontro fundado na ideia de composição coletiva: um modo de abordagem
sobre o complexo engendramento das
inúmeras formas de divergência que estão
em disputa nas diferentes narrativas da
experiência urbana, baseado no exercício
de articulação entre os diferentes conteúdos dessa trama, numa dinâmica de estudo intensivo sobre as possibilidades de
composição conjunta de constelações de
ideias sobre experiências de apreensão da
cidade.
Estando vinculado às atividades dos grupos
de pesquisa Laboratório Coadaptativo LabZat
e Laboratório Urbano, o CORPOCIDADE 4
se fundamenta na pesquisa Experiências
metodológicas de apreensão da complexidade da cidade contemporânea (PRONEM
– FAPESB/CNPq), cujas discussões, por sua
vez, serão mobilizadoras do encontro.
Desse modo, o CORPOCIDADE 4 parte dos
enfoques centrais da pesquisa – historiografia, apreensão crítica e experiência estético-corporal – para propor três diferentes
planos de compreensão da complexidade
da experiência urbana, cada qual incluindo
uma tríade de aspectos coimplicados: um
tipo, um modo e um campo, assim distribuídos: 1. subjetividade, corpo, arte;
2. alteridade, imagem, etnografia e 3.
memória, narração, história. Atravessando esses três planos, uma outra tríade de
aspectos da apreensão da cidade se inclui
no processo como um plano transversal
de problematização: experiência, sujeito,
transmissão.
Essa transversalidade acrescenta ao debate
sobre modos de apreensão da cidade uma
série de outras questões de fundo a serem
tensionadas, como: noção de experiência
e noção de sujeito; experiência vivida e
formas de transmissão; experiência transmitida e ficção ; processos de subjetivação e
modos de sujeição; experiência, experimento, experimentação e criação; sujeito individual, sujeito coletivo, autoria e anonimato.

Pensados como campos de gravitação das
ideias sobre possibilidades de apreensão
da cidade, esses planos serão irrigadores
tanto dos debates abertos no Seminário
Público conduzido pela equipe de pesquisa, quanto das atividades dos participantes
selecionados nos Grupos de Estudo e no
Seminário de Articulação.
No Seminário Público que abre o encontro, cada plano de ideias será discutido a
partir de uma articulação (agenciamento)
formulada por membros da equipe de pesquisa, a partir da uma intervenção inicial
mobilizadora de debate com outros dois
interlocutores, seguido de participação
nos debates dos inscritos no encontro.
No segundo bloco do encontro, os debates
se intensificam nos Grupos de Estudo, formados para estudar outras articulações entre as ideias de cada plano, propostas por
participantes previamente selecionados

(máximo de 25 inscritos por grupo), num
exercício de composição coletiva de possíveis constelações das ideias do grupo,
em formato escrito, gráfico, sonoro, corporal ou outro, para serem compartilhadas ao
final do encontro.
Fechando o encontro, o Seminário de Articulação restitui os debates ao público, estabelecendo uma articulação entre os debates ocorridos no Seminário Público e o
exercício compositivo das constelações de
ideias produzidas nos Grupos de Estudo, a
partir da apresentação de relatorias críticas
produzidas sobre ambos.
O Corpocidade vai acontecer de 04
a 06 de dezembro, na FAU-UFBA, em
Salvador e é gratuito. Mais informações
em corpocidade4.wordpress.com ou
www.corpocidade.ufba.br.
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Realizado o workshop de encerramento da pesquisa internacional sobre
“os enigmas sensíveis das mobilidades urbanas contemporâneas” – MUSE
O workshop que aconteceu nos dias
14, 15 e 16 de abril de 2014 foi o fechamento da pesquisa internacional MUSE,
desenvolvida com financiamento da
Agence Nationale de la Recherche (ANR)
francesa em parceria com laboratórios e
grupos de pesquisa de cidades de países
diversos. O momento pretendia ser um
retorno da pesquisa desenvolvida durante três anos (2011-2014), especialmente da parte realizada em parceria
com o Laboratório Urbano.
Ao todo, a pesquisa se desenvolveu em
quatro eixos que foram trabalhados em
locais diferentes. O eixo 1, com o Laboratório Urbano, tratou do “apaziguamento das mobilidades urbanas no
século XXI” e teve como campo de estudo alguns espaços públicos da cidade
de Salvador – Porto da Barra e Praça da
Piedade. O eixo 2, “os espaços-tempos
da mobilidade lábil” – com o Instituto
de Estudios Regionales y Urbanos da
Universidade Simon Bolivar – estudou

alguns casos encontrados na cidade de
Caracas, Venezuela. O eixo 3, “vigilâncias
em público”, trabalhou com algumas estações de trem em Paris e em Londres
– juntamente com a Royal Holloway University of London; Goldsmith University
of London; Plymouth University. Finalmente, o eixo 4, “o papel das práticas e
dispositivos de limiares nos regimes sensíveis da mobilidade”, esteve presente
nas cidades de Barcelona – com o Grupo
de pesquisa sobre exclusão e controle
social da Facultat de Geografia i Historia,
Universitat de Barcelona – e Paris.
No primeiro dia de workshop à
tarde, representantes de cada eixo
apresentaram a pesquisa na Escola
de Dança da UFBA, com tradução da
doutoranda Maria Isabel Rocha. Em
seguida houve um debate com os
participantes de maneira a esclarecer os
protocolos metodológicos adotados e
o que se desenvolveria no dia seguinte,
previsto para a realização de dois

percursos sensíveis nos campos de
estudo. No segundo dia pela manhã,
então, no Porto da Barra e, após todos
lerem o caderno-resumo do eixo 1 da
pesquisa – com a análise dos estados
de corpos encontrados em campo – os
participantes se dividiram para realizar o
percurso proposto. Em seguida, no fim
da manhã, houve uma debate com todos
na Praia dos Livros, um local fechado,
como solicitado pela equipe francesa. À
tarde, o protocolo se repetiu no segundo
campo da pesquisa, Praça da Piedade,
com reunião-debate no auditório do
Centro de Pesquisas Afro-Orientais da
UFBA.
O workshop teve finalização prevista
para o terceiro dia, quarta-feira, à tarde,
com um debate guiado pela questão “Os
processos urbanos de pacificação alguns
meses antes da Copa. O que mudou desde 2012 nos espaços públicos?” realizado
no Hotel Vila Velha.

Praça da Piedade, Porto da Barra: mobilização dos sentidos e das técnicas do corpo
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Exposição Muros Vivos : o Mapa dos Graffitis em outra linguagem
Em conjunto com a série fotográfica montada por Alexandre Milagres a partir de
seleção da pesquisadora, foi produzida a
série de graffitis no espaço da galeria por
dez grafiteiras e grafiteiros que atuam em
Belo Horizonte e compõem a rede de artistas entrevistados e que tem registros
de seu trabalho do mapa. A ação também
contou com uma oficina de uma semana
com crianças do quinto ano do ensino
fundamental da Escola Municipal Afonso
Pena, que puderam experimentar o processo de mapeamento, reconhecimento e
de produção de graffiti.
O Mapa dos Graffitis é uma plataforma
colaborativa que busca compartilhar
experiências de prática de escrita

urbana. Nesta plataforma encontram-se
fotos, entrevistas, vídeos e diversos diálogos
públicos que se desenrolam pelas muros
e ruas da cidade. O material foi coletado
desde 2005 e ao experimentá-lo, compomos diferentes mapas da comunicação
urbana, acessando a memória individual
e coletiva sobre BH. O objetivo central
tanto da exposição quando do Mapa
dos Graffitis é propor aos visitantes uma
reflexão sobre a experiência do espaço
urbano e a presença da intervenções
criativas e críticas, espalhada em diversas partes das cidades. Os registros
constantes no mapa fazem parte do material que será abordado enquanto narrativas urbanas no projeto de pesquisa
da doutoranda.
Foto: Milene Migliano

De 15 de fevereiro a 5 de abril aconteceu a exposição Muros Vivos – Mapa
dos Graffitis no Sesc Venda Nova em
Belo Horizonte, apresentando uma série fotográfica com graffitis e paredes
da galeria grafitadas, além de oficina de
uma semana para crianças de uma escola pública de Belo Horizonte. Fruto do
mapeamento que vem sendo realizado
pelo projeto www.mapadosgraffitis.org,
é também um desdobramento prático
da produção da dissertação ”Diálogos
Públicos: mapas de sentido em rede de
comunicação urbana”, 2009, de Milene
Migliano, hoje doutoranda no PPGAUUFBA e pesquisadora do Laboratório
Urbano, que coordenou as ações empreendidas na capital mineira.

O graffiti problematiza a realização copa do mundo, a ideia de uma pátria e o extermínio indígena Guarani-Kaiowá, entre outras questões urgentes, na produção nos arredores
do Sesc Venda Nova
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Laboratório Urbano integra rede de grupo de pesquisa internacional
“Ambiências em Tradução”
De 09 a 12 de setembro aconteceu
em Nantes, na França, o primeiro
seminário do GDRI – Grupo de Pesquisa
Internacional do CNRS (Centro Nacional
de Pesquisa Científica), Ambiances en
Traduction – Ambiências em Tradução,
coordenado por Jean-Paul Thibaud, do
Laboratório Cresson pela École Nationale
Superieure d’Architecture de Nantes. A
pesquisa internacional é composta por
laboratórios e pesquisadores da França,
Tunísia, Alemanha, Dinamarca, Canadá,
Grécia e Brasil. No Brasil estão associados
ao grupo o Laboratório Urbano, o grupo
Arquitetura, Subjetividade e Cultura da
UFRJ e o Laboratório de Estudos Urbanos
da Unicamp. O Laboratório Urbano,
integra a pesquisa com cinco membros
– os doutorandos Maria Isabel Rocha,
Milene Migliano e Osnildo Júnior – e as
professoras Paola Berenstein Jacques e
Fabiana Dultra Britto, coordenadora da
equipe, que apresentaram as atividades
do Laboratório Urbano e da plataforma
de ações Corpocidade, durante o
seminário GDRI em Nantes.

A pesquisa dá continuidade à série
de colóquios internacionais que se
iniciou em 2008, com a criação da rede
Ambiances (ambiances.net). A proposição
dessa etapa da pesquisa é explorar
as problematizações do sentido do
termo ambiência, como o próprio título
sugere, uma compreensão do termo
na diversidade das traduções possíveis.
A pesquisa visa considerar igualmente
tradução no sentido ampliado do termo,

reconhecendo a pluralidade de versões
e modos de acesso às ambiências (e
suas traduções) nos diferentes lugares
e grupos de pesquisa. A ideia é de
trabalhar a noção de ambiência como
um dispositivo colaborativo e aproximar
a temática das ambiências arquitetônicas
e urbanas, inclusive nas diferenças e
deslocamentos que o termo convoca.
Sobre o encontro: www.ambiances.net/
seminars/gdri-translating-ambiances.html

Apresentação em Nantes no primeiro seminário do grupo Ambiances en Traduction

eventos
Seminário Interno Laboratório Urbano
Neste semestre o Seminário Interno do
Laboratório Urbano aconteceu com
encontros semanais às quartas-feiras,
para apresentação dos projetos de
pesquisa dos alunos de graduação e pósgraduação. A cada semana uma dupla de
estudantes – graduandos, mestrandos e
doutorandos - orientados pelas professoras
Paola Berenstein Jacques e Thaís Portela
apresentavam seus trabalhos no ponto em
que se encontrava a pesquisa. As duplas
do grupo de orientação foram escolhidas a
partir das afinidades entre os trabalhos. As
sessões começavam com a apresentação
dos dois projetos, seguidas de um debate
com questões, críticas e comentários.
No início do mês de maio recebemos a
visita da egressa do grupo Adriana Caúla,

hoje professora na UFF, compondo sessão
especial no programa onde nos apresentou
sua tese, vencedora do Prêmio CAPES DE
TESE Edição 2010 – Melhor Tese na Área
de Arquitetura e Urbanismo: “Trilogia
das utopias urbanas: urbanismo, hq’s e
cinema”. Sua tese persegue a utopia, mais
especificamente as utopias urbanas e
suas imagens nos campos da literatura,
urbanismo, HQ’s e cinema. A pesquisa
desenvolve uma trajetória na qual são
exploradas imagens urbanas utópicas com
o entrecruzamento de ideias, teorias e
contextos. Compõe-se uma cartografia das
utopias, uma utopografia, que comporta
dois movimentos: um pequeno movimento,
dado no interior de cada campo específico,
ligado ao conceito de ritornelo de Deleuze
e Guattari (1980) e um grande movimento

que rompe territórios e fronteiras, ligado aos
conceitos de nomadismo de Schèrer (1996).
Esta utopografia evidencia o movimento de
ida e vinda das criações e é explorada com
a intenção de dar visibilidade às conexões,
similitudes e trocas para além dos campos
de criação.
A aproximação de utopias urbanas criadas
por campos distintos configura, neste
trabalho, como um esforço que objetiva
a intensificação de trocas e aberturas na
direção da compreensão sobre a cidade,
das diferentes formas de se pensar a
cidade e toda a complexidade associada a
construção de outros mapas que relacionam
a objetividade e a subjetividade como outra
forma de produção do pensamento.
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pesquisas em andamento
PRONEM: Integrantes da pesquisa sintetizam exercício de apreensão
de Salvador e iniciam a organização do CORPOCIDADE 4
Neste quinto e penúltimo semestre,
a pesquisa PRONEM (FAPESB/CNPq)
“Laboratório
Urbano:
experiências
metodológicas para a compreensão da
complexidade da cidade contemporânea”
foi encaminhada em duas frentes de
trabalho: se, por um lado, os debates de
grupo foram arrematados com a síntese
de um exercício de apreensão de Salvador;
por outro lado, estes mesmos debates
fomentaram e permitiram a produção e o
início da organização do CORPOCIDADE 4
no período, que corresponde aos meses
de março a setembro de 2014.
Intitulado Salvador, cidade do século
XX a partir das memórias de Pasqualino
Romano Magnavita, o exercício de
apreensão realizado trata da então
cidade da Bahia dos anos 1920 a meados
dos anos 1940 através das memórias
do professor emérito da Universidade
Federal da Bahia e membro da pesquisa
PRONEM. Livremente inspirado no texto
Paris, capital do século XIX, de Walter
Benjamin, no qual o filósofo alemão
cita Jules Michelet – “cada época sonha
a seguinte” –, o grupo delineou dez
subtítulos temáticos para propor um
processo de construção e montagem de
micronarrativas da experiência urbana
soteropolitana de meados do século XX
que tratassem, a partir de entrevistas feitas

por integrantes da pesquisa PRONEM
ao próprio Pasqualino, de personagens/
lugares/ideias cujos campos de reflexão
fossem equivalentes aos do ensaio
de Benjamin tomado por referência.
Buscou-se compreender a montagem
literária do texto benjaminiano e,
a partir desta leitura, articular as
memórias do professor com a pesquisa
histórica, teórica e/ou documental
sobre os fatos narrados nas entrevistas,
mas, também, a partir de reflexões
críticas sobre o momento presente
da cidade, engendradas, sobretudo,
no âmbito da pesquisa PRONEM. As
micronarrativas – elaboradas por Paola
Berenstein Jacques, Washington Luis
Lima Drummond, Felipe Caldas Batista,
Milene Migliano, Osnildo Adão WanDall Junior, Gustavo Chaves de França,
Maria Isabel Costa Menezes da Rocha,
Amine Portugal Barbuda, Breno Silva
e Lutero Pröscholdt Almeida – foram
dispostas sequencialmente em uma
única narrativa, da qual faz parte, ainda,
um caderno de imagens montado pela
mestranda Amine, onde são atualizados
desenhos de época de autoria de
Pasqualino. Apresentado por Fabiana
Dultra Britto, o exercício resultante será
publicado na Redobra número 14, cujo
lançamento acontecerá no dia 04 de
dezembro durante o CORPOCIDADE 4.

Em paralelo à realização desse exercício de
apreensão urbana, integrantes do PRONEM,
acompanhados de outros membros do
Laboratório Urbano, iniciaram os trabalhos
de organização do CORPOCIDADE 4,
evento diretamente relacionado à pesquisa
coletiva, que terá lugar na Faculdade de
Arquitetura da UFBA entre os dias 04 a 06
de dezembro deste ano. A partir do tema
da “apreensão da cidade contemporânea”, o
evento, cujo formato contempla, Seminário
Público, Grupos de Estudo e Seminário
de Articulação, debaterá três diferentes
planos de compreensão da complexidade
da experiência urbana, respectivamente:
Subjetividade, Corpo, Arte; Alteridade,
Imagem, Etnografia; e Memória, Narração
e História; todos, atravessados pela a tríade
experiência, sujeito, transmissão. Neste
momento que antecede o encontro em
Salvador, iniciou-se, à distância, os trabalhos
dos Grupos de Estudo entre os participantes
previamente selecionados, em um processo
conduzido pelas respectivas equipes de
articuladores de cada plano, enquanto
preparação dos debates e estudos que
serão realizados em dezembro. No blog do
CORPOCIDADE 4 (www.corpocidade4.
wordpress.com) é possível obter mais
informações sobre o evento, bem como
efetuar inscrições gratuitas para ambos os
Seminários Público e de Articulação.

pesquisas em andamento
Cronologia do Pensamento Urbanístico
A pesquisa Cronologia do Pensamento Urbanístico continua o processo
de adaptação do site da pesquisa
(www.cronologiadourbanismo.ufba.
br), na busca por modos cada vez mais
precisos e coerentes de apresentação
dos debates, tanto metodológicos quanto do repertório teórico relacionado à
historiografia do pensamento urbanístico.
O bolsista de Iniciação Científica Igor
Queiroz fez um curto intercâmbio com o
grupo de pesquisa parceiro, coordenado

pela Margareth da Silva Pereira (PROURB/
UFRJ) e responsável pelo período
anterior à 1950 na Cronologia do
Pensamento Urbanístico. Este encontro
foi necessário para que os processos
de alimentação dos dados no site
fossem equalizados pelas duas equipes.
Continuamos também a criar relações
com os pontos de inflexão que irão
alimentar as “nebulosas” do pensamento
urbanístico, conceito trabalhado pela
professora Margareth da Silva Pereira,
a partir do trabalho do sociólogo e
historiador francês Christian Topalov. Os

pontos de inflexão ainda estudados são:
a Emergência Team X; o Concurso de
Brasília e a Reurbanização de Brás de Pina
pelo escritório de Carlos Nelson Ferreira
dos Santos, entre outros. Esse trabalho
será apresentado pelos bolsistas de
iniciação científica Lucas Vicente Vaz e
Igor Queiroz no Seminário de História da
Cidade e do Urbanismo, que acontecerá
em Brasília, em setembro e, com os
demais bolsistas de iniciação científica
do grupo, Danilo Araújo e Thiago Silva no
ACTA UFBA 14 em Salvador, em outubro.
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Lançamento da Redobra 13
A revista Redobra13 inaugura em seu quinto
ano de existência uma nova concepção
gráfica, com projeto de Daniel Sabóia, Janaína
Chavier e Patrícia Almeida, integrantes
da equipe do Laboratório Urbano. Com
enfoque voltado para a acompanhamento
e sistematização dos resultados de estudos
e atividades da pesquisa PRONEM (FAPESB/
CNPQ), a revista traz em suas quatro
seções contribuições instigantes que
atravessam, perpassam e escapam dos
debates instaurados na pesquisa em torno
das questões entre experiência, memória
e narrativa nos processos de apreensão da
cidade. O convite à experiência de leitura da
Redobra13 propõe encontrar com variados
tratamentos dos temas que são abordados
na entrevista com a historiadora Maria
Stella Bresciani, coordenadora do Centro

Interdisciplinar de Estudos sobre as Cidades
(CEC-Unicamp).
Os
questionamentos
abordam sua trajetória intelectual nos
estudos historiográficos sobre a cidade,
relações entre memória, narrativas históricas
e literárias, posicionamentos metodológicos
e interdisciplinariedade dos estudos urbanos
e também imbricações com questões sociais,
culturais e afetivas da experiência urbana.
O lançamento da revista está programado
para acontecer durante o VII ANPUH-BA
em Cachoeira de 30 a 1o de outubro, o
III Enanparq – Encontro da Associação
Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo em São Paulo,
entre 20 e 24 de outubro de 2014 e durante
o VII SEPEPUR em São Paulo de 12 a 14 de
novembro.

Para Salvador, o lançamento acontecerá
dia 07/11/14, na sessão de lançamentos
do UrBBa 14, Seminário de Urbanismo da
Bahia – Cidade, Urbanismo e Urbanidade:
construindo conceitos e práticas. Organizado
pelo grupo de pesquisa Lugar Comum,
a participação do Laboratório Urbano
também se dará na apresentação do grupo
de pesquisa na sessão de debate 5 por sua
coordenadora, Paola Berenstein Jacques,
convidada a compor a mesa Dinâmicas
micropolíticas; Imagens e representações,
Territorialização informacional; Subversão
Cartográfica.
A revista também pode ser encontrada no
site www.redobra.ufba.br.

dissertação
Onde o sertão reside: o sertão na terceira margem de Brasília
No dia cinco de agosto pela manhã,
aconteceu no atelier 4 do PPPGAU-UFBA a defesa de dissertação de Pris-

cila Erthal Risi, Onde o sertão reside: o
sertão na terceira margem de Brasília.
A pesquisa debruça-se sobre o imbrica-

mento sertão-Brasília, por entender que
são potências discursivas relacionadas.
Intenciona-se transbordar a tradicional
dicotomia entre urbano e rural, onde
é apresentada a sugestão do sertão,
como a provocação de uma categoria
de espaço urbano, sertão é apresentado como uma ideia que nos leva ao
conceito de terceira margem para produzir um urbano. Um território enraizado no Brasil como algo que expressa
e ao mesmo tempo escapa a esse binarismo. Ao elencar Brasília enquanto
fragmento de entendimento e operacionalização da ideia de sertão no campo da produção de cidade, acionamos
o mito utópico de cidade modernista
e derivações conceituais a essa utopia.
TÍTULO: Onde o sertão reside: o sertão na terceira margem de Brasília
AUTOR: Priscila Erthal Risi
BANCA: Thais de Bhanthumchinda Portela
(PPGAU/FAUFBA – orientadora) ; Paola
Berenstein Jacques (PPG-AU/FAUFBA);
Cibele Saliba Rizek (IAU/USP/S.Carlos)
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dissertação
CIDADE RESTO: o espaço (da) roupa e o que [sobre]vive entre
Baixa dos Sapateiros e Parque Novo Mundo

A pesquisa, feita como um tricotar – um
puxar de fios encontrados e emaranhados –, caminhou através de pistas e táticas de pesquisa que guiaram a escrita
em busca do compreender desse espaço urbano por vias vestíveis e espaços
têxteis. Não fala apenas de espacialidades, mas de tempo, como se um não
pudesse existir sem o outro, já que não
há construção de espaço sem estratificação de acontecimentos e memória. É na
Baixa dos Sapateiros, em Salvador e no
Parque Novo Mundo, em São Paulo, que
a “roupa resto”, objeto central da pesquisa, se mostra através de alguns sujeitos,
como fio condutor de uma outra possibilidade de existência na cidade.
Através de conceitos como o do homem
em farrapos, de Flávio de Carvalho; do trapeiro, de Walter Benjamin; das cinco peles,
de Hundertwasser; da antropofagia, em
Oswald de Andrade e outros autores; e do
paradigma indiciário, de Carlos Ginzburg;
este trabalho se faz enquanto uma catação de conceitos, rastros, sobras, trapos e

I
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A dissertação de mestrado em questão
– defendida no dia 30 de julho de 2014
e orientada por Thais Portela – discute
a cidade e o urbanismo por temáticas
ligadas ao corpo e à roupa: qual é a relação do corpo com o espaço urbano?
Quais são as interferências e influências
das roupas nessa relação? E como esse
relacionar pode interferir e ser afetado
pela ferramenta do urbanismo?
restos de roupa, de cidade e de gente,
na intenção de trazer à tona pistas que
levem a possíveis respostas a essas e outras perguntas.
Pelas mãos do Rueiro, do Catador e da Costureirinha – personagens conceituais extraídos de sujeitos encontrados pelo caminho
da pesquisa – e os conceitos expostos acima, chega-se ao encontro da cidade resto,
onde se pode descobrir que, pelas mãos de
diversos sujeitos e sua maneira de inventar
o cotidiano (CERTEAU, 1994), é possível ultrapassar os limites impostos pelo poder e
pensamento hegemônico.
A dissertação é fechada com duas questões
levantadas através da descoberta desses
potenciais transformadores da cidade que,
mesmo sem formação ou estudo, sabem
como fazê-lo, como construir algo em sua
micropotência, dentro do raio de seu alcance: uma cidade mais justa e aberta, cidade
esta que a autora encontrou a cada porta
aberta, café servido e história de família
compartilhada durante o fazer campo. Afi-

Imagens da pesquisa na Baixa dos Sapateiros

nal, qual deve ser o tamanho das ações que
realmente vão transformar as cidades? E
quem será que empunha realmente a ferramenta do urbanismo?
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