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Apresentação 
 
 O II SEMINÁRIO DE ARTICULAÇÃO [Laboratório Urbano] vem con-
solidar um processo que começou no nosso I SEMINÁRIO DE ARTICULA-
ÇÃO [ COOPERATIVA DE ORIENTAÇÃO ] em 2009. 
 No primeiro seminário buscávamos nos entender enquanto grupo. 
Começamos como uma pequena cooperativa de orientação de trabalhos 
desenvolvidos no PPG-AU/UFBA, em torno dos professores Paola Berens-
tein Jacques e Pasqualino Magnavita e, fomos envolvendo tantas pessoas 
pelo caminho que, nos tornamos um grande grupo com diferentes interes-
ses. Em comum havia uma certa sensibilidade partilhada em relação ao 
objeto de estudo de todos: a cidade contemporânea.  
 Mas como nossas diferenças poderiam fazer, de nós, um grupo? Fi-
zemos um pequeno exercício e só de questões compartilhadas entre uns e 
outros haviam mais de vinte:  
 
1.Abertura do campo do urbanismo circulação/troca entre disciplinas 
 
2.Imagem como forma de pensar e produzir a cidade nem representação nem ilus-

tração 
 
3.Tensionamento da questão da cartografia crítica/ampliação da noção de carto-

grafia clássica 
 
4.Dimensão estética como forma de problematizar o urbano pensar o urbano atrav-

és/com as artes 
 
5.Imagem como forma de espetacularização- crítica ao processo de estetização/

consumo do urbano 
 
6.Formas e modos não-planejados de apropriação do espaço urbano que interfe-

rem no espaço planejado 
 
7.Trabalhos artísticos como possibilidade de abordagem/apreensão da cidade 
 
8.Ações e experiências corporais e cotidianas na esfera pública 
 

 
9.Rua/espaço público como território instável 
 
10.Tensionamento entre modos de habitar e de apropriação do espaço 
 
11.Práticas dos "personagens" urbanos (sujeitos/atores e autores) que se apro-

priam e transitam pelo espaço público/ruas: sem teto, ambulantes, cata-
dores de lixo, capoeiristas, artistas/"performers", turistas, etc. 

 
12.Micro-resistências urbanas x espaços hegemônicos/espetacularizados 
 
13.Cartografias das práticas culturais urbanas que tensionam hegemonias 
 
14.Questionamento da idéia de identidade cultural 
 
15.Questionamento do papel do arquiteto-urbanista na construção da cidade/da 

idéia de cidade/ pensamento urbanístico 
 
16.Práticas e ações cotidianas x patrimonialização das culturas/espaços urbanos 
 
17.Configurações temporárias de territorialidade-relações entre tempo/território/

movimento 
 
18.Relação entre poderes/saberes e produção de subjetividades 
 
19.Questionamento do urbanismo (disciplina/ instituição) enquanto saber/poder 

hegemônico/instrumento de regulamentação 
 
20.Relação entre construção de territórios e construção de subjetividades - pro-

cessos de subjetivação 
 
21.Tensionamento entre micro e macro políticas 
 
22.Apreensão da cidade contemporânea, do espaço público, com foco no corpo 

e no movimento 
 
23.Relação/Co-implicação entre corpo e cidade, cidade na escala do corpo 



 

 
24.Questionamento das categorias formal/informal, planejado/não- planejado 
 
25.Movimento como possibilidade de compreensão e ação dinâmica/nômade da 

cidade e do urbanismo 
 
26.Problematização da noção de história/historiografia do urbanismo/espaços ditos 

históricos 
 
 Neste primeiro encontro apresentamos estas questões e os nossos 
trabalhos individuais aos nossos convidados e lhes perguntamos: afinal, 
somos um grupo? Contamos com o privilégio da contribuição (diga-se de 
passagem, muito generosa) dos olhares singulares dos nossos convidados 
Alessia de Biase (LAA/ENSAPLV), Ana Clara Torres Ribeiro (IPPUR/UFRJ), 
Fabiana Dultra Britto (PPGDança/UFFA), Fernando Gigante (PPG-AU/ I-
HAC /UFBA), Margareth Pereira da Silva (PROURB/UFRJ) e Pasqualino 
Magnavita (PPG-AU/UFBA), que realizaram conosco a (re)estruturação do 
nosso pequeno grupo. 
 Eles nos viam como grupo? Alguns sim, outros não.  Mas insistimos 
em fazer nossas diferenças se encontrarem e hoje estamos organizados em 
três linhas distintas de experiências metodológicas e propositivas: 
 

 Historiografia e Pensamento Urbanístico 
 
Dedicada à pesquisa historiográfica, busca mapear as redes complexas que cons-
truiram e ainda constroem o pensamento urbanístico. Exercita-se uma teoria da 
história que, apesar de construir uma cronologia, suspeita da visão linear, contí-
nua, 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 no-
ções como transferência, modelo e/ou influência e busca-se cartografar as resis-
tências ao pensamento urbanístico hegemônico. Seu objetivo geral é contribuir 
para uma melhor compreensão da circulação das idéias urbanísticas. 

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 cate-
gorias 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.  
. 
 

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 dissen-
sos 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 ques-
tões urbanas. 

.  



 

 Institucionalmente nos organizamos como um Grupo de Pesquisa 
cadastrado no CNPq [DGP/CNPq], sendo parte da linha de pesquisa 
“Processos Urbanos Contemporâneos” do Programa de Pós-Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da Universidade Fe-
deral da Bahia [PPG-AU/FAUFBA].  
 Agora, realizando o II SEMINÁRIO DE ARTICULAÇÃO já como Labo-
ratório Urbano e não mais Cooperativa de Orientação, pretendemos com-
partilhar com nossos convidados os trabalhos de pesquisa que estão em 
andamento, realizando o exercício que habituamos a fazer na cooperativa 
de orientação: expor nossos trabalhos, escutar as críticas - sejam elas quais 
forem e defender nossos pontos de vista. Este exercício de livre pensar, 
expressar e criticar é que nos fez ser o grupo que somos e é para isso que 
estamos nos encontrando, novamente. 
 

LABORATÓRIO URBANO.  
 
 

PROGRAMA SEMINÁRIO DE ARTICULAÇÃO 
 
6/12  Segunda 
 
09:00- Abertura  
 
Historiografia e pensamento urbanístico 
 
09:30 -Cronologia  
09:45 -Clara Pignaton  
 
Estética, corpo e cidade 
10:00 -Priscila Lolata  
10:15 -Milena Durante 
10:30 -Eduardo Rocha  
10:45 -DEBATES 
Pausa 
14:00 -Thiago Costa 
14:15 - Lutero Proschold 
14:30 - Mariana Ribas 
14:45 - Eliezer  Rolim  
15:00 - Moreno Baeta 
15:15 - DEBATES 
 
7/12  Terça 
Apreensão crítica da cidade contemporânea   
 
09:00-  Cacá Fonseca  
09:15- Pedro Britto  
09:30- Gabriel Schvarsberg 
09:45- Clara Passaro 
10:00- Diego Mauro, Ícaro Vilaça, Amine Portugal 
10:15 -DEBATES 



 

Autor: Clara Pignaton 
Orientador: Pasqualino Magnavita 
Linha da pesquisa no LabUrb: Historiografia e pensamento urbanístico 
Ano de ingresso: 2008 
Trabalho: Mestrado 
Estágio do trabalho: em conclusão. 
 
Título: não informado. 
 
Resumo: Em meio à processos intensos e ininterruptos de transformação urbana, 
a cidade e a vida urbana são constantemente investidas de novos signos e ima-
gens capazes de permitir o acesso rápido do sujeito ao regime das representações 
vigentes. Seja para viabilizar uma produção de cidade que insiste em afirmar deter-
minadas espacialidades cerradas em si, ou para legitimar uma produção que tema-
tiza e espetaculariza certas partes da cidade. Fato é que tenta-se instaurar um 
sentido, criar classificações e hierarquias que auxilia na criação de uma realidade 
tanto individual quanto coletiva menos complexa e portanto mais fácil de ser assi-
milada e orientada. Territorialidades instáveis e imprevistas são criadas em confi-
gurações espaço-temporais provisórias. Aos enredos forjados por maquiagens e 
aparências, novos procedimentos surgem para inverter sentidos, como novas ma-
neiras de agregar e de se tornar visível. São práticas teimosas, disfarces, masca-
ras ocasionais que intervêm em diferentes conexões na tessitura da experiência 
urbana. Quaisquer que possam ser as táticas de ficção acionadas para fruição da 
complexidade imanente à vida nas cidades, elas coexistem com o sistemas de 
representação vigente, são as armadilhas de sua assimilação, possíveis rupturas 
às investidas de congelamento. Ao tentar elucidar a maneira pela qual operam 
algumas políticas de cognição, busca-se compreender desde onde se produzem 
os saberes, capazes de ultrajar valores e sentidos, maquinar signos e parodiar a 
realidade. Através de políticas recentes de intervenção urbana em áreas centrais, 
a saber, o novo Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador  entender 
como processos de patrimonialização, de gestão da memória, se relacionam com a 
produção de subjetividade na cidade. Entretanto em todo processo de moderniza-
ção, que resignifica e forja sentidos, existem inúmeros fluxos que escapam às suas 
legitimações. Alguns valores, outras memórias, muitas criações e singularizações. 
E à alguns deles, se tentará dar luz.  

Autor: Priscila Lolata 
Orientador: Paola Berenstein Jacques 
Linha da pesquisa no LabUrb: Estética, corpo e cidade 
Ano de ingresso: 2009 
Trabalho: Doutorado 
Estágio do trabalho: projeto 
 
Título: Resistência ou espetáculo: a inserção da intervenção artística na 
cidade 
 
Resumo: Ao se constatar que a cultura na contemporaneidade é o foco das mais 
diversas áreas, observa-se também que cada vez mais a arte atua sobre contextos 
diversos e expressa múltiplas conotações da realidade, transbordando assim por 
diversos territórios do saber. Nesta “deriva extraterritorial” da arte, no contexto do 
capitalismo cultural, a cidade tem sido protagonista em intervenções artísticas no 
espaço urbano. No urbanismo, a intensa culturalização das cidades, fez com que 
“a cultura” reja, justifique e legitime intervenções que podem ser contrárias a uma 
produção de sentidos ou às necessidades de uma perspectiva social no espaço 
urbano. A arte, com sua potência micropolítica, pode gerar tensão entre essa 
“cartografia dominante - com sua relativa estabilidade” e a “realidade sensível - em 
constante mudança, efeito da presença viva da alteridade que não para de afetar 
nossos corpos”, conforme Suely ROLNIK. Diante disso, o rumo da pesquisa segue 
na tentativa de verificar como se dão as relações entre intervenção artística e cida-
de, a partir de eventos em cidades diferentes e de proporções distintas, dos quais 
emergem uma série de questões, das quais: qual o papel da cidade nessa rela-
ção? O que as intervenções problematizam na cidade contemporânea? Qual a 
mediação estética que estas práticas artísticas propõem? Tendo como foco a ten-
são entre resistência e espetáculo. 



 

Autor: Milena Durante 
Orientador: Paola Berenstein Jacques 
Linha da pesquisa no LabUrb: Estética, corpo e cidade 
Ano de ingresso: 2010 
Trabalho: Mestrado 
Estágio do trabalho: projeto 
 
Título: Exercícios de Possibilidades Urbanas 
 
Resumo: O trabalho “Exercícios de possibilidades urbanas” pretende ser uma 
pesquisa prático-teórica em torno de experiências presenciais na cidade de Salva-
dor realizadas por um grupo aberto, formado por artistas, arquitetos e interessados 
em geral. As ações, pelo menos as da fase inicial do projeto, pretendem ocorrer a 
partir dos medos e desejos dos envolvidos em relação à cidade. A atual realidade 
das grandes cidades, apesar das especificidades de cada uma, apresentam uma 
série de características como a privatização e as tentativas de asseptização cada 
vez mais eficazes dos espaços - sejam públicos, privados ou variações - onde a 
convivência e a troca entre diferentes estratos da população ficam cada vez mais 
restritas colaborando para uma segregação crescente e para uma experiência de 
cidade menos diversificada. Partindo da idéia de que, além de experiência artística, 
a ação conjunta poder vir a ser uma forma de reflexão sobre tais relações das pes-
soas entre si e com a cidade, os “Exercícios de possibilidades urbanas” se preten-
dem como experiência cujo objetivo é uma produção de subjetividade menos atre-
lada aos objetivos mercadológicos encontrados nas muitas experiências de cidade 
existentes e mais voltada para a criação de intensidades por meio da discussão e 
da ação. Iniciando-se com uma contextualização a partir de experiências anteriores 
já realizadas pelos grupos EIA e Barulho, além de outras iniciativas tanto individu-
ais quanto coletivas de ocupação do espaço de grandes cidades do Brasil, a pes-
quisa teórica continuará a partir das ações realizadas na cidade de Salvador e 
seus desdobramentos. 
 

Autor: Eduardo Rocha Lima 
Orientador: Paola Berenstein Jacques 
Linha da pesquisa no LabUrb: Estética, corpo e cidade 
Ano de ingresso: 2008 
Trabalho: Doutorado 
Estágio do trabalho: pesquisa 
 
Título: “Cidade Sexuada” e “Cidade Sedutora” – corpo e imagem na produ-
ção do espaço urbano contemporâneo 
 
Resumo: A critica à “espetacularização urbana” via mercantilização desenfreada 
dos espaços da cidade, hoje, é bastante recorrente no meio acadêmico, no entan-
to, as atuações ditas espetaculares – e aqui coloco foco na “turistificação” do espa-
ço urbano – sobre os espaços das cidades não param de se proliferarem pelo 
mundo. Apesar da constatação da pouca potência da crítica dos especialistas, a 
cidade, quando observada de dentro, não se realiza como planejada. O espaço da 
prática do corpo não se concretiza em concordância com a racionalidade, justifica-
da pelo desenvolvimento econômico, dos técnicos do projeto. Nesta falha, a cidade 
expõe sua multiplicidade construtiva e irredutível aos saberes institucionalizados e 
às hegemonias sociais. Portanto, a critica eficiente se realiza na rua, como potenci-
alizá-la dentro do campo do conhecimento do Urbanismo? O caminho metodológi-
co traçado por esta pesquisa, atribui ênfase a necessidade, do campo prático e 
teórico do Urbanismo, de levantar conhecimento sobre o espaço da cidade a partir 
da vivência político-estética dos seus corpos, ou seja, do embate destes corpos – 
enquanto seres presentes e ativos na construção do espaço – com as mais diver-
sas instituições e interesses que concebem formas e funções à cidade, realizando 
assim bravamente e em constante conflito, a partilha social no espaço público ur-
bano.  



 

Título: “Cidade Sexuada” e “Cidade Sedutora” – corpo e imagem na produ-
ção do espaço urbano contemporâneo (continuação) 
 
 
 
O que chamo de “cidade sedutora” é a cidade afamada mundo à fora – impulsiona-
da pela economia globalizada e seu marketing cultural –, onde a sua arquitetura 
exposta é uma das peças de um instrumental técnico promocional bem mais amplo, 
estimulador de interesses econômicos hegemônicos que sobrecodificam os espa-
ços e os reproduzem em imagens atraentes – assépticas e inundadas de luz –, 
nada ou pouco relacionadas com a formação histórica micro-política do cotidiano 
destes espaços urbanos. O que chamo de “cidade sexuada” é a cidade criada pela 
ação política de corpos que se agenciam pelo comércio do sexo e assim engen-
dram, dentro do espaço afamado da “cidade sedutora”, uma estética infame (com 
menos holofotes e mais brilhos de lantejoulas), extremamente conflituosa na escala 
local e amplamente divulgada em imagens que alimentam e proliferam mundo à 
fora o mercado do sexo e os espaços públicos e privados a ele relacionados. O 
projeto do Acquário Ceará, desenvolvido pelo Governo deste Estado, para ocupar 
uma área da zona de prostituição do bairro turístico Praia de Iracema, em Fortale-
za, e o projeto já em construção do Museu da Imagem e do Som, no Rio de Janei-
ro, sobre o terreno da Boate Help, principal ícone da prostituição da praia de Copa-
cabana, são os dois “objetos” que me colocam em campo para, em busca dos cor-
pos que realizam seus cotidianos, construir um pensamento critico à arquitetura e 
ao urbanismo contemporâneos que seduzem pela eliminação do corpo.    
    

 Autor: Thiago Costa 
Orientador: Paola Berenstein Jacques 
Linha da pesquisa no LabUrb: Estética, corpo e cidade 
Ano de ingresso: 2009 
Trabalho: Mestrado 
Estágio do trabalho: pesquisa 
 
Título: Corporeidade em Processos Habitacionais 
 
Resumo: Trata-se de uma pesquisa que busca fortalecer o entendimento da cor-
poreidade enquanto uma instância de compreensão dos processos urbanos con-
temporâneos. Perscrutando a natureza complexa do Aglomerado da Serra, um 
extenso conjunto de favelas que está localizado nas encostas da Serra do Curral, 
em Belo Horizonte, a pesquisa tece conexões entre diferentes escalas geográficas, 
vinculando as experiências corporais/habitacionais às deliberações macropolíticas 
e pensando como estas políticas urbanas atingem os corpos em favela. Entre ou-
tras considerações, o trabalho aciona uma periodização das políticas urbanas bra-
sileiras abordando especialmente a emergência dos programas de urbanização de 
favelas e assentamentos precários, mantendo o foco sobre o conceito de espaço 
público derivado dessa corrente contemporânea. Também nos parece relevante 
considerar o lugar de alteridade que a favela ocupa numa cidade como Belo Hori-
zonte, projetada sob os alicerces do modernismo no início do século XX. As fron-
teiras do Aglomerado da Serra - em constante reconfiguração – solapam aqui per-
cursos que expõem a heterogeneidade dos interiores da cidade. O desenho meto-
dológico da pesquisa é contornado pela tentativa de assimilação e tradução da 
performatividade, o que poderia nos aproximar das profanações dos sujeitos-
habitantes, aguçando nosso olhar para a irredutibilidade dos gestos. O alcance 
performativo transparece também no engajamento do pesquisador transformado 
em corpo-andante: a observação sem neutralidade repercute enquanto abertura 
aos afetos dos lugares, incessantemente empenhado em perceber/exercer a cor-
poreidade da lentidão. Portanto, os caminhos da investigação direcionam um co-
nhecimento produzido no contato direto com a favela e suas fronteiras, demandan-
do uma atenção especial sobre os modos de registro desse contato.  



 

Título: Corporeidade em Processos Habitacionais (continuação) 
 
 
 
Escolhemos trabalhar sobre a materialidade das imagens para realizar os registros 
das pesquisas de campo, pois encontramos na linguagem do vídeo a possibilidade 
de captar uma politicidade dos gestos e presentificar o movimento. Ressaltando 
seu aspecto processual, nesta ocasião partilhamos de três questões que perpas-
sam atualmente a pesquisa: 1) a friccão entre a herança moderna de Belo Horizon-
te e o espaço-movimento do Aglomerado da Serra, sublinhando um território de 
exceção socioespacial, a negociação no espaço público e os interditos urbanísti-
cos; 2) um modo de perceber a corporeidade da lentidão nos interiores da cidade; 
e por fim: 3) a fantasmática da paisagem e o lugar residual em meio a um intenso 
processo de transformação urbana. 
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Título: Tr.[Dobras] _ Territorialidades e Limites da Arquitetura e Urbanismo na 
Dobra de Gilles Deleuze 
 
Resumo: Dentro do debate arquitetônico sempre ouve confrontos de ideais bem defini-
dos, como o do estilo internacional com a beaux arts, na crítica do ornamento. Tais confli-
tos permanecem num mesmo tom, com a oposição entre os que defendem uma potência 
de uma arquitetura sócio-econômica, e os formalistas, avessos, que atribuem a obra as-
pectos meramente formais (de design).  A crítica arquitetônica está ainda em um estágio 
pouco desenvolvido, embora sua popularidade circunde em torno de críticas pessoais, ou 
em torno da praticidade da obra. Falta uma crítica relacionada a temas de natureza da 
arquitetura, como limites, relação entre arquiteto/transeunte, espaço/meios de comunica-
ção, sobre processos construtivos/arquitetura. Visto isso, cabe explicitar que o espaço 
construído é apreendido de muitas formas, eles ultrapassam quaisquer interpretações 
reducionistas, que cristalize esse espaço em um modismo baseado em apenas uma teo-
ria, ou maneira de pensar.  

 
O cheiro penetrante de borracha, de concreto, de carne; o gosto da poeira; 
o roçar desconfortável do cotovelo sobre uma superfície abrasiva; a sensa-
ção prazerosa de paredes felpudas e a dor de esbarrar em uma quina no 
meio da escuridão; o eco de um salão – o espaço não é simplesmente a 
projeção tridimensional de uma representação mental, mas é algo que se 
ouve e no que se age. E é o olho que enquadra – a janela, a porta, o ritual 
efêmero da passagem [...]. Espaços de movimento – corredores, escada, 
rampas passagens, soleiras; é aí que começa a articulação entre o espaço 
dos sentidos e o espaço da sociedade, as danças e os gestos que combi-
nam a representação do espaço e o espaço da representação. Os corpos 
não somente se movem para o seu interior, mas produzem espaço por 
meio e através de seus movimentos – dança, esporte, guerra – são a intro-
missão dos eventos nos espaços arquitetônicos. 



 

Título: Tr.[Dobras] _ Territorialidades e Limites da Arquitetura e Urbanismo 
na Dobra de Gilles Deleuze (continuação) 
 
 
Podemos então vincular a dobra a uma questão de limites, pois assim como a do-
bra, tais espaços que foram minuciosamente projetados, nunca apreciarão o ambi-
ente como um todo. Texturas, sons, cheiros, podem ser manipulados e considera-
dos, mas o espaço em ação, nunca cristalizará estes adereços, sempre estarão 
em mutação. E os corpos que se movem, nesse espaço, modificam, e atualizam 
sua relação no espaço a todo instante, modificando a sua e a dos demais transe-
untes a todo movimento.  No contexto do observador, não se entra e não se sai, ou 
o contrário, entra e sai a todo o momento, sempre relativizando o um ponto de vis-
ta. Visto em uma escala de micro-percepção estamos longe de promover qualquer 
tipo de manipulação ou ordenação, e os limites espaciais nunca serão os mesmos 
para cada transeunte, incompatibilizando com o modo Brunelleschiano de projetar. 
Resta-nos ao menos trabalhar com esses limites, limites, os quais não podem ser 
estabelecidos por um único ponto de vista. Para isso, recorre-se ao recurso da 
“dobra” como ferramenta de reflexão. A dobra advém da caosidade, conexões a 
todo o momento, relações que se desdobram intensivamente como as dobras das 
vestes do David, de Bernini. As dobras do barroco não são iguais às dobras gre-
gas, românicas ou góticas, pois as dobras barrocas dobram-se até o infinito. “Mas 
ele curva e recurva as dobras, leva-as ao infinito, dobra sobre dobra, dobra confor-
me dobra. O traço barroco é a dobra que vai ao infinito”. Como um espaço de do-
bras, as curvas, entranhas, becos, paredes, portas, janelas, clausuras, aberturas, 
agem como um emaranhado de conexões que interagem ocasionando infinitas 
possibilidades, que se atualizam a todo o momento ao passo de seus transeuntes. 

TSCHUMI, Bernard, Architecture and Limits III, Artforum 20, 1981. In: NESBITT, Kate 
(org). Uma nova agenda para a arquitetura. Antologia teórica (1965-1995). Tradução: 
Vera Pereira. Coleção Face Norte. Cosac Naify, São Paulo, 2006 
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Título: espaço-movimento [desestabilizações urbanísticas no espaço públi-
co]  
 
Resumo: Sob a suposta estabilidade das formas construídas, a ação urbanística 
tem sido convocada para reproduzir coisas pré-programadas em função de um 
quadro irresistível de normalizações. Arquiteturas são traçadas enquanto discipli-
nas desenhadoras e delimitadoras do espaço, cooperadoras de sistemas de con-
duta da conduta, neutralizadoras de conflitos, norrmatizadoras do cotidiano e dos 
atravessamentos da cidade no corpo vivente, criadoras de novos desejos e neces-
sidades, produto e produtora de subjetividades parciais. Neste viés, espaços públi-
cos são criados ou recriados para o homem contemporâneo, consumidor público 
alvo. Na contramão destas proposições, esta pesquisa se mira na perspectiva de 
uma ação urbanística desestabilizadora de seus contornos formais. O espaço pú-
blico aqui é observado sob o foco de seu deslize, feixe de construções coletivas, 
de processos relacionais em constantes co e reconstruções. O espaço matéria, o 
espaço tempo, o espaço fluxos numtodojunto das estórias-do-até-agora. Para que 
seja possível pensar uma abordagem do espaço público a partir de suas precarie-
dades latentes e acionar dispositivos disparadores de novas possibilidades urba-
nísticas, esta pesquisa é tecida por temas que envolvem a produção do espaço 
público como um desdobramento da ação coletiva e da construção da vida. Apos-
tando-se no espaço-movimento e dele, no desenvolvimento de um olhar sensível 
do arquiteto urbanista enquanto potência criadora, relacionando construção do 
espaço público urbano às questões da formação do sujeito, dos modos de subjeti-
vação e seus conseqüentes e possíveis desdobramentos e implicações é que par-
timos para uma ação prática na cidade. 
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Título: O artefato cenográfico na invenção da espetacularização do cotidia-
no urbano 
 
Resumo: A pesquisa parte da evolução da cenografia na era pós-moderna do 
espaço teatral, para as exposições dos museus e sua chegada ao espaço urbano 
provocando os processos de espetacularização do cotidiano. Tendo como estudo 
de caso a cenografia da minissérie “A Pedra do Reino” construída pela Rede Globo 
de Televisão na cidade de Taperoá em 2006, a pesquisa analisa o uso da cenogra-
fia como valor mercadológico na invenção de um cotidiano globalizado, as rupturas 
tecnológicas na produção da cidade espetáculo, a produção de subjetividades na 
criação de territórios globalizados e a apropriação dos espaços desterritorializados 
pelo patrimônio cultural. As transformações urbanas ocasionadas pela presença da 
cenografia implicam na produção de artefatos cenográficos, materiais e simbólicos 
que abrange a produção, circulação, transmissão e recepção de culturas peculia-
res. A pesquisa aponta para a criação do conceito de artefato cenográfico; os ele-
mentos cenográficos utilizados como revitalisadores dos espaços urbanos, peda-
ços extirpados de um território singular, carregados de subjetividades que atuam 
no cotidiano das cidades com deslocamento das relações sociais, através de dis-
tâncias subjetivas e indeterminadas, alterando a idéia de tempo/espaço criando 
cenários atemporais, efêmeros para entretenimento da multidão espetacular. 
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Título: Corpografia e territorialidade: história-conceito-cotidiano. 
 
Resumo: Partindo do pressuposto de que o espaço urbano é produzido e cons-
truído pelos corpos, os quais estabelecem uma relação constamente criadora de 
eventos, de novos usos de equipamentos  urbanos, etc., este trabalho se dedica a 
problematizar os corpos e seus desdobramentos nos territórios urbanos. Em outras 
palavras, tratar-se-á desta relação a partir de dois agenciamentos conceituais, Cor-
pografia e Territorialidade que demarcam a rede analitica do projeto dividida em 
três temas: 1) da historiografia do urbanismo e sua relação com os corpos entre o 
século XX e XXI; 2) do conceito de corpografia e os planos compositivos das terri-
torialidades; 3) da cidade e o presente/cotidiano. A partir desta abordagem, este 
projeto se estruturará da seguinte maneira: num primeiro momento intentar-se-á 
discorrer acerca da historiografia, seus problemas de caráter teórico-analítico e 
como estes lançam a proposta de pensar a questão dos corpos urbanos na história 
da arquitetura e do urbanismo; em seguida buscar-se-á realizar a fundamentação 
conceitual do corpo pela construção do plano da multiplicidade ou heterogeneidade 
a partir da territorialidade e como estas territorialidades tensionam o cotidiano cita-
dino por ações ordinárias e polifonias; por fim realizar-se-á um estudo de caso so-
bre o bairro Santo Antonio Além do Carmo, situado na cidade de Salvador – BA, 
onde será problematizada a relação de espetacularização nas experiências ordiná-
rias e corporais; e como as narrativas/polifonias compiladas na área estudo de 
caso desta pesquisa nos permitem pensar percepções outras das corporalidades 
urbanas: táticas, corpografias, desvios e intermezzos. 
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Título: Cartografias: produção de saberes, subjetividades e cidades. 
 
Resumo: A presente proposta de tese de doutorado propõe um aprofundamento 
na discussão e realização da prática cartográfica no campo do urbanismo, partindo 
de recentes re-configurações desta em campos de conhecimentos como a Filosofi-
a, a Psicologia, as Artes e o próprio Urbanismo. A hipótese que orienta esta dis-
cussão aponta para a construção de um ethos investigativo - no sentido de uma 
atitude ética e política - que apreenda a condição processual e micropolítica das 
conformações da vida urbana. Nesta proposta, questiona-se os pressupostos da 
representação, atentando-se para a idéia de produção em um exercício cartográfi-
co, mobilizado pela atitude investigativa do sujeito-pesquisador co-implicado no 
campo de forças que pretende explorar, transitar, agir, enfim constituir uma força 
ativa de produção de cidades. A prática cartográfica é abordada como produtora 
de cidades, cujos engendramentos históricos, políticos, sociais, culturais, entre 
outros, configuram múltiplas articulações entre saberes, poderes e modos de sub-
jetivação relativas hegemonicamente às instâncias das macropolíticas urbanas. 
Estas agenciam, desenham e, portanto, não só representam cidades cuja existên-
cia se efetiva a priori, mas as produzem enquanto prática e discurso. Cartografias 
pautadas, portanto, pela perspectiva micropolítica orientam o contraponto destas 
hegemonias e as tensões entre ambas constituem o tema central desta proposta 
de trabalho. A idéia de produção intensifica os movimentos dos vetores de forças 
nestes campos do conhecimento. A cartografia não se restringe a uma ação de 
representar algo que existe a priori e será apreendido pelo pesquisador. Tanto ela 
produz os dados que compõem seu regime de visibilidade, como ela ao configurar 
um objeto-mapa define possíveis conformações  do campo de forças com o qual 
operou. A representação cartográfica pressupõe uma visão positivista do real, cen-
trada sobre sua estabilidade e sua existência em si mesmo. E a cartografia pelo 
viés da produção-criação coloca a questão sobre as relações entre saberes- pode-
res e modos de subjetivação  na construção do saber-urbanístico. 
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Título: NATUREZA [ ] CIDADE 
 
Resumo: NATUREZA [ ] CIDADE investiga experiências ocasionadas pela natu-
reza na cidade que sejam produtoras de subjetividades dissonantes do discurso 
massificado, de consumo e midiático.  O discurso que fala da natureza nas cidades 
é uma construção consoante ao poder hegemônico e práticas formais, reforçando 
a abordagem dicotômica arraigada nos processos urbanos contemporâneos. Uma 
hegemonia baseada em representações binárias excludentes, externalizada em 
agenciamentos tecnológicos digitais de controle e domínio, onde mediação e con-
temporização não são solução para conflitos e quando a adoção de um modelo 
marginaliza outras práticas e experiências. Porém, a parte excluída é muitas vezes 
ancestral nas relações NATUREZA [ ] CIDADE, e a abolição dos espaços e práti-
cas impregna estas experiências tradicionais com precariedade, claustrofobismo, 
preconceito, informalidade e ilegalidade, quando não as extermina completamente. 
Entretanto existem práticas e acontecimentos associados à natureza que são erup-
tivos de experiências integrativas na cidade - desde micro experiências cotidianas 
ligadas às situações de existência e sobrevivência até macro acontecimentos oca-
sionados em preciptações trágicas. Vetores que configuram nichos de experiências 
no habitat urbano denotando situações do homem na cidade contributivas para 
reflexão do urbanismo, sob a ótica do meio e afetos citadinos mediados por experi-
ências de natureza. Diversos seres utilizam partes da cidade como seu território - 
cotidianamente sobrepondo infinitos territórios – e a cidade é constituída por luga-
res e tempos sujeitos aos fatores de ordem biofísica, geológica e atmosférica, que 
não são autônomos e independentes da sua existência. A tese é uma abordagem 
das relações não dicotômicas de NATUREZA [ ] CIDADE, partindo do pressuposto 
que existe uma lacuna entre um termo e outro a ser preenchida buscando contem-
porizações que não cabem na formulação moderna, binária e formal, preenchida 
por algo a ser percebido a partir de outras formulações diferentes e dissonantes, 
inclusivas de um potencial particularmente sensível que atua nas cidades por meio 
destes vetores. 
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Título: Rua na contramão. Desvios pelo movimento no urbanismo e na ci-
dade. 
 
Resumo: A pesquisa pretende tensionar, a partir da idéia de movimento, alguns 
aspectos do campo do urbanismo, especialmente nas suas vertentes reflexivas e 
propositivas contemporâneas. Para isso, o campo empírico de investigação esco-
lhido é a Rua. Espaço público e de movimento por excelência, a Rua é ainda lugar 
onde o cotidiano se realiza, a coexistência e o conflito se apresentam, protagoni-
zando resistências opacas às tendências de homogeneização, privatização e espe-
tacularização dos espaços das cidades pelos processos capitalísticos em nossa 
atualidade globalizada. Questionando o modelo político que se estabelece pela 
proliferação de consensos, ao qual as políticas urbanas não têm escapado, a pes-
quisa opta pela apreensão da política da rua. Arrisca-se a experimentar outras 
relações, diferentes padrões de significação e de práticas na produção da cidade, 
por meio de uma cartografia ao nível do chão, em interação com o Outro. Os alia-
dos para essa investigação são sujeitos ambulantes: Indivíduos que trabalham, 
moram, sobrevivem, se expressam ou simplesmente se deslocam pelas ruas. Inte-
ressa aqui entender como o movimento é instrumentalizado para o desvio de dis-
positivos de repressão, padronização dos espaços e de subjetividades, e captura 
pelas vias hegemônicas. Os encontros desdobram-se em narrativas cartográficas 
que buscam fazer emergir da experiência a idéia e existência de um estado de rua, 
que se instaura no encontro de territorialidades ambulantes com as pulsões de 
sedentarização da cidade em seus espaços de movimento. Apontando a urgência 
e as potências inerentes a esse estado como condição para a alteridade política e 
subjetiva das cidades, pretende-se compreender como se forjam as possibilidades 
de resistência das ruas à produção de vias, a sabotagem da velocidade a favor do 
movimento e dos usos nômades sobre a propriedade sedentária.  
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Título: Espaços de apropriação. 
 
Resumo: O desejo deste texto é tratar das apropriações que os moradores fazem 
nos espaços do Conjunto Residencial Pedregulho - com o simples cuidado de não 
mapear fisicamente as alterações, exatamente para não congelá-las. O que inte-
ressa é a ação, o verbo “apropriar-se”: tornar próprio, tomar para si, apossar, adap-
tar.  A inovação do projeto arquitetônico de Reidy - além dos aspectos formais e 
construtivos - foi sua gestão idealizada pela engenheira Carmen Portinho, diretora 
do Departamento de Habitação Popular do então Distrito Federal. Ela propôs dar 
ao Estado a propriedade do Pedregulho e a responsabilidade pelo fornecimento de 
água, manutenção dos equipamentos e dos espaços comuns. Enquanto os mora-
dores - servidores municipais - teriam a concessão de uso dos apartamentos: sua 
posse, mas não sua propriedade. Estaria instalada a vida moderna e acessível. 
Educação, saúde, esporte para todos. Dentro do “Regulamento para o Conjunto 
Residencial Prefeito Mendes de Moraes” é vetado, por exemplo, deixar objetos de 
uso pessoal ou doméstico nas paredes externas, peitoris, galerias de acesso, gra-
dis ou lugares de uso comum, lavar roupas nas unidades habitacionais e manter 
animais de estimação dentro do apartamento. Passados aproximadamente 50 a-
nos, o poder público foi gradualmente se afastando de suas responsabilidades. 
Pedregulho, às sombras do Estado e do mercado, foi recebendo outra iluminação: 
a dada pelos moradores. As regras contratuais foram sendo desrespeitadas e um 
novo código foi se criando por cima do contrato comportadamente escrito. Uma 
cadeira que se esquece de noite na varanda, uma plantinha na janela, um cão de 
estimação. Os moradores foram se dando uma liberdade com o espaço, encon-
trando outra concepção de “morar” mais compatível com seus desejos menos ób-
vios, menos captados pela macro-lente dos profissionais de habitação.  



 

Título: Espaços de apropriação. (continuação) 
 
 
Regras invisíveis, leis de convivialidade. Um “bem-estar” comedido, codificado, 
consensual foi dando espaço a um “estar bem” com esta situação que foge de um 
conceito de beleza universal de organização e limpeza visual, na direção de uma 
beleza tímida, individualizada, minuciosa, descompromissada, ativa (criativa). Um 
projeto de restauro pode ser simplista e desrespeitoso com questões históricas se 
não abarcar a questão da gestão e propriedade estatal. Assim como um projeto de 
reforma que se inicie com a regularização fundiária (dar a propriedade dos aparta-
mentos) pode resultar num processo de gentrificação e expulsão dos atuais mora-
dores. 

  O Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes é tombado pela SE-
DREPAH - Secretaria de Patrimônio do Município do Rio de Janeiro e tem um pro-
cesso em tramitação no IPHAN. 
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Título: Expandindo a experiência de trabalho em alagados: projetoação como 
um modo incorporado de “fazer” cidade 

Resumo:O Atelier V coordenado por Paola Berenstein Jacques e Eduardo Carva-
lho (FAU-UFBA) elegeu Alagados como laboratório durante o ano de 2010. Duran-
te um dos workshops que foram realizados no contexto da disciplina, o grupo se 
deu conta da enorme importância que a memória coletiva exercia no bairro, na 
medida em que essas memórias condicionavam sobremaneira o uso dos espaços 
públicos. A partir daí, foi proposta a realização de um mapeamentos de tensões 
cuja tática foi a realização de jogos de memória com moradores do bairro. Para 
tanto, foram elaborados dezesseis pares de cartas a partir de memórias relaciona-
das à nossa vivência na cidade, que inclui a experiência em Alagados. O jogo das 
memórias acrescentava à compreensão do espaço físico do bairro, a dimensão 
das memórias, percursos e desejos dos moradores. Os registros desses jogos de 
memória em Alagados foram interpretados cartograficamente como gradientes de 
temperatura que apresentam como manchas de calor os lugares que são usados 
com maior freqüência e como manchas de frio os lugares mais evitados no bairro e 
na cidade. Estes borrões são instantâneos de territorialidades vivas e transitórias 
que se constroem a partir da subjetividade dos moradores. A partir dessas carto-
grafias, a permeabilidade entre miolo e borda de Alagados - e entre Alagados e 
Salvador - emergiu como principal questão a ser tensionada pelo grupo. Nesse 
momento, entendemos que a ação do jogo das memórias já estabelecia uma ins-
tância propícia para a troca entre moradores e “estrangeiros”.  
 
 
 
 



 

Essa percepção aguçou a idéia de que atuar em espaços vividos pode ser tão po-
tente quanto o desenho dos espaços físicos: agir através de pequenas ações po-
deria desestabilizar territorialidades construídas a partir de memórias que limitam a 
permeabilidade e a possibilidade de troca no bairro. As ações imediatas têm um 
caráter experimental, ao mesmo tempo em que carregam uma certa “malícia proje-
tual”, na medida em que estão imbuídas de desejos capazes de abarcar distintas 
temporalidades: da ação imediata que pode se realizar com nossos corpos e recur-
sos precários até operações que demandam uma grande mobilização de institui-
ções e recursos, criando neste percurso a possibilidade de estabelecer níveis mais 
ou menos complexos de contaminação a partir da interação destas iniciativas. Pen-
sar em projetoação exige pensar na articulação entre micro e macropolítica. 


