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Resumo: Colocaremos em questão a possibilidade do andar pela cidade constituir 

um modo de relação com a cidade que compreende um engajamento sensorial. 

Nesta perspectiva o tempo presente envolve o corpo-andante num jogo onde ele 

se depara com vestígios históricos e demarcações do passado, confrontando 

impressões diacrônicas e percebendo a arquitetura em relação à escala corpórea, 

em tempo-real. As relações sensíveis que podem atravessar este jogo vão 

encadear-se no exercício de atravessar o horizonte modernista do centro de 

Salvador, situando percepções labirínticas neste território. Este estudo - focado no 

estado corporal do pesquisador em percurso - permite localizar a espessura 

coreográfica em meio à dinâmica urbana. Manuseando o ‘Guia da Arquitetura 

Moderna em Salvador’ como coordenada para a realização de percursos 

exploratórios por entre endereços apontados pelo DO.CO.MO.MO como marcos 

da capital baiana, incorporamos a linguagem do vídeo para realizarmos outros 

registros destes mesmo locais,  exercitando uma alternativa à cartografia instituída 

enquanto inventário. Estes percursos incitaram diretamente o diálogo da 

arquitetura com o entorno, vinculando, sob parâmetros performativos, arquitetura e 

presença/ausência humana. A pesquisa articulada em texto é, portanto, 

complementada e desdobrada por um conjunto de vídeos acessíveis por meio de 

uma plataforma da web. 
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Abstract 

 

WALKED CITY + WITNESSED ARCHITECTURE: 
PERFORMANCES IN SALVADOR MODERNIST HORIZON 

 

 

This article discuss the possibility of walk through the city be a way to grasp 

the urban space and the comprehension of sensorial enrollment. In this view, the 

real time envolves the walker-body in a game which it discover historic traces and 

past demarcations, confronting diachronic impressions and noticing the 

architecture in relation of the body. The sensible relations in this game can 

organize in the exercise of witness the modernist architecture but also can let it 

affect the actuality. This process – focused in the walker researcher body state – 

localizes choreographic component in urban space. Taking as reference the ‘Guia 

da Arquitetura Moderna em Salvador’ (guide of modern architecture in Salvador) 

as a material for a realization of exploratory routes through buildings indicated by 

DOCOMOMO in Bahia capital, extending its indications through the video 

language. This routes become visible the relation of architecture and environment, 

the video propose, in this way, a performative methodology of research and urban 

documentation, a complementation of the following text.  
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l . Introdução 

 
“Quero possuir os átomos do 
tempo. E quero capturar o 
presente que pela sua própria 
natureza me é interdito” 

Clarice Lispector 
 

A proposição aqui desenvolvida traz em seu título um detalhamento que, 

em seu princípio, indica um traço reflexivo que prefigura o agenciamento e a 

possível vinculação entre cidade e presença; percurso e arquitetura. 

Intencionalmente, o signo da adição ‘+’ introduz a idéia de uma operação que 

acontece por meio do gesto de percorrer a cidade colocando em relação escala 

corpórea e escala arquitetônica. 

Essa operação desenvolve-se enquanto um modo de apreensão da 

contemporaneidade urbana que é resultante de diferentes camadas, justamente 

porque ao andar nos remetemos a uma temporalidade imediata que, no entanto, 

confronta o tempo-real e as imagens da cidade historicamente formada. Do 

confronto entre o movimento do percurso e a sedimentação da arquitetura 

iniciaremos um diálogo acerca dos gestos urbanos na construção de sentidos 

sobre o horizonte modernista. Pensar esta operação torna-se possível também se 

situamos uma atitude de interação com a paisagem: o movimento corporal 

desencadeado pelo andar, o deslocamento entre lugares, nos atravessamentos do 

espaço público, na reverberação do corpo na imagem da cidade. 

Se reconhecermos no ‘Guia da Arquitetura Moderna em Salvador’, 

publicado pelo DOCOMOMO1, os detalhes de uma paisagem herdada2, 

observaremos certas imagens que deram corpo à modernidade soteropolitana. 

Trabalhamos com a idéia de que ali estariam endereçados alguns pontos de um 

roteiro prenhe de possíveis interações, para além de um inventário estanque. A 

virtualidade da paisagem modernista em Salvador encontraria atualidade no 

movimento de transformar o guia em um objeto cartográfico interferido. 

Operando deste modo, os processos urbanos contemporâneos abrangem 

a constituição heterogênea do urbano no embate temporal que a arquitetura 

propicia. Neste aspecto poderíamos falar do espaçamento entre temporalidades e 

observar uma cidade nordestina repleta de depoimentos de épocas, compreender 

                                                
1 Manuseamos a versão 2008, elaborada por PAZ, Daniel; CARVALHO, Juliano; BIERRENBACH, Ana Carolina; 
MENDONÇA, Dafne M. GALVÃO, Anna Beatriz e NERY; Juliana C. Imagens: Arquivo DOCOMOMO Bahia/UFBA. 
2 A relação com a produção arquitetônica do movimento moderno através da noção de herança remete às discussões 
de Alessia de Biase (ENSA - Université Paris-Beleville), durante o curso “Apreensão da cidade contemporânea”, 
realizado no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo/UFBA em 2009. 
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a duração de alguns endereços em detrimento da ruína de outros e, 

principalmente, a conservação de algumas “espacializações do tempo” 

(DERRIDA, 2006, p. 135). 

A relevância deste exercício perpassa uma abertura performativa sobre a 

documentação da cidade, lança olhares que repousam sobre a paisagem e 

convidam o corpo inteiro a uma posição relacional. Assim, o movimento do 

percurso e a pausa constituinte da arquitetura problematizam a leitura do guia 

arquitetônico e são instâncias integrantes da dimensão sinestésica do urbano. 

Trata-se de desvendar as seguintes questões: como é andar pelo Centro da 

cidade de Salvador guiado por um roteiro? Quais as relações possíveis no 

encontro entre corpos-arquiteturas? Como se constituem sensações específicas e 

modos de contato? 

A localização da herança moderna em Salvador é avaliada, portanto, por 

meio de percursos exploratórios, que podem ser situados no âmbito da subversão 

da ordem disciplinar do urbanismo. Desenvolvemos uma abordagem que instala 

uma visão diacrônica do urbano, no intuito de podermos encarar a herança 

modernista da Bahia - sobre a qual pesa uma datação bastante sedimentada - 

com as lentes da contemporaneidade. 

 

 

ll . Corpo-andante 

 

A caracterização da abordagem aqui relatada trata de apontar uma 

possibilidade de aperfeiçoamento de diálogos partindo-se de uma operação 

perceptiva que produz um posicionamento perante a justaposição de formas 

urbanas e recorre à experimentação, à elaboração de diálogos performativos. 

Abordaremos a performatividade por meio do engajamento do corpo-andante – um 

personagem-conceitual que se movimenta durante a pesquisa no intuito de 

investigar fragmentos da cidade sob a óptica da locomoção primordial. Ao fundo, 

persiste o comprometimento político que nos estimula a pensar a tensão entre as 

formas arquitetônicas e o movimento urbano em atividade contínua. 

O estudo do movimento humano colabora certamente com esta 

investigação, como no caso de Berthoz (1997), que nos apresenta um amplo 

panorama sobre o movimento do corpo humano, seu funcionamento e como sua 

interação com o mundo. O posicionamento espacial do corpo acontece, conforme 
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nos explica o autor, através de um sistema de captação sensorial que participa do 

“sentido do movimento” integrado à propriocepção - uma especificidade do 

sistema nervoso que permite nos localizarmos segundo distâncias, proximidades, 

profundidades. 

A propriocepção funciona diferentemente de acordo com o ambiente. Se 

precisamos nos locomover num quarto escuro este sentido é ativado para a 

realização do trajeto e nos dá condições para sentirmos possíveis obstáculos 

antes de um choque. Aquilo que Berthoz (1997) denominou de “sentido do 

movimento” alude a um sexto sentido, ou seja, a um sistema suplementar onde 

mais de um sentido são acoplados simultaneamente seja para locomoção, 

orientação e ou gestualidade. 

De outro lado, considerando o argumento de Careri (2003), andar pela 

cidade é uma ação que vincula o corpo na exploração ambiental e que pode 

desembocar numa “prática estética”. Nesta abordagem, emerge uma dimensão 

nômade do meio geográfico que valoriza sobremaneira o poder-mover: o corpo vai 

geografando por meio do caminhar, traçando percursos e atravessando coisas e 

lugares, um ato simbólico - sempre em gerúndio - de transformação da paisagem. 

Os percursos urbanos incluem uma série de ações que recentemente começaram 

a fazer parte de trabalhos artísticos, “estas ações poderiam converter-se em um 

útil instrumento estético com o qual explorar e transformar os espaços nômades 

da cidade contemporânea” (CARERI, 2003, 19). 

A genealogia do corpo-andante joga com Marcel Duchamp e sua tela “Nu 

descendo a escada” de 1913, para chegar às deambulações dadaístas e as 

teorias da deriva situacionista que marcaram o caminhar como uma manifestação 

anti-arte. Mais recentemente, no campo coreográfico, o corpo-andante situa-se no 

contexto de expansão de campo da dança contemporânea à medida que esta se 

interessa em estabelecer diálogos com suas imediações e interferir em realidades 

sociais e políticas que extrapolam o interior dos teatros. 

Nesse ponto demonstra-se uma convergência entre as ciências cognitivas, 

que Berthoz (1997) nos apresenta, a arte contemporânea, mais especificamente 

as artes performáticas, e pesquisas urbanas de natureza transdisciplinar. 

Mapeamentos produzidos por meio do andar revelam como algumas ações 

ordinárias e cotidianas são fortemente marcadas por teores geográficos que 

qualificam a experiência urbana3. Há neste vetor convergente a motivação do 

                                                
3 Confira Marquez (2009). 
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poder-mover, além do desprendimento da pseudo-necessidade automobilística e 

do engajamento na experiência imediata do urbano. 

 Em consonância com Farguell (2001), a gestualidade dos percursos 

urbanos não seria, portanto, somente o movimento dos corpos, mas o ato da sua 

desfiguração, que expõe a cidade às operações da différance e, por isso, imprime 

também novas cenas do movimento, desestabilizando-a como uma realidade 

fechada. Subterrâneo a esse entendimento, há o risco dos percursos urbanos nos 

levarem à subversão da estabilidade dos pontos de vista. 

De fato, essa desestabilização participa de um trânsito contínuo entre o 

campo da macropolítica e da micropolítica: 

Do lado da macropolítica estamos diante das tensões dos conflitos no 
plano da cartografia do real visível e dizível (plano das estratificações 
que delimitam sujeitos, objetos e suas representações); do lado da 
micropolítica estamos diante das tensões entre este plano e o que já 
se anuncia no diagrama do real sensível, invisível e indizível (plano 
dos fluxos, intensidades, sensações e devires) (ROLNIK, 2010). 

 

Desse modo, a performance caracteriza a órbita do percurso à medida que 

compreendemos que o corpo está fluindo num ambiente de possibilidades 

imediatas. O andar expõe o gesto, um “meio sem fim”, como exibição da 

medialidade: “o processo de tornar os meios visíveis enquanto tais” (AGAMBEN, 

2007, p.63). Talvez, nessa altura, um guia desdobre-se em outro objeto, que não 

indicará uma realidade substancial como se andássemos de um ponto A para um 

ponto B; pelo contrário, o desdobramento do incessante corpo-a-corpo com o 

horizonte onde a arquitetura modernista, detalhadamente documentada, coexiste 

com as deformações de seus dispositivos. 

 

 

lll . Objeto CoreoGeográfico 

 

 Finalmente, ao fabricarmos registros em vídeo e acoplarmos, nesta 

linguagem, corporalidades à arquitetura, enxergamos uma descontrução - no 

sentido trabalhado por Jacques Derrida - do guia que incitou nossos trajetos: 

tensionando os limites internos da cartografia por meio da sensação de movimento 

delineamos outros contornos sobre o horizonte modernista. A narrativa visual que 

foi produzida pelo corpo-andante traz ao universo do mapa o movimento do acaso, 

tocando a sensação de tempo real e a vertigem latente na paisagem. Exatamente 

aquilo que não tem lugar no guia do modernismo, a saber, a fronteira entre 
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ausência e presença de corpos, marca as imagens que capturamos com 

intensidade. 

A paisagem, vista entre fractais, remodela a concepção historiográfica. 

Nesta visão, 

[...] pelo acoplamento de corpos externos à paisagem encontrada – e 
logo condenada ao abandono-, um espaço dinâmico se forma, na 
condição instável da subordinação mutua e da entropia: medida da 
desordem natural e da imprevisibilidade da relação. Tal linguagem 
incompleta estará sempre em construção: é tradução do desejo de 
pronuncia das fronteiras, dos limites do tempo deformando a realidade, 
da costura subjetiva e lentamente violenta traçando a sua 
compreensão (MARQUEZ, 2008, p. 45). 

 

Correlacionado ao guia que respalda uma atitude engessada do 

urbanismo, o conjunto de vídeos fabricados emerge como parte uma alternativa de 

apreensão da cidade, ocorrendo paralelamente ao modo tradicional de 

documentação urbanística e incorporando uma enunciação performativa “que não 

se limita essencialmente a transportar um conteúdo semântico já constituído, 

guardado por seu próprio visar a verdade” (Derrida apud WOLFREYS, 2009, p. 

40). 

Dialogando com Schwartz (2010), a noção de coreogeografia conceitua o 

alcance dessa pesquisa, 

[...] uma reflexão sobre o deslocamento espacial e geográfico do 
corpo, de seu movimento entre as coisas e as idéias, desenvolve-se a 
hipótese do que também pode ser considerado como dança – não 
somente uma simbologia criada por metodologias do movimento, mas 
uma coreografia de impressões. 

 

Usando uma câmera portátil, posicionada em relação às pernas, instalou-

se um processo criativo onde a imagem varre os espaços navegando sem um foco 

rígido. Do ato de caminhar às edições, o horizonte da modernidade no centro de 

Salvador esteve intensamente habitado pela reminiscência, pelo conflito entre o 

lugar de origem da arquitetura e sua configuração atual. Uma dimensão 

fantasmática aponta o interstício sensorial que nos sonda todo momento mas que, 

no entanto é constantemente ignorado pela ordem cartográfica. Preenchendo 

corredores vazios e silenciosos, esbarrando em fragmentos arruinados, a 

linguagem do vídeo compõe uma camada coreográfica dos espaços. 
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Na visita ao Teatro Gregório de Matos4, um dos marcos da passagem de 

Lina Bo Bardi pela Bahia, as fronteiras da ficção se desfizeram no encontro do 

corpo desacordado que parecia intencionalmente posicionado para a janela-

buraco na parede: o sono como prevalência daquele lugar diz algo a respeito de 

um sonambulismo que atravessa o tempo. Ali, naquele teatro sem uso, a vida 

ordinária organizou a metáfora mais direta do diálogo corpo-arquitetura que 

perseguíamos. No funcionário que se horizontalizou solitário e habitou, com seu 

recolhimento, o vazio modernista a presença inquieta da câmera foi ignorada. 

Na entrada do Palácio dos Esportes retornam os corpos desacordados ao 

lado do pórtico de acesso, trazendo consigo o sentimento da desaceleração. Uma 

entrega à gravidade do mundo transparecendo a desimportância das coisas 

banais. Esses corpos que ali dormiam ganham lugar na pregnância da vida nos 

objetos sedimentados, como presenças envoltas de ausência. De fato, conclui-se 

que a obliteração que recai sobre o movimento moderno repercute no estado 

corporal dos seus habitantes. 

No exercício de filmar para ver, múltiplas sensações impregnaram-se aos 

endereços que, apontados no guia do modernismo, permanecem estáticos e 

ensimesmados5. E se pensarmos em definir, tangendo uma consideração final, a 

contribuição dessa pesquisa ao debate proposto por este seminário, talvez nos 

enveredemos pela chance de produção de subjetividades sobre as cartografias 

tradicionais do centros urbanos: a idéia de que a cartografia não somente é um 

modo de representar a cidade mas também de produzir uma relação subjetiva 

com a cidade. O exercício de caminhar num horizonte de traços já antigos e 

repletos de memórias ganha, nesse modo-mapa, o sentido de uma trajetória 

anônima, que perscruta espaços de passagem reparando texturas e deformações. 
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