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Seminário de Articulação Intensivo/Interno

apresentação *

“A alegria é a prova dos nove.”

Oswald de Andrade, 1928

A partir da leitura conjunta que fizemos do Manifesto Antropófago em uma das 
discussões do Laboratório Urbano do ano passado, talvez tenham sido as palavras 
de Oswald nosso amuleto e fonte de forças diante do fatídico 2019. Em um ano 
politicamente difícil, repleto de incertezas e ameaças à continuidade de nossos 
trabalhos, mas também produtivo, destacamos: a defesa de “Montagem de uma 
Outra Herança”, tese de progressão para a categoria de Professor Titular da 
professora Paola Jacques; o minicurso “Insurgências decoloniais”, na aproximação 
com os pesquisadores do grupo de pesquisa “¡DALE! - Decolonizar a América 
Latina e seus Espaços”; o lançamento do “Tomo II: Modos de Fazer” da coleção 
“Nebulosas do Pensamento Urbanístico”, como fruto da dedicação coletiva dos 
pesquisadores envolvidos na pesquisa “Cronologia do Pensamento Urbanístico”; 
o seminário “Memória, sobrevivências, ruínas: pensar as temporalidades urbanas” 
e a mesa redonda “Antropologia das transformações urbanas: a cidade entusiasta”, 
com a retomada de contato com os parceiros do grupo de pesquisa LAA/ENSAPLV 
para concatenação de novos acordos de cooperação internacional; e, também, o 
início da organização do XVI Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, a 
acontecer em novembro de 2020 em Salvador, comemorando os 30 anos do evento.

Repetimos: “A alegria é a prova dos nove”. Com a frase a ecoar em nossas 
atividades ao longo do ano que se passou, seguimos resistindo e sobrevivendo 
ao contexto que desestabiliza os esforços direcionados à manutenção da pesquisa 
acadêmica e das demais atividades relacionadas ao ensino universitário público. 
Chegamos no vinte-vinte. Mas como bem nos ensina semanalmente o querido 
Professor Pasqualino, não basta resistir ou sobreviver; é preciso criar, reafirmar o 
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pensamento crítico com a contestação do que aí está e daquilo que pretende se 
estabelecer enquanto norma, no estímulo à imaginação de outros modos possíveis 
e de vias alternativas. Ana Clara Torres Ribeiro parece ressoar mais viva do que 
sempre esteve, quando nos ensina que é preciso “fazer a vida apesar e com o que 
simplesmente aí está e é”. Neste sentido, como é nitidamente visível nos resumos 
das pesquisas apresentadas neste caderno, nosso empenho continua a se articular 
justamente pelo estranhamento daquilo que é normatizado e naturalizado nas 
práticas hegemônicas de fazer cidade e ser sociedade.

É com alegria, portanto, que chegamos na 7ª edição do seminário interno 
do Laboratório Urbano, denominado como na edição anterior de Seminário 
de Articulação Intensivo/Interno. Neste ano de 2020, optamos por reunir 
tanto as pesquisas individuais quanto as pesquisas coletivas em andamento – 
“Cronologia do Pensamento Urbanístico” e “Arquivo”. Além disso, esta edição 
conta com espaço para pensarmos a proposta de retomada da revista Redobra 
e também para conversamos sobre possíveis alinhavos entre as pontas soltas 
das discussões realizadas ao longo do ano anterior com as atividades que já vêm 
sendo programadas para este ano em curso. Fazemos do encontro, portanto, uma 
tentativa de nos debruçarmos sobre as expectativas e imaginação de caminhos 
possíveis a serem percorridos conjuntamente neste ano. Contamos também com 
a mesa aberta “Tempos na cidade, tempos da cidade”, com a presença de nossos 
grandes parceiros Margareth Pereira (PROURB/UFRJ) e Ricardo Trevisan (PPG-FAU-
UnB). Destacamos, inclusive, que é com esta mesa que recebemos e damos as 
boas-vindas, com muita felicidade, à professora Margareth enquanto professora 
visitante do nosso Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. 

Para finalizar esta apresentação, valem duas ressalvas. A primeira refere-se à 
ausência formal na programação deste seminário de uma das pesquisas coletivas 
atualmente em andamento dentro do Laboratório Urbano, a pesquisa História 
Intelectual do Seminário de História da Cidade e do Urbanismo. Com a expectativa 
de ser encerrada em novembro com a realização do seminário de história e em 
função de já termos bastante extenso o cronograma desta 7ª edição do seminário 
interno/intensivo, optamos por não incluir sua discussão nos dias de evento, 
embora deixamos registrado neste caderno de resumos seu desenvolvimento 
juntamente às demais pesquisas do Laboratório Urbano. A última ressalva diz 
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respeito ao recente lançamento de portaria, pela reitoria da Universidade Federal 
da Bahia, que ratifica veemente a suspensão dos eventos ou atividades de natureza 
extracurricular em função da disseminação do Corona-vírus. Isto significa dizer que 
não sabemos se o programa deve se manter nas datas que aqui estão estipuladas. 
Cuidemo-nos!

* Esta apresentação refere-se à programação do seminário em formato presencial, 
que aconteceria no mês de março de 2020, suspenso por conta da pandemia. 
Deixamos registrado que, neste momento, julho de 2020 e prestes a adentrarmos 
no segundo semestre deste ano, os números de casos e mortes no Brasil ainda 
são alarmantes e continuam a nos impossibilitar qualquer modalidade de encontro 
presencial. Seguimos em quarentena, pesquisando e trabalhando de nossas casas, 
dialogando e trocando em nossas reuniões remotas. Nesse sentido, optamos 
pela realização do seminário em formato também remoto, por acreditarmos na 
importância da continuidade de nossos trabalhos. De modo a considerarmos as 
possibilidades e limitações do virtual, também para não nos sobrecarregarmos 
com longas discussões em frente da tela, algumas atividades previstas inicialmente 
precisaram ser modificadas e optamos por reduzir o tempo de cada sessão, assim, 
o seminário é diluído em mais dias, mas em menos horas, em relação à versão 
presencial. As modificações mais substanciais em relação ao que havia se previsto 
anteriormente são: substituímos tanto o debate sobre a revisão das linhas de 
pesquisa do grupo quanto o debate sobre os trabalhos de 2019 e 2020 do Laboratório 
por uma discussão sobre o Laboratório em pandemia e os modos de fazer coletivos 
que somos obrigados a reinventar e a imaginar; o lançamento pela Edufba do 
livro “Fantasmas Modernos” da professora Paola Jacques se transforma em um 
lançamento virtual, online (a famigerada Live); a discussão sobre a revista Redobra 
se transforma em uma mesa redonda aberta e virtual a tratar do lançamento de seu 
novo número e retomada; e a mesa com os parceiros Margareth Pereira e Ricardo 
Trevisan também se transforma em uma mesa redonda aberta e virtual. Atualizada 
a programação, optamos por deixar neste caderno o texto da apresentação original 
para que permaneçam registradas as diferenças entre o que havíamos planejado e 
a nova programação (páginas seguintes) adaptada ao contexto digital.
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O Laboratório Urbano é um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq desde 2002. 
O grupo integra as linhas de pesquisa “Processos Urbanos Contemporâneos” 
e “História da Cidade e do Urbanismo” do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da 
Bahia (PPG-AU/FAUFBA), tendo como foco de pesquisa e estudos o Urbanismo 
Contemporâneo. No sentido de melhor compreender a complexidade da 
cidade contemporânea, o Laboratório Urbano investiga e propõe experiências 
metodológicas e propositivas a partir de três linhas de pesquisa articuladas entre 
si: Apreensão crítica da cidade contemporânea; Estética, corpo e cidade; e 
Historiografia e pensamento urbanístico.

LINHAS DE PESQUISA

Apreensão crítica da cidade contemporânea

Reúne estudos críticos à espetacularização urbana contemporânea que desviam 
pelas micro-resistências urbanas e outros modos não-planejados de apropriação 
do espaço urbano. Questiona-se o papel do arquiteto-urbanista assim como do 
campo disciplinar do urbanismo enquanto um saber/poder consensual. Várias 
categorias são assim tensionadas: formal/informal, planejado/não-planejado, 
projeto/cartografia etc, buscando-se uma abertura do campo do urbanismo através 
de outras possibilidades de compreensão e ação urbana como: o jogo, o profano, o 
opaco, o comum, o cotidiano, o micro, o processual, o movimento, o momentâneo, 
o errante etc. Seu objetivo geral é buscar outras formas de apreensão dos espaços 
urbanos/públicos contemporâneos.
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Estética, corpo e cidade

Dirigida ao estudo das co-implicações entre corpo, cidade e estética. Pretende-
se buscar a dimensão estética como forma de apreender e pensar a cidade. 
Estuda-se também as ações e experiências corporais e cotidianas no espaço 
público, em particular na rua, entendida como território instável. Os trabalhos 
artísticos são pensados como outra possibilidade de compreensão crítica dos 
conflitos e dissensos urbanos tendo por foco prioritário a escala do corpo em sua 
singularidade. Uma análise das práticas e ações cotidianas é feita na tentativa de se 
relacionar a construção de territórios urbanos e a construção de subjetividades. 
Seu objetivo geral é de, através das questões estéticas e/ou do corpo, problematizar 
as questões urbanas.

Historiografia e pensamento urbanístico

Dedicada à pesquisa historiográfica, busca mapear as redes complexas que 
construíram e ainda constroem o pensamento urbanístico. Exercita-se uma teoria da 
história que, apesar de construir uma cronologia, suspeita da visão linear, contínua, 
evolucionista, icônica e fechada. A construção da Cronologia do Pensamento 
Urbanístico busca ser crítica e complexa, evitando-se um discurso pacificador dos 
processos históricos. Questiona-se a pertinência e/ou adequação do uso de noções 
como transferência, modelo e/ou influência e busca-se cartografar as resistências 
ao pensamento u rbanístico hegemônico. Seu objetivo geral é contribuir para uma 
melhor compreensão da circulação das idéias urbanísticas.
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PROGRAMAÇÃO

20.08.2020  .  9h30–13h /  17h 25.08.2020  .  9h30–13h

18.08.2020  .  9h30–13h
(terça-feira)

(terça-feira)(quinta-feira)

(terça-feira)(quinta-feira)

01.09.2020  .  9h30–13h27.08.2020  .  9h30–13h

9:30h . Mesa 3
10:15h . Debate Mesa 3

11:15h . Mesa 4
12h–13h . Debate Mesa 4

17h . Mesa Redonda On-line:
Lançamento do livro 

Fantasmas Modernos
de Paola Berenstein Jacques

9:30h . Mesa 5
10:15h . Debate Mesa 5

11:15h . Mesa 6
12h–13h . Debate Mesa 6

9:30h . Abertura
10h . Mesa 1

10:45h . Debate Mesa 1
11:30h . Mesa 2

12:15h–13h . Debate Mesa 2 

9:30h . Relatorias
10:30h–13h . Conversa: 

Laboratório Urbano em tempos 
pandêmicos

seMinário de artiCulação 
intensivo/interno 

do laboratório urbano

18/08, 20/08, 25/08, 27/08,
 01/09, 03/09 e 08/09 de 2020

Edição remota — UFBA / PPG-AU

9:30h . Pesq. Coletiva: Cronologia
10:15h . Debate 

11:15h . Pesq. Coletiva: Arquivo
12h–13h . Debate
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03.09.2020  .  19h 08.09.2020  .  19h
(quinta-feira) (terça-feira)

Mesa Redonda On-line:
Tempos na cidade e tempos 

da cidade em pandemias
com Margareth Pereira e 

Ricardo Trevisan

Mesa Redonda On-line:
Lançamento da revista 

REDOBRA 15

9:30h . abertura

10h . aPresentações Pesquisas individuais . Mesa 1
Relatora: Vivianne do Bú

Espaço e dobra: a contenção como experiência evocativa no rio São 
Francisco 

Gaio Matos | p. 26

Salvador: óbvio e obtuso. A construção da cidade no campo da 
experiência, narração e memória  

Agnes Cajaíba Viana | p. 28

[Sem título]  

Cícero Menezes da Silva | p. 31

10:45h . debate . Mesa 1
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11:30h . aPresentações Pesquisas individuais . Mesa 2
Relatora: Ana Luiza Freire

Por uma nova vida moderna: a Bauhaus e as políticas do corpo útil

Ramon Martins da Silva | p. 34

Por uma morfologia não estigmatizante: repensando forma e 
espacialidade em urbanismo através de uma perspectiva decolonial

Marcos Vinícius Bohmer Britto | p. 40

Escalas espaciais da infraestrutura social para a práxis do 
urbanismo

Vinícius Rafael Viana Santos | p. 46

12:15h – 13h . debate . Mesa 2

qu
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ta
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eir
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. 2
0.

08
.20

20
 . 1

0h
–13

h 
/ 1

7h 9:30h . aPresentações Pesquisas individuais . Mesa 3
Relatora: Agnes Cajaíba

A taba contemporânea de Brasília: imagem, cidade e paisagem 
através das Exposições Internacionais entre 1922 e 1972

Dilton Lopes de Almeida Júnior | p. 50

Sentipensar com a encruzilhada: giro decolonial, paisagens, 
paisagismos e paisagistas do Sul

Leo Name | p. 55
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Salvador, cidade animista

Silvana Lamenha Lins Olivieri | p. 60

10:15h . debate . Mesa 3

11:15h . aPresentações Pesquisas individuais . Mesa 4
Relatora: Eloisa Marçola

Ruínas do futuro

Ana Luiza Silva Freire | p. 65

Imaginários de rua: em torno da orla da Barra em Salvador

Rafaela Lino Izeli | p. 69

12h – 13h . debate . Mesa 4

17h . Mesa redonda on-line

lançaMento do livro fantasMas Modernos 
MontaGeM de uMa outra herança, 1 
de Paola Berenstein Jacques

com Cibele Rizek . Margareth Pereira
Mediação: Flavia Goulart 
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9:30h . aPresentações Pesquisas individuais . Mesa 5
Relator: Marcos Britto

Pensar a cidade por atlas

Daniel Sabóia Almeida Barreto | p. 72

Hacia gramáticas visuales otras para las cartografías en 
arquitectura y urbanismo 

Oswaldo Freitez Carrillo | p. 78

Narrar a cidade através dos quadrinhos: imaginação e ficção como 
ferramentas de desestabilização, transformação e disputa

Rafael Luis Simões Souza e Silva | p. 83

10:15h . debate . Mesa 5

11:15h . aPresentações Pesquisas individuais . Mesa 6
Relatora: Rafaela Izeli

Imaginação e recreação infantil: relações entre ideário político, 
política e prática urbanística no Brasil entre 1930–1960

Igor Gonçalves Queiroz | p. 88

Dessubstancialização do sujeito e cidade nos anos 90 

Vivianne Carvalho do Bú | p. 91

Sujeito, urbanidade e canção: as redes de subjetividade a partir das 
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aPresentações Pesquisas Coletivas

Relatores: Daniel Sabóia . Igor Queiroz

9:30h . Mesa i:  Cronologia do pensamento urbanístico | p. 18

10:15h . debate . Mesa i

11:15h . Mesa ii:  Arquivo Laboratório Urbano | p. 20

12h – 13h . debate . Mesa iiqu
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–13
h 9:30h . relatorias

Vivianne do Bú . Ana Luiza Freire (18.08.2020) 

Agnes Cajaíba . Eloisa Marçola (20.08.2020) 

Marcos Britto .  Rafaela Izeli (25.08.2020)

Daniel Sabóia . Igor Queiroz (27.08.2020)

10:30h–13h . Conversa: 

Laboratório Urbano em tempos pandêmicos

canções de Caetano Veloso e Tom Zé do período de 1968–1979

Eloisa Marçola Pereira de Freitas | p. 94

12h – 13h . debate . Mesa 6
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9h 19h . Mesa redonda on-line

lançaMento da revista redobra 15 
com Yasser Farrés Delgado . Luciana Andrade . Rita Velloso

Apresentação: Fabiana Britto
Mediação: Janaina Bechler e Leo Name

19h . Mesa redonda on-line

Tempos na cidade e tempos da cidade em pandemias
com Margareth Pereira . Ricardo Trevisan

Apresentação: Paola Jacques
Mediação: Dilton Lopes 



pesquisas coletivas
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A pesquisa – Cronologia do Pensamento Urbanístico – completa, em 2020, 
dezoito anos de desenvolvimento contínuo, no grupo de pesquisa Laboratório 
Urbano do PPG-AU/FAUFBA. Sua principal forma de divulgação é o site http://www.
cronologiadourbanismo.ufba.br. Esta plataforma na internet tem se convertido, 
cada vez mais, em importante fonte de informações sobre o campo do urbanismo 
no Brasil e no exterior. Nos últimos anos consolidarmos e ampliarmos nossa rede 
nacional da pesquisa. Atualmente sediada no grupo de pesquisa Laboratório 
Urbano, em colaboração com o grupo de pesquisa Laboratório de Estudos Urbanos, 
coordenado por Margareth da Silva Pereira, no PROURB/FAU-UFRJ, a pesquisa 
conta hoje também com a participação de uma equipe na UnB, coordenada 
pelo professor Ricardo Trevisan no LabeUrbe, outra na UFMG, coordenada pela 
professora Rita Velloso no Cosmópolis; uma equipe na UNICAMP, coordenada pela 
professora Josianne Cerasoli no CIEC; uma equipe na UNEB, coordenada pelo 
professor Luiz Antônio de Souza (Urbanismo); além de duas novas equipes, ainda 
em formação, uma na USP e outra na UFRGS. 

O resultado mais visível da colaboração nesta rede de pesquisa, ainda em 
construção, foi a publicação de dois tomos do livro Nebulosas do Pensamento 
Urbanístico. O tomo 1, modos de pensar (Salvador, EDUFBA, 2018) foi lançado no 
seminário público de mesmo nome na Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) no 
Rio de Janeiro (março de 2018) com a presença de todos os colaboradores do livro. 
E o tomo 2, modos de fazer (Salvador, EDUFBA, 2019) foi lançado no seminário de 
mesmo nome na FAUFBA em Salvador (outubro de 2019) com a presença de todos 

Cronologia do Pensamento Urbanístico 
Coordenadoras: Paola Berenstein Jacques

Margareth da Silva Pereira

Participantes:  Alyssa Volpini, Ana Luiza Freire, Clara Pássaro, Daniel Sabóia, 
Dilton Lopes, Igor Queiroz, Júlia Dominguez, Leandro Cruz, Leonardo Vieira, 

Rafaela Izeli, Ramon Martins, Susanna Carrozzo e Thiago Silva
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os coordenadores das equipes parceiras que participaram da publicação. Já o tomo 
3, modos de narrar, está em preparação para ser lançado durante o XVI SHCU em 
2020. 

O maior desafio coletivo desta pesquisa tem sido buscar desenvolver uma 
forma mais complexa de pensar a história do pensamento urbanístico, um tipo 
de “cronologia” que não seja linear e que parta de suas rupturas, inflexões, 
descontinuidades e emergências para formar suas “nebulosas”. Dada a densidade 
de resultados já alcançados até o momento sem, contudo, ter-se acompanhado 
de uma sistematização teórica e metodológica, visto que o enfoque privilegiado 
ao longo do desenvolvimento da pesquisa foi a divulgação do conteúdo no site 
e a formação de jovens pesquisadores, passamos a nos focar, além de assegurar 
a continuidade o trabalho que já vem sendo realizado há anos, em situar melhor 
nosso esforço dos últimos anos, sobretudo dentro dos debates específicos do 
campo do Urbanismo, em particular da teoria e metodologia da História Urbana, 
do Urbanismo e das Cidades. 

Assim procuramos articular a ideia já em desenvolvimento, de nebulosas do 
pensamento urbanístico, com a ideia de montagens, buscando uma forma complexa 
de pensar a circulação de ideias urbanísticas e a historiografia do urbanismo. Busca-
se mostrar, a partir da ideia de nebulosas e montagens, uma melhor compreensão 
da historicidade dos debates sobre as cidades e da complexidade da circulação 
das ideias urbanísticas, das principais teorias urbanas contemporâneas e de seu 
rebatimento na prática do urbanismo e, assim, contribuir para uma compreensão 
mais complexa da história do pensamento urbanístico. 
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A pesquisa Arquivo Laboratório Urbano busca aparecimentos dos conceitos de 
“Experiência Urbana” e “Produção de Narrativas Urbanas” no material produzido 
por esse grupo de pesquisa, em publicações próprias, ou em pesquisas defendidas 
por membros do grupo. Está no terceiro ano de atividades, depois da sua retomada/
reformulada em junho de 2017.

Fragmentação e montagem dos fragmentos foram duas etapas da metodologia da 
pesquisa Arquivo Laboratório Urbano, acreditamos que essa maneira de relacionar 
os elementos presentes na produção desse grupo de pesquisa pode gerar novas 
construções do pensamento que problematizem o campo disciplinar do urbanismo 
e da história das cidades, tensionando formas de narração da experiência urbana. 
Como procedimento, aproxima-se da prática do colecionador, ou do catador, tão 
caras aos teóricos Aby Warburg e Walter Benjamin. Benjamin tinha um projeto de 
historiografia calcado no colecionismo, cujo ato descontextualiza os objetos para 
inseri-los em novas ordens, as quais serão montadas a cada vez, por cada “tempo 
presente”; por outro lado, era inspirado na figura do catador, que ele se volta para 
o esquecido, o considerado inútil.1 Esse material fragmentário coletado devia ser 
juntado segundo o princípio da montagem, montagem literária conforme ele 
nomeou: “como o alegorista-colecionador barroco, ele se volta para o pequeno 
e aparentemente sem importância para construir seu painel móvel do século XIX. 
Este é o cerne da ética da apresentação haurida por Benjamin”  (SELIGMANN-
SILVA, M. 2010 p 62). 

Esse processo metodológico nos atrai por ser uma forma de construção 
experimental do conhecimento que instiga a imaginação, a fabulação e o trabalho 

arquivo laboratório urbano 
Coordenadora: Janaina Bechler

Participantes:  Leo Name, Marcos Britto, Oswaldo Freitez, 
Rafael Luis Silva e Vivianne do Bú



-  21  -

pesquisas coletivas

criativo com as narrativas urbanas. Articulando o encontro de distintos fragmentos 
do material produzido pelo Laboratório Urbano, deixando aparecer o “entre”, o que 
não está em nenhum dos fragmentos do jogo, mas na relação travada no encontro 
deles como pedra fundamental da produção em questão, por esta maneira de fazer 
fugimos das amarras metodológicas tradicionais do conhecimento científico. Pelo 
crédito atribuído à heterogeneidade de conexões díspares como modus operandi 
do pensamento, acreditamos que a pesquisa Arquivo pode aproximar-se mais da 
complexidade constituinte da experiência da cidade contemporânea, assim como 
da construção do conhecimento que dela deriva.

Durante um período de leituras e produção da fragmentação desse material, 
surgiu uma questão temporal que se evidenciou cada vez mais nitidamente. Alguns 
conceitos que eram chaves para entendimentos, tensionamentos e problematizações 
na produção do laboratório urbano, de forma central, gradualmente eram 
colocados na sombra de outros que, sucessivamente, ganhavam maior evidência. 
Perceber esse movimento temporal nos conduziu a um corte no arquivo, em torno 
de conceitos-tempos que chamamos de marcadores:

1. Corpo - da criação do grupo até 2012, o surgimento nele da pesquisa 
PRONEM -Experiências metodológicas para a compreensão da cidade 
contemporânea

2. Experiência - 2012 – 2014 -  período da pesquisa do PRONEM

3. Narrativa - 2014 em diante - foco surgindo já durante a produção do 
material oriundo da pesquisa PRONEM, e que foi ganhando força até o momento 
atual do Laboratório Urbano

Evidentemente esse corte temporal-conceitual é um artifício de organização de 
um arquivo próprio dessa pesquisa,  baseado nos conceitos que nos acompanham 
desde seu início, experiência e narrativa, sem a pretensão de representar o arquivo 
do LabUrb.

No atual momento da pesquisa, decidimos produzir foco em um material que, 
apesar de abundante,  quase não aparecia em nossos fragmentos, e, quando 
aparecia, ficava fora da montagem, como sobra, sem lugar.  Trata-se dos inúmeros 
relatos de experiências urbanas, escritos em primeira pessoa, que aparecem 
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NOTAS 

1.   SELIGMANN-SILVA, M. A atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

principalmente nas temporalidades que nomeamos Corpo e Experiência , nas 
primeiras redobras e uma parte do material produzido na pesquisa PRONEM. 
Uma questão está por se delinear, mas ela contorna ainda do tema principal da 
pesquisa Arquivo e que atravessa todos os outros marcadores que inventamos, 
a narração de uma experiência singular na cidade contemporânea  - o que seria 
uma “experiência singular”, na tensão com uma “experiência individual” ou com 
uma “experiência do coletivo” ou com uma “experiência passível de ser coletiva”. 
Como tratar esse “eu” que aparece nos relatos? Qual interesse/importância desses 
relatos para o campo de pesquisa do urbanismo? Começamos a fazer a leitura desse 
material, e paralelamente, um estudo sobre conceitos de arquivo/arquivamento/ 
anarquivamento.
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A pesquisa Historia Intelectual do Seminário de História da Cidade e do 
Urbanismo tem como objetivo produzir um arquivo heterogêneo de documentos 
(escritos, imagéticos e orais) sobre os dois primeiros seminários para investigar 
tanto as trocas disciplinares (teorias, conceitos ) quanto as relações institucionais 
(núcleos, Programas de Pós-Graduação e Seminários) que fomentaram esses 
importantes encontros e redirecionaram um conjunto significativo de pesquisas 
no campo da arquitetura, do urbanismo e da cidade.

História Intelectual do Seminário de História da Cidade 
e do Urbanismo

Coordenador:Washington Drummond

Participantes:  Alyssa Volpini, Ana Luiza Freire, Dilton Lopes, Eloisa 
Marçola, Igor Queiroz, Luiz Antônio Souza, Maurício José de Jesus 

(UNEB), Paola Jacques, Ramon Martins, Roberto Luis Bonfim dos Santos 
Filho (UNEB), Thais Gouveia Calazans Dantas (UNEB) e Vivianne do Bú
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Espaço e dobra:
a contenção como experiência evocativa no rio São Francisco

Gaio Matos
Doutorado

Orientador: Pasqualino Magnavita

Ano de ingresso: 2017

Linha de pesquisa: Estética, corpo e cidade

Como estudo de caso, do complexo de Sobradinho até a sua foz, o Rio São 
Francisco abriga uma relação tensa com os mecanismos de contenção e abertura 
em processo no desenho do seu curso como barragens, projetos de transposição, 
canalizações dentre outras dobras. Os efeitos sentidos por populações e cidades 
submersas ou banhadas por suas águas neste processo, são permanentes e 
semantizam essas transformações, deslocamentos, e por cadeia, evocam a 
produção de novos sentidos e subjetividades, memórias e histórias destas cidades. 
Os espaços liberados pelas relações de poder presente, especialmente no caso 
da cidade de Rodelas engolida pelo Rio São Francisco por conta da construção 
Barragem de Itaparica, levantam algumas questões. De que forma os sentidos 
espaciais se estabelecem? Como e quem tem o poder de transformar os espaços 
em lugares? Como lidar com a paisagem fantasmática de uma cidade submersa 
e a reconstrução/atualização de seus espaços e memórias numa outra cidade 
de mesmo nome? Como situar uma produção de arte num lugar dominado por 
oscilações, sobreposições e instabilidades espaçotemporais? Para um estudo que 
trata da influência dos desvios e intervenções no curso do Rio São Francisco e 
as transformações socioespaciais deflagradas na cidade de Rodelas por conta de 
um suposto progresso nada se comparam à experiência do trabalho de campo. 
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Entendendo que não é neutro, esta postura por parte do pesquisador decide por 
colocá-lo em risco, experimentar, entrar em conflito com o objeto de estudo e 
inserir-se nas relações de forças se misturando aos hábitos e atividades do dia a dia 
dos habitantes do espaço investigado. Esta intensificação e atenção à pertinência 
das histórias, sinais e direções, alerta para o problema da reconstrução de Rodelas, 
suas diferenças, dissensos e contradições, bem como as subjetividades e memórias 
de sua população. Produz um mapeamento mais humanizado deste espaço 
trazendo outras perspectivas e abordagens através da produção artística.



-  28  -

Seminário de Articulação Intensivo / Interno
LABORATÓRIO URBANO . 2020

Salvador: óbvio e obtuso.
A construção da cidade no campo da experiência, narração e memória

Agnes Cajaíba Viana
Doutorado

Orientador: Francisco Costa

Coorientadora:  Paola Berenstein Jacques

Ano de ingresso: 2019

Linha de pesquisa: Apreensão crítica da cidade contemporânea

Na história da humanidade, seja na era paleolítica, medieval ou na 
contemporaneidade, sempre houve o desejo e a necessidade de apreensão do 
espaço, bem como representação ou narração de conexões da vida cotidiana, 
trajetos, histórias vividas no espaço. A fotografia, assim como os mapas, foi um meio 
muito utilizado para desbravar e fazer ver o mundo, porém com o tempo os mapas 
foram sendo construídos cada vez mais de um ponto de vista distanciado, celestial, 
enquanto a fotografia foi deixando aos poucos um entendimento moderno de 
objetividade e representação do real para tratar de visualidades e construções de 
imagem.

Dificilmente encontramos mapas oficiais que deem conta de hábitos, relações, 
dimensões culturais ou do cotidiano. São mapas totalizantes que comprimem, 
sintetizam o que está sempre em processo, o que é múltiplo. Alguns autores, como 
Michel de Certeau (2014) e Milton Santos (2011) propõem uma alternativa à essa 
visão oferecida pelos mapas estratégicos. Seria a visão daqueles que estão dentro 
da cidade e a praticam ordinariamente, “cujo corpo obedece aos cheios e vazios 
de um texto urbano que escrevem sem poder lê-lo. Esses praticantes jogam com 
espaços que não se veem; tem dele um conhecimento tão cego quanto no corpo 
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a corpo amoroso” (CERTEAU, 2014, p. 159). Esse estado vagueante possibilita a 
construção de mapas a partir da vivência na cidade, provocando encontros, novos 
sentidos para percursos, outras percepções do entorno e deslocamentos poéticos. 
Mais que linhas conectando pontos de partida e chegada, seria possível, então, criar 
dispositivos de interlocução e mediação na vida cotidiana.

O interesse deste projeto passa pelo campo da percepção a partir das considerações 
de Merleau-Ponty, da proposta de cartografia afetiva de Suely Rolnik, a fim de 
ver não somente com os olhos, acreditando que assim seja possível evocar as 
multidimensões da experiência urbana. A conexão entre o corpo da cidade e o 
corpo do sujeito que ali habita será desenvolvida a partir do autor Michel Certeau 
através do pensamento do lugar praticado, pelo qual define o ato de caminhar 
como prática que efetiva, atualiza e subverte o sistema urbano. Deste modo, 
a cidade é formada pelos percursos que nela se realizam. Há o desejo de trazer 
uma experiência onde coexistam elementos das artes visuais, da etnografia, da 
arquitetura em uma aliança rizomática em que estes campos se movimentam entre 
si. A arte contemporânea traz na sua agenda uma conversa entre multiplos campos 
e nos últimos anos diversos artistas têm se apropriado de métodos da etnografia 
para desenvolver seus trabalhos em processos de “etnografia espontânea” ou 
“sensibilidade antropológica” (ALMEIDA, 2013). No que diz respeito a fotografia, 
a autora Sylvia Caiuby (2015) a defende como uma ponte entre conhecimento, 
informação e arte ao conectar aspectos do visível e do invisível, criando um 
“terceiro espaço”.

Ao longo do primeiro ano me deparei, seja em antropologia, seja em arquitetura, 
com questões relacionadas ao tempo na cidade. Desta forma, a pesquisa vem se 
concentrando em analisar uma área da cidade de Salvador, desde uma perspectiva 
de longa duração, detectando as diversas temporalidades que coexistem nela, no 
intuito de propor uma interpretação sobre a relação entre elas. Estes tempos podem 
ser analisados e experimentados através de métodos etnográfico e historiográfico, 
relacionando passado, presente e imaginando futuros. Para o historiador BRADUEL, 
1987, o passado é composto por diversos tempos que coexistem no presente e é 
isso que lhe confere essa característica de múltiplas camadas.

O presente projeto busca, portanto, indagar e investigar a cidade de Salvador, 
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as pessoas que aqui vivem, costurando relações entre sujeito e lugar através da 
fotografia, das lembranças e dos esquecimentos. A fotografia tem a capacidade de 
produzir mundos e, portanto, me interessa investigar imagens da história oficial 
de uma determinada localidade de Salvador a ser escolhida durante a investigação, 
bem como de arquivos pessoais de moradores deste local, para então produzir 
com estes moradores outras imagens nos utilizando de diferentes práticas de 
deriva e da montagem/desmontagem/remontagem como metodologias. Desta 
forma, pretendo entender as mudanças da cidade no tempo e como construímos 
a cidade ao vivenciá-la. As fotografias e relatos dos moradores organizadas em 
uma proposta de livro-mapa trarão uma nova possibilidade/arranjo da memória, 
criando outras possibilidades de cidade no mesmo desenho urbanístico. Com isto, 
pretendo instaurar um campo de experimentação prática e teórica para produzir 
atravessamentos e costuras entre teoria, metodologia, sujeitos e cidades possíveis. 
A realização do livro-mapa proposto nesta investigação parte do desejo de criar 
uma “narrativa errante” ( JACQUES, 2012) de experiência de cidade que possa 
“agrimensar, cartografar, mesmo que sejam regiões ainda por vir” (DELEUZE; 
GUATTARI 1996). Os mapas produzidos por Debord no contexto situacionista, 
artistas caminhantes como Sophie Calle e Marina Abramovic, as proposições de 
Yoko Ono e Francis Alys me servem como referência, bem como as ações do 
coletivo Poro, a produção literária de Calvino, Breton e Perec.
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[Sem título]

No meu processo de pesquisa de doutorado iniciado no primeiro semestre de 
2017, dois motes centrais que se correlacionam entre si no que tange à condição 
humana nas cidades emergiram com maior acuidade: o mote da comunidade e, por 
decorrência, o mote da escatologia. Foi em torno desses motes que durante o meu 
processo de pesquisa arregimentei conceitos que se reportam aos pensamentos 
comunitário e escatológico, precisamente a partir de autores como Georges 
Bataille, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy, Roberto Piva, Jurgis Baltrušaitis, Gilles 
Deleuze, entre outros. Não obstante, nesse período ainda examinei o modo como 
ambos os motes aparecem nos discursos e práticas urbanas e urbanísticas, com 
vistas sobretudo à crítica de determinados posicionamentos teóricos próprios dos 
campos de estudos que têm as cidades como objeto. Para a elaboração final da tese 
então trarei os conceitos arregimentados em torno de ambos os motes para, enfim, 
questionar o modo como estes foram apropriados ou mesmo cooptados, quer seja 
por alguns discursos filosófico-políticos, quer seja — por vezes em seguida — pelos 
discursos e até mesmo por práticas urbanas e urbanísticas, em especial, a partir do 
último quarto do século XX.

Num primeiro momento abordarei o mote da comunidade justamente porque sob 
sua alcunha constatamos uma série de disputas no que tange aos discursos ou 
mesmo às práticas urbanas e urbanísticas. Textos como os de Philip Bess então 

Cícero Menezes da Silva
Doutorado

Orientador: Pasqualino Magnavita

Coorientador:  Washington Drummond

Ano de ingresso: 2017

Linha de pesquisa: Historiografia e pensamento urbanístico
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amparados no comunitarismo norte-americano incialmente impulsionado pelo 
escocês Alasdair MacIntyre, ou mesmo como os de Christian Norberg-Schulz então 
amparados na fenomenologia de Martin Heidegger — este por sua vez inserido no 
campo urbanístico por Françoise Choay pelo menos desde 1965 —, entre tantos 
outros textos, por exemplo, nos dão mostras da querela enunciada. As cidades, 
quando sob esse viés vislumbradas, em variadas escalas logo aparecem como 
territórios precípuos da realização comunitária, mantendo veladas as complexidades 
e não menos as mazelas sociais que lhes são inerentes; o que, por outro lado, 
então exacerba a própria impossibilidade de se realizarem enquanto comunidade. 
Já num segundo momento abordarei o mote da escatologia emergente dessa 
impossibilidade comunitária frente ao horizonte humano realizado ou mesmo 
realizável nas cidades, quer dizer, a alarmante e ascendente parte proscrita da 
humanidade que sequer é cogitada nas múltiplas tentativas urbanas de comunhão, 
todas elas, a saber — de acordo com as concepções aqui adotadas —, desde o início 
fadadas à total derrisão. Textos que mobilizam concepções pós-estruturalistas 
contra elas mesmas como os de Rem Koolhaas, por exemplo, conduzindo-as a seu 
bel-prazer, apesar de por em xeque o desfalecimento comunitário nas cidades, ao 
mesmo tempo corrobora para uma ambiguidade que, entre refutação e apologia, 
como corolário, evidencia uma espécie de “urbanismo escatológico” donde emerge 
uma expurgação de fundamento neoliberal.

Ora, se o mito da comunidade realizável opera com certa proeminência nos 
discursos e práticas urbanas e urbanísticas, a escatologia urbana, ou melhor, todos 
aqueles nela cronicamente exilados, pelo simples fato de existirem como tais, então 
já nos exacerbam a própria impossibilidade da realização comunitária nas cidades. 
É partir dessa hipótese que já venho mobilizando os conceitos arregimentados; 
e é justamente através deles que também já venho contestando o emprego de 
ambos os motes (o comunitário e o escatológico) então apropriados ou mesmo 
cooptados tanto por discursos quanto por práticas urbanas e urbanísticas pelo 
menos desde os fins do século XX.
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Por uma nova vida moderna:
a Bauhaus e as políticas do corpo útil

Ramon Martins da Silva
Doutorado

Orientadora: Paola Berenstein Jacques

Ano de ingresso: 2019

Pesquisas Coletivas: Cronologia do Pensamento Urbanístico /

História Intelectual do Seminário de História da Cidade e do Urbanismo

Linhas de pesquisa: Estética, corpo e cidade / 

Historiografia e pensamento urbanístico

Com esta pesquisa, que completa um ano de desenvolvimento a se encaminhar 
para a qualificação 1, portanto ainda em fase de delimitação de projeto, possuímos 
como ponto de partida o centenário de fundação da escola alemã Bauhaus, a fim 
de pensarmos as políticas em torno do corpo sensível a partir do projeto dos 
espaços e dos objetos industriais de uso cotidiano1. A comemoração no ano de 
2019 é marcada pela realização de uma série de eventos, publicações e discussões 
ao redor do mundo que atualizam o debate historiográfico sobre esta que é marco 
importante à compreensão das atividades de projeto e de construção, tanto 
modernas quanto contemporâneas, sobretudo nos campos da arquitetura, do 
urbanismo e do desenho industrial2. O movimento de debruçar-se sobre as visadas 
contemporâneas dedicadas às práticas passadas da escola é paralelo aos esforços 
de lançar-se aos arquivos da Bauhaus para que se possa iluminar sua história a partir 
de novas perspectivas, dar novos usos no presente aos documentos e fragmentos 
de seu passado, tarefa fundamental fomentada pelas comemorações do centenário. 
O exercício da revisitação e atualização crítica que vem sendo realizada se alinha, 
neste sentido, aos ensinamentos de Walter Benjamin (2012) sobre cada época ser 
responsável pela escrita de seu passado.
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Conforme já constatado nas primeiras etapas de levantamento bibliográfico desta 
investigação e no acompanhamento das discussões suscitadas pelos eventos 
recentes, as revisitações têm destacado sobretudo a importância de se pensar 
o corpo como elemento central ao entendimento das próprias proposições 
da Bauhaus, a demarcar uma importante inflexão nas pesquisas e produção de 
narrativas históricas sobre a escola. A historiadora da arte Elizabeth Otto (2019), 
pesquisadora a frente de interessantes estudos que dão novos usos aos vestígios 
vinculados à existência da Bauhaus, promove a ideia de que a escola não será 
efetivamente compreendida nos dias de hoje se as construções historiográficas 
não levarem em consideração as políticas em torno do corpo travadas pela própria 
Bauhaus. Otto (2019) utiliza-se da ideia sobre a construção do corpo pelos discursos 
de seu tempo, também como a historiadora Kathleen Canning (2006) fundamenta 
aliada ao pensamento de Gilles Deleuze e Félix Guattari (2011), a relação entre 
o corpo e os agenciamentos coletivos de enunciação3. Otto pensa a constituição 
de um corpo adequado às construções discursivas da modernidade como cerne 
das preocupações daquele período, também como aspecto fundante dos próprios 
discursos da Bauhaus em favor de se repensar a vida moderna, através do projeto 
das formas a serem colocadas em uso pelos corpos4.

Quando a presente investigação posiciona-se diante da Bauhaus a partir de tal 
revisitação contemporânea, os estudos passam a ser alinhavados pelo tratamento 
do corpo como categoria de análise histórica. Aloca-se em debate, sobretudo, a 
visualização do corpo como método às pesquisas socioculturais e interdisciplinares 
(CANNING, 2006). Discute-se a produção de corpo e constituição de si a partir 
dos enunciados projetados, construídos, e constantemente postos em circulação 
nas partilhas e embates políticos em torno de um coletivo social. No campo da 
arquitetura e dos estudos históricos da produção material, alinha-se também 
aos estudos da pesquisadora Beatriz Colomina (1992; 2018), que para além 
de suas pesquisas sobre a Bauhaus no âmbito das pedagogias radicais, propõe 
pensar a própria arquitetura do ponto de vista das políticas do espaço. Aposta-
se, neste sentido, na compreensão das forças do espaço coimplicadas ao próprio 
corpo, projetadas à possibilidade de específicos modos de utilização das formas. 
Entretanto, é importante salientar, que a investigação tenta escapar da elaboração 
de uma leitura insistente nas relações causais e deterministas entre forma e 
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uso, entendendo do ponto de vista da crítica que o projeto moderno lança suas 
políticas de corpo na expectativa de enquadramento deste mesmo corpo, mas é 
pelos diversos modos existentes entre a aceitação tácita e a recusa profanatória 
(AGAMBEN, 2007), disruptiva e transformadora, que o uso se dá. 

Dito isto, do acúmulo de leituras sobre o assunto, a partir do levantamento 
bibliográfico já realizado no primeiro ano de investigação, compreende-se que 
este trabalho percorre um possível caminho teórico a desvelar indícios para 
entendimento ampliado dos objetivos, questionamentos e discussões da própria 
Bauhaus no tocante ao debate sobre a produção de corpo. Atrelada à visão de 
progresso calcada na prospecção do espaço planejado, não estaria a escola alemã 
propondo também um corpo devido? Como seria possível compreender as relações 
propostas pela escola que coimplicam o corpo sensível, o espaço doméstico da 
casa e os projetos para uma cidade moderna? Como ampliar o entendimento sobre 
a produção e a pedagogia da Bauhaus sem perder de vista os seus tensionamentos, 
complexidades e disputas no campo sociocultural? A partir da revisitação à história 
da Bauhaus, como pensar contemporaneamente o contínuo agenciamento de 
corpo pelas práticas prospectivas relacionadas à produção material das propostas 
artísticas, arquitetônicas e urbanísticas? Em termos histórico-metodológicos, o 
que significa, no presente, fazer do corpo categoria de análise ao gesto de nos 
debruçarmos sobre o passado?

NOTAS 

1.   Como já apresentado em seminário e oportunidades anteriores, formulamos a hipótese, 
a partir dos discursos da própria Bauhaus, que a escola se retroalimentava da ideia de 
que o projeto das novas formas modernas teria equivalência ao projeto do próprio corpo 
sensível. Como objetivo, visamos estabelecer um debate crítico, expandido, interdisciplinar e 
contemporâneo sobre como as ações prospectivas de futuro nos campos da arquitetura, do 
urbanismo e do desenho industrial, através das práticas projetivas e ações estético-políticas de 
ordem criativa e construtiva, não se distanciam também da prospecção de corpo. Prospecção 
de corpo no sentido da orientação do existir nos espaços, engendramento de modos de existir, 
gestos, hábitos, políticas em torno do corpo sensível, perceptivo, por meio principalmente das 
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formas, enunciações e agenciamentos coletivos (DELEUZE; GUATTARI, 2011) constantemente 
em transformação, ou ainda, discursos estético-políticos em movimento nas partilhas de um 
sensível coletivo (RANCIÈRE, 2009). 

2.   O principal exemplo sobre tais eventos talvez seja a realização da “Bauhaus Imaginista”, 
uma pesquisa ambiciosa que desde 2018 põe em conversação pesquisadores de diferentes 
países de distintos continentes, centrados na discussão sobre a relação da Bauhaus com uma 
multiplicidade de movimentos vanguardistas espalhados, temporalmente, ao longo do século 
XX e, geograficamente, ao redor do mundo. Tal processo de pesquisa culminou em uma série 
de exposições dividida em quatro capítulos – “Corresponding With”, “Learning From”, “Moving 
Away” e “Still Undead” – sendo que os capítulos percorreram diferentes cidades desde 2018 
(como Rabat, Hangzhou, Kyoto, Tokyo, São Paulo, Lagos, New Delhi, New York e Moscow) e, de 
março a junho de 2019, foram reunidos em uma grande exposição de nome “Bauhaus Imaginista” 
em Berlim, que segue atualmente para outras cidades. De dimensão global, a pesquisa e sua 
exposição traçam inúmeras narrativas que evidenciam a reverberação das ideias da escola nos 
mais diversos contextos socioculturais locais, trazendo a tona relações até então não enfatizadas 
pela historiografia do pensamento projetivo, criativo e da produção material. Do ponto de vista 
da crítica, poderíamos dizer que o centenário possui, de certo modo, caráter reivindicativo do 
legado da Bauhaus a atravessar ações e práticas espalhadas ao redor do mundo. Importante 
mencionarmos também que o nome “Bauhaus Imaginista” faz menção ao MIBI (Movimento 
Internacional para uma Bauhaus Imaginista) fundado em 1953 por Asger Jorn, que se utilizava 
do imaginário sobre a Bauhaus para promoção de livre experimentação e de expressão no ato 
criativo, conflitando sobretudo com as opiniões de Max Bill na comemoração dos 50 anos de 
fundação da Bauhaus na década de 60. Bill discordava da ideia de tratar o legado da escola 
a promover somente a inspiração artística, mas ressaltava o caráter doutrinário, normativo e 
prático do ensino em projeto e construção, a fundamentar a própria elaboração pragmática e 
técnica necessária à consolidação, naquele momento da década de 60, do campo do desenho 
industrial.

3.   Ambas as pesquisadoras, Otto e Canning, tratam também do espírito do tempo (Zeitgeist) 
e ainda daquilo que Canning (2006) chama de incorporação (embodiment). Dentro das 
discussões atuais dos estudos culturais e de gênero, as pesquisadoras dedicam-se fortemente 
ao estudo histórico do corpo no contexto da singular República de Weimar e do entre guerras, 
primeira experiência republicana alemã. Em trabalhos diferentes, ambas pensam o contexto 
pela perspectiva da reforma generalizada dos âmbitos da própria vida daquele período 
(Lebensreform), movimento que desde fins do século XIX, na Alemanha, fazia apologia a um 
modo de vida mais natural, com a exaltação às atividades ao ar livre, às atividades de jardinagem, 
ao consumo de alimentos saudáveis, ao uso da medicina alternativa, às práticas do nudismo e 
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sexualmente, até certo ponto, mais libertárias, aos exercícios físicos e às atividades de cultivo 
do corpo, também a adoção da fotografia e das novas tecnologias no cotidiano. Elizabeth Otto 
(2019) comenta que uma série de publicações alemãs no período da República de Weimar traziam 
o corpo como objeto de discussão e, portanto, compartilhavam ideias promotoras de desejos 
que posicionavam tais novos modos de existir como reais possibilidades. Para compreensão 
das ambivalências e contradições deste período, também vale destacar a importância para a 
presente investigação de doutorado das pesquisas emblemáticas de Peter Gay (2001), de 1968, 
e Lionel Richard (1988), de 1988, a evidenciarem que ao intenso movimento sociocultural de 
amadurecimento na Alemanha de campos como a dança, arquitetura, cinema, teatro, arte e 
música, é simultânea a precariedade instaurada pelas consequências da inflação, do desemprego, 
da miséria e da desordem econômica em função da catástrofe da Primeira Grande Guerra. Isto 
é, estudar este período de reforma pela perspectiva a nível do corpo que se inventava moderno, 
significa perceber inclusive as ambivalências e contradições inerentes ao próprio momento 
histórico.

4.   Enquanto hipótese já comentada em nota, quando a escola assume como diretriz tornar 
aptos construtores e projetistas ao desenvolvimento da materialidade adequada aos paradigmas 
de uma “nova vida moderna”, é agenciado também um corpo sensível devidamente útil, 
conveniente, compatível com aquilo que é proposto pela própria modernidade da Bauhaus 
enquanto ideal de um modo de viver moderno. Em carta datada de 1920, direcionada ao 
crítico e historiador da arte Adolf Behne, Gropius (apud: DROSTE, 2012, p. 42, tradução nossa) 
comenta: “O imprescindível é que hoje em dia nos é impossível reformar uma parte do todo, 
temos que colocar toda a vida em questão: o modo de viver, a educação infantil, as atividades 
esportivas, e assim até o infinito”. Neste sentido, os vestígios deixados pela escola evidenciam 
as práticas da Bauhaus abarcando o desenho e a construção relativa às diferentes escalas de 
projeto, com a crença de que por meio da produção das formas utilizáveis pudesse se interferir 
e afetar diretamente a existência do corpo. Desde a escala do desenho industrial, com os mais 
simples utensílios de cozinha e a mobília de cada cômodo de uma casa, a passar pela escala da 
construção civil, com a própria arquitetura da casa e dos edifícios do homem moderno, até 
ampliar a dimensão de projeto à escala urbana, com atenção à questão da habitação mínima 
e à relação das casas sobre o espaço, como no projeto da colônia na cidade de Dessau. As 
discussões sobre habitação mínima foram, posteriormente, de fundamental importância para 
consolidação do campo de debate comum aos arquitetos modernos que visavam a resolução 
da demanda habitacional imposta pelos desdobramentos da Revolução Industrial. Com a 
fundação dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) em 1928, a segunda 
edição do Congresso, em Frankfurt, 1929, justamente discutia tal temática: Die Wohnung für 
das Existenzminimum – A moradia para o mínimo nível de vida. Neste, foram apresentadas as 
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A sequência de imagens demonstra o andamento do pensamento que guia minha 
pesquisa individual construída coletivamente. O trabalho busca um atravessamento 
teórico possível entre os estudos sobre a Morfologia Urbana e o estudos 
Decoloniais Latino-americanos, a fim de investigar modos de leitura espacial que 
constituam práticas não estigmatizantes na leitura do espaço desde sua dimensão 
formal. Parte do entendimento de que a constituição formal, a espacialidade e 
os possíveis significados que estas podem carregar são intrínsecas à cosmovisão 
e epistemologia da sociedade que as produziu. Para uma proposição de leitura 
espacial que não crie estigmas, acredita-se necessário, a um só passo, desvincular-
se dos vícios construídos e naturalizados pela modernidade, e jogar luz sobre a 
diversidade que outrora fora ocultada/negada/apagada/destruída.

POR UMA MORFOLOGIA NÃO ESTIGMATIZANTE: 

repensando forma e espacialidade em urbanismo através de

uma perspectiva  decolonial
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PENSANDO POR DECOLONIALIDADE
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Ao considerar a configuração social e legal instaurada pela Constituição Federal de 
1988 e analisar o conteúdo de seu Art. 6º, que instituiu direitos sociais para todos 
os brasileiros, constatamos que os direitos dispostos no referido artigo demandam 
a existência de formas geográficas que servem para comportar as atividades através 
das quais eles se realizam, que enquanto conjunto podem ser conceituadas como 
uma infraestrutura social: “um conjunto de objetos materiais que comportam 
atividades e serviços sociais reconhecidos como condição mínima de existência 
dos indivíduos de uma determinada sociedade”.

Ao interrogar quais critérios guiam a distribuição dos objetos integrantes dessa 
infraestrutura no espaço urbano, observou-se que, a despeito de diversos elementos 
instituídos em leis, atos e decretos que regulam a organização institucional dos 
serviços que ela comporta, inexistem critérios para organizar suas diferentes e 
distintas categorias (considerando o caráter complementar que possuem umas 
para com as outras) na totalidade do espaço. Ao nosso ver, essa inexistência de 
critérios de organização espacial dá lugar a existência de situações de concentração 
que dão origem a desigualdades que contrariam o princípio do “acesso universal” 
que fundamenta a existência da infraestrutura social. 

Diante desse quadro, a pesquisa que propusemos se propõe investigar a produção 
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Escalas espaciais da infraestrutura social 
para a práxis do urbanismo
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da cidade com enfoque em problematizar como os componentes da infraestrutura 
social podem ser distribuídos em seu espaço. Ou seja, ela se dispõe a pesquisar a 
quais grandezas espaciais cada tipo e cada categoria específica de objeto geográfico 
da infraestrutura social pode ser associado, com o fito de potencializar sua principal 
função, qual seja, a de oferecer condições mínimas de existência aos habitantes dos 
diferentes “lugares” que integram a totalidade do espaço da cidade.

Essa problemática interessa diretamente ao campo do Urbanismo, na medida em 
que no devir histórico das diferentes práxis que o constituíram, pode-se constatar a 
existência de teorias e ações que procuraram responder de algum modo o problema 
da organização espacial dos objetos necessários a realização de atividades que, no 
atual contexto social do Brasil, são parte dos direitos sociais.

Caso exemplar desses estudos é o modelo espacial da unidade de vizinhança 
desenvolvido por Clarence Perry em 1929 no “Plano Regional de Nova York e seus 
Arredores”, que foi pioneiro em articular a fragmentação do espaço da cidade 
em bairros ao atendimento das necessidades básicas de seus habitantes através 
da prestação de serviços sociais. No contexto nacional, destaca-se a contribuição 
de Celson Ferrari dada no seu “Curso de Planejamento Municipal Integrado” 
que resgatou a teoria de Perry e incluiu entre as fragmentações da cidade o 
“setor” e o “centro principal/metropolitano”, sempre relacionando-as ao tipo de 
infraestrutura social mais adequado a sua magnitude espacial. A breve revisão 
dessas contribuições permite constatar que a abordagem urbanística do problema 
anunciado foi tradicionalmente operada com a construção de escalas espaciais de 
análise e de ação, que visam tanto apreender a totalidade do espaço da cidade 
fragmentando-o, quanto orientar as ações da práxis do Urbanismo determinando o 
“alcance espacial” das mesmas.

Considerando o tempo decorrido desde as publicações mencionadas, bem como 
os fatos de terem sido concebidas em contextos sociais e espaciais distintos do 
Brasil atual e de não serem adequadas ao tratamento do problema identificado, 
o objetivo geral da pesquisa propõe a construção de uma abordagem teórico-
metodológica que trabalhe a produção de escalas de análise e de ação para orientar 
a distribuição da infraestrutura social no espaço da cidade abordado pela práxis 
urbanística.
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Esperamos alcançar esse objetivo propondo na dissertação resultante da pesquisa 
um modelo espacial composto de escalas espaciais de análise e de ação que 
permitam relacionar os objetos geográficos integrantes da infraestrutura social 
com as grandezas espaciais por elas definidas, considerando as especificidades que 
podem assumir em aglomerações urbanas de pequeno, médio e grande porte.
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Propõe-se como corpus de reflexão para a construção desta pesquisa em processo 
as reverberações e circulações do pensamento urbanístico que podem ser 
observadas nas Exposições Internacionais, Bienais e Feiras Internacionais entre 
1922 e 1972, clivadas a partir de 1960 pela construção de Brasília. Para tanto, 
nos debruçaremos sobre as exposições que possuem relações com a trajetória 
intelectual e o pensamento do arquiteto e urbanista brasileiro Lucio Costa. Deste 
modo nos aproximaremos não somente dos projetos urbanos de sua autoria mas 
deslocaremos também outros campos disciplinares que margeiam a sua produção, 
repensando, portanto, a sua própria trajetória intelectual e o papel das exposições 
na constituição dos saberes, campos e imaginários urbanos.

Adrian Gorelik (2005), atento a Oscar Niemeyer como um construtor de 
logotipos urbanos, estabelece a construção de Brasília como ponto de clivagem 
para a arquitetura e urbanismo, ao compreender a cidade como um museu da 
modernidade, quer seja por fazer figurar uma autoconsciente capacidade simbólica 
ou por reivindicar, desde o princípio, seu estatuto tanto como obra de arte quanto 
como obra de urbanismo. O historiador argentino nos lembra que patrimonializada 
trinta anos após a sua fundação, a cidade parece tornar-se dispositivo cultural, 
assim como os museus, na medida em que apropria-se de “valores “modernos” 
convertidos em motores de comunicação e em objetos de veneração museográfica”. 
(GORELIK, 2005, p. 56). Por sua encruzilhada particularíssima, Brasília ademais, 
demonstra que a cidade, a nação e suas figurações produzem-se mutuamente.

Para os integrantes da Internacional Situacionista (2003, [1961]), a construção da 
moderna capital brasileira foi capaz de revelar o pleno desenvolvimento de uma 
arquitetura para funcionários, instrumento e microcosmo da Weltanschauung 
burocrática cujo cenário fora construído por um capitalismo planificador. Diante 
do projeto da cidade, o grupo adverte em sua “Crítica ao Urbanismo” que uma 
prática como a publicidade tão essencial para este capitalismo tende a desaparecer 
na maioria de seus suportes. “É possível que o urbanismo seja capaz de fundir todas 
as antigas publicidades numa única publicidade do urbanismo.” (IS, 2003 [1961], p. 
136) Museu de si mesma, a cidade fundada ex nihillo e exposta ao mundo, torna-
se simultaneamente mito fundacional, simulacro publicitário da modernidade 
nacional e dispositivo modernizador para o país. 
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Estes atravessamentos parecem-nos ser fundamentais tanto para compreender a 
construção de Brasília quanto para o entendimento da emergência das próprias 
exposições universais, mostras e feiras internacionais enquanto fenômenos da 
modernidade, por atuarem como plataformas propagandísticas de nacionalismos. 
Se tomarmos, por exemplo, as primeiras edições da Trienal de Milão, no início do 
séc. XX, nomeadas a princípio como Mostras Internacionais de Artes Decorativas, 
veremos a Itália e outros países expondo em edições efêmeras e calendarizadas, 
o que havia de mais moderno na realização nacional da pintura e da escultura, 
mas também das artes já atravessadas pela industrialização: a produção editorial, a 
propaganda, a cerâmica. É a partir dos anos de 1930, já em formato de Trienal, que 
a arquitetura e o urbanismo emergem ao lado destas artes, na exposição de cidades 
planejadas, projetos arquitetônicos e transformações urbanas. 

Visamos compreender se tanto as cidades, suas imagens, paisagens e 
transformações urbanas, como as próprias exposições podem ser entendidas 
enquanto dispositivos modernizadores a alicerçar nacionalismos a partir de 
processos espetaculares e por meio de uma imaginação museológica, como nos 
faz refletir Benedict Anderson (2009).  Ao redefinir a anomalia dos nacionalismos 
como comunidades políticas imaginadas, limitadas e soberanas, Anderson 
cria novas frestas para o entendimento destas forjas, ao valerem-se de histórias 
particulares que são consagradas como nacionais por meio de um capitalismo 
editorial - calcado na tecnologia da comunicação do impresso e no usufruto de 
instrumentos como o censo (quantificação e serialização abstrata da natureza dos 
seres humanos), o mapa (geografia e racionalização do espaço político) e por fim, 
o museu (genealização ecumênica da nação). 

Diferentemente de Anderson que se centrou na investigação de impressos letrados, 
em romances e jornais, quando propormos as exposições como corpus, visamos 
entrever como os nacionalismos são também constituídos através da circulação 
efêmera de determinadas imagens, de paisagens e de suas transformações urbanas; 
basta rememorarmos as muitas transformações, reformas e modernizações 
realizadas em diversas cidades ocidentais que foram possíveis e justificadas pela 
realização das próprias exposições e nas consequentes circulação destas imagens. 

Para compreendermos as constituições de um Brasil moderno dentro do circuito 
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destas exposições, propomos escavar os documentos das seguintes edições 
atravessadas pela trajetória intelectual de Lucio Costa:

I. Exposição Internacional do Centenário da Independência de 1922: ano 
de formação de Lucio Costa na Escola Nacional de Belas Artes; trabalha como 
desenhista na Firma Rebecchi e no escritório Técnico Heitor de Mello, dirigido por 
Archimedes Memória, o responsável por importantes projetos no Rio de Janeiro, 
entre os quais os principais edifícios da Exposição Internacional do Centenário 
da Independência em 1922. Lucio Costa participa do projeto para o Pavilhão das 
Grandes Indústrias, construído em estilo neocolonial, então bastante praticado 
em diversos países da América Latina. Nessa época, o jovem estudante envolve-se, 
inspirado em grande medida por seu professor e líder do movimento neocolonial, 
José Mariano Filho, no movimento pela criação de uma arquitetura nacional, 
inspirada nas construções do Brasil colonial;

II. Exposição Internacional de Filadélfia de 1925: junto com Néreu de 
Sampaio, Lucio Costa é premiado em primeiro lugar no Concurso para o pavilhão 
brasileiro; 

III. Feira Mundial de Nova Iorque de 1939: Costa projeta com Oscar 
Niemeyer o pavilhão brasileiro; 

IV. XIII Trienal de Milão de 1964: após um projeto inconcluso da exposição 
“A arte do Brasil” a ser realizado no Petit Palais em Paris, Costa é convidado a 
projetar o pavilhão brasileiro da XIII Trienal cujo tema era o Tempo Livre;

V. Projeto inconcluso para a World Expo 72: após o projeto de Costa para 
a urbanização da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, estudou-se a realização de 
uma nova Exposição Universal de modo fomentar a ocupação da região dando 
visibilidade internacional ao recente vetor de expansão urbana.

Arriscamo-nos a investigar nestas edições, imagens de cidade e paisagens que 
corroboram na constituição dos nacionalismos, tanto na movimentação de estratos 
temporais a forjar tradições como nos esforços modernizadores, reformadores ou 
até mesmo destruidores de sua memória. Interessa-nos sobretudo, os desvios 
e sobrevivências anacrônicas de tempos primevos que perseveram apesar do 
recalque, e que nos contam sobre as tragédias, falências e ruínas destes esforços. 
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Talvez, estivéssemos tentados a demonstrar a encruzilhada benjaminiana de 
que todo documento da cultura é simultaneamente um documento da barbárie 
(BENJAMIN, [1940] 2012) e desse modo, também a reivindicar que “a historia da 
arte é a luta de todas as experiências ópticas, espaços inventados e figurações.“ 
(EINSTEIN, [1929] 2016, p. 7). Nos perguntamos como entrever nestas exposições, 
em suas pulsões museológicas e espetaculares, a circulação das imagens, paisagens 
e transformações urbanas como expressões utópicas de uma modernidade na 
encruzilhada entre vanguarda e antivanguarda, modernidade e colonialidade, 
modernismo e primitivismo, progresso e ruína?
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Considerando as assimetrias de poder concernentes a qualquer produção do 
conhecimento, lanço indagações: o que é “paisagismo”? E “projeto paisagístico”? 
Quem enuncia e legitima tais definições? A quem se autoriza ou não declarar-
se “paisagista”? E por quê? Tais questões antecedem o traçado de três rotas 
“sentipensantes” (cf. ESCOBAR, 2016a) que se encontram numa encruzilhada. Ela 
serve como uma “localização epistemológica” (cf. MIGNOLO, [1999] 2015a) que 
vislumbra estudos de paisagens e paisagismos que tenham em conta aprender que 
existe o Sul, a ir ao Sul – e a partir do Sul e com o Sul (SANTOS, 2007). 

Da primeira rota, avisto o chamado giro decolonial latino-americano (LANDER, 
2000; MIGNOLO e ESCOBAR, 2010), que tem apontado a permanência da chamada 
“colonialidade do poder”: uma ordem diferencial de classificações sociais com base 
na ideia de “raça”, ainda atuante, por exemplo, na divisão internacional do trabalho 
e na produção de saberes, subjetividades e intersubjetividades (QUIJANO, 2000). 
No entanto, a despeito das suas evidentes contribuições, a literatura decolonial tem 
falhado em ao menos três aspectos: 

1) aciona metáforas espaciais e análises de longa duração, que exigem 
reposicionamentos epistêmicos, sem que se desenvolvam debates mais 

sentipensar com a encruzilhada:
giro decolonial, paisagens, paisagismos e paisagistas do Sul
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aprofundados sobre espaciotemporalidades – talvez porque nenhum/a de seus/
suas intelectuais fundacionais vem de áreas do conhecimento voltadas ao espaço, 
como arquitetura e urbanismo, paisagismo ou geografia; 

2) mantém dualismos na recorrente definição da decolonialidade a partir 
do que ela não é e, sobretudo, na evocação da fronteira como metáfora da produção 
do conhecimento; 

3) generaliza conflitos étnico-raciais em torno de comunidades indígenas, 
em alguma medida ofuscando questões de grupos afrodescendentes de diferentes 
territórios – o que é particularmente problemático no Brasil, onde a metade da 
população autodeclara-se preta ou parda.

Na teorização decolonial, as noções de “fronteira” e “pensamento fronteiriço” 
(cf. MIGNOLO, 2000) tendem a descrever o mero contato entre dois mundos: 
aquele da racionalidade da modernidade-colonialidade e um outro, de todas as 
outras cosmovisões com específicas formas de saber. Por essa concepção, cada 
um deles apresenta-se como uma unidade distinta que não se mistura com a 
outra. Em contraposição a isso, evoco a “encruzilhada” como metáfora espacial 
e sobre deslocamentos (MARTINS, 2003; ALEXANDER, 2005; RUFINO, 2019), que 
necessariamente alude a uma “copresença radical de saberes” (SANTOS, 2009). 
Como nos ensinam algumas cosmovisões oriundas de matrizes africanas, na 
encruzilhada permite-se o ir e vir entre mundos materiais e espirituais, humanos 
e naturais, racionais e emocionais (RUFINO, 2016; ver também: VELAME, 2014; 
RAMOS PENHA, 2016). A encruzilhada é, também, a sobreposição de diferentes 
rotas e, ao mesmo tempo, outra coisa que as transcende. No entanto, permanecem 
subjazidas, em cada rota e em cada cruzamento, as hierarquias e subordinações 
conduzidas pelas geopolíticas do conhecimento interessadas na manutenção do 
eurocentrismo e da colonialidade ( WALLERSTEIN, [1997] 2002; MIGNOLO, [2013] 
2015b). Por isso, sentipensar com a encruzilhada é reconhecê-las e, ao mesmo 
tempo, desejar implodi-las.

Pela segunda rota, atravessarei as ideias a respeito da paisagem. E, em uma terceira, 
lançarei uma mirada em direção às possibilidades de o giro decolonial redefinir 
práticas e teorias do paisagismo. A colonialidade não é abstrata e se espacializa na 
ocupação, na transformação e na exploração dos territórios (FARRÉS DELGADO et 
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al., 2020) – que fazem com que distintos grupos, em colaboração ou em disputa, 
desenhem diferentes paisagens. Além disso, conceitualmente, a paisagem costuma-
se apresentar como uma invenção europeia – ocularcêntrica e cartesiana (NAME, 
2010). Talvez seja por isso que a projetação em paisagismo ainda se vincule a modos 
também ocularcêntricos e cartesianos de conceber, representar e propor espaços 
(SAINZ, [1990] 2005; ARANTES, 2012; FREITEZ CARRILLO, 2018), maiormente 
restritos a exercícios de estetização e geometrização da natureza – pelos quais 
atravessam a “colonialidade territorial” (FARRÉS DELGADO e MATARÁN-RUIZ, 
2012) e a “colonialidade do ver” (BARRIENDOS, 2011).

Assim, dar à paisagem uma maior centralidade na epistemologia decolonial é tão 
pertinente e urgente quanto revisar os fundamentos da paisagem e do paisagismo 
com base nessa mesma epistemologia. Faz-se necessário, então, a pesquisa de 
“desenhos do Sul” (GUTIÉRREZ BORRERO, 2015; ESCOBAR, 2016), ou melhor, 
de paisagens, paisagismos e paisagistas do Sul. Torna-se importante dedicar 
atenção a comunidades que não necessariamente possuam palavras para se definir 
o que chamamos de “paisagem”, mas que talvez se desenhem por um conjunto 
mais heterodoxo de “paisagistas”: não restrito àquelas e àqueles que são seres 
humanos (muito menos àquelas e àqueles que se tornaram paisagistas nos bancos 
universitários), mas também outros seres vivos não humanos, espíritos, a natureza 
inorgânica (ar, minerais, água, terra) e os artefatos.
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Salvador, cidade animista

“A queda do céu”, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, deve ser recebido por 
nós, os napë, o “povo da cidade”1, como um ultimato. Ou habitamos de outro 
modo o planeta, ou o céu cairá ( já está caindo) sobre nossas cabeças, e todos 
sucumbiremos. Não por acaso, nas últimas décadas o conceito de animismo foi 
recuperado pela antropologia e vem despertando interesse crescente para além do 
campo, apontado por muitos como nossa chance de sobrevivência diante da crise 
climática e ecológica, e, ao mesmo tempo, de superação do capitalismo.  Um debate 
de extrema relevância, no qual o urbanismo precisa urgentemente se engajar.

Tentando responder ao “recado da mata”, o presente projeto parte do pressuposto 
de que o mundo “mais que humano” (Abram, 2013) do animismo – um emaranhado 
aberto, vivo e relacional de seres de todos os tipos, constituído por “forças em 
perpétuo movimento”, onde “tudo se liga, tudo é solidário” (Hampaté Bâ, 2010), 
tudo potencialmente tem vida (Ingold, 2013), tudo tem subjetividade ( VIVEIROS 
DE CASTRO, 2006), e tudo comunica (Starhawk, 2018) - pode ser aquilo que 
chamamos cidade. 

Gilberto Freyre, em “Assombrações do Recife Velho”, abordou a “vida sobrenatural” 
do Recife, que, “pelos seus mistérios, existe, subsiste, persiste desde velhos dias 
como cidade com alguma coisa de cidade onde o mundo não é só o de homens”. 
“O fantástico na Ilha de Santa Catarina”, de Franklin Cascaes, é uma coletânea de 
“causos” das bruxas que assombravam a região da atual Florianópolis, onde “cada 
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pedra, cada árvore, cada praia que forma o teu corpo geográfico vive um mundo 
estranho de sabedoria cultural e espiritual mágico muito elevado”.

Ambos consideravam a modernização - o “progresso” - uma ameaça a essa cidade 
“fantástica” e “sobrenatural” que os fascinava. Ainda no século XIX, a instalação 
da iluminação a gás fora “um golpe quase de morte” no domínio que exerciam as 
“almas dos mortos, e os lobisomens e mulas-sem-cabeça” sobre as ruas escuras do 
Recife, lamentava Freyre. Já Cascaes resolveu registrar as “estórias” dos açorianos 
quando “num dia, demoliram um quarteirão inteiro de casas coloniais para 
erguerem o primeiro edifício da era moderna da Ilha de Santa Catarina”. Era “o 
sinal que ameaçava o desaparecimento de todo aquele universo singelo, repleto de 
poesia e muito mistério”. 

Cascaes foi além: via a transformação de Florianópolis numa cidade moderna e 
turística como um ataque bruxólico, acusando o capitalismo de ter “empresado” 
a Ilha (apud Caruso, 1989). É uma constatação recorrente entre os indígenas; 
para Kopenawa (2015), os napê  têm as “mentes fincadas nas mercadorias”, o 
“pensamento cheio de esquecimento e vertigem” e os olhos estragados pelo “pó 
de cegueira” dos metais, “brisa invisível” que se propagaria nas cidades, “coisa 
de feitiçaria perigosa”. Quando os habitantes da floresta começam a desejar as 
mercadorias, são atingidos por esse feitiço, causador de doença e morte. 

Adotando a visão do capitalismo como uma feitiçaria maléfica, que abusa a força 
vital de todos os elementos da biosfera, e do animismo - ou “pensamento mágico”2  
- como sobretudo uma forma de proteção (PIGNARRE;STENGERS, 2005; KRENAK, 
2015; ROLNIK, 2018), este projeto busca também apreender a disputa da cidade 
por duas lógicas inimigas – a de “desencantamento do mundo” da modernidade 
capitalista, e a de “reencantamento do mundo” do animismo (Garuba, 2012), naquilo 
que Ailton Krenak entende como uma “guerra de mundos”. E a cidade em questão 
é Salvador, onde, pelo menos até meados do século passado, o “sobrenatural” era 
um “aliado atual, vivo, presente da África contra a Europa” (FREYRE, 1987 [1955])3. 

Não à toa, Joel Rufino dos Santos a chamou de “cidade animista”.

Oxum ainda mora no Dique do Tororó, mas agora só flutua “de madrugada, em 
surdina, quando os ônibus, os carros, as ambulâncias e todo o resto da parafernália 
param de circular e por causa disso ela pode cantar”, não mais um “canto alto e 
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solto”, mas “alto e sincopado” demonstrando “o seu pesar pela invasão ao seu lugar 
de brincar” (Duarte in: Lody; Martins, 2000). As lavadeiras do Abaeté contavam de 
um “baticum que se ouvia à noite, uma batida, que tinha lá um candomblé mal-
assombrado debaixo da lagoa, e tinha bichos, fantasmas” (Caymmi, 2001), hoje 
“não se vê mais nada”, não se escuta mais o baticum, sumiram até as lavadeiras. 
A pedra de São Tomé, que “de primeiro” aparecia de sete em sete anos na praia 
de Piatã, “depois que a inteligência foi acordando...não sei porque, desapareceu” 
(GANDON, 2018). A imensa gameleira de Baba Igunnukô sobreviveu à construção 
da avenida Bonocô, mas acabou confinada numa escola. Por esses e tantos outros 
exemplos, os mais velhos se queixam de que antigamente “enxistia muita coisa”, 
mas “hoje não tá enxistindo mais” (Alcoforado, 2008). Que “quebrou o encanto 
das coisas”, que “a energia ficou muito fraca”4. O mistério ainda continua conosco, 
humanos do século XXI? 

NOTAS 

1.   “Vocês não são índios. Vocês são napë, criados na cidade, criados no capital, na cidade 
iluminada“. Depoimento de Davi Kopenawa, disponível no link: https://pib.socioambiental.org/
pt/Dizem_que_a_Terra_Yanomami_é_muito_ grande. 

2.   Enquanto Freud (1913) definiu magia como “a técnica do animismo”, para Stengers (2012) é 
a arte da “atenção” e da “participação” imanente, quase sem distinção entre os termos. Embora 
possam se confundir, geralmente utilizaremos “animismo” em referência a princípios onto-
cosmológicos, e “magia” (ou “feitiçaria”) quando relativo a saberes, práticas e procedimentos 
para manejo das forças que animam o mundo, “em si uma coisa neutra que pode se tornar 
benéfica ou maléfica conforme a direção que se lhe dê” (HAMPATÉ BÂ, 2010). 

3.   “O branco treme diante das forças misteriosas que os negros comandam”, afirma Mattoso 
(2003). Para os iorubás, a magia está sob domínio de Exu, o “mestre todo poderoso da feitiçaria” 
(BASTIDE, 1958), e teria sido este o principal motivo para a elite nagô na Bahia esconder o papel 
fundamental do orixá, visando a adaptação da tradição africana a uma sociedade ocidentalizada 
e católica (CAPONE, 2004).

4.   Segundo Gandon (2018), é uma constante nos testemunhos dos moradores mais antigos de 
Itapuã a ideia de que “os encantamentos desaparecem quando não existe mais o respeito pelo 
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Este resumo refere-se ao momento atual da pesquisa relativa ao projeto de tese 
“Ruínas do futuro”, o qual debruça-se sobre o fenômeno do abandono e da 
não-construção (apesar da promoção e divulgação) de projetos de arquitetura e 
planejamento urbano ocorrido durante um dos ciclos mais recentes de expansão da 
indústria da construção civil no Brasil, entre 2007 até aproximadamente 2016. Esse 
ciclo corresponde ao início da implantação do programa PAC e do investimento 
em infraestrutura urbana consequente à grandes eventos como Copa do Mundo 
e Olimpíadas. Essa investigação, a princípio, está relacionada ao paradigma de 
desenvolvimento que foi posto não apenas como política pública naquele momento 
histórico (desenvolvimentismo), mas também como um dispositivo capaz de 
acionar, através das imagens criadas e disseminadas pela publicidade, marketing 
urbano e urbanismo espetacular, desejos correspondentes às possibilidades de 
solução e transformação de problemas sociais e urbanos. 

A pesquisa iniciou-se a partir da constação de que grandes projetos de 
empreendimentos imobiliários, divulgados largamente na mídia na época de seus 
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lançamentos, não haviam sido construídos totalmente ou parcialmente mesmo 
uma década após suas promoções. No litoral potiguar, diversos projetos foram 
pensados e propagandeados não somente como oportunidade de investimento, 
mas como solução para questões sociais e urbanas. E, apesar da não realização 
de tais projetos, a especulação sobre eles gerou uma movimentação econômica 
regional, com, por exemplo, a implantação de escritórios de arquitetura e 
promotores imobiliários da Europa (notadamente Espanha e Noruega) na capital 
norte-riograndense. Atualmente, a investigação acerca dos vestígios desses 
projetos encontra-se em fase inicial: na secretaria de urbanismo da cidade de Natal 
(Semurb) foram encontrados registros deles, localizados em arquivo. Por razões 
técnicas, ainda não foi possível adentrar tal acervo.

É, portanto, a partir de vestígios e fragmentos – imagens, relatos, reportagens, 
projetos, documentos – dos projetos que não chegaram a ter sua materialização 
concluída que a investigação deste trabalho deverá ser construída, uma vez que 
o trabalho detém-se sobre ruínas e/ou construções não realizadas. Essa escolha 
investigativa alinha-se metodologicamente a um pensamento arqueológico, o 
qual orienta-se sobre a exploração dos estratos temporais e materiais do presente 
a fim de trazer à tona e imaginar outras possibilidades de paisagens, sociedades, 
mundos: O “esquecimento, a destruição e a obliteração são essenciais para a 
evolução aleatória de locais e vestígios, pois, paradoxalmente, é precisamente 
porque coisas e lugares foram abandonados e esquecidos que há espaço para que 
sua memória seja reavivada, para que eles ‘reapareçam’” (OLIVIER, L.. 2020, p. 162, 
tradução livre). 

Assim, um dos debates levantados pela pesquisa deverá ser sobre a ideia de futuro 
contida naquele momento histórico, de franca expansão econômica, a partir do 
próprio presente – o arruinamento de determinadas estruturas; a não-construção 
de grandes projetos propagandeados na mídia. “ O presente não é mais visto como 
uma extensão do passado, como seu resultado. E assim como o passado não é 
mais um substrato no qual o presente está enraizado, o futuro não nos aparece 
mais como o espaço no qual o presente será necessariamente levado adiante e 
desenvolvido” (OLIVIER, L. 2020, p.161, tradução livre).

Essa ruptura da continuidade temporal apontada por Olivier, a qual possibilita 
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encontrar no presente vestígios do passado, é também uma das questões que 
tocam a problemática do antropoceno, porque, vez a emergência climática 
impossibilita a fundamentação de um futuro certo e previsível a partir de uma 
construção no passado e no presente: “[o passado] já não é um prazo a ser evocado 
através de histórias, mas sim um tipo de memória em evolução que está sendo 
constantemente retrabalhada e modificada no presente” (OLIVIER, L. 2020, p. 161, 
tradução livre). 

A ideia de ruína atravessa este trabalho de duas maneiras: enquanto objeto e como 
conceito. Sendo objeto, refere-se aos próprios edifícios arruinados materialmente 
porque não tiveram sua construção concluída e foram relegados ao abandono; 
ademais, refere-se a não construção (arruinaram-se os investimentos e os trabalhos 
realizados para efetivar uma construção que não aconteceu), que, ainda assim, 
promoveu a criação de um grande volume de dados de paisagens produzidas para 
a divulgação de promoessas de transformações urbanas. Nesse sentido, podemos 
pensar que houve o arruinamento de uma promessa, de uma ideia de futuro, o 
qual estava sendo gestado em um tempo em que o crescimento foi estimulado 
a acontecer de forma acelerada através do fomento e desoneração de obras de 
infraestrutura.

Sendo conceito, “ruína” contrapõe-se, primeiramente, a ideia de espaços 
luminosos (SANTOS, M. 2006) característicos de eventos como Copa do Mundo 
e Olimpíadas, porque o que está em ruínas remete exatamente ao oposto do 
que é considerado em pleno funcionamento, ocupação, uso e comodificação. 
Questionar os espaços espetaculares (que seus promotores definem como 
espetacular) a partir do conceito de ruína também possibilita visualizar outros 
aspectos da produção espacial, trazendo à tona discursos e promessas sobre o 
urbano muitas vezes não concretizadas, desmistificando imagens fetichizadas 
e processos enviesados de transformação espacial, operações econômicas e 
políticas, modelos de desenvolvimento. Walter Benjamin (2014, p.111-112), ao 
observar a obsolescência de estruturas de sua própria época, problematizou a 
própria concepção da continuidade da história, ao descrever a alegoria da “história 
como ruína” (ROCHLITZ, R. 2003, p. 306), a qual traz a imagem do passado como 
uma catastrofe de entulhos e fragmentos que se acumulam, ruína sobre ruína, aos 
nossos pés. 
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Na Espanha, Julia Schulz-Dornburg (2012) chamou de “ruínas modernas” e 
“topografia do lucro” as ruínas de empreendimentos imobiliários do urbanismo 
especulativo que não tiveram sua construção concluída devido a quebra da 
bolha imobiliária na primeira década dos anos 2000. Essa topografia, levantada 
por Schulz-Dornburg a partir de fotografias dos vestígios remanescentes de tais 
empreendimentos, nos faz questionar a narrativa do progresso e do desenvolvimento 
da modernidade hegemônica, bem como a voracidade construtiva dos anos de 
crescimento econômico. Ao final de tal ciclo, há muito mais destruição do que 
construção nas paisagens produzidas majoritariamente pelo homem. E, talvez, 
essas paisagens da destruição ou da não-produção indiquem outros futuros, em 
que o homem não sobreponha-se à coparticipação de diferentes espécies (Tsing, 
A. L. 2015) - inclusive a humana - no estabelecimento de paisagens e mundos. 
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imaginários de rua:
em torno da orla da Barra em Salvador

Esta é uma pesquisa que ainda se inicia e, por isso, trago aqui mais questionamentos 
do que afirmações. Parto de inquietações derivadas da minha pesquisa de mestrado, 
concluída em 2019, que tinha como foco o objeto da rua e as ações e os agentes 
que contribuíam para a conformação deste espaço – na ocasião delimitado na 
Avenida Paulista, em São Paulo. 

Ciente das diferenças e peculiaridades que cada espaço resguarda, procuro 
agora me debruçar sobre a orla litorânea da Barra, em Salvador, e as recorrentes 
reformas e transformações urbanas que este trecho tem passado ao longo dos 
anos. Imagino uma pesquisa que busque cruzar as práticas, os usos, as dinâmicas 
e os agentes presentes hoje na orla com os resquícios e vestígios de outros 
tempos que ali sobrevivem. Imagino, para isso, sobrepor e colocar em diálogo 
uma pesquisa que decorra do campo, do cotidiano, de uma experiência da cidade 
contemporânea repleta de memórias e afetos individuais e coletivos, com uma 
pesquisa historiográfica e documental, mergulhando nos arquivos de Salvador para 
investigar os projetos, os discursos e os registros que já envolveram tal espaço.

Tomo como ponto de partida o “agora” e, sobretudo, as consequências da última 
reforma do trecho da orla litorânea da Barra finalizada em 2015, para compreender 
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aquilo que ainda permanece, que denuncia ou resiste de um tempo de “outrora”. 
Pretenderei falar em temporalidades “[...] que irrompem, emergem no ‘Agora’ e 
que, portanto, provocam choques de tempos heterogêneos.” ( JACQUES, et al., 
2017, p.320), que através de resquícios de planos passados materializados ou 
apenas idealizados, de práticas urbanas hegemônicas ou desviantes, e de planos 
futuros impostos continuamente, permitiriam com que a cidade fosse permeada 
por “heterocronias urbanas”.

As ideias de um futuro e de um imaginário que constroem e reforçam essas 
recorrentes transformações da cidade parecem ser importantes para o que busco 
investigar. Para isso, procuro dialogar com Alessia de Biase que, assumindo o futuro 
como um legado das cidades e ressaltando-o como centro de um projeto social, 
afirma tratar-se de uma construção cultural que usaria desta projeção de uma 
cidade por vir para justificar ou endossar as transformações urbanas hoje. 

A partir da compreensão de que a cidade é algo em contínuo movimento e 
negociação, “uma cidade que não é um simples cenário das interações do grupo 
estudado, uma cenografia, mas é um processo material e simbólico de espaços e 
tempos que são continuamente imaginados, narrados, negociados e projetados 
pelas pessoas [...]”, Biase (2012, p.199) nos convida a pensar em uma Antropologia 
da Transformação Urbana. Uma antropologia em que os processos materiais e os 
discursos destas transformações são entrelaçados para entender a complexidade 
da cidade em três escalas de espaço-tempo: “a cidade herdada; a cidade habitada, 
ou a cidade do presente que se faz e desfaz continuamente; e por fim, a cidade 
projetada, que se confronta constantemente com seu horizonte futuro.” (BIASE, 
2012, p199)

É importante pontuar, ainda, que a possível compreensão da cidade através destas 
escalas de espaço-tempo se dará sobre um local extremamente turístico da capital 
baiana, icônico, dotado de uma grande visibilidade. Local este que veio e vem 
concentrando, por reiteradas vezes, investimentos públicos e privados a fim de 
transformá-lo em um espaço ainda mais “espetacularizado”  ( JACQUES, 2010), em 
que a sua “museificação” e os processos de “patrimonialização” – que tendem a 
congelar o tempo em um momento dado –, são usados como uma das estratégias 
destas transformações. 
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Especificamente ao falar da reforma mais recente da orla, anunciada em 2013 
aos moradores da Barra, é importante salientar o objetivo do prefeito ACM Neto 
(Antônio Carlos Magalhães Neto) em “revitalizar e padronizar a orla da cidade” para 
receber a Copa do Mundo de 2014, com um projeto que chegaria a custar cerca de 
50 milhões de reais e que seria estendido para outros trechos de orla da cidade.

Esta padronização passava pelo que o prefeito chamava de uma “mudança cultural” 
e uma necessária “educação das pessoas”. Ainda, afirmava que todo o comércio 
ambulante deveria ser regularizado para evitar “a favelização da orla de Salvador” 
e mecanismos de “videomonitoramento, equipamentos de qualidade, bons bares 
e restaurantes” deveriam ser adotados a fim de reduzir a violência na região. 
Contribuindo para evitar a “favelização” do trecho, junto à implementação do 
calçadão e restrição da circulação de carros na via, foram demolidos os quiosques 
existentes das baianas de acarajé e vendedores de coco e suprimidas diversas linhas 
de ônibus que eram direcionadas ao bairro, procurando diminuir o acesso à praia 
pelos frequentadores ditos “marginalizados” – motivos de recorrentes denúncias da 
Associação de Moradores e Amigos da Barra (AmaBarra) por causarem incômodos 
aos turistas e moradores da orla.
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pensar a cidade por atlas

Esta pesquisa vem sendo construída desde abril de 2018, motivada pelo interesse 
em investigar possibilidades de contribuição ao estudo das cidades a partir de 
aproximações entre saberes e fazeres artísticos, gráfico-editoriais e urbanísticos. Na 
encruzilhada em que se atravessam esses três campos encontramos nosso ponto 
de partida: Atlas - entendido aqui não apenas como gênero editorial,  mas como 
modo de pensar, organizar e compartilhar ideias. Uma “forma visual do saber”, 
como definiu Didi-Huberman, alegre e inquieta, que se constrói no espaço e no 
movimento, na errância, pelo prazer de deixar divagar a nossa vontade de saber 
(DIDI-HUBERMAN, 2013), como um corpo que constrói sua leitura da cidade 
enquanto erra por suas esquinas. 

Desta encruzilhada contemplamos os múltiplos caminhos que se apontam e nos 
deixamos perder por um labirinto de referências teóricas, trabalhos artísticos e 
propostas metodológicas que de alguma forma apontam para o que seria este 
pensar por atlas. As questões levantadas nas leituras, debates e experimentações 
vem sendo reunidas em um painel virtual onde são continuamente movidas através 
de diagramas que ao longo do processo vão cartografando os movimentos de 
expansão, contração e desvio da pesquisa. Atualmente três principais nebulosas se 
apontam, como veremos a seguir.

Daniel Sabóia Almeida Barreto
Mestrado

Orientadora: Paola Berenstein Jacques

Ano de ingresso: 2018

Pesquisa Coletiva: Cronologia do Pensamento Urbanístico

Linha de pesquisa: Apreensão crítica da cidade contemporânea



-  73  -

pesquisas individuais

I. Suportar o mundo, explodir limites

“Tudo, no mundo, existe para culminar num livro”1

“Não conheço outra bomba que não um livro”2

Stéphane Mallarmé

Um primeiro agrupamento se forma em torno das condições de emergência do 
atlas enquanto gênero editorial e epistêmico, dos sentidos que o nome e a prática 
carregam e da potência explosiva inerente à forma como apresenta o conhecimento. 
Das origens do nome e do mito que inspiram as primeiras cosmografias publicadas 
no século XV até as explosões visuais das vanguardas surrealistas no início do século 
XX, os atlas carregam consigo uma vocação para a monumentalidade, um desejo 
de reunir sempre o máximo conhecimento disponível sobre determinado recorte 
do conhecimento. Ao mesmo tempo, ao apresentar este conhecimento através 
uso de imagens, montagens e métodos gráficos que  não se limitam a um papel 
meramente ilustrativo e subordinado a uma inteligibilidade purificada a priori, o 
atlas introduz no saber uma dimensão sensível e uma impureza fundamental, que 
desmonta - e assim convoca a remontar - todo o pensamento nele reunido.

Olhamos, neste primeiro conjunto de referências, para experiências realizadas 
pelos surrealistas no início do século XX e particularmente para o Bilderatlas 
Mnemosyne, realizado por Aby Warburg entre 1923 e 1929. Em seu Atlas, Warburg 
buscava, no choque causado pela aproximação entre imagens extraídas de 
contextos e tempos distintos, produzir a emergência de nexos inesperados que 
revelassem outras leituras possíveis da história da arte. 

Paola Berenstein Jacques aproxima estas ideias do campo do urbanismo com a 
ideia de Montagem Urbana ( JACQUES, 2015), convocando a recusar a tendência, 
tão comum no meio, de compreender a cidade como totalidade ordenável e 
produzir sobre ela sínteses conclusivas e unificadoras. Pensar a cidade por meio 
das montagens, ao contrário, assumiria como princípio a sua incompletude para 
contemplá-la em toda a sua heterogeneidade, suas multiplicidades polifônicas e 
sua permanente transformação. 

Em torno destas ideias reunem-se também o Atlas Historico de Ciudades Europeas, 
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abordagem mais tradicional que se vale de cartografias temáticas e históricas 
e livros que propõem montagens mais explosivas de cidades, como o olhar de 
Jonathas de Andrade sobre Recife a partir de arquivos em Ressaca Tropical e a 
experimentação gráfica e psicogeográfica dos situacionistas Guy Debord e Asger 
Jorn sobre  a capital dinamarquesa em Fin de Copenhague.

II. Mover no espaço o pensamento

“A verdadeira condição do homem: pensar com as 
mãos”

Jean-Luc Godard3

“Os dedos Pensam!” 

Patrick Geddes

“O que eu gosto muito [no termo] apreender, é o 
sentido de pegar com as mãos. Tem esse lado empíri-
co também na apreensão da cidade, de ir ver como é 
que é (...) Então me interessava esse sentido de ter na 
mão, ter entre as mãos, não num sentido demiúrgico, 
do demiurgo que tem as mãos sobre a cidade, mas 
mais no sentido do artesão que faz as coisas com as 
mãos, entre as mãos.” 

Alessia de Biase4

A segunda nebulosa vem se formando em torno das relações entre os suportes 
e as ações implicados no pensar por atlas. Explodindo o livro e olhando para as 
caixas, mesas e quadros, procuramos entender como as ações de acumular/
arquivar, montar e expor/compartilhar operam na construção do pensamento. 
Reunimos aqui as Thinking Machines de Patrick Geddes - gráficos de pensamento 
em que dispunha lado a lado “imagens de pensamento” referentes aos diferentes 
campos disciplinares, buscando obter não sínteses finais, mas visões sinópticas 
sobre as ciências e a vida na natureza; as City and Town Planning Exhibitions e 
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a Encyclopaedia Civica, do mesmo Geddes, que reuniriam desenhos, cartografias 
e dados diversos coletados nos Surveys realizados em diferentes cidades, com 
intuito de despertar a consciência coletiva cidadã em seus fruidores e leitores; as 
edições do coletivo Fluxus e as caixas de Marcel Duchamp, obras-caixa de fruição 
tátil, “ativadas” através da sua abertura e manipulação; e trabalhos artísticos de 
caráter instalativo, que exploram a experiência da tridimensionalidade na fruição 
do seu conteúdo, como a Outlook Tower, de Geddes,  Ressaca Tropical, de Jonathas 
de Andrade e  Atlas, de Gerhard Richter.

III. Composições coletivas

O terceiro agrupamento ganha força a partir da realização de experimentações 
metodológicas propostas como parte da pesquisa. Presente desde o princípio, 
a ideia de pensar o atlas como meio disparador e suporte para processos de 
construção coletiva de conhecimento sobre a cidade foi assumindo maior 
centralidade neste momento, reforçando o caráter metodológico da pesquisa. Aqui 
extrapolamos o aspecto físico do atlas e olhamos para a sua existência enquanto 
ação coletiva e proposta metodológica. O atlas como um “método de trabalho, 
não só como resultado. (...) como metáfora de um modo de trabalhar que tem 
como prerrogativa colocar lado a lado materiais diferentes e heterogêneos (não 
apenas cartografias) capazes de, vistos em conjunto, falarem sobre uma situação” 
(DE BIASE, A. ZANINI, P., 2018). 

Aqui observamos alguns processos metodológicos, como os dois atlas realizados 
em Verona pelo Laboratoire d’Architecture Antropologie LAA-LAVUE, coordenados 
por Alessia de Biase e Piero Zanini, os Mapeos Colectivos do coletivo argentino 
Iconoclasistas e as experiências metodológicas propostas por esta pesquisa em 
duas situações: o Atlas Perto de Lá, realizado no âmbito de um intercâmbio artístico 
em Chicago e o Atlas da Falha, proposta metodológica do Atelier de Projeto e 
Planejamento Urbano da Faufba coordenado pelas professoras Paola Berenstein 
Jacques e Thaís Troncon Rosa, do qual participei como tirocinante no ano de 2019.
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NOTAS 

1.   Frase clássica do poeta francês, reafirmada por ele em seu texto Quanto ao Livro. No original 
“Tout, au monde, existe pour aboutir a un livre”. Aboutir pode ser traduzido como culminar ou 
desembocar, podendo-se entender na frase um sentido de ascensão ou direcionamento final.

2.   “Conta-se que num jantar acontecido em 9 de dezembro de 1893, Paul Brulat pediu a 
Stéphane Mallarmé e outros amigos que comentassem a explosão de uma bomba na Assembleia 
Nacional Francesa, atribuída a um grupo de anarquistas, que ocorrera horas antes. As respostas 
diversas foram publicadas num suplemento especial de Le journal no dia seguinte. Dentre elas, 
a de Mallarmé: Je ne sais pas d’autre bombe qu’un livre” (PISSOLATI, 2017, p. 235)

3.   Voz de Godard em off na abertura do seu último filme-ensaio Le livre d’image, citando a frase 
do escritor e filósofo suíço Denis de Rougemont, em seu texto “Penser avec les mains”.

4.   Voz de Godard em off na abertura do seu último filme-ensaio Le livre d’image, citando a frase 
do escritor e filósofo suíço Denis de Rougemont, em seu texto “Penser avec les mains”.
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Pensar los procesos contemporáneos de la ciudad, sobre todo desde una 
perspectiva crítica a la producción del espacio y sus desigualdades, requiere 
abordar los lenguajes gráficos con los que nosotros/as, arquitectos/as y urbanistas, 
analizamos y diseñamos las ciudades. Los más hegemónicos tienen una gramática 
visual arraigada en una tradición moderno-colonial. Aunque eurocéntricos, ellos se 
establecen como universales. 

En esa dirección el “giro decolonial” (LANDER, org., 2005) nos presenta una 
epistemología propia que permite el trabajo con grupos subalternizados y un 
diseño consciente de la gramática visual que usamos para diseñar, sin socavar su 
autonomía. Es importante, entonces, accionar “conocimientos situados” (HARAWAY, 
[1988] 2005) contra la geohistórica “colonialidad del poder” (QUIJANO, 1992; 2002; 
[2000] 2005): prácticas y discursos opresores, silenciadores y violentos, inherentes 
a la modernidad europea, que se traduce en lenguaje gráfica en las cartografías 
e imágenes mediante la “colonialidad arquitectónica” (FARRÉS DELGADO y 
MATARÁN RUIZ, 2014) y la “colonialidad del ver” (BARRIENDOS, 2008; 2011). 

Es profundamente cartesiano el conjunto de dibujos/imágenes que producimos 
en arquitectura y urbanismo en las más diversas escalas (plantas bajas, secciones 
y elevaciones, por ejemplo): al final, usan el mismo sistema de proyección que los 

hacia gramáticas visuales otras para las cartografías en 
arquitectura y urbanismo 
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mapas geográficos y, por ello, también los llamo “mapas”, también los considero 
“cartografía”. Estos dibujos/imágenes/mapas son poderosos instrumentos 
de seducción, estableciéndose como formas de poder no coactivo. Es decir, 
pertenecen a lo que el filósofo colombiano Santiago Castro-Gómez (2000) llamó de 
“poder libidinal”, que no “vigila y castiga”, sino es internalizado de tal manera que 
las reglas anónimas que lo rigen ya no parecen una imposición – son seducción. 
Es así que la gramática visual de las cartografías en arquitectura y urbanismo no es 
meramente descriptiva u objetiva. 

Sin embargo, ha sido escaso el trabajo de arquitectos y urbanistas a respeto de 
los dibujos/imágenes/mapas que producen en sus praxis, mientras que en la 
geografía una proficua producción existe hace mucho tiempo, debruzándose en 
el análisis crítico de su propia cartografía (GIRARDI, 2000; HARLEY, [1988] 2005; 
NAME y NACIF, 2013; RODRIGUES, 2016). Esos escritos apuntan los mapas como 
un instrumento ideológico y una herramienta de poder siempre en disputa. Mapas 
mezclan imagen, narración y texto, y son un medio de trasmisión de información 
y apropiación del espacio, que lo describe la realidad tanto como la crea. Ellos 
instituyen datos en lo real – o en las palabras del antropólogo colombiano Arturo 
Escobar (2006), diseñan el mundo.

Además de eso, los signos con los que cartografiamos no son neutros ni accesibles 
– provienen de una gramática hermética. A ese respecto, el geógrafo brasileño 
Octavio Gomes Rocha (2015) considera que ese hermetismo de los códigos, codo 
con codo con la exterioridad y la ausencia de quien ve, localizado en “ningún 
lugar”, genera dificultades para su cuestionamiento. Además de eso, puede 
producir subalternización del qué y quienes son observados/as y de quienes no 
tienen capacidad para leer dichas imágenes, y mucho menos hacerlas. Igualmente 
esos escritos resaltan la necesidad de utilizar otras técnicas y medios de expresión, 
y con el fin de convertir las cartografías en más polisémicas, incluir otras visiones 
del mundo y otras experiencias de espacio-tiempo. En ese sentido, Alex Schlenker 
(2010, 2011 y 2012), investigador marroquí de los estudios visuales, radicado en 
Ecuador, llama la atención para la necesidad de priorizar un análisis de la gramática 
de esas imágenes desde una perspectiva crítica decolonial que tome en cuenta 
género y raza – a moda de desmontar las diferentes capas de silencios producidos 
por la colonialidad de los discursos geo-históricos asentados en las imágenes.
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Algunos de esos silencios vienen dados por políticas directas de censura. Otros son 
producidos por la colonialidad del saber/poder y las “separaciones en categorías 
de género, clase y etnia” (LUGONES, 2008). Además de eso, como nos indican 
algunas autoras feministas (PÉREZ FERNÁNDEZ, 2009; MASSEY, 2013), no existen 
divisiones rígidas entre el espacio y los cuerpos, más bien, el cuerpo es un espacio 
en sí mismo: la geografía más cercana. A su vez esos cuerpos, casi siempre ausentes 
en los dibujos/imágenes/mapas de la arquitectura, se inscriben en prácticas 
sociales que establecen diferencias entre los géneros y el modo en que estos han 
de aproximarse al espacio

Tomando en cuenta estos estudios, me propongo continuar y profundizar las 
investigaciones y proposiciones visuales ya realizadas sobre las cartografías de 
la arquitectura (FREITEZ CARRILLO, 2018; NAME e FREITEZ CARRILLO, 2019). 
Priorizando metodologías de intelectuales mujeres, experimentaré posibilidades 
de otras gramáticas visuales sobre el espacio. Las cartografías serón propuestas 
gráficas multiescalares y acuerdadas con los métodos de la “acción de cartografía” 
propuesta por la socióloga brasileña Ana Clara Torres Ribeiro (2002): no serán 
utilizados como “un instrumento aislado o como una hermosa ilustración de textos, 
lo que exacerba los criterios estéticos; sino, más bien, como herramienta analítica 
y como soporte para la memoria de los demás”. Serán también una narración 
espacio-temporal y transcultural: que ayuda en la acción social, en la apropiación 
por grupos subalternizados del espacio urbano, en la conservación y el registro de 
otros recuerdos – además de intentar no olvidar a los/as practicantes del espacio. 

Para producir estas cartografías de gramáticas visuales otras, me inspiro en el texto 
de la historiadora estadunidense Elizabeth Hill Boone ([2010] 2011), especialista 
en las narrativas hechas por aztecas y mixtecas, las cuales tenían una “escritura 
en imagen”, esto es, un lenguaje semasiográfico que era base del conocimiento 
y memoria de sus registros. Otra inspiración del trabajo es la urbanista brasileña 
Adriana Caúla (2019), que realizó un análisis geohistórico de las narrativas sobre 
ciudades utópicas en los cómics, la literatura y el cine, cuyas recurrencias se 
sistematizaron en función de lo que ella llamó “tipías”. En mis investigaciones, 
ellas han sido usadas libremente para narrar y pensar el espacio, los cuerpos y las 
prácticas, además de auxiliarme en la comunicación con usuarias y usuarios de los 
espacios, para así ensayar otras gramáticas.
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NOTAS 

1.  Scott McCloud (2005), no capítulo um de Desvendando os Quadrinhos, faz um esforço 
minucioso em definir os quadrinhos, chegando a sua descrição como “imagens pictóricas e 
outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou produzir 
uma resposta no espectador.” (MCCLOUD, 2005, p.20)

2.   Citação de texto contido em Desaplanar (SOUSANIS, 2017, p.53) — livro fruto de uma 
tese de doutorado defendida na Universidade Columbia (EUA), em 2014, escrita e desenhada 
inteiramente em quadrinhos pelo quadrinista e educador Nick Sousanis. No livro, o autor analisa 
o processo de aprendizagem, questiona a primazia da palavra escrita na linguagem e defende 
a simbiose texto-imagem. Desaplanar significa envolver múltiplos pontos de vista para, a partir 
deles, produzir novos modos de ver.

3.   Montagem feita a partir da manipulação de fragmentos pictóricos e textuais originalmente 
contidos na pág. 61 do livro Desaplanar, de Nick Sousanis (2017)

4.   “Por que nos causa desconforto a sensação de estar caindo? A gente não fez outra coisa nos 
últimos tempos senão despencar. Cair, cair, cair. Então por que estamos grilados agora com a 
queda? Vamos aproveitar toda a nossa capacidade crítica e criativa para construir paraquedas 
coloridos. Vamos pensar no espaço não como um lugar confinado, mas como o cosmos onde a 
gente pode despencar em paraquedas coloridos.” (KRENAK, 2019, p.30)
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Esta pesquisa trata das relações entre criança e cidade na história do urbanismo 
moderno brasileiro, a partir do modo como este campo de conhecimento 
interage mutuamente com a construção do ideário de Brasil moderno e em pleno 
desenvolvimento. As relações entre distintos objetos de estudo apresentam-se 
como possibilidade de crítica aos próprios modelos de urbanismo adotados pelos 
programas de governo no Brasil e, sobretudo, como potência criativa na produção 
de uma outra cidade e de outros modos de fazer urbanismo e de narrar sua história.

Propõe-se, portanto, traçar relação entre o ideário político brasileiro entre os 
anos 1930 e 1960, através de políticas e prática urbanísticas, relacionadas ao tema 
da criança e da infância. Na construção dessa nebulosa constituída por diversos 
projetos, eventos, atores sociais e outros fatos relevantes, propõe-se o debate entre 
três objetos de estudo: 1) as Bibliotecas e Parques Infantis (1935-1938), projeto do 
Departamento de Cultura e Recreação da Municipalidade de São Paulo, sob direção 
de Mário de Andrade, na gestão do prefeito Fábio Prado; 2) a tese “O Urbanismo e 
a Criança”, escrita e apresentada no I Congresso Brasileiro de Urbanismo, no Rio de 
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Janeiro (1941), pela jornalista e escritora de literatura infantojuvenil Raquel Prado 
e; 3) o livro de literatura infantil “Tia Margarida vai a Brasília: história para alguém 
contar às crianças” (1959), do escritor Jayme Martins.

Nestes três objetos – ou narrativas urbanas –, notam-se diferentes tentativas 
de construção de ideários modernos brasileiros entre os anos de 1930 e 1960, 
a partir da tentativa de manutenção de uma noção moderna, adulta e europeia 
de “infância” brasileira, observadas tanto nos projetos das bibliotecas e parques 
infantis do Departamento de Cultura e Recreação da Municipalidade de São Paulo, 
chefiado por Mário de Andrade; quanto na cidade higienista para os pobres, 
idealizada pela criança, na tese de Raquel Prado; e, finalmente, na tentativa de 
construir um nacionalismo baseado no civismo, no patriotismo e na brasilidade, 
sugerida e sublinhada pela alusão a episódios e grandes heróis brasileiros, em 
defesa da mudança e construção da nova capital Brasília, através do livro infantil 
de Jayme Martins.

Como hipótese desta pesquisa, a partir da investigação dos objetos de estudo 
apresentados, pretende-se investigar de que forma, a partir de uma moderna noção 
de infância (baseada no controle dos corpos, da imagem da “esperança” ou de um 
vir-a-ser futuro útil), o campo do urbanismo no Brasil reagiu e contribuiu para a 
construção dos ideários políticos entre os anos 1930 e 1960, através de políticas 
e prática urbanísticas, relacionadas ao tema da criança e da infância. É o debate 
entre estes objetos de estudo que interessa e possibilita questionar e experimentar 
outros modos de pensar, fazer e narrar a história do urbanismo moderno no Brasil, 
sobretudo a partir da articulação entre os campos historiográfico, literário e do 
próprio urbanismo enquanto disciplina. A criança, como possível construtor de 
articulações entre campos, discursos e práticas heterogêneas, ajuda a romper 
barreiras, sobretudo em formas já consolidadas da construção historiográfica do 
urbanismo.

Desta forma, o debate acerca do movimento moderno em arquitetura e urbanismo 
no Brasil se pauta tanto num recorte temporal delimitado (entre 1930 e 1960), 
quanto no embate (convergências ou divergências; similaridades ou oposições) 
entre formas de pensar, práticas projetuais, fatos e eventos, chamando a atenção 
para a circulação sistêmica de dados entre determinados círculos urbanísticos, 
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construídos e constituídos também por profissionais de outras áreas de 
conhecimento. A formação de vastas redes de conhecimentos que atuam de 
maneira complexa, estabelece condições de possibilidades para a emergência 
de novos entendimentos sobre a circulação de ideias no campo do urbanismo 
brasileiro, muito mais do que as próprias ideias e/ou projetos em si, construídos, 
imaginados e não necessariamente realizados.

Neste momento do doutorado, foi realizado entre os dias 02 a 15 de dezembro 
de 2019, uma pesquisa em arquivos nas cidades do Rio de Janeiro (IBGE, 
Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro e Inventário de documentos 
da Universidade do Distrito Federal) e de São Paulo (Centro Cultural São Paulo e 
Instituto de Estudos Brasileiros), através do Edital Estágio Doutoral 2019 da Pró-
Reitoria de Ensino de Pós-Graduação (PROPG) da UFBA. A pesquisa pretende, a 
partir deste primeiro contato dos objetos de estudo com os arquivos dos autores 
e das instituições envolvidas nesse processo, entender de que forma contribuem 
para a construção e consolidação do campo do urbanismo no Brasil, nessa relação 
entre este e o ideário político vigente no país naquele dado momento.
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DEssubstancialização do sujeito e cidade nos anos 90 

Sob um viés transdisciplinar, a pesquisa está apoiada na investigação da 
dessubstancialização do sujeito e cidade na produção narrativa ficcional da década 
de 90 e, por conseguinte, nas teorias pós-modernas disseminadas no período.  

Esse recorte cronológico foi sugerido em virtude de uma inquietação despertada a 
partir da leitura de alguns estudiosos do campo literário tais como Renato Cordeiro 
Gomes (1997), Beatriz Resende (2002), Robert Pechman (2007) que acreditam na 
complexificação da categoria espacial na produção ficcional nacional situada nos 
anos 80 e 90. Para tais autores existe uma tendência, nas narrativas desse período, 
em produzir cidades cada vez mais mundializadas, desreferencializadas que passam 
a abrigar personagens desenraizados, bem como não há compromisso desses 
com as marcas localistas. Tendo por base essa perspectiva, a cidade apresentada 
na narrativa passaria a ser “[...] qualquer cidade e nenhuma ao mesmo tempo” 
(Gomes, 1997).

Sintomática, nesse sentido, é a obra de João Gilberto Noll e Sérgio Sant’Anna, que 
apresentam como temáticas recorrentes a fragmentação do sujeito, um erotismo 
exacerbado, o esfacelamento das relações interpessoais e o contexto citadino em 
constante diluição. Diante disso, o estudo propõe se debruçar sobre a narrativa 
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“Hotel Atlântico” (1989), de João Gilberto Noll, e da obra “O monstro” (1994), 
de Sergio Sant’Anna, entendendo, nesse momento, que a literatura atua como 
mais uma ferramenta de análise do sujeito e cidade, compreendidos aqui como 
entidades dessubstancializadas. 

No primeiro, Noll exibe um personagem desenraizado tanto sob o aspecto físico 
do lugar, na medida em que o personagem está sempre em trânsito, quanto no 
que concerne do perfil sócio histórico do sujeito protagonista que não tem nome, 
identidade revelados, a única informação transmitida ao leitor do romance é a de 
que o protagonista é um ex ator. Ademais, as sociabilidades estabelecidas entre o 
protagonista e outros personagens são efemeramente criadas. Esse esvaziamento 
emocional pode ser ressaltado quando o personagem afirma: “Eu não guardo nada 
comigo” (Noll, p.41) conotando a ideia de que não há possibilidade para lembranças, 
preservar algo, tudo se direciona para a ação momentânea do presente, sem fim 
ou destino.

Já a produção de Sérgio Sant’Anna, “O monstro”, traz uma coletânea de três 
contos: Uma carta, O monstro e As cartas não mentem jamais. As narrativas 
estão entrelaçadas pela temática erótica, pela banalização das relações sexuais e 
apresentam, por sua vez, sujeitos dispersos, que tem predileção por ver a cidade 
de cima “[...]contemplar, à distância, suas luzes. Observam o espaço urbano com 
um olhar periférico, que tanto pode partir da janela dos hotéis quanto de dentro 
de um automóvel com o vidro fechado” (Figueiredo, 1999). Desse modo, observa-
se um desprezo por qualquer tipo de vínculo seja ele afetivo ou de pertencimento 
ante a cidade.

Além das narrativas ficcionais apontadas, há um interesse, no referente estudo, em 
analisar, portanto, quais teorias pós-modernas em voga nos anos 90 que, a priori, 
se colocavam como teorias de caráter transgressor, combativo, mas que vão passar 
a produzir/reproduzir um discurso homogeneizante do sujeito-cidade? Tendo em 
vista que é na década de 90 que são publicados livros como “Modernidade líquida” 
(1999), de Zygmunt Bauman, “Pós-modernismo ou a lógica cultural do capitalismo 
tardio”(1997) de Fredric Jameson e o manifesto datado de 1995, de Rem Koolhaas, 
intitulado “Cidades Genéricas” que embasaram e alimentaram  o discurso pós-
moderno. 
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 Ademais, busca-se investigar o que os literatos estão lendo naquele momento que 
faz com que os dizeres sobre as cidades sejam semelhantes? Sob essa perspectiva, 
é possível inferir, inicialmente, que a construção do binômio “sujeito-cidade” nas 
narrativas venha a ser uma forma de agudizar, reverberar a representação imagética 
de cidade difundida pelas teorias da época?
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Esta pesquisa emerge de questões relacionadas ao urbanismo, à história das 
cidades, à música popular, à poesia cantada, ao sujeito, ao habitante da cidade. 
Propõe-se uma desconstrução da visão de cidade sob sua perspectiva disciplinar – o 
urbanismo -, o qual, na contemporaneidade, por vezes visa uma lógica homogênea 
de constituição das cidades, ignorando a multiplicidade de seus pertencentes, 
estando, predominantemente, ligada aos interesses do capital, sejam eles em 
formato imobiliário, político, turístico, empresarial, entre outros. A análise proposta 
parte da premissa de que as cidades, assim como o ser humano, se constituem e 
reconstituem por redes de subjetividades e práticas, que estão constantemente em 
movimento e, assim, sendo reformuladas incessantemente.

Quando se fala em subjetividade é preciso pensar em algo diverso, heterogêneo 
e complexo em suas conexões. O sujeito se constitui através de uma experiência 
íntima e não descolada das relações com o mundo. 

“Ao nascer, o homem é inserido em uma ordem humana que 

sujeito, urbanidade e canção:

Tom Zé do período de 1968–1979
as redes de subjetividade a partir das canções de Caetano Veloso e
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lhe é anterior, uma ordem social na qual ele adentra através da 
linguagem e da família. Assim, a história do sujeito o antecede por 
um mito familiar que passa a recobri-lo a partir de seu nascimento 
e através da linguagem - linguagem que é, em essência, sempre 
equívoca e passível de múltiplas interpretações”. (TOREZAN; 
AGUIAR, 2010, p.533)

Desta forma, o sujeito é sempre visto como um corpo-no-mundo, empurrado e 
constituído pelo outro. Nesse lugar, inacabado entre as interferências internas e 
externas, que se inventa uma experiência humana singular. Lacan demonstra isto 
no Seminário “A Angústia” (1963) e utilizando a “Banda de Moébius”1 nos convida a 
colocar o imaginário pelo avesso. Assim, demonstra que a subjetividade é um devir, 
e está aberta às interferências, se constituindo no momento presente nesse eterno 
devir-outros.

A partir dessa compreensão, pensa-se a cidade. Ora, se o sujeito é constituído 
em um a priori de si mesmo, então a cidade também é um impulsionador desta 
subjetivação; entretanto, ao mesmo tempo este sujeito, individual e coletivamente, 
é quem constitui as cidades. Daí a dialética “é a cidade que habita os homens ou 
são eles que moram nela?”2 tem fundamental importância para a compreensão de 
cidade proposta nesta pesquisa.

Nos deparamos hoje com cidades cada vez mais dominadas por processos de 
homogeneização. Na crença de que exista um padrão urbano a ser seguido 
se engessa a cidade, não por acaso a sociedade tem se tornado cada vez mais 
desconectada de sua história, tal engessamento urbano reverbera em um 
distanciamento entre sujeito e lugar, podendo potencializar a característica de 
individualização e alienação da modernidade e pós modernidade apontada por 
Jameson (1985). Por que, na subjetividade humana, “aprisionar” as cidades, se o 
ser humano tem como características ambivalências e singularidades em constante 
movimento de reconstituição subjetiva?

Ítalo Calvino (1990, p. 24) traz que “uma paisagem invisível condiciona a paisagem 
visível”. Entende-se que as paisagens invisíveis são toda a rede de signos que se 
traz da constituição enquanto sujeito, a cada novo olhar sobre a cidade, projeta-
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se ali as referências de todas as outras cidades já vivenciadas, e ainda, de tudo o 
que se contou sobre esse “novo” lugar, das fotografias, da poesia, dos cheiros, das 
narrativas, das músicas.

Para esta pesquisa, volta-se à música como narrativa estética de cidade. E a 
música, analisada aqui em sua forma canção, é algo que interfere diretamente na 
subjetividade humana, ela rege a cultura de cada povo.

“...a canção é uma expressão artística que contém um forte poder 
de comunicação, principalmente quando se difunde pelo universo 
urbano, alcançando ampla dimensão da realidade social. [...] a 
canção e a música popular poderiam ser encaradas como uma 
rica fonte para compreender certas realidades da cultura popular 
e desvendar a história de setores da sociedade pouco lembrados 
pela historiografia”. (MORAES, 2000, p.204)

Trata-se de buscar na canção popular diferentes perspectivas sobre um mesmo 
lugar, uma mesma cidade. Pretende-se colocar a contrapelo o urbanismo, e 
é através da canção popular que se busca encontrar esse outro olhar, essa 
fenda, esse apontamento crítico de cidade/história/política. Se voltar, assim, ao 
entendimento e à formatação do ser humano em sociedade enquanto agente ativo 
nas transformações urbanas. Considera-se, então, que colocar em relação música, 
cidade e sujeito resultará, sob ampla perspectiva interdisciplinar, um fecundo 
exercício de possíveis cenários de coexistência.

Como a música, em sua composição sonora e poética, pode abrir uma fissura de 
ressignificação do espaço urbano? Como, através da poesia cantada, entender 
os apontamentos críticos sobre a relação de homogeneização das cidades, e sua 
contribuição para a formação de uma “consciência heterológica”3 de cidade? De 
que forma a narrativa musicada coloca em existência urbanidades distintas e 
constroem modos de vida urbana? Existe nas canções a relação de uma experiência 
urbana partilhada?

Pensando sob tais inquietações teóricas volta-se para as cidades brasileiras de São 
Paulo - SP e Salvador – Ba, entre os anos de 1968 e 1979, por meio das composições 
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de Caetano Veloso e Tom Zé. Serão analisados oito álbuns: Grande Liquidação 
(1968), Se o Caso é Chorar (1972), Todos os Olhos (1973), Correio da Estação 
Brás (1978), de Tom Zé; Jóia (1975), Muitos Carnavais (1977), Muito – Dentro da 
Estrela Azulada (1978), e Cinema Transcendental (1979), de Caetano Veloso. Além 
disso, os livros e narrativas memorialistas, “Verdade Tropical” de Caetano Veloso e 
“Tropicalista Lenta Luta” de Tom Zé, embasarão as análises das canções, auxiliando 
em sua compreensão histórica contextual.

Tais escolhas se deram pois ambos os compositores saem de Salvador, vindos 
do interior da Bahia, e chegam no Sudeste, mais precisamente em São Paulo. A 
lógica metropolitana de São Paulo, quando comparada com a capital baiana - que 
carrega, ainda hoje, resquícios de uma província -, impacta em sua grandiosidade, 
na priorização do capital, entre outras características da capital paulista. Além disso, 
o recorte temporal se trata de um período de intensa represália, pois se estava sob 
o regime da ditadura militar, pós ato inconstitucional AI5 (1968-1978), o qual tem 
por característica principal ser a expressão mais dura da ditadura. Também é um 
período que sucede a Tropicália (1967-1968), movimento artístico que se colocava 
de forma radical para desestabilizar a imposição burguesa de padrões de vida, e 
pôs em existência o popular, a massa, a vida cotidiana sem restrição ou distinção, 
questionando o conservadorismo e a tradição. Neste contexto, compreender como 
essas duas cidades são apontadas, friccionada, tensionadas, postas em evidência na 
canção dos compositores, e, a partir de aí, criar uma reflexão destas urbanidades.

NOTAS 

1.   Figura topológica criada pelo matemático e astrônomo August F. Moébius em 1858, quem 
demonstra que uma superfície permanece invariante quando sofre uma deformação contínua, 
não distinguindo a noção de opostos/avessos, se subverte em uma superfície unilátera.

2.   Título do artigo de Nelson Brissac Peixoto e Paulo Sérgio Rouanet. Ver em PEIXOTO, Nelson 
Brissac; ROUANET, Sérgio Paulo. É a Cidade que Habita os Homens ou são Eles que Moram 
Nela?: História Material em Walter Benjamin “Trabalho das Passagens”. São Paulo: Revista USP, 
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3.   Segundo Washington Drummond, pela ótica do conceito batailliano, a heterologia é um 
conceito paródico que ironiza os sistemas fechados, equilibrados, que buscam a perfeição 
na substancialização das formas; sendo uma espécie de resíduos, restos não assimiláveis, por 
vezes abjetos, que rompem com as composições homogêneas, marcadas pela inexorabilidade. 
Ver Washington L. L. Drummond, “A Escrita Literária: Heterologia, Despesa e os Dispositivos 
Estatais”, in anais do XIII Congresso Internacional ABRALIC, Campina Grande, UEPB/UFCG, 
2013. <http://www.abralic.org.br/anais-artigos/?id=594>
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