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laboratório urbano
O Laboratório Urbano é um Grupo de 
Pesquisa cadastrado no CNPq desde 2002, 
que inscreve-se na linha de pesquisa “Pro-
cessos Urbanos Contemporâneos” do Pro-
grama de Pós-Graduação em Arquitetura 
e Urbanismo da Universidade Federal da 
Bahia [PPG-AU/FAUFBA], e mantém in-
terlocução e parcerias com outros grupos 
nacionais e internacionais em torno do 
seu principal foco de pesquisa e estudos: 
a cidade e o urbanismo contemporâneos. O 
Laboratório Urbano investiga a complexi-
dade da cidade contemporânea a partir de 
três linhas de pesquisa articuladas entre si.

historiografia e pensamento urbanístico

Dedicada à pesquisa historiográfica, busca mapear as redes complexas 
que construíram e ainda constroem o pensamento urbanístico. Exerci-
ta-se uma teoria da história que, apesar de construir uma cronologia, 
suspeita da visão linear, contínua, evolucionista e fechada. A pesquisa 
coletiva (CNPq) Cronologia do Pensamento Urbanístico busca ser uma 
construção 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 tam-
bém cartografar as resistências ao pensamento urbanístico hegemônico. 
Seu objetivo geral é contribuir para uma melhor compreensão da circula-
ção das ideias urbanísticas.

apreensão da cidade contemporânea

Reúne estudos críticos à espetacularização urbana contemporânea que 
desviam pelas micro-resistências urbanas e outros modos não-planeja-
dos 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 co-
mum, 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. Pre-
tende-se buscar a dimensão estética como forma de apreender e pensar 
a cidade. Estuda-se também as ações e experiências corporais e cotidia-
nas 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 prá-
ticas 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.
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seminário interno 2015

Desde 2009 realizamos encontros para avaliar quais caminhos os trabalhos in-
dividuais dos membros apontam para o grupo. Em um primeiro momento esses 
encontros foram realizados com a participação de pesquisadores convidados 
que nos provocaram com suas críticas, que versavam sobre as abordagens te-
óricas e metodológicas escolhidas pelos participantes. Essas trocas nos ajuda-
ram a definir nossas Linhas de Pesquisa e a nos consolidar enquanto o Grupo 
de Pesquisa Laboratório Urbano. Em 2011 esses encontros, agora denominados 
Seminários de Articulação, se abriram para participação de outros grupos de 
pesquisa, nacionais e internacionais, e ganharam um caráter de debate em torno 
de metodologias de pesquisa e de apreensão urbana. Já em nosso último encon-
tro retomamos o caráter de debate interno, com a apresentação das pesquisas 
individuais dos mestrandos e doutorandos com a participação de convidados 
de outras áreas e de membros egressos. Aquela atividade nos permitiu um olhar 
pelo tempo, uma avaliação dos novos membros ao lado daqueles que já haviam 
feito parte do grupo. Este novo encontro pretende voltar-se mais ainda para o 
que estamos construindo agora. Procuraremos ver, sem a participação de convi-
dados externos, se nossas Linhas de Pesquisa ainda se mantém coerentes com os 
interesses das pesquisas que estão sendo elaboradas, se as metodologias e abor-
dagens teóricas podem ser articuladas entre si formando canteiros de trabalho a 
serem investigados em conjunto e, se precisamos com o avançar do tempo, rever 
nossas próprias determinações passadas. Bom encontro para todos.  
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Este resumo apresenta o caminho percorrido até aqui para a produção da disser-
tação, e não um estado do produto. No último seminário interno, no primeiro 
semestre de 2014, apresentei o meu projeto inicial de dissertação que intendia 
construir um panorama acerca de um elenco de metodologias de apreensão da 
cidade nos seus espaços públicos, especificamente no centro da cidade de Sal-
vador, na Avenida Sete e cercanias. As metodologias escolhidas levantavam não 
somente métodos alternativos de apreensão, mas também outros indicativos do 
cotidiano das cidades que não apareciam nos diagnósticos urbanistas extraídos 
da sua ferramentaria clássica, como pesquisas demográficas, mapas de grandes 
escalas ou mesmo os direcionamentos urbanísticos que tratam da vocação na-
tural do lugar para algum tipo específico de uso, além de trazerem na sua ela-
boração, processo e conclusões, a complexidade da vida em coletivo com seus 
dissensos e conflitos.

Durante a apresentação do projeto no seminário foram levantadas questões re-
levantes para sua elaboração e posteriormente para desvios de curso do mesmo. 
Primeiramente a questão do método precisaria ser aprofundada num panorama 
muito mais amplo do que eu poderia abarcar no projeto de dissertação e estu-
dando 6 metodologias de trabalho. Outra questão foi que as metodologias já 
estavam escolhidas sem um critério muito mais definido do que a minha parti-
cipação e observação das mesmas. Por que escolher aquelas? Se a aproximação 
foi o critério de escolha, como discorrer sobre  dissenso e  conflito no espaço 
público sem opiniões dissonantes? Por último, seria possível nestes velozes dois 
anos de dissertação complexificar questionamentos acerca do espaço público se 
já estaria discutindo método?

Depois dos questionamentos levantados no seminário foi preciso portanto to-

Amine Portugal
Orientador: Paola Berenstein Jacques
Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2013

metodologias de apreensão desdobradas em festa

mar distância do método e das metodologias para deixar emergir outros cami-
nhos a partir do lugar que estava estudando. Ainda em 2014, a Prefeitura de 
Salvador começou, como em todas as capitais que sediariam jogos da Copa, um 
mutirão de obras para receber a grande comitiva de turistas e de empresários 
que aqui aportariam. A primeira grande intervenção na ordem urbana da cidade 
foi justamente na Avenida Sete, na praça da Piedade e posteriormente as vielas 
da Avenida. 

Depois da Avenida Sete, a municipalidade começou um mutirão de reordena-
mento urbano em áreas estratégicas. Para atrair investimentos à capital, o pla-
nejamento estratégico recém elaborado ressaltou a necessidade de atualizar  a 
imagem, os espaços e práticas da cidade, os conectando com tendências urbanas 
de consumo, procurando atrair e fomentar eventos que propagassem a marca 
Salvador, garantindo exploração exclusiva dos espaços a quem patrocinasse 
eventos como festivais ou feiras; parcerias que tinham a Arena Fonte Nova e 
demais estádios (re)construídos para a Copa como um marco de tamanho, ou 
alcance, para muitos investimentos e determinações do setor privado nos espa-
ços públicos.

Durante a realização das obras pré-Copa fui realizando mapeamentos das mes-
mas bem como de seus patrocinadores afim de entender melhor qual era a con-
figuração de espaço público que se formava a partir da atuação das instâncias 
governamentais e da implantação do planejamento estratégico na cidade. Pri-
meiramente porque muitos espaços públicos estavam sendo modificados e sua 
vida urbana totalmente alterada através da expulsão dos trabalhadores de rua 
(camelôs, barraqueiros, etc.), moradores de rua e grupos de artesãos. Depois 
porque foi percebido que a grande maioria dos espaços requalificados tinha o 
destino de receber ou já realizava um grande evento de massas. Por fim, ne-
nhuma dessas obras continha investimentos somente públicos, a maioria deles 
era privado, oriundo de empresas que já realizavam em outras cidades grandes 
festividades e, consequentemente, reformas urbanas. 

Os mapas foram realizados a partir das primeiras intervenções realizadas pela 
municipalidade, tendo como documento os jornais da cidade e portais virtuais 
da Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, suas agências de comunicação. 
Os mapas surgiram principalmente da observação da ação do capital privado e 
da municipalidade e tornaram-se fundamentais para a definição do projeto. O 
primeiro mapeamento localiza as intervenções realizadas na última etapa prepa-
ratória para a Copa, quais os patrocinadores das mesmas e para onde estão indo 
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os usuários realocados. O segundo mapeamento explicita uma territorialização 
simbólica das marcas patrocinadoras  e empresas responsáveis pela realização 
das obras.

A partir do cruzamento dos mapeamentos percebi que as marcas apoiadoras 
das intervenções urbanísticas eram predominantemente empresas de bebidas 
alcoólicas.  Todas as intervenções foram realizadas em lugares onde acontecem 
grandes festas populares e somente reforçavam uma predominância da pratica 
pontual, as festas, no intuito de se criar uma associação entre a marca e a festa, 
até porque a marca, por patrocinar a obra, tem exploração exclusiva do consumo 
nos eventos. As intervenções tinham um quê de praça da Ondina, pois são todas 
parecidas e não possuem mobiliário urbano fixo nem árvores nem nada que 
possa atrapalhar a marca de ser vista. 

Caminhei para duas experiências de campo, duas festas de Yemanjá, um carna-
val e uma caminhada ao Bonfim (nenhum esforço nesta etapa do trabalho) nos 
últimos dois anos para me aprofundar um pouco mais em quê as empresas de 
cerveja estariam interessadas em atrelar a sua imagem à da rua. Concluí para a 
primeira qualificação do projeto que as condições de acontecimento das festas 
populares eram o que as marcas procuravam se associar, no entanto elas são 
vitais para este tipo de uso do espaço, a festa de rua, acontecer. O encontro e o 
imprevisível, a sensação do desligamento do cotidiano habitual daquele espaço 
público, a rua tomada por gente e a amplificação do conflito nas festas popula-
res, a fantasia, se configuraram  como o primeiro aspecto a aprofundar acerca da 
importância das festas populares na cidade e como condição de acontecimento 
desta experiência urbana, resumindo em uma palavra-chave:  IMPREVISIBILI-
DADE.

Para um estudo de caso mais especifico, segui a ordem cronológica das inter-
venções municipais e escolhi a festa de Yemanjá, pois está prometido desde 2014 
uma grande intervenção para o local onde esta ocorre.  A festa de Yemanjá acon-
tece todo dia 2 de fevereiro, no Rio Vermelho e é realizada pelos pescadores da 
localidade e pelos terreiros de candomblé associados. Como é a organização, 
escolha e decisão dos tramites da festa? É segredo. Nem mesmo os artistas que 
realizam o presente sabem. Pela sua relação com o modo lento e muito secreto 
de passar a memória do candomblé e do povo de santo, que são nada mais que 
os praticantes ordinários urbanos daquela área, os pescadores, elegi a segunda 
condição de acontecimento a ser estudada: o opaco na cidade, ou SEGREDO.

Caminhando pela festa de Yemanjá de 2015 me espantei com a quantidade de 

caixas, plásticos e latas de cerveja no desembocar do Rio Vermelho, na praia 
onde aportou Caramuru. O consumo exacerbado da cerveja  nas festas popu-
lares e a relação com a própria condição do acontecimento do transe em ritu-
ais fechados do candomblé (calor, aromas, cansaço físico, danças com formas 
aterradas e músicas entoadas) me levou a terceira palavra-chave, O ÉBRIO, não 
como condição, neste caso, mas como condutor. 

O estudo destas três condições que surgiram do campo ainda está nebuloso, 
inicialmente percorro por narrativas artísticas e etnográficas, tanto da festas po-
pulares de Salvador como experiências de campo diversas para compor essas 
condições. Penso também em diferenciá-las, o segredo  como matéria, o ébrio 
como condutor, a imprevisibilidade como condição.
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Bethânia Boaventura 
Orientador: Thais de Bhanthumchinda Portela

Estudo: TFG
Ano de ingresso: 2014

agricultura urbana em salvador

“A divisão do trabalho entre a cidade e o campo corresponde à 
separação entre o trabalho material e o trabalho intelectual, e, por 
conseguinte o natural e o espiritual. À cidade incumbe o trabalho 
intelectual: funções de organização e de direção, atividades politi-
cas e militares, elaboração do conhecimento teórico (filosofia e ci-
ências). (...). O campo, ao mesmo tempo realidade prática e repre-
sentação, vai trazer as imagens da natureza, do ser, do original.” 
(Henri Lefebvre, O Direito à Cidade) 

Este trabalho busca questionar e propor novas formas de pensar a relação da 
cidade com o campo e com a natureza. Além disso, pretende-se questionar as 
formas atuais de produção e distribuição de alimentos. 

Trata-se aqui do modelo de cidade advinda da industrialização, a cidade, não 
apenas, mas também como um centro de acumulação de capital, de informação 
e de decisões. Essa cidade que propõe um modo de vida associado ao “desenvol-
vimento” e a atualidade: tecnologias, serviços (eletricidade, água encanada, etc.), 
“produção cultural e intelectual”, lazeres urbanos, ordenamento, etc. A cidade se 
relaciona com a natureza entendendo-a ora como uma entidade intocável, a se 
contemplar, ora como um local de lazer, daí os parques, jardins, etc., ou como 
uma natureza organizada para produção não inserida no contexto urbano: o 
campo. O campo é entendido pela cidade como este lugar de produção que é 
eventualmente corrompido pela cidade e pela vida urbana. Atualmente, apesar 
de o campo e a cidade serem interdependentes, há uma relação desequilibrada, 
já que a cidade assume o papel de separar-se do campo para dominá-lo. 

“Aqui não tem como ser sem interior, não. Tem que vir de fora mesmo. Tem que 

vir do interior mesmo, que o interior precisa...depende da gente. Eles sofrem 
muito lá, dependem da gente. Tem que comprar na mão deles! Lá as coisas são 
frescas, é outra coisa.” José Ferreira, feirante da Feira de São Joaquim. Este tre-
cho de uma entrevista feita na Feira de São Joaquim, mostra como é delicada a 
relação atual entre campo e cidade em Salvador. 

Ainda que a vida urbana, no geral, seja extremamente atraente para muitos por 
conta de suas facilidades e possibilidades, ela ainda serve a uma lógica homo-
geneizadora a qual não definimos as políticas e estratégias de produção, de dis-
tribuição e de consumo. No caso dos nossos alimentos, por exemplo, existe um 
mecanismo próprio de produção, transporte e distribuição que desconhecemos 
o que causa certa dependência desse sistema. Os supermercados ou as feiras 
são os únicos lugares aonde estes produtos se tornam visíveis. Tudo que aconte-
ce antes disso é invisível. Além disto, em Salvador encontramos uma realidade 
extremamente desigual, aonde em localidades próximas encontramos uma po-
pulação economicamente estável e uma população em situação de miséria. Esta 
muitas vezes não tem acesso fácil aos bens de consumo, incluindo os bens não 
duráveis, os alimentos e está mais suscetível às lógicas deste sistema hegemôni-
co, pois não tem recursos para escolher o que consumir, por exemplo. 

Segundo o representante da Organização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO) no Brasil, Alan Bojanic, o Brasil está entre os principais 
líderes na produção de alimentos global, porém grande parte destes alimentos 
é exportada, outra parte destes alimentos é perdida por deterioração e as taxas 
de desnutrição continuam altas. E Ainda, segundo o artigo “Mais alimentos ou 
menos perdas?”, de Silvia Antoniali, Juliana Sanches e Katia Nachiluk, “pode-se 
dizer que no Brasil aproximadamente 33% do que é produzido de frutas e hor-
taliças são perdidos antes de serem consumidos. A maioria das perdas ocorre 
devido ao descuido, à má-conservação e à falta de conhecimento das medidas 
específicas que poderiam ser tomadas para evitar o estrago.” Pode-se concluir 
que a maior causa para a insegurança alimentar não é a produção propriamente 
dita, mas a distribuição, ou seja, a capacidade de proporcionar à população aces-
so aos alimentos produzidos. O desperdício de alimentos e a fome são dois dos 
maiores problemas que o Brasil enfrenta, constituindo-se em um dos paradoxos 
do nosso país que é um dos maiores exportadores. 

A partir desse entendimento, este trabalho pretende repensar a relação campo-
cidade e a forma como a natureza vem sendo entendida na nossa sociedade ur-
bana, propondo possibilidades de coexistência desses conceitos. Assim, aproxi-



20 21

mando os consumidores dos modos de produção e manuseio, dando a eles mais 
independência nesse processo e garantindo um maior acesso a uma alimentação 
de qualidade àqueles que se encontram em situação de risco, por exemplo.

Breno Silva
Orientador: Pasqualino Romano Magnavita

Estudo: Doutorado
Ano de ingresso: 2013

espacialidades da experiência e heterologia urbana

“A homogeneidade de aspecto realizada nas cidades entre os ho-
mens e o seu entorno não passa de uma forma subsidiária de uma 
homogeneidade muito mais conseqüente que o homem estabe-
leceu ao longo do mundo exterior substituindo em toda parte os 
objetos exteriores, a priori não conserváveis, pelas séries classifi-
cadas como concepções ou idéias.” Georges Bataille, O valor de 
uso de D.A.F. Sade. 

A cidade numa perspectiva homogênea é uma invenção condicionada aos pre-
textos de existir do cidadão.1 Cidadão, nesse caso, é o habitante da cidade que 
convive em sociedade e usufrui das obrigações e direitos civis e políticos garan-
tidos pelo Estado. Nunca vi um sujeito inteiro desses por aí, apesar de muitos se 
esforçarem em sê-lo. O esforço em corresponder a um modelo prévio aparente-
mente naturaliza a cidade tanto como fenômeno “desde sempre” quanto como 
uma necessidade de ordenação coletiva. Ou como recentemente atentou o pro-
fessor Xico Costa (PPGAU/UFBA/UFPB): “às vezes acho que ensinamos sobre 
cidades que não existem”. Mas o que restaria da ideia de cidade ao se desmanchar 
o paradigma dominante da homogeneidade? Se a cidade é uma “forma subsidi-
ária” da homogeneidade dada por uma perspectiva transcendente no privilégio 
da ideia ou do projeto2 sobre a vida ordinária, o desmanche da homogeneidade

1 Podemos dizer que ele não existe na vida como figura identitária toatalizada, assim como Truffaut coloca em 
filme que “os adultos não existem”.

2 Como diz o Bataille da Experiência Interior: “o plano do projeto é o plano da moral”.
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que define a cidade passa pela revisão da própria concepção do sujeito cidadão. 
Instaura-se um problema que excede bastante o campo do urbanismo, o des-
manche da homogeneidade que define a cidade passa pela revisão da própria 
concepção do sujeito cidadão. Instaura-se um problema que excede bastante o 
campo do urbanismo, mas que ao mesmo tempo é condição para uma contesta-
ção que não se contente em se alinhar na crítica hegemônica.3

Um caminho arriscado que salta o problema filosófico da ipseidade é tentar situ-
ar quando esse sujeito cidadão é desacreditado na cidade. Num extremo emer-
giria uma série de excluídos fundamentais na própria constituição da cidade,4 e 
no outro teríamos que olhar para o cidadão exemplar, esse sujeito endividado 
infinitamente e crente na realidade homogênea. Esses extremos5 são desacredi-
tados quando experimentam uma situação urbana onde não há quase nenhu-
ma garantia identitária com a ideia de sujeito e consequentemente com a “for-
ma subsidiária” que define a cidade. É sobre essas situações limites que tenho 
pensado e trabalhado a noção de espacialidades da experiência. A experiência 
compreendida como vivência arriscada e conhecimento em crise, quando pen-
sada no sujeito fora de si e nas espacialidades que produz pode engendrar uma 
“teoria” potente para a contestação da homogeneização e para outras formas de 
apreensão e de transmissão do urbano. No fluxo da experiência, a noção de ci-
dade escapa com vitalidade. A partir daí emergem ao menos dois problemas de 
inadequação. O primeiro é que não existe um modelo prévio ou exemplar para 
as espacialidades da experiência.6 Existem extremos do sujeito e de espaciali-
zações na cidade, mas para não serem contra-exemplos hegemônicos acho que 
suas aparições coincidem com a escrita da tese. Não é uma opção fácil e nem se-
gura, mas não existe um objeto definido para essa pesquisa. Por outra via, falo de 
“cidades que não existem”, que não são capturáveis. O segundo é que a tendência 
fenomênica das espacialidades da experiência é apropriada facilmente pela vida 

3 Chamo de crítica hegemônica aquela que se estabelece mais no binarismo como estratégia de atingir o poder 
do que comprometida com o “colocar em crise”.
 
4 Cf. os malditos na Política do rebelde de Michel Onfray.
 
5 São opostos de um mesmo imperativo transcendente, não operando por binaridade. Por exemplo, os extre-
mos na noção de sagrado em Bataille são uma variação entre o mais alto e o mais baixo, em que sacer é tanto 
sagrado quanto doença.
 
6 Nesse sentido contestando a “forma subsidiária” a cidade é informe. Na concepção de Bataille o “informe não 
é só um adjectivo com determinado sentido mas um termo que serve para desclassificar e em geral exige que 
todas as coisas tenham a sua forma”, ou seja, que tenha a sua forma singular num dado momento experimen-
tado. 

homogênea, e o que era  algo que escapa à essa condição pode virar exemplo de 
resistência, de contraposição binária forçando uma aproximação política7 em 
conclusões adequadas à academia. 

São várias as dificuldades epistemológicas de se pensar e tecer uma tese sobre o 
heterogêneo na cidade sem apropriá-lo, e ainda mais traçando sua linha de fuga. 
Diante delas, aposto que aquilo que escapa e consiste nas espacialidades da 
experiência possibilitam uma forma de pesquisa que se aproxima da noção 
de heterologia em Bataille. Se a experiência limite em Bataille parte do sujeito 
contestando o sujeito no fora de si, a noção de heterologia se orienta sobre os fe-
nômenos sociais e, como tal, no limite contesta a parte homogênea e hegemôni-
ca da sociedade, enfatizando o que ele chama de “parte maldita”, parte heterogê-
nea, mas que também não deixa de pulular na homogênea. Segundo ele a parte 
maldita que escapa na ciência e na filosofia logo são homogeneizadas. Assim, a 
heterologia é delineada por Bataille como investigação não científica e nem filo-
sófica sobre o totalmente outro (tout autre).8  E, portanto, ela vai requerer outro 
tipo de abordagem, sempre por fazer.9 Por isso insisto na coincidência da teoria 
com a escrita da tese, ou com uma escrita que pode ser quase-literária sem ter 
comprometimento com o campo da literatura, ou mesmo de uma escrita como 
experiência. Parece que estou dizendo de formas expressivas que consideram 
bastante a noção de informe, ou de um problema de estilo no limite da lingua-
gem como coloca Deleuze.10 E uma teoria afirmativamente não homogeneizante 
é um “por em crise” que contribui para a própria revisão disciplinar, com pos-
sibilidades de captura e alargamento na disciplina. E, no meu “idealismo”, com 
chances de rupturas nesse paradigma que define os modos de se pensar e reali-
zar a produção do urbano e de se realizar na cidade diante do já dado. 

7 Às vezes confundindo as dimensões políticas, conforme Deleuze e Guatarri: “Em suma, tudo é político, mas 
toda política é ao mesmo tempo macropolítica e micropolítica”.  

8 Expressão francesa que pode ser traduzida também como “completamente diferente”, ou “qualquer outro” 
como é abordada por Derrida em Dar a morte. Pode-se traduzi-la no campo da alteridade como radicalmente 
outro, aquela tendência ao limite de ser totalmente outro, esse limite do fora de si. 

9 Apesar de ser evidente na falta de disciplina e do estilo limite em Bataille, ele não deixa nenhuma chance para 
um modelo investigativo e abre sua “teoria” sobre uma incompletude. 

10 Cf.Deleuze sobre o estilo em:  https://www.youtube.com/watch?v=wT241uCyojk 
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a embriaguez e o êxtase como potências de apreensão 
da cidade
A presente pesquisa aborda um estudo acerca de uma experiência urbana a de-
sencadear-se por meio de duas situações propostas: a embriaguez em Walter 
Benjamin e o êxtase em Georges Bataille. Tendo a apreensão1 da cidade como 
objetivo central, aventuramo-nos em confluir estes dois conceitos adjacentes, 
sem, contudo, deixar de destacar a relevância de seus conflitos e pontos de di-
vergência, dispondo-os em tensionamento entre si e a cidade, visando, com isso, 
ressaltar a força de certos tipos de comportamentos não contemplados pelos 
enunciados urbanísticos. Adentrando em tais méritos, precisaremos as signifi-
câncias de cada um dos conceitos, tais quais seus autores os empreenderam, não 
obstante, tematizando brevemente, aqui, a reflexão acerca de suas potências de 
transmissão e comunicação do urbano.

A partir de Benjamin, a embriaguez pode ser entendida, não como teoria, mas 
como uma experiência revolucionária que incita o prolongamento mental, cuja 
extensão da consciência desloca a percepção via o atributo de uma “iluminação
profana”2 que, apesar de não exigir o uso de substâncias narcóticas, detém a fa-
culdade de empregá-las enquanto possibilidade de ativação. 

1 A apreensão é, aqui, cogitada a partir da confluência entre o conceito de experiência delineado por Benjamin 
e Bataille. Tratar-se-ia de algo que resta, do que se passa ou já passou. Vestígios (corporais-mentais) retidos 
e/ou estendidos, simultaneamente e/ou posteriormente à experiência cometida pelo indivíduo; ruínas, rema-
nescências, obtidas de modo sensível e incognoscível, não através de um método cartesiano, cognoscente e/ou 
pré-estabelecido à experiência como o alcançado por meio das ciências.
 
2 Podendo ser entendida como uma atividade do pensamento, a iluminação profana conceituada por Benja-
min remete a um elemento de radicalização política da experiência surrealista: a embriaguez.  “Porém a supe-
ração autêntica e criadora da iluminação religiosa não se dá através do narcótico. Ela se dá numa iluminação 
profana, de inspiração materialista e antropológica, à qual podem servir de propedêutica o haxixe, o ópio e 
outras drogas.” Cf. BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. Volume I. Magia e Técnica, Arte e Política. Trad. 
Sérgio Paulo Rouanet. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994, p. 23.

Ao objetivar a transformação concreta da realidade, desestabilizando o homem 
enquanto sujeito, o emprego deste atributo oferece à embriaguez a virtude de 
mobilizar suas próprias energias em benefício de uma revolução moral e cultu-
ral ante aos valores hegemônicos, emergindo-se como alusão a uma “libertação 
total”,3  podendo, assim, ser pensada como modo de apreensão da cidade, desde 
que advenha vinculada à forcas políticas; aferindo-se aí a capacidade de aflorar 
a transmissão de uma experiência ávida e fecunda, recusando qualquer efígie de 
sedução daí escorrida. Para tanto, utilizaremos dois textos, um teórico (O sur-
realismo: o último instantâneo da inteligência européia) e outro literário (Sobre 
o haxixe e outras drogas), vislumbrando, extrair deles, reflexões que põem em 
questão o exercício de alteração dos sentidos como meio de apreensão da cidade.

Eis, em outra perspectiva, o estado de êxtase que, de acordo com Bataille, emer-
ge do não-saber, isto é, da contestação do conhecimento, violentando, pelas 
vias do excesso, os campos de força que limitam a consumação da experiência, 
abrindo-a para a percepção ou “para todo o possível” da existência, cogitando 
de tal modo, uma experiência porvir, cujo fim não há outro senão ela própria. 
Apropriando-nos deste conceito e estendendo-o ao pensamento acerca da com-
plexa malha urbana, pode-se vislumbrar a experiência da cidade a partir de uma 
condição incognoscível de fuga do já vivido, despida de conhecimentos aprio-
rísticos, colaborando, em suma, para a ampliação das vivências, dos riscos, dos 
acontecimentos e das repercussões desses acontecimentos na existência, solici-
tando, assim, uma “experiência pura”, que não suprime a apreensão adquirida, 
mas lhe esvazia de sentido enquanto a comunicação4 de tal experiência se con-

3 Esse conceito dar-se-á em oposição ao engessado ideal de liberdade posto pelos moralistas e humanistas. 
Assim, reconhecendo na empreitada surrealista um elemento anárquico que mobiliza para a revolução as 
energias da embriaguez, Benjamin afirma: “desde Bakunin, não havia mais na Europa um conceito radical 
da liberdade.” Na perspectiva surrealista, isto seria a prova “de que ‘a causa da libertação da humanidade, em 
sua forma revolucionária mais simples [...], é a única pela qual vale lutar’.” Entretanto, Benjamin reitera, enfa-
tizando que este caráter anárquico não é suficiente, “privilegiá-lo exclusivamente seria sacrificar a preparação 
metódica e disciplinada da revolução a uma práxis que” hesita entre a propedêutica à iluminação profana e 
sua própria realização. Em seguida, o autor ainda traça uma crítica ao otimismo vislumbrado pelos socialistas, 
sem, contudo, propor uma alternativa viável de fuga do impasse apresentado, pois seu empenho consistia em 
delinear um campo de ação possível para provocar tensionamentos à hegemonia intelectual da política con-
servadorista e à opressão resultante dela. Cf. Ibidem, p. 32.

4 Para Bataille a experiência de existir é comunicação, e só há comunicação dessa experiência se ela estiver 
livre de atenção e concentração. Nesses termos, ela se instaura numa zona ambígua, não apenas no campo da 
linguagem, mas também no campo dos sentidos, num ponto de indiscernibilidade entre a emissão vocal e o 
silêncio, entre o sentido e a ausência de sentido. “Procuramos compreender, captar o prazer: ele nos escapa.” 
Cf. BATAILLE, Georges. A experiência interior. Trad. Celso Libânio Coutinho, Magali Montagné e Antônio 
Ceschin. São Paulo: Editora Ática. 1992, p.149.
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suma. Nesse processo, o meio de expressão dessa experiência de sublimação da 
percepção que nega as imposições por uma via de excesso já é, em si, comuni-
cação instaurada, fugidia às ordens discursivas que manipulam o urbano, po-
tencializando, a posteriori, a extensão da apreensão, e sua possível transmissão.

Intentando articular esse repertório conceitual com as práticas urbanísticas vi-
gentes, utilizaremos alguns textos do livro A experiência interior (Esboço de 
uma introdução à experiência interior, O suplício e Post-scriptum ao suplício), 
cujos conteúdos teórico e literário aparecem interpenetrados.

Almejando contribuir para o pensamento de um urbanismo renovado, designa-
mos enquanto objeto central de estudo a “embriaguez e o êxtase como potências 
de apreensão da cidade”, ao qual propomos um corpus, cujo aporte advém de 
um arquivo que, por ora, consiste nas obras filosóficas e literárias supracitadas. 
O desenho planejado para a dissertação estruturara-se em dois momentos. O 
primeiro consiste em vislumbrar outros modos de apreensão da cidade através 
das experiências da embriaguez e do êxtase. O segundo consiste em pensar como 
estas experiências podem delinear um pensamento crítico acerca do urbanismo 
ou da produção hegemônica de cidade. Assim, o mote em questão visa abordar 
um arranjo que refuta o estriamento prefixado à experiência, intencionando içar 
enunciados que predispõe-se a tensionar os artifícios urbanos de “regulação da 
vida”5 por meio da alusão a um devir outro, transversal ao pensamento hegemô-
nico e, por isso, potencialmente capaz de compor deslocamentos alternativos à 
esta ordem dominante. 

Postulados, aqui, como experiência da diferença, estes estados, ao desestabiliza-
rem as composições perceptivas num campo individual, erigem caminhos ou-
tros que traçam linhas de fuga ao aprisionado círculo racionalista instituído pela 
hegemonia do ideário urbanístico. 

Aí, os domínios que regem os comportamentos esvaecem, engendrando a emer-
gência de um exercício de resistência, possibilitando, assim, o desencadeamento 
de autoconstituições que, via os ecos da comunicação e/ou da transmissão da 
experiência na cidade, podem promover a instauração de impactos, tensões e 
dissensos numa esfera política. Nesta perspectiva, acreditamos que os estados de
embriaguez e de êxtase detêm elementos capazes de abrir fendas nos invólucros 

5 Cf. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. Trad. Maria Ermantina Galvão. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. & FOUCAULT, Michel. Segurança, território, população. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: 
Martins Fontes, 2008. 

“biopolíticos”6 postos pelo controle social, insurgindo uma delineação da alteri-
dade, onde forças singulares tornar-se-iam aptas a desatar as amarras arraigadas 
no corpo da sociedade humana.

    

6 Cf. FOUCAULT, Michel. Nascimento da biopolítica. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 
2005. 
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o pensamento urbano entre as ordens dominantes e as 
práticas contingentes

O movimento moderno na arquitetura e urbanismo é visto hoje como um mito, 
um mito da modernidade ou mesmo sua miragem. Analisar e decompor um 
mito em seus efeitos estéticos é esclarecer o quão profícuo ele pode ser tanto 
na configuração do mundo empírico, quanto na presentificação do conjunto de 
seus fantasmas, assim ensina Warburg na sua historiografia da arte. Se confor-
mam aos poucos as linhas por onde se tornará possível reformular algumas es-
pecificidades das relações e do trabalho formal que estruturam as teorias da ar-
quitetura sobre a modernidade, de modo que as construções da tese não entrem 
em uníssono com a consolidada visão positivista que caracterizam tais teorias, 
na qual a historia é compreendida como uma progressão contínua e coeren-
te. Equivale a dizer que novos arranjos de análise serão criados, aproximações 
improváveis que não descartam matérias consideradas até mesmo irrelevantes. 
Reformular não no intuito de revelar, mas de trabalhar sobre ordens subjacentes 
à superfície empírica dos eventos históricos e dos símbolos que a estruturam. 
Para tanto, assumirão o caráter de alegorias ao afirmar a impossibilidade de um 
sentido eterno e ao assumir a transitoriedade de uma pesquisa que deve perse-
verar na temporalidade e no trabalho histórico.      

Que seja pelas obsessões ou pelas viagens de arquitetos, no estudo formal que 
criminaliza o adorno e se influencia por teorias gerais da arte, bem como por 
outras vertentes de uma arquitetura vitalista e vernácula. Através destas alego-
rias criadas busca-se contribuir para um discurso que se acerca das teorias da 
historia e que portanto compreende a arquitetura não como disciplina autôno-

ma, mas a trata como uma das manifestações culturais que pode falar de um 
tempo histórico e conter seus códigos sociais. O historicismo do século XVIII 
já tentou romper com a ideia de que a obra de arte deveria obedecer padrões de 
imitação de estilos antigos e de ordens da natureza ou que devesse ser reflexo 
de alguma realidade e ainda aquela que revela seu sentido. No entanto, a atitu-
de em relação à historia vivida no movimento moderno ainda não escapou de 
uma abordagem positivista que o acusam ora de determinismo histórico, ora de 
negligenciar a própria história. Ao evitar uma visão historicista ou relativista, 
que parecem simplificadoras, este trabalho histográfico sobre o movimento mo-
derno na arquitetura pretende colocá-lo no campo das questões antropológicas 
enquanto contentor de uma memória cultural num determinado momento de 
sua historia, seja pela sobrevivência das formas, por analogia, reminiscência ou 
transmissão. Esta abordagem está em construção. 
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narrativas urbanas à margem: a ação poética como cor-
relato de narração e transgressão das dinâmicas instau-
radas no espaço urbano

“ Artimanha se faz na rua, precisamente no meio dela
Artimanha nasceu para dar nome ao que não era poesia, 
música, teatro, cinema, apenasmente. Era tudo e mais – e mais que
tudo – tudo aquilo. QUAL o nome da criança – mustafá ou 
Salomé, homem ou mulher, cocaína ou rapé – 
qual o nome, qual o nome? Nenhum outro senão Artimanhas.
(...)
Artimanha se faz com artifício e Artimanhas
artefato plástico
pernas palcos e vedetes
chicletes chacretes
folia
Artimanha é comício na cinelândia na central
é perigosíssimo
é o início do fim de tudo
é o nada incrementado
é um bolo confeitado
      enfeitiçado
Artimanha é denúncia é discurso é infâmia
é o produto de um povo que não soube até agora o que é interferir
o que é votar o que é liberdade o que é democracia o que é o que é
Artimanha sabe que sem malandragem não é possível
sabe que é preciso ocupar o espaço

 sabe que é preciso gastar munição
 sabe que torquatro é oito como biscoito torto
 ai meus dentes
 não aceite imitações, exija ARTIMANHAS.” 
 Chacal, 1976

O trabalho proposto trata das narrativas poéticas de cidade presentes na produ-
ção literária conhecida como poesia marginal.  Considerada por muitos autores 
como uma poesia menor, sem acabamento estrutural e poético, a geração de 
poetas ditos marginais é registrada em muitos manuais literários como um mero 
“acidente” no contexto da década de 70. Entretanto, em uma análise mais aproxi-
mada, a Poesia Marginal apresenta um posicionamento ético-estético particular, 
quando o poeta assume para si o papel da confecção, editoração e distribuição 
de sua própria obra demonstra para além de uma postura estética, isso é funda-
mentalmente uma postura política.

A geração marginal surge em um contexto histórico peculiar, onde o sistema di-
tatorial brasileiro vai enrijecer cada vez mais o controle, censura e a perseguição 
aos intelectuais, assumindo uma forma de poder encarnado nos seus dispositi-
vos de controle e vigilância. Para tanto os artistas foram obrigados a encontrar 
formas de expressão menos diretas e buscando na marginalidade das institui-
ções e na acentuação do cotidiano outras formas de expressão.

Abdicando de uma construção formal mais rebuscada, por uma linguagem mais 
próxima ao cotidiano e com a consciência de que o poema passa a ser oraliza-
do em público, a poesia marginal  ganha voz, ganha corpo,  é em movimento, 
através de um percurso que acontece no espaço urbano com a capacidade de 
afetar a quem quer que esteja ali presente. Adquirem um “modo de existência 
performático” (Fernanda Medeiros) capaz de desestabilizar, resistir e transgre-
dir, mesmo que momentaneamente aos dispositivos de vigilância instaurados 
no espaço público. 

É nesse momento que acontece a formação do coletivo Nuvem Cigana que vão 
promover Artimanhas, espetáculos performáticos com valores de happenings 
coletivos. Reuniam poesia, música, vídeo-projeções, culminando em uma des-
file de carnaval liderados pelo bloco carnavalesco Charme da Simpatia. Aconte-
ciam no Rio de Janeiro e sempre terminavam com repressão militar.

Propomos então uma leitura da poesia marginal dentro do panorama das nar-
rativas errantes (Paola Jacques). O ato de ser marginal ou estar a margem como 
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correlatos da narrativa de uma experiência e também táticas (Michel de Certe-
au) para transgressão (Foucault) do sistema hegemônico. Poesia, arte e perfor-
mance como suportes de discurso sobre a cidade e sobre os sistemas de poderes 
nela instaurados. Tratamos a produção marginal como uma cartografia subjeti-
va (Deleuze e Guattari), onde corpo, arte, vida, poesia e cidade se imbricarão na 
produção de representações, imagens e subjetividades.

A compreenderemos como ferramenta para apreensão da cidade contemporâ-
nea, por ser capaz de salientar uma marcante postura política, uma aproximação 
e reconhecimento da vida cotidiana da cidade, um apelo ao corpo ao adquirir 
um modo de existência performático e ao percurso já que o poeta se movimenta 
no espaço urbano e nele se debruça para narrar suas experiências.

“mapa na mão 
olho no mapa 
mão no olho 
vamos tentar encontrar a cidade”
Nicolas Behr, 2007

Nos convidando a buscar uma outra cidade, o poema nos sugere um jogo  que 
suplanta o uso do mapa e incluí a potência do corpo desorientado como experi-
mentação do espaço urbano. Ter “mão no olho” significa narrar o espaço urbano 
vivido, de forma errante, e à margem das instituições.

Eduardo Rocha
Orientação: Paola Berenstein Jacques

Estudo: Pós-doutorado
Ano de ingresso: 2015

corpo-cidade fora da ordem: experiências metodológi-
cas de apreensão da cidade contemporânea no centro 

de salvador

O que me interessa:
Situações conflituosas no espaço público que explanam o corpo enquanto agente 
político na produção do espaço urbano.

Investigo a exposição da sexualidade em público enquanto constituição política 
e subjetiva do corpo em sociedade e enquanto elemento constitutivo da pro-
dução do espaço urbano que o rodeia. O corpo sexualmente exposto dentro da 
cidade luminosa. A “sexopolítica”1 que atravessa o corpo de rua. 

Acompanha a minha trajetória de pesquisa o foco sobre os sujeitos que furam a 
ordem seletiva estabelecida pela espetacularização do urbano, via turismo, inse-
rindo-se no fluxo econômico ali arquitetado pelo exercício em público de suas 
sexualidades exibidas e fora da ordem.

Tendo como “objeto” principal de minhas pesquisas a cidade contemporânea 

1 “A sexopolítica é uma das formas dominantes da ação biopolítica no capitalismo contemporâneo. Com ela 
o sexo (os órgãos chamados “sexuais”, as práticas sexuais e também os códigos da masculinidade e da femi-
nilidade, as identidades sexuais normais e desviantes) faz parte dos cálculos do poder, fazendo dos discursos 
sobre o sexo e as tecnologias de normalização das identidades sexuais um agente de controle sobre a vida. (…) 
A sexopolítica não é apenas um lugar de poder, mas, sobretudo o espaço de uma criação onde se sucedem e 
se justapõem os movimentos feministas, homossexuais, transexuais, intersexuais, transgêneros, chicanas, pós-
coloniais... As minorias sexuais se convertem em multidões. O monstro sexual que tem por nome multidão 
se torna queer. O corpo da multidão queer aparece no centro do que poderíamos chamar, para retomar uma 
expressão de Deleuze/Guattari, de um trabalho de “desterritorialização” da heterossexualidade. Uma dester-
ritorialização que afeta tanto o espaço urbano (portanto, se haveria de falar de desterritorialização do espaço 
majoritário, e não de gueto) como o espaço corporal” (Preciado, 2003).
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percorrida pelo corpo, considero primaz a necessidade de criarmos e colocar-
mos em testes variados meios de apreendê-la e de narrá-la urbanisticamente, 
buscando na sua complexidade vivenciada e cotidiana a ação do sujeito que 
enfrenta a produção capitalista hegemônica globalizada que concebe espaços 
seletivos, infiltrando-se neles e assim subvertendo, com o corpo exposto, for-
mas rígidas e pouco afeitas à diversidade social, cultural e de expressões sexuais 
“anormais”. Na ação física, estético-política, do sujeito que vivencia os espaços 
“renovados” de maneira sorrateira, desvirtuando regras e ordenamentos, depa-
ro-me com potente lócus crítico ao “urbanismo do espetáculo”, expressão última 
do capital financeiro sobre a forma citadina. Acredito, portanto, que há na apre-
ensão do movimento coimplicado entre corpo e espaço urbano possibilidades 
de linhas de fuga para consolidação de práticas e teorias urbanísticas socialmen-
te mais responsáveis. 

O problema:
O controle social pela pretendida construção da “espacialidade da ordem” é o 
problema central que me leva a seguir em pesquisa. Os dispositivos de controle 
do sujeito e da expressão do corpo no espaço público urbano estão cada vez mais 
refinados, formatados e oficializados na estrutura do Estado e tecnologicamente 
investidos no afã da criação e manutenção da “ordem”. 

Questionar a ideia de “ordem” – subjacentes nos atuais e massivos investimentos 
na reelaboração da forma do espaço urbano que visam o fluxo turístico – a partir 
do fazer visível a si, do aparecer em público de maneira sexualmente desordeira 
do “sujeito corporificado”2 na rua da cidade de Salvador. Este é o caminho aqui 
tomado para a construção de uma apreensão da cidade contemporânea que se 
pretende crítica às “formas de luminosidade” (Deleuze) engendradas na produ-
ção de visibilidades do espaço urbano dentro da espetacularização urbanística 
da cidade contemporânea. Espaços renovados e inseridos num regime de visibi-
lidade midiática excessiva e investidos por tecnologias do controle social.

A pouca expressão na produção urbanística contemporânea do espaço articu-
lado pela ação estética e política do corpo é importante questão que nos instiga 
a propor este novo momento da pesquisa. Apreender o conflito espacial criado 
pelo sujeito que atua na cidade, pretendida ordenada, de maneira sexualmente 

2 “Ao desafiar controles da experiência urbana e a burocratização da existência, alcança o direito à definição de 
sua forma de aparecer e acontecer (...) Esse sujeito transforma-se em acontecimento, onde e quando são espe-
rados o seu silêncio e o apagamento da sua individualidade. O sujeito corporificado tomaria, portanto, o teatro 
da vida nas suas mãos, opondo-se a sua desmaterialização em papeis repetitivos, em imagens reiterativas e em 
modelos de cidade (e de urbanidade) que o excluem.” (Ribeiro, 2011 – grifo meu). 

fora da ordem é a tática aqui escolhida para a construção de ferramentas me-
todológicas que, no processo de compreensão da produção do espaço urbano, 
perceba na situação astuciosa – ligada à presença física, subjetiva e histórica – 
do corpo na rua a materialização da existência política de si3 e do espaço que o 
abriga. 

A Justificativa:
Investigar experiências metodológicas de apreensão da cidade contemporânea 
no sentido de contribuir com a reformulação de teorias e da prática do urba-
nismo e do planejamento urbano justifica-se pela necessidade da multiplica-
ção de ferramentas investigativas que, tornando complexo o foco sobre a ação 
dos sujeitos no espaço urbano, superem as formas de apreensão e compreensão 
da cidade utilizadas pelo urbanismo tradicional e atribuam relevo ao conflito 
imanente à construção política vivencial do cotidiano urbano; constituindo-se, 
portanto, enquanto pensamento crítico às intervenções urbanísticas que fazem 
parte do planejamento de cidade – apontando como caso específico o “Planeja-
mento Estratégico de Salvador 2013-2016” –, atrelada à reprodução capitalista 
do uso do solo, que busca a sua homogeneização e padronização pacificadora 
pela imposição de uma ordem socialmente seletiva e alheia à sua transformação 
histórica. 

Desta maneira, a partir dos modos de apreensão da cidade que colocaremos em 
prática, buscaremos narrar a reciprocidade entre cidade e corpo, expondo o ca-
ráter político – na trilha da “sexopolítica” de Preciado (2003) – da relação sujei-
to-espaço. Acreditamos por este caminho estarmos traçando possibilidades de 
atuações urbanística mais incorporada de cidade e mais porosas às articulações 
criativas e heterogêneas derivadas da diversidade social urbana.

Como fazer:
Dois caminhos se cruzam na feitura desta pesquisa: o primeiro está diretamen-
te relacionado à produção do Laboratório Urbano. Proponho-me a levantar o 
“estado da arte” do fazer deste Laboratório iniciando reflexão sobre a sua inter-
ferência dentro do contexto da construção do conhecimento, teórico e prático, 
do campo disciplinar do urbanismo e do planejamento urbano no Brasil. Para 
tanto, torno central a idéia de “Experiência” e criarei categorias de conexões e 

3 “Foucault sublinha que a relação para consigo é pública e social, inevitavelmente mantida dentro do contexto 
de normas que regulam a relação reflexiva: como podemos e como devemos aparecer?” (Judith Butler, 2005 
- tradução minha)
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compreensões que me ajudem a trabalhar com a multiplicidade de formas de 
apreensão da cidade contemporânea já postas em práticas pelos trabalhos de-
senvolvidos no, ou em parceria com, o Laboratório Urbano.

O segundo caminho está relacionado à minha experiência enquanto caminhan-
te no centro de Salvador, lugar onde habito. Atravessando e sendo atravessado 
por situações conflituosas urbanas relacionadas à presença de corpos desviados 
dentro da “rota turística” – que abrange do bairro do Comércio à praia da Barra, 
proposta pelo Planejamento Estratégico de Salvador 2013-2016 –, criarei narra-
tivas em torno da ação biopolítica do urbanismo contemporâneo lida a partir da 
prática urbana do corpo do comércio do sexo, assim como daqueles, prostitutos 
ou não, que atuam fora dos restritivos códigos da masculinidade e da feminili-
dade ditados pela cartilha normativa heteroafetiva. 

Gabriel Ramos
Orientação: Thais de Bhanthumchinda Portela
Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2014

mar em fragmentos: práticas de cidade pela baía de 
vitória e baía de todos os santos

O campo de discussão para esta pesquisa parte da seguinte questão: haveriam 
pistas nas relações entre práticas cotidianas, suas temporalidades e espaços urba-
nos que nos façam perceber agenciamentos possíveis para fazer cidade de modo 
sensível?

Michel de Certeau destacou que “o espaço é um lugar praticado”, ou seja, um 
lugar qualquer acontece por meio das dinâmicas de seus usos e, ao ser ocupado, 
passamo-no à condição de um lugar praticado; assim, por extensão, compreen-
demos qualquer indivíduo que esteja na cidade – esse lugar praticado – enquan-
to um “praticante da cidade” e produtor de seus cotidianos.

Milton Santos, por sua vez, nos mostrou que uma das características dos espaços 
urbanos são as permissividades que fazem confluir pessoas, instituições, firmas, 
suas diferentes temporalidades e cotidianos, e a possibilidade desses cruzamen-
tos ocorre, portanto, por meio de diversas práticas de cidade.

Nossa pesquisa emerge, assim, no intuito de complexificar um caráter de dis-
tanciamento e fragmentação presente em muitas práticas e discursos urbanís-
ticos, mas que não rompem as relações entre praticantes e cidade. Desse modo, 
elaboramos questões-chaves para o debate: tais ações urbanísticas teriam suas 
forças centradas no que Deleuze e Guattari denominam “máquinas desejantes 
capitalísticas”? Seriam munidas do que Foucault nos apresenta enquanto “dispo-
sitivos” de “governo da vida”? Operariam na sua modelização e homogeneização 
(acúmulo monetário, bens de consumo); na instrumentalização e capacitação da 
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sua gestão (mídia, polícia, formas de governo etc.), já que estas aparentam ser 
devidamente incorporadas aos praticantes da cidade e também por eles opera-
das, complexificando mais ainda outras experiências de cidade?

Tais questões podem ser observadas ainda por meio de repetições muitas vezes 
descontextualizadas e modelizadas de diversas práticas urbanísticas e diversas 
consequências graves já observadas por críticos: homogeneização de desenhos 
de edificações, ruas e avenidas, que podem, por exemplo, facilitar ações de ca-
ráter emergencial, mas que, sem uma aproximação que localize seus sujeitos, 
muitas vezes descaracterizam contextos históricos, sociais e geomorfológicos; 
monopolização e cartelização de empresas prestadoras de serviço de coleta de 
lixo e transportes públicos, que em certas ocasiões são selecionados sem trans-
parência, e facilitam atitudes despreparadas e que pouco se importem com a 
realidade dos sujeitos que vivem ou se desloquem por esses locais; militarização 
e choque de ordem nos espaços públicos, esvaziando-os política e socialmente, 
relegando seus usos somente a lazer e bem estar, e protegidos por violentos me-
canismos policiais, coercitivos e vigilantes para a manutenção de uma suposta 
ordem; gentrificação, mercantilização e espetacularização urbana, por meio de 
estonteantes estímulos monetários a práticas turísticas e comerciais, respaldados 
por periódicos eventos e megaeventos internacionais e instrumentos de especu-
lação imobiliária.

Dessa forma, compreendemos nosso campo temático enquanto uma possibili-
dade de experimentação de meios para a apreensão e tradução da cidade, por 
meio de seus praticantes e suas práticas. Assim, dentro do campo da Antropo-
logia, escolhemos a ferramenta da etnografia como um caminho metodológi-
co interessante, a fim de compreender o outro enquanto singular e múltiplo na 
cidade, buscando atuar numa abordagem “de perto e de dentro” das situações 
investigadas, como nos apresenta José Guilherme Magnani, mas, sobretudo, 
numa perspectiva das narrativa possíveis, dos encontros e das singularidades 
dos personagens, como nos apresenta Suely Kofes.

Escolhemos, assim, fazer, narrar e colecionar “ensaios etnográficos” daqueles 
sujeitos que praticam a cidade por meio de trabalhos pelo mar, em ofícios mais 
lentos que as práticas majoritárias, compreendendo tais ofícios enquanto estru-
turas amalgamadas no urbano; tecidas, inventadas e produzidas cotidianamen-
te; e este outro tempo mais lento, não à toa, apresenta-se como uma importante 
chave para nossa discussão. Nossos ensaios serão compostos de informações 
obtidas nas localidades escolhidas, por meio dos narradores-personagens, de 

notícias de imprensa e dados históricos e sociais.

Dessa maneira, nosso recorte visa observar e narrar os praticantes que tiram seu 
sustento do mar; praticantes a trabalho, e não enquanto usuários; que entendem 
o mar tal qual um meio, não como fim; e nos aproximarmos a dois territórios de 
mar no Brasil: a Baía de Vitória (ES) e a Baía de Todos os Santos (BA), porém, 
compreendendo a dimensão territorial dessas áreas, escolhemos seis fragmentos 
da primeira e quatro da segunda, seja por interesse ou afeto pelo local. Em Vi-
tória, escolhemos os fragmentos: (1) Centro (Porto de Vitória e catraieiros); (2) 
Ilha de Santa Maria (antigos terminais Rodoviário e Aquaviário) e Ilha de Monte 
Belo (ilha privada); (3) Enseada do Suá (Terceira Ponte e pescadores); (4) Mata 
da Praia (praia, pescadores e outras práticas); (5) Ilha das Caieiras (desfiadeiras 
de siri e pescadores); (6) Mário Cypreste (cais do hidroavião e práticas diversas). 
Em Salvador, escolhemos os fragmentos: (7) Barra (práticas diversas fora/dentro 
do contexto da praia); (8) Comércio (práticas de remo, lancha e saveiros); (9) 
Rio Vermelho – Parte I (práticas em torno do Largo do Santana e Casa de Ye-
manjá); (10) Rio Vermelho – Parte II (pescadores do Mercado do Peixe). 
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Igor Queiroz
Orientação: Thais de Bhanthumchinda Portela
Estudo: TFG
Ano de ingresso: 2014

apr(e)ender brincar: a criança, o labirinto e a memória

Esta pesquisa se sustenta na busca de lugares capazes de oferecer uma apren-
dizagem da complexidade espaço/temporal da cidade contemporânea. Experi-
mentando-a por dentro - não somente de cima - através do olhar aproximado, 
do contato corpo-a-corpo, pretendo tensionar a favela enquanto lugar à mar-
gem da arquitetura e do urbanismo e/ou o da necessidade de intervenção, modo 
como nos é apresentada durante boa parte da nossa formação de arquitetos nes-
ta universidade. Busco aqui, ressignificá-la enquanto lugar de aprendizado, acre-
ditando que a tentativa de apreender o seu espaço-tempo, o seu movimento e de 
transmitir esta experiência seja também uma forma de fazer cidade.

Através do uso de novos métodos rastreadores e do questionamento e distan-
ciamento dos modelos pré-concebidos, trago o jogo e a brincadeira como uma 
forma de apreensão e narração destas experiências, tendo como foco o processo 
produtivo e não apenas os resultados finais obtidos.

Apreender o espaço urbano de outra forma, a partir de um outro olhar, o olhar 
não viciado a uma experiência de cidade homogeneizada e o protagonismo dos 
espaços públicos e privados atuantes nestas inter-relações me levou a questionar 
a presença (ou ausência) da criança na cidade “formal” e a procura pelas práticas 
da “criança rueira” nesta outra cidade dita “informal”. Num primeiro momento, 
apresentando no último Seminário Interno, escolhi como campo de pesquisa a 
favela do Calabar, em Salvador, escolha que se deu pela coexistência de espaços-
tempos diferenciados entre esta favela e os lugares que a circundam: o Alto das 
Pombas e os bairros de São Lázaro, O ndina, O Morro do Gato e Jardim Apipema. 

Para além desta vontade, entendendo o processo de formação da cidade de 
Salvador como uma sedimentação de diversos tempos e espaços, este trabalho 
apresenta-se, ao mesmo tempo, como uma crítica à uma cidade que é planejada 
e uma tentativa de trazer à tona esta outra cidade desviante. A Salvador que se 
propõe funcional, ainda hoje produzida a partir dos quatro princípios básicos, 
preestabelecidos na Carta de Atenas - habitar, trabalhar, circular e recrear - é o 
tempo todo recriada e reinventada pelos seus habitantes. Neste ponto, a criança 
e a brincadeira são, respectivamente, o ator e o tipo de prática que desviam estas 
funções e que me interessam.

A observação destas apropriações criativas e desviantes da criança pela cida-
de - e não somente no Calabar - permitiu expandir o campo de aprendizado e 
apreensão, me fazendo perceber que este tipo desvio não existe somente nesta 
“cidade informal”. Para além dela, estas práticas se reinventam, talvez em menor 
número, sofrendo de uma maior resistência, mas nunca empobrecida e pode nos 
levar a um outro lugar de imaginações, a uma outra forma de ação.

Neste seminário, pretendo trazer em debate os acontecimentos dados durante 
este percurso e suas relações entre a figura do l abirinto - espaço urbano espon-
tâneo, que difere profundamente do espaço urbano planificado dos arquitetos 
urbanistas - apresentada por Paola Berenstein no livro E stética da Ginga: a ar-
quitetura das favelas através da obra de Helio Oiticica, do empobrecimento do 
caráter lúdico nas sociedades contemporâneas, mas ainda presente na essências 
das principais atividades da sociedade, trazido por Johan Huizinga em H omo 
Ludens: o jogo como elemento da cultura, e a relação direta com a memória, na 
tentativa de fazer emergir não só as brincadeiras, mas os tempos-espaços perdi-
dos ou ocultos nestes espaços.

Pretendo que este trabalho se mostre como um convite ao brincar, a encon-
trar, tanto nestes e spaços confusos, labirínticos, difíceis de serem apreendidos, 
quanto na cidade reta e funcional, a nossa própria imagem, às nossas próprias 
experiências de infância.
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Janaina Chavier
Orientação: Thais de Bhanthumchinda Portela

Estudo: Doutorado
Ano de ingresso: 2015

práticas limiares: o espaço e a cidade por outros pontos 
de vista

Propomos para este trabalho o estudo da prática espacial nas grandes cidades 
e, em particular, da/na cidade de Salvador. A prática espacial, nesse caso, diz 
respeito ao modo de como experienciamos o espaço urbano, de como ele nos 
afeta e de como somos afetados por suas relações de saber poder (FOUCAULT) 
e conflitos, por seus múltiplos usos e camadas espaço-temporais. Praticar deter-
minado espaço (urbano) é estar inserido em um conhecimento espacial, uma 
experiência que podemos somar a outras tantas áreas do saber, que vão além 
da disciplina Urbanismo, nos possibilitando assim, indagar os pressupostos da 
ciência moderna e sua ruptura com outras formas de conhecimento. O conhe-
cimento espacial é obrigatoriamente socioespacial, um híbrido, uma “prática 
cultural crítica” (MARQUEZ), um meio de estudo e identificação do mundo e 
não exclusivamente um caminho de instrumentalização do espaço a serviço dos 
interesses produtivistas, cienticistas e normatizadores. Tendo o uso do espaço 
como ponto inicial propormos olhar para aquilo que escapa ou é negligenciado 
como experiência de conhecimento pela objetividade científica, e também para 
a própria objetividade científica capaz de rotular, classificar, normatizar e impor 
nossas experiências na cidade. 

Por outros pontos de vistas
Para que seja ampliado a maneira de se refletir e dizer, saber e fazer cidade é 
preciso olhá-las por outras perspectivas, por outros pontos de vistas capazes de 
levar em consideração as dinâmicas e transformações materiais e humanas ao 

longo do tempo. É preciso enxergar, ou melhor “estar aberto”, não apenas àquele 
tempo histórico, documentado por uma macro-história universal, mas também 
àquele tempo do “espaço vivido” e suas sobreposições de camadas espaço-tem-
porais, seus afetos e pedaços de materiais e mundos diversos que dificilmente se 
deixam traduzir por precisas e científicas classificações 

Ampliar o campo do Urbanismo pode ser um caminho para entendermos nossa 
prática espacial urbana atravessada a todo momento por situações limiares difí-
ceis de serem classificadas, nomeadas e separadas em determinadas e objetivas 
disciplinas científicas. Há uma imprecisão, um borrar de fronteiras, que pode ser 
levado em consideração quando o assunto é conhecimento espacial, pois para 
além dos conceitos e delimitações científicas, somos a todo momento, atraves-
sados por práticas cotidianas: compreendemos o espaço ao mesmo tempo que o 
produzimos, ao mesmo tempo que o experienciamos. 

Porém, a modernidade “é essencialmente produtora de zonas de apartheid”, 
como nos coloca Cássio Eduardo Viana Hissa, limites esses que nos fazem, mui-
tas vezes cair em armadilhas de separarmos nossos conhecimentos em experi-
ências ou disciplinas isoladas umas das outras. Certo é que tais zonas (discipli-
nas) são, também, ambientes em transição e mutações que, por “natureza”, são 
feitos de contatos e sobreposições geradoras de tensões, ou seja de possibilidades 
de diálogos, e não necessariamente de consensos. Parecem ser esses limites parte 
integrante da moderna condição humana, ao mesmo tempo individual e cole-
tiva. 

Sousa Santos faz referência às “linhas abissais” estruturantes do pensamento 
moderno. Tais linhas são representações de profundas fraturas, extensas e apa-
rentemente estéreis lacunas causados por abruptas separações e interrupções, 
que se põem a separar as diversas experiências de mundo. “Trata-se, portanto, 
de um pensamento que tende a produzir linhas-limite, dicotomias já aparen-
temente naturalizadas, que se exercita culturalmente para dividir o que não se 
divide sem mutilações”, conclui Hissa. 

Como nos diz Milton Santos, demandaria uma transformação de nós mesmos 
para que pudéssemos pensar a partir das nossas mutilações já naturalizadas. A 
partir daí poderíamos pensar e ir de encontro a uma outra maneira de estar no 
mundo, que supomos aqui, passar pela maneira que praticamos, vemos e fala-
mos desse mundo. A partir do instante que se concebe a existência de alternati-
vas ou desvios ao hegemônico pretende-se não apenas deixar que a diversidade 
do mundo ganhe relevo, mas, sobretudo, que respeitemos a diferença de modo a 
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compreender, produzir e dizer a nossa própria diversidade.

O espaço entre: um limiar
À luz de Walter Benjamin, trazemos o conceito de “limiar”, uma maneira de se 
colocar diante de tais fraturas, mutilações, separações e funcionalidades que a 
modernidade nos traz. Pensamos ser o “limiar” um conceito-prática, justamen-
te por ele estar diretamente relacionado ao espaço. O conceito-prática limiar 
está bem próximo da alternativa de transformação sugerida por Milton Santos: 
a possibilidade de irmos ao encontro de uma outra maneira de estar, praticar, 
pensar, ler e dizer o mundo.

Para Benjamin, o conceito de limiar aponta para uma reflexão histórica, que ser-
ve para questionar, em particular, a teoria da modernidade, pois as experiências 
limiares nos remetem à reconquista do espaço do indeterminado e do interme-
diário, do tempo lento e experimental o que nos faz questionar as apressadas 
taxionomias, que se disfarçam sob o ideal de clareza.

É o limiar esse “espaço entre”, intermediário, o qual tanto a ciência quanto o 
senso comum resistem em trazer a tona, pois na maioria das vezes preferem 
as nítidas dicotomias: claro/escuro, campo/cidade, público/privado, etc. Contra 
as tentações das taxonomias apressadas que se disfarçam sob o ideal de clareza 
torna-se necessário, e porque não urgente, reconquistar para o pensamento os 
espaços do indeterminado, da suspensão e da hesitação. 

Salvador e sua singular prática espacial 
A ideia inicial é olhar para a cidade de Salvador, a partir de um determinado pe-
ríodo, período esse onde a modernidade chega à capital baiana, início de 1935, 
onde Salvador passa por uma grande e porque não “mutiladora” reforma urba-
na. Como essas reformas afetou e ainda continuam afetando a maneira com que 
os habitantes dessa cidade praticam/experienciam esse espaço urbano modifica-
do por interesses higienistas e universais, típico de um pensamento moderno?

Quando falamos de uma experiência espacial de determinada cidade estamos 
falando também em maneiras de praticar esse espaço, ou seja, falamos de um 
“conhecimento espacial” que se deslocada entre a singularidade das práticas 
espaciais – seus acontecimentos microbianos (CERTEAU) - ao universalismo 
institucionalizado dos anunciamos. A nossa hipótese é que esse deslocamento 
de escalas, esse espaço “entre” vem sendo ignorado pelo tradicional urbanismo, 
enquanto disciplina fechada em si mesma, e esse “esquecimento” gera um apa-
gamento de certos espaços de transição, os espaços do indeterminado (BENJA-

MIN), sendo assim somos direta ou indiretamente impedidos – até certo ponto 
– de produzir um conhecimento espacial e/ou uma “prática cultural crítica” que 
nos fazem questionar a eficiência do rigor científico.

Nosso objetivo inicial é compreender, ler, pronunciar e interrogar como e onde 
esse borrar de limites entre disciplinas e campos de conhecimento, essa “prática 
cultural crítica” resiste nas grandes cidades, e principalmente na cidade de Sal-
vador, para então trazê-las à tona sem cair nas armadilhas do sistema hegemô-
nico de querer transformar qualquer ação em atos extraordinários ou em teorias 
herméticas.

Temos muito que aprender com a cidade, com seus usos, suas sobreposições de 
camadas espaço-temporais, seu aparente caos e também com o modo com que o 
capital opera, classificando, rotulando, normatizando espaços e modos de vidas. 
Se a ciência, e aqui falamos do Urbanismo se propõe a olhar para a cidade, é 
preciso que ele se alimente do que é feita a própria cidade: experimentação, 
invenção, conflito, afetos.
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João Pena
Orientação: Washington Luis Lima Drummond

Estudo: Doutorado
Ano de ingresso: 2015

fazendo ponto: corpo, cidade e práticas sexuais

Propomos nesta pesquisa de doutorado o estudo da produção de cidade a partir 
das práticas sexuais, sobretudo a prostituição que acontece nos espaços públi-
cos (ruas, largos, praças etc.) na cidade de Salvador nos dias atuais. A partir do 
entendimento de que as ações tradicionais e institucionais de planejamento ur-
bano no Brasil não dão conta de uma série de processos urbanos e mesmo com 
uma série de instrumentos de ordenamento urbano há processos que desviam 
desse corpo normativo, alterando e reconfigurando certos espaços na cidade. 

O tema proposto nesta pesquisa não é muito abordado no campo do urbanismo 
ou dos estudos urbanos, embora o seja em outras áreas como a antropologia. 
Autores afirmam que os estudos da geografia brasileira têm tratado a questão se-
xualidade-corpo-território como elementos periféricos. Isto também é apontado 
por Sarah Feldman em sua dissertação de mestrado sobre a “territorialização da 
prostituição feminina em São Paulo” ao afirmar que esse tipo de estudo permite 
ao pesquisador investigar aspectos esquecidos ou pouco explorados nos estudos 
urbanos. Isso indica que práticas sexuais, prostituição, corpo e território ainda 
configuram-se como temas residuais nas pesquisas no campo do urbanismo. 
Nesse sentido, pretendemos contribuir para uma ampliação da abordagem do 
urbano e da compreensão dos processos de produção da cidade contemporânea.

Partimos da hipótese de que algumas mudanças importantes na localização da 
prostituição nos espaços públicos de Salvador, sobretudo em direção à orla ma-
rítima, podem estar relacionados com a importância que essas áreas têm tido no 
contexto da cidade, tanto em relação à condição financeira das pessoas que aí re-

sidem quanto pela considerável circulação de pessoas (em seus automóveis) que 
acontece nessa área. Vale ressaltar que alguns autores afirmam que a prostituição 
não seria uma atividade tão presente em áreas nobres. Nesse sentido, buscamos 
identificar e compreender as táticas, como diria Michel de Certeau, utilizadas 
pelos profissionais do sexo para se manterem nessas localidades. Quais seriam, 
portanto, as forças que mantêm essa atividade nessas áreas, mesmo não sendo 
bem acolhidas pelos seus moradores de classe média alta? Além disso, que tipo 
de cidade é produzida nessa tensão entre o ordenamento e o desvio, entre a mo-
radia nobre e a prostituição nas ruas etc.?

A fim de entendermos nossa questão, cujos elementos nos requerem extrapolar 
o campo do urbanismo, buscamos assumir uma postura antropológica, lançan-
do mão de contribuições da antropologia para entendermos o que está em jogo 
na atuação dos profissionais do sexo, já que propomos uma articulação entre 
corpo, práticas sexuais – a prostituição – e produção de cidade. Contudo, não se 
trata de negar a importância da metodologia clássica do urbanismo (consolida-
da nos diagnósticos urbanos) e sim de ampliar as possibilidades metodológicas 
da pesquisa sobre a cidade e suas dinâmicas no nosso campo.

Entendendo que não podemos estudar (sobretudo aqui) corpo e cidade como 
elementos dissociados, a utilização da ideia de corpografia urbana associada a 
um olhar próximo ou “de dentro” possibilitará uma articulação dos elementos 
envolvidos na pesquisa e nos ajudará a identificar que tipo de cidade é produzida 
a partir da territorialização da prostituição nos espaços públicos de Salvador. É 
importante lembrar que a territorizalização não é feita apenas espacialmente, 
mas também por limites simbólicos, quais sejam as posturas, as formas de con-
duta, a gestualidade, as formas de se vestir ou a maneira de se comunicar, ou 
seja, a delimitação pode ser dada pela presença dos sujeitos em dada área. Com 
relação a isso, o antropólogo Nestor Perlongher chega a afirmar que “não é o 
indivíduo que está no território, mas o território é que está no indivíduo”.

A apropriação de áreas públicas pela atividade da prostituição geralmente se dá 
à noite, quando as atividades comerciais e outras cotidianas já diminuíram seu 
ritmo. Quando esses sujeitos se apropriam de certos espaços da cidade por meio 
de suas práticas criam um campo de força que institui e mantém seus territórios. 
Autores, como Sarah Feldman, observam que essa apropriação se dá com maior 
facilidade em áreas centrais, tanto pelo fato de que na maioria das grandes cida-
des o centro apresenta maior grau de deterioração e obsolescência, sem grande 
resistência da vizinhança em relação a essa atividade, quanto pelo grande flu-
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xo de pessoas, entre as quais estão os clientes, possibilitado pelas facilidades de 
transporte e também pelo anonimato que a multidão proporciona.

Entretanto, Salvador parece nos apresentar uma situação diferente das que ge-
ralmente são descritas por alguns pesquisadores. Sendo assim, que papel tem 
o Centro hoje em dia para a atividade da prostituição? Como e onde se dá a 
prostituição em áreas nobres e excêntricas? Em suma, como podemos fazer uma 
leitura contemporânea da dinâmica urbana de Salvador a partir da prática da 
prostituição nos espaços públicos da cidade?

Juliana Ribeiro 
Orientação: Paola Berenstein Jacques

Estudo: TFG
Ano de ingresso: 2014

as dimensões do comunitário no vale do capão

Diante a demanda de definir um tema para este trabalho final de graduação, 
parti do desejo de unir duas áreas de interesse: o cinema e o urbanismo, de 
forma que o livro “Quando o cinema vira urbanismo: o documentário como 
ferramenta de abordagem da cidade”, de Silvana Olivieri, se tornou, a princípio, 
a minha principal referência. Neste momento, já se delineava uma metodologia
de trabalho: o uso do vídeo como dispositivo de apreensão da cidade, mas ain-
da não havia um objeto de estudo no qual aplicá-lo. E o objeto surgiu durante 
uma viagem ao Vale do Capão – na Chapada Diamantina, Bahia – enquanto 
conversava com amigos e conhecidos moradores do Vale que expressavam seu 
descontentamento com o aumento populacional e com os conflitos decorrentes 
desse crescimento, o que supostamente acarretaria, num futuro provável, em 
descaracterizar o Capão daquilo que ele era. Mas o que ele era, o que se tornou 
e porque as mudanças haveriam de levantar preocupações?

O Vale do Capão, ou Caeté-Açu, é um distrito pertencente ao município de Pal-
meiras, na Chapada Diamantina. Destino turístico internacional por ser porta 
de entrada para as trilhas do Vale do Pati e da Cachoeira da Fumaça, o Vale do 
Capão está entre os 5 principais destinos do ecoturismo na Chapada Diaman-
tina. Possui cerca de 1.900 habitantes e cerca de 50 pousadas e campings, o que 
configura uma grande população flutuante. Nas épocas de alta estação o número 
de pessoas no Vale, somados residentes e visitantes, chega a dobrar.

Na segunda metade da década de 70, após os colapsos sucessivos do garimpo de 
diamantes e da economia do café na região, o Governo do Estado da Bahia, atra-
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vés da Bahiatursa, inicia um projeto para implementação do turismo na Chapa-
da Diamantina. Em 1984 é divulgada a Cachoeira Glass,– batizada inicialmente 
pelo nome do Americano George Glass – hoje conhecida como Cachoeira da 
Fumaça, trilha famosa pela altura de sua queda d’água e fácil acesso, tem seu 
início no Vale do Capão, fator que ajudou a atrair visibilidade para este povoado.

Neste mesmo ano é fundada a comunidade Lothlorien, no Vale do Capão; em 
1985 é criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, ação que divulgou a 
região em matérias veiculadas em diversos jornais e revistas; em 1988 foi criada 
a Escola Comunitária Brilho do Cristal; em 1992 é fundada a Comunidade da 
Campina e nesse mesmo ano o Capão sedia o Encontro de Comunidades Alter-
nativas – ENCA; em 1997 é fundada a terceira comunidade alternativa do Vale 
do Capão, a Comunidade Rodas do Arco-Íris.

Esses eventos apontam o início de uma série transformações no Vale do Capão a 
partir do início da década de 80, até então um pequeno povoado de onde muitas 
famílias haviam migrado para o sudeste do país após o colapso da economia 
do café e do garimpo. Naquela época, não havia energia elétrica nem telefone e 
a única estrada de acesso era precária. Tampouco havia um transporte regular 
que fizesse esse trajeto. Nesse contexto, o Capão começa a receber novos mora-
dores provenientes dos centros urbanos em busca de uma vida mais saudável, 
que aliado à atividade turística, constituiu um imaginário “esotérico alternativo” 
que atrai os viajantes: mochileiros, artistas, palhaços, malabaristas, músicos e 
dançarinos, criando uma atmosfera de ludicidade e reforçando esse imaginário.

Nas interlocuções com os moradores, o que notei num primeiro momento foi um 
apego ao passado e um sentimento preservacionista contrário a modernização 
e a presente transformação do Capão de povoado em cidade. De um outro lado, 
tive contato com muitos visitantes encantados e ávidos por morar naquele lo-
cal, assim como alguns moradores recentes que estavam construindo suas casas 
ou procurando terreno para compra. Foi exposta também a iminente demanda 
por um Plano Diretor para o município de Palmeiras, iniciativa de três agentes 
da prefeitura junto a um grupo de voluntários - a maioria deles, moradores de 
Caeté Açu – que realizaram reuniões em todos os povoados do município para 
estabelecer as diretrizes que o plano deveria contemplar. Contudo, iniciado pela 
antiga gestão municipal, foi engavetado por falta de recursos e disputas políticas.

A partir dessa aproximação, voltei para o Capão com câmera de filmagem e 
gravador portáteis e sem um roteiro de filmagem, já que não pretendia criar 
limitações e julgamentos prévios e sim permitir que surgissem questionamentos 

novos, impensados. Mas me baseei num dispositivo que me guiasse durante o 
processo de experimentação: a viagem em si. Faria uma viagem, saindo do Vale 
do Pati em direção à Vila do Vale do Capão – de dentro para fora do Vale;
de dentro para fora do Parque – , solicitando hospedagem por um dia e uma 
noite a conhecidos e/ou desconhecidos ao longo da estrada que liga o bairro do 
Bomba à Vila, os quais se tornariam meus interlocutores. Assim, intencionava 
me colocar nessa experiência numa posição muito clara, a de viajante e de turis-
ta, registrando a minha viagem.

A experiência foi realizada em janeiro, período de alta estação, o Capão estava 
cheio e a estratégia de pedir hospedagem logo se tornou improdutiva, além de 
desconfortável. No entanto, foram registradas conversas com 11 moradores e me 
hospedei em 3 diferentes pontos, sendo só o primeiro deles uma hospedaria de 
fato: na “prefeitura” do Vale do Pati e nas casas de duas das interlocutoras, uma 
no bairro de São João e outra na Vila.

Tal experiência foi necessária para o início de várias reflexões que só puderam 
ser assimiladas num segundo momento, ao reassistir todo o material fora do 
contexto a da interação, sem que estivesse imersa na experiência Dentre essas 
reflexões, surgiu um conceito forte que permeava todos os discursos: o comu-
nitário. A questão do comunitário no Vale do Capão tem uma dimensão rele-
vante e que merece ser complexificada. Inicia-se com o estabelecimento de três 
comunidades alternativas e o imaginário que estas criaram em torno do que é o 
Capão, da interação destes “moradores de fora” com a os “nativos”, e é sustenta-
do e reafirmado nos sucessivos mutirões feitos para concretizar as demandas das 
quais o poder público se abstém, e nas inúmeras reuniões da Associação de Pais, 
Educadores e Agricultores de Caeté-Açu.



52 53

Larissa Santos
Orientação: Washington Luis Lima Drummond
Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2015

a presentificação de ações passadas no processo de pla-
nejamento e a configuração da cidade de amargosa-
-bahia

Amargosa, de acordo com o relatório produzido pela Rede Nacional de Ava-
liação e Capacitação para Implementação dos Planos Diretores Participativos 
(2010), que tem por objetivo avaliar os Planos Diretores Participativos elabora-
dos na Bahia, pertence à Tipologia Municipal H, que corresponde aos centros 
urbanos em espaços rurais com elevada desigualdade e pobreza. A desigualdade 
social refletida na forma urbana amargosense não se limita a aparência, ela nos 
revela que a sua configuração é fruto de um processo histórico e é herança da di-
visão de poder político e de renda. Acentuada pela intervenção do Estado como 
agente social transformador do espaço na figura do poder público municipal, 
que no passado ao deixar de atuar de forma coerente ao esperado, atuou agra-
vando os contrates urbanos. Deste modo, objetivamos analisar como as ações 
passadas e presentes do planejamento urbano da cidade de Amargosa potencia-
lizaram a configuração desigual dos seus espaços e da sua população. E especi-
ficadamente: a) investigar o percurso histórico desenvolvido pelo planejamento 
urbano da cidade de Amargosa a partir da primeira metade do século XX; b) 
propor a utilização de indicadores visíveis na paisagem como a segregação re-
sidencial e a insalubridade da habitação de modo a facilitar o conhecimento da 
realidade urbana; c) identificar os espaços ocupados pelas moradias das classes 
mais populares e aqueles ocupados pelas classes mais privilegiadas, avaliando 
a proximidade e alocação de recursos e equipamentos públicos essenciais e a 
separação entre as funções urbanas nesses espaços (comercial, serviços, residen-
cial, etc.); d) discutir o modo como o Estado na figura do poder municipal se 

articula aos interesses econômicos, e das classes dominantes, nas ações sobre a 
cidade; e) analisar o Plano Diretor de Desenvolvimento Municipal de Amargo-
sa (PDDM) e seu posicionamento em relação à hierarquização de prioridades, 
bem como as propostas e as diretrizes de atuação. Em um primeiro momento, 
esta pesquisa representa uma contribuição acadêmica e resgate de uma dívida 
documental com a cidade e a população amargosense.  Uma produção biblio-
gráfica que relate a sua formação e consolidação como espaço urbano e atualize 
dados socioespacias beneficiaria diretamente o planejamento urbano atual, visto 
que, ao desconhecer erros e acertos que deram forma a realidade amargosense 
os planejadores e gestores tendem a reproduzir falhas e retardar avanços. Sa-
bemos que a ausência de indicadores, dados que atestem sobre a condição de 
pobreza urbana referente aos bairros da sede prejudica a definição dos mes-
mos para fins de delineamento de intervenções urbanizadoras. Assim, falta em 
Amargosa o monitoramento da evolução dessas áreas e se não há indicadores 
socioeconômicos oficiais, tal pesquisa será oportuna para a base de dados local 
por pretender desenvolver um estudo in loco e forjar indicadores que ajustem 
conteúdo, avaliação e classificação das áreas de prioridades. Desta forma, no se-
gundo momento, a pesquisa se justifica através da necessidade de dotar a referi-
da cidade de mecanismos capazes de associar os critérios utilizados para a esco-
lha de espaços com prioridade de intervenção com os reais espaços carentes de 
melhorias, dando destaque a participação popular no processo de intervenção e 
na definição das necessidades urgentes e daquelas que podem ser resolvidas em 
médio e em longo prazo pelo poder público. Aqui, a pobreza urbana refletida 
no espaço amargosense não será compreendida apenas como “uma categoria 
econômica, mas também uma categoria política, acima de tudo. Estamos lidan-
do com um problema social.”. (SANTOS). O que temos em Amargosa é uma 
diferenciação nítida entre os bairros e a qualidade de vida dos grupos sociais 
que neles vivem, incluindo aí tanto aspectos materiais quanto imateriais, como 
prestígio, representatividade social e poder de decisão. Por aparentar uma con-
dição persistente, a configuração urbana descrita acima desperta como eixo de 
investigação o percurso histórico desenvolvido pelo planejamento urbano da 
cidade de Amargosa. Optamos por tomar como estrutura analítica desse fenô-
meno que se reflete nos espaços da cidade, a análise do contexto histórico e da 
paisagem. Do contexto histórico, nos valendo das visões e imagens do passado 
amargosense, visto que o “passado não está em nenhum lugar além, nem habita 
paragens temporalmente distantes, ele se presentifica. É no presente que se deve 
reconhecê-lo como tal, na medida em que se descobre visado por ele.” (DRUM-
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MOND). E da paisagem, utilizando de indicadores visíveis como a forma e a 
estrutura das casas, a aglomeração de residências, a segregação residencial, a 
oferta de equipamentos urbanos acessíveis e serviços de saneamento básico e a 
insalubridade da habitação. Será com base nessa combinação de aspectos his-
tóricos e visíveis que desenvolveremos a base para construção metodológica de 
quais são os espaços marginalizados, para desta forma, nessa construção poder 
estruturar propostas de ações que possam atender as necessidades desta popu-
lação. Em síntese, tomamos como levantamento teórico norteador deste projeto 
os estudos de Roberto Lobato Corrêa sobre o espaço urbano, simultaneamente 
fragmentado, articulado, reflexo e condicionante da sociedade, um conjunto de 
símbolos, campo de lutas, conflitos e produto social.  Destacando o papel da ad-
ministração pública, na figura do Estado como agente social produtor, capaz de 
fazer e refazer a cidade. Bem como as categorias de análise do espaço propostas 
por Milton Santos: a estrutura, os processos, a função e a forma, consideradas 
dialeticamente. E as suas apreensões no relatório “A Região de Amargosa”. Por-
tanto, nesta discussão, teremos o espaço-temporal como um acúmulo de diver-
sas adaptações (imposições), durante os tempos, verificadas nos níveis regional 
e local, em diferentes velocidades e direções. A função e a forma, assim como 
a estrutura e os processos, estão diretamente ligadas a essas adaptações durante 
os tempos, as formas, por sua vez, são governadas pelo presente, e mesmo que 
nas suas elaborações se costume ignorar o seu passado, este continua a ser parte 
integrante das formas.  

Leandro Santos
Orientador: Paola Berenstein Jacques

Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2014

entre estratégias e táticas urbanas:  a feira do couro no 
atual contexto de formação do complexo cultural da bar-
roquinha, centro histórico de salvador-ba

A pesquisa propõe problematizar a Feira do Couro no atual contexto das ações 
urbanas para a formação do Complexo Cultural da Barroquinha, Centro His-
tórico de Salvador-Bahia. Reconhecido pela Unesco em 1985 como Patrimô-
nio Cultural da Humanidade, o conjunto colonial arquitetônico de Salvador 
vem sendo objeto recorrente de intervenções urbanas desde o final da década 
de 1960, processo este que tem como marco inicial local a criação do Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPAC). Com viés econômico, em 
maior ou menor medida, apoiado na formação e/ou fortalecimento da indústria 
do turismo, esses projetos e/ou intervenções urbanas tiveram como estratégias 
discursivas a valorização do patrimônio cultural para o fortalecimento identitá-
rio local e nacional.

As ações capitaneadas pelo governo do estado na dedada de 1990 constituem-se 
como o cume desse processo. Essas intervenções tornaram-se referenciais não 
só pela amplitude em relação às anteriores, mas, especialmente, pelos processos 
de gentrificação dela decorrentes. A expulsão direta ou indireta da área dos mais 
vulneráveis economicamente e a conversão do conjunto arquitetônico em cená-
rio com fins estritamente econômicos com viés espetacular ganhou repercussão 
nos debates e meios acadêmicos locais e mesmo internacionais. Essa experiência 
firmou-se, nesse processo, como um caso paradigmático em termos de interven-
ções para os Centros Históricos das cidades.

A partir do ano 2000 o interesse dos poderes públicos em suas diversas esfe-
ras da federação pelo Centro Histórico de Salvador (CHS) volta a ganhar força 



56 57

nas agendas políticas. Nesse sentido, destacamos: o PAC das Cidades Históricas 
(capitaneado pela esfera federal); o Plano de Reabilitação do Centro Antigo de 
Salvador (capitaneado pela esfera estadual); e o Planejamento Estratégico de Sal-
vador 2013 (capitaneado pela esfera municipal). Não obstante o papel proemi-
nente do município, o atual projeto em execução para a formação do Complexo 
Cultural da Barroquinha deve ser compreendido como parte desse contexto po-
lítico mais amplo e do entrelaçamento dessas esferas de poder.

Tendo como marcos edificados o Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, o 
Teatro Gregório de Mattos e o Espaço Cultura da Barroquinha, a formação do 
Complexo Cultural da Barroquinha também prevê intervenções em espaços 
abertos e de uso comum, como àquelas relativas ao entorno imediato às referi-
das edificações. Nesse sentido, destacamos o projeto urbanístico para a Ladeira 
do Couro, divulgado em 2014 e com execução iniciada em maio do mesmo ano.

Por meio de uma parceria público-privada entre o Grupo Itaú e o município 
de Salvador, as intervenções urbanísticas na Ladeira previam o remanejamento 
provisório dos feirantes da Feira do Couro da área. Até então ocupando parte 
da Ladeira por meio de estruturas fixas, essa atividade e prática econômica aca-
bou sendo removida provisoriamente em maio de 2014 logo de iniciarem-se as 
obras. Com prazo inicial previsto de três meses para conclusão dos trabalhos, os 
feirantes até o momento não retornaram à área original de ocupação.

É a partir desse contexto atual de intervenção urbanística que a presente pesqui-
sa se lança no sentido de: identificar e problematizar as estratégicas (enunciados 
e práticas discursivas) acionadas para legitimar as ações dos poderes públicos na 
área (dispositivos); identificar, descrever e problematizar as formas de apropria-
ção do espaço público e as práticas e táticas urbanas criadas pelos feirantes para 
a permanência de seu ofício e seu retorno à área original. 

Longe de defender uma abordagem dicotômica, o que nos interessa na presente 
proposição é tencionar e verificar as potencialidades e limites, em especial, das 
noções de estratégias e táticas propostas por Michael de Certeau. Para tanto, 
nos valeremos, também, das contribuições teóricas e conceituais (noções) de 
Michael Foucault e Henri Lefebvre. Para tal, além do uso de fontes secundárias, 
a pesquisa abrangerá e confrontará:
• Observação direta e interlocuções em campo;
• Pesquisas em sites oficiais e jornais;
• Análise do projeto urbanístico para a Ladeira do Couro;
• Análise do Planejamento Estratégico de Salvador 2013.

Lucas Moreira
Orientador: Pasqualino Romano Magnavita
Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2014 

narcowalk: farmacoficções dissidentes no contexto 
urbano

A grande esperança, ou desejo, ou nostalgia de, na experiência 
do transe, chegar perto de algo de novo e intocado: dessa vez não 
se alcança esse estado pela sensação de ter asas e esvoaçar, mas 
pela descida de um monte com um corpo cansado, absorto, des-
contraído, sem pressas, indolente. Durante essa descida do monte, 
achamos ainda que há alguma amabilidade, alguns atrativos, que 
levamos conosco amigos com um sorriso de perfil obscuro, meio 
Lúcifer, meio Hermes traducens, mas já não o espírito e o ser hu-
mano da ultima vez. 
Walter Benjamin em Protocolo de experiências com drogas, 1927.

O acontecimento que incita a escrita deste texto ocorreu em 1996, entre os dias 
cinco e onze do mês de maio, na cidade de Copenhague. Trata-se de uma expe-
riência urbana de deriva vivida por Francis Alÿs em aproximadamente 14 horas 
diárias de caminhada no período de sete dias. O documento intitulado Narco-
tourism possui uma página e foi datilografado pelo artista no mesmo ano, é o 
resquício da deambulação, material que disponho inicialmente para deflagrar 
conexões conceituais possíveis em um projeto de investigação no qual me porei 
a testar algumas metodologias experimentais que visem criar novos territórios 
de compreensão da relação entre corpo, arte e cidade. 

Haxixe, Speed, Spirit, Extasy, Heroína, Cocaína, Valium. Matérias orgânicas, ca-
deias carbonadas, substâncias que atravessam o corpo e que produzem formas 
específicas de consciência. A experiência de Francis Alÿs foi narrada em uma 
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nota minimal referente a cada dia e um texto de apresentação.1 

Francis Alÿs nasceu na Bélgica e grande parte do seu processo produtivo versa 
sobre problemáticas urbanas. Em 1985 muda-se para cidade do México convi-
dado a trabalhar como urbanista na reconstrução de parte da cidade após um 
terremoto histórico. É a partir desse ano que Alÿs começa a desenvolver uma 
série de experimentos críticos ao pensamento formal da cidade.

Efetua-se desde então uma série de práticas estéticas, cognitivas e sensoriais re-
alizadas por Alÿs em diversas cidades, práticas compreendidas como objeto de 
investigação na primeira versão deste projeto, cujo objetivo relaciona-se com a 
emergência de modos de pesquisa no espaço urbano a partir de metodologias 
experimentais oriundas da prática artística. Ao longo deste primeiro período do 
mestrado senti a necessidade de fixação em um ponto específico que não versava 
apenas sobre a obra narcotourism, sobretudo pela relativa escassez de material 
sobre essa deriva, elemento comum em parte da arte contemporânea cujo foco 
efetua-se muito mais na experiência do que em materialidades que garantam a 
sua fixação no tempo. Percebi, portanto que a tríade experiência estética, espaço 
urbano e a experiência narcótica me possibilitava uma pesquisa profícua desde 
que fosse associada não a um “objeto”, uma obra, um artista, mas a um tipo de 
acontecimento a partir da qual poderei primeiramente montar um complexo 
teórico (fase atual da pesquisa) e posteriormente um campo de experimentação 
etnográfica, que abarquem as três dimensões acima citadas. 

Em 1970 Arthur Barrio,2 artista luso-brasileiro realiza na cidade do Rio de Janei-
ro uma deriva intitulada quatro dias e quatro noites, o projeto consistia na in-
gestão exaustiva de cannabis sativa e uma caminhada sem dinheiro, sem comer 
e sem dormir por aproximadamente quatro dias. Em 2014, Abel Azcosa,3 artista 
colombiano, inicia um projeto de performance no bairro de Santa Fé em Bogotá, 
que consiste a hormonização feminina, consumo de cocaína e prostituição pela 
Calle 20.4 

Esse resumo tem por objetivo mostrar o material que desenvolvi nesse tempo, 

1 “I will walkin in the city* over the course of seven days under the influence of a different drug** each day. My 
trip will be recorded through  photographs, notes, and any other media that become relevant.
*the project is about being physically present in a place while mentally elsewhere.
**dosage: drugs were consumed in order to maintain a continuous effecte for 14 h.a a day” 

2 http://arturbarrio-trabalhos.blogspot.com.br/
3 http://www.abel-azcona.com/
4 Há um campo vasto de experimentações artísticas que garante a continuidade da investigação e descoberta 
de outros artistas.

qual seja sumariamente explicitar o marco conceitual no qual poderemos ao 
longo deste trabalho de pesquisa situar esse tipo de prática estética situada no 
contexto urbano. Meu esforço inicial será o de criar uma relação possível entre a 
produção biopolítica e a produção artística urbana não representacional.

É preciso desenhar o espectro de um conjunto de novas tecnologias brandas, 
líquidas e infinitamente tentaculares, de um conjunto de tecnologias farmacoló-
gicas e midiáticas sem as quais o capitalismo pós-fordista não teria desenvolvido 
novos modos de produção. Beatriz Paul Preciado chama de pharmacopornogra-
fía5 esse modo de gestão do vivo que se efetuará através <<das novas dinâmicas 
do tecnocapitalismo avançado>> do adensamento de um aparato semiótico-
técnico (criação e difusão ultrarrápida de imagem-espetáculo-pornográfica) 
e o fortalecimento da indústria farmacológica (criação e circulação de fluidos 
biomoleculares).

Apontando para uma transformação dos modelos industriais, uma transição 
para um terceiro tipo de capitalismo cuja expropriação do trabalho não se dá 
apenas a partir de agenciamentos específicos em tempo e espaço, mas espraiadas 
na vida sobre a forma de um governo de nossas potências imateriais* de uma 
bio-economia dos corpos. Tratam-se de formas de produção que emergem do 
trabalho intimo, do cuidado corporal, da criação das relações humanas, na troca 
de saberes - corpos vivos que funcionam como fontes carnais e numéricas de 
capital. A gestão pharmacopornografica6 do vivo tem como matéria prima a ex-
citação, a ereção, o prazer, o sentimento de auto-complacência, sugere a criação 
de estados mentais e psicossomáticos de torpor, relaxamento e descarga, de om-
nipotência e de total controle. Para Beatriz Paul Preciado qualquer outra forma 
de produção no interior do modo de relação contemporâneo aspira uma produ-
ção molecular intensificada de desejo corporal semelhante ao narcótico sexual. 

Em 1946 data a criação da primeira pílula anticoncepcional com o objetivo de 
controle de natalidades em termos populacionais. A partir de 1940 laboratórios 
americanos empenham-se na criação de opiácios, barbitúricos, anestésicos, an-
ti-depressores, hormônios e etc. Em 1971 o Reino Unido estabelece a primeira  

5 “Estamos frente a un nuevo tipo de capitalismo caliente, pasicotrópico y punk. Estas transformaciones reci-
entes apuntan hacia la articulacion de um conjunto de nuevos dispositivos microprostéticos de control de la 
subjetividade com nuevas plataformas técnicas biomoleculares y mediáticas.” Página 31. Texto yonqui: sexo, 
drogas e biopolítica en la era pharmacopornográfica. Beatriz Preciado.
6 “La sociedad contemporánea esta habitada por subjetividades toxicopornograficas: subjetividades que se 
definen por la sustância  que dominam sus metabolismo, por las protesis cybernéticas através de las que se 
volven agentes por los tipos de deseos pharmacopornográficos que orientam sus aciones”. (página 33, Texto 
yonqui: sexo, drogas e biopolítica em la era pharmacopornográfica. Beatriz Preciado.)
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Lei de Abuso de Drogas, regulação de controle e tráfico de fluidos psicotrópicos 
associando categorias de crimes por uso e tráfico que iam desde A (cocaína, 
metadona, morfina, etc.) até a categoria C (cannabis, ketamina, etc). Efetua-se a 
partir dos anos 70 o fortalecimento da produção e comercialização farmacêutica 
como uma das indústrias mais lucrativas do capitalismo contemporâneo. 

Trata-se da produção de bioprodutos, manipuláveis, ingeríveis, comercializá-
veis, de algo como a produção de um complexo material-virtual biotecnológico 
modulador de estados de espirito - um monitoramento farmacológico. Pílulas, 
pastas, fluidos, grãos que atravessam o corpo vivo, constitui a nossa economia 
corporal e que, portanto produzem modos específicos de sociabilidade, de cons-
ciência, produzem subjetividades constituídas por normas e/ou dissidências7 do 
espaço, do tempo, do corpo e da sensibilidade. 
O que tomo como trabalho inicial dessa pesquisa é associar os modos de subjeti-
vação e de produção biopolítica no contexto pharmacopornográfico aos modos 
de produção do corpo na prática artística situada no espaço urbano, compreen-
didas como práticas de dissidência às formas de produção e normalização do 
corpo e da vida Práticas que inventam uma série de dispositivos dissidentes de 
produção de valor e subjetividade, pharmacoficções dissidentes

7 “Tu cuerpo, el cuerpo de la multitud, y los entremados farmacopornográficos que los constituyen son labo-
ratórios políticos, al mismo tempo efectos de processos de sujeción y control y espacios posibles de agencia-
mento critico y de resistência a la normalizacion.” (pag. 246. Texto yonki: sexo, drogas e biopolitica en la era 
farmacopornográfica. Beatriz Preciado. 

Lumena Adad
Orientador: Thais de Bhanthumchinda Portela

Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2014

pode a cidade ter restos?

Iniciei o mestrado em 2014, tinha como tema as práticas ordinárias nos lugares 
de ruina da cidade de Teresina/PI, lugar de onde vim. Depois de um ano de 
pesquisa reconheço que o desejo de transformar minha postura de arquiteta e 
urbanista me permitiu um devir errante no lugar que ocupo, foi o que me con-
duziu, o que me tirou e me colocou no trilho.

Esse querer me acompanha desde a graduação, onde ingressei em 2007, no Cur-
so de Arquitetura e Urbanismo. Ao longo do curso nutri um desejo de pesquisar 
os transeuntes do centro da cidade, apreender suas percepções sobre o espaço, 
principalmente no que diz respeito as demolições de edificações que passaram a 
se alastrar. Entretanto, tendo em vista a adequação desse com as linhas de pes-
quisa da UFPI, realizei outra pesquisa no trabalho final e reencontrei esse desejo 
quando me tornei aluna do PPGAU/UFBA.

Nesse sentido tinha como proposta de pesquisa realizar experiências sobre a ci-
dade de Teresina, em especial, sobre seus espaços “invisíveis”, iria de encontro às 
narrativas e/ou experiências dos sujeitos ordinários, que recriam os escombros 
com suas práticas, produzindo espaços outros, imagens outras do que já se foi, 
os enigmas da cidade, como nos coloca Henri-Pierre Jeudy: “[...] o olhar dado 
para uma paisagem urbana se alimenta dos enigmas que produz o que não é 
visível e, que cada relato toma, à sua maneira, ‘quase visível’”.

Querer estudá-los, apreendê-los, vivenciá-los é seguir o caminho derrubando 
verdades já ditas, de que aqueles são lugares abandonados, sem vida, sem uso, 
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apreender as práticas dos sujeitos ordinários é recuperar o que os sistemas não 
abrigam, é acreditar que também são “matéria para poesia” (BARROS), na di-
fícil liberdade de recompor o mundo, reinventando tudo, é tomar, como disse 
Jacques o “antídoto à espetacularização” do espaço urbano.

Ao longo do curso compreendi o quão frágil esses espaços se transformam ao se 
tornarem visíveis. Os enigmas da cidade, esses espaços “restos”, quando captu-
rados por um discurso hegemônico, tornam-se vulneráveis, comprometidos no 
que eles têm de potência.

Perguntas outras começaram a me atravessar: A cidade pode ter “restos”? As 
ruinas servem para o urbanismo? De que forma os espaços “invisíveis” passam a 
ser visíveis? Como são capturados? Quais ações são legitimadas quando a cidade 
o captura?

Mobilizada por essas questões começo a perceber uma lógica de formação de 
um discurso (Foucault) que está presente nos processos urbanos hegemônicos. 
Os discursos são criados a fim de construir a imagem do espaço urbano aban-
donado, que é capturado e torna-se alvo, os usos que existem nesses espaços dei-
xam de existir, o nada passa a ter importância, um desejo de ação/intervenção 
nesses espaços é provocado, precisa-se salvar o espaço urbano abandonado, a 
ruína precisa ter uso, ser salva.

Desse modo, desejo debruçar-me sobre os discursos de abandono, vasculhar 
suas forças, compreender de que forma a produção desses discursos legitima os 
processos urbanos, em sua maioria hegemônicos e espetaculares.
 

Lutero Proschöldt 
Orientador: Pasqualino Romano Magnavita
Estudo: Doutorado
Ano de ingresso: 2013

a partilha do espaço:  a arquitetura e urbanismo como 
uma entidade simulada
A pesquisa pretende romper com a imagem estratificada dos termos arquitetura 
e urbanismo, ou seja, que a arquitetura deixe de ser à arquitetura historicamente 
idealizada, e o urbanismo deixe de ser o urbanismo historicamente regulamen-
tado, desta forma remetendo eles a uma nova potência, à algo indefinível, assim 
como todo “conceito”.1 Portanto, tem-se como princípio que o conceito é esta 
definição indefinível, um elemento que não possui uma natureza própria ou um 
significado universal (o cogito), mas é uma categoria instável. Pensar a arquite-
tura e urbanismo como um “conceito” é pensar ela como uma potência capaz de 
se atualizar à múltiplos interesses, pulsões e desejos. Portanto, não há “A arqui-
tetura” ou “O urbanismo”, a não ser àqueles evocada pelos críticos, mas há toda 
uma arquitetura e um urbanismo que perpassa qualquer manual, diretriz ou 
norma, e se atualiza nos corpos e nos desejos dos habitantes da cidade.

Tal questionamento sobre quem partilha o espaço surge dessa nebulosidade de 
entender quem conduz o território da cidade: quem parte o território? Ele é 
realmente partilhado? Há uma participação por parte dos habitantes da cida-
de? Porque o espaço é repartido desta forma? Logo, o prefixo “parte” trabalha 
como um articulador que questiona o espaço urbano, visto que o ato de dividir 
qualquer parcela do território predispõe necessariamente um conflito de pro-
priedade: esta parte é minha? É nossa? É de quem? Tal questionamento acerca 
da partilha questiona a forma múltipla dos acontecimentos na cidade, visto que 
os mais cotidianos atos na cidade são objetos de partilha, por exemplo: o fato 
de uma pessoa jogar um lixo fora da lixeira é um ato de partilha visto que a rua 

1 “O conceito é um incorporal, embora se encarne ou se efetue nos corpos. Mas, justamente, não se confunde 
com o estado de coisas no qual se efetua. Não tem coordenadas espaço-temporais, mas apenas ordenadas 
intensivas. Não tem energia, mas somente intensidades, é anergético (a energia não é a intensidade, mas a 
maneira como esta se desenrola e se anula num estado de coisa extensivo). O conceito diz o acontecimento, 
não a essência ou a coisa” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p.33).
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é um lugar partilhado por todos; o fato de um lote ser margeado por muros em 
suas divisas é um ato de repartir o território da cidade à uma porção privada; já 
os atos governamentais, incidem através de regras e leis sobre a cidade de forma 
massiva, tratando-a como uma parte única e genérica, desprezando toda a mul-
tiplicidade de partes que existe nela.    

A cidade, portanto, é estriada em diversas partes, territórios e propriedades, 
cujos interesses surgem das mais diversas origens. O grande problema de apre-
ender as partilhas na cidade seria entender a multiplicidade que a torna nebu-
losa, ou seja, entender todas as relações de poderes que envolvem os objetos a 
serem partilhados – quais motivos levaram a uma pessoa jogar o lixo no chão? 
Porque murar uma propriedade? O porquê das regras e leis do governo? Logo, a 
hipótese a ser defendida é que talvez se trate de um problema de outra natureza, 
talvez seja um problema de representação/interpretação, visto que as intenções 
de agir no território nunca estarão expressas nitidamente. O mundo moderno é 
falido em termo de representação de seus atos, há uma perda de identidade ge-
neralizada, e por consequência, há uma perda da representação que age sobre os 
acontecimentos da cidade. Portanto o mundo moderno é dos simulacros, onde 
as identidades são simuladas (DELEUZE, 2009). Logo a hipótese aqui defendida 
é que a arquitetura e urbanismo se comporta como um grande simulacro, em 
que suas intenções são simuladas de forma favorecer partes específicas. Enfim, 
tais questões são essenciais para entender o papel do arquiteto urbanista2 no 
contexto de uma cidade desterritorializada.    

A sensação de uma arquitetura fora de contexto, uma arquitetura desterritoriali-
zada,de cada vez mais descolada do corpo, pode ser encontrada nas cidades cuja
principal tendência é a “culturalista”3 se assemelhando a uma anestesia urbana, 

2 O termo arquiteto urbanista sugere a junção dos campos formando um profissional único capaz de lidar 
com espaço da cidade.

3 Segundo Otilia Arantes (2000), a cultura favorece a criação de um marketing lucrativo que impregna as cida-
des: O ‘tudo é cultura’ da era que parece ter se inaugurado nos idos de 1960 teria pois se transformado de vez 
naquilo que venho chamando de culturalismo de mercado. De tal forma que a cultura - que nos primórdios da 
Era Industrial se cristalizara como esfera autônoma dos valores antimercado, ao tornar-se imagem, quer dizer, 
representação e sua respectiva interpretação (como sabe qualquer gerente de marketing numa sociedade do 
espetáculo), acabou moldando, de um lado, indivíduos (ou coletividades ‘imaginadas’) que se autoidentificam 
pelo consumo ostensivo de estilos e lealdade a todo tipo de marca; de outro, o sistema altamente concentrado 
dos provedores desses produtos tão intangíveis quanto fabulosamente lucrativos. Trocado em miúdos, esse o 
verdadeiro ‘poder da  identidade (ARANTES; VAINER;MARICATO, 2000, p.16).

pois o espaço arquitetônico criado já não é, pelo menos diretamente, fruto de 
desejo dos habitantes da cidade, e por isso não os sensibiliza. De forma a contex-
tualizar estas desterritorializações será proposto a confecção de postulados, que 
teriam o papel de situar estas desterritorializações ao qual a cidade é submeti-
da e partilhada. Cada postulado tensionará uma forma de desterritorialização: 
desejo, economia, heterotopia e o cogito, serão ferramentas de apreensão dessa 
cidade, visto que a forma com que a cidade é partilhada também é múltipla e 
atua em diversas frentes. Tais postulados serão idealizados de forma defender 
à hipótese apresentada, ou seja: de que através destas desterritorializações a ar-
quitetura e o urbanismo se comportam como um objeto simulado, fingido e até 
mesmo mentiroso.4 

 

4 Referência à obra de Manuel Delgado que questiona o modelo de cidade de Barcelona, e faz um balanço 
crítico da experiência de preparação da capital catalã para os Jogos Olímpicos: DELGADO, Manuel. La ciudad 
mentirosa. Fraude y miseria del modelo Barcelona. Madrid: Los libros de la Catarata, 2007, 242 p.
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Maria Isabel Menezes
Orientador: Paola Berenstein Jacques

Estudo: Doutorado
Ano de ingresso: 2012

os espaços públicos urbanos [contemporâneos] face ao 
dispositivo de pacificação

Partimos do questionamento sobre o espaço público urbano em geral enquanto 
lugar da pluralidade, da diferença e do conflito de atores e culturas; observando 
de que maneira os projetos de urbanismo contemporâneos lidam com os espa-
ços públicos, em particular – seus contextos, continuidades, rupturas e práticas 
habitantes. Chegamos então à base do urbanismo atual: os dogmas do Planeja-
mento Estratégico Urbano, que visa “reformar” a imagem da cidade de maneira 
a atrair novos investimentos, habitantes/usuários, e promover um novo modo 
de vida. Ele atua no espaço da cidade, de uma maneira geral, com uma clara 
referência ao planejamento estratégico de empresas, visando a produtividade 
e a rentabilidade. Em se tratando dos espaços públicos, percebemos também 
uma forte herança do planejamento estratégico militar, que se encontra nos pri-
mórdios dos ordenamentos urbanos e se vê ainda hoje nas práticas do urba-
nismo, visando a segurança e o controle dos usuários. A regulação do espaço 
pelo mercado, juntamente ao apelo crescente das classes médias por segurança 
pública, gera uma fragmentação urbana. O espaço público urbano, sobretudo 
no caso brasileiro, torna-se uma terra disputada pelos diversos tipos de ocupa-
ção e de usuários [que tendem segregá-la e controlá-la segundo seus interesses], 
ou torna-se “terra de ninguém”, eliminando-se os obstáculos, limita-se à função 
de circulação e passagem. Em ambos os casos – da segregação e da circulação 
– comprometem-se as possibilidades de encontro com o outro, devido a um 
desejo de eliminação do conflito sustentado pelas classes mais favorecidas e pro-
movido pelo poder público. O que alguns autores chamam medo do contato 

(SENNETT) induz a um processo de subjetivação que naturaliza a crença [de 
grande parte da população] na necessidade de um mecanismo que neutralize 
a possibilidade de irrupção do conflito em meio urbano. Este mecanismo se 
alimenta dos apelos do mercado de cidades – da construção de imagem, das re-
qualificações urbanas, do turismo, do discurso de sustentabilidade urbana – e do 
planejamento estratégico, para pôr em prática o que chamamos de urbanismo 
pacificador. É neste contexto que tensionamos a noção de pacificação enquan-
to dispositivo (FOUCAULT; AGAMBEN) que visa regular/controlar a vida em 
sociedade, refletindo nas formas do urbanismo contemporâneo e sua relação 
com o conflito e a alteridade em meio urbano. A disputa por terra nos remete ao 
período da colonização – sobretudo se observamos que não há um real diálogo, 
ou negociação com os habitantes/usuários existentes. A forma como o poder 
público [e o privado] lida com as formas de vida existentes em meio urbano 
também nos remete às pacificações dos povos indígenas que perduraram até 
recentemente como política de Estado – aplicada quando há um interesse estra-
tégico no território ocupado por essas populações. As primeiras pacificações, do 
período colonial, se tratavam de relações de guerra, objetivando-se a conquista 
do território a todo custo, o que implicava no genocídio dos povos conquistados 
e na “necessidade” de civilizá-los através sobretudo da religião. Já as pacifica-
ções do Brasil republicano visavam a proteção das populações ditas primitivas 
remanescentes frente à expansão da economia nacional em direção ao que se 
chamava sertão. Era importante que se preservassem sua cultura e modo de vida 
primitivos, estando sobre terras de domínio público [delimitadas] e sob a tutela 
do Estado (OLIVEIRA). A cultura indígena é objeto da antropologia desde os 
primeiros estudos etnográficos no Brasil. Por terem sido igualmente considera-
dos primitivos, os negros do Brasil também foram objeto de estudos etnográfi-
cos, após a abolição da escravatura, sobretudo no início do século XX. No en-
tanto, além de primitivos, estes ainda eram tidos como naturalmente propensos 
ao crime, segundo as teorias lombrosianas de anatomia humana, seguidas por 
Raimundo Nina Rodrigues, considerado por muitos o fundador da antropolo-
gia brasileira bem como da medicina legal (CORRÊA). Mais recentemente, o 
antropólogo João Pacheco de Oliveira iniciou o debate sobre o uso, no Brasil e 
em contextos distintos, do que chama “categoria pacificação”, interrogando, com 
base nos estudos [das pacificações] indígenas, o uso atual no contexto da ocupa-
ção militar das favelas cariocas. Observa-se, nos dois casos – índios e favelas – a 
construção do “outro” nacional (OLIVEIRA). Até mesmo as fases da pacifica-
ção indígena – colonial e republicana – parecem encontrar seus equivalentes no 
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contexto das favelas. Nós, por outro lado, nos indagamos da pacificação dos es-
paços públicos, não como uma política de Estado ou como uma “categoria”, mas 
como forma de atuação de um dispositivo de controle da vida em sociedade, que 
objetiva uma padronização dos espaços e seus usos. Assim como há a tipificação 
dos indivíduos enquanto habitantes/usuários de uma localidade [com base em 
sua forma corporal e em suas práticas], observamos ocorrer uma tipificação dos 
espaços públicos [ou uma tipificação das formas de intervir neles] no intuito de 
possibilitar a sua rápida leitura, instituindo rapidamente um código de conduta, 
e assim passivisar a atuação dos seus habitantes/usuários. Na própria definição 
de tipificação, diz-se da ação de reduzir a tipos; tornar ou ficar típico, o que nos 
leva a perceber a “redução” de uma diversidade em prol de um tipo que, no caso 
da construção de imagem de cidade, por exemplo, venha a ser típico, identitá-
rio. Observamos que sujeitos “outros”, diferentes dos “comuns” – índios, negros, 
favelas e muitos outros – vêm a se tornar símbolos, imagens sínteses de uma 
cidade, uma cultura ou um país, quando passam por um processo de apreensão 
e controle, pelo dispositivo. O mesmo acontece com alguns espaços públicos 
urbanos considerados típicos, onde o planejamento estratégico [junto ao capital 
privado] enxergam um potencial de exploração. Finalmente, acreditando que 
não há neutralidade possível em termos de relações de poder, enxergamos a(s) 
pacificação(ões) como um processo imperfeito; ao mesmo tempo em que visa 
o controle “civilizatório”, faz emergir e fortalece resistências. Nos inspiramos de 
resistências como a da cultura negra – os batuques, a capoeira – entre outras, 
exemplos de alteridades que permaneceram apesar do apelo pacificador [mas 
que não escapam ao dispositivo], para ir a campo e observar quais formas de 
vida se constituem alteridades e resistências urbanas, cotidianamente em con-
flito com os interesses dos poderes público e privado. Na cidade de Salvador, 
encontramos alguns exemplos de [tentativa de] pacificação, e vivenciamos mais 
cotidianamente aqueles que atingem a Avenida Sete de Setembro, nos detendo 
sobretudo num exemplo típico de Salvador, a Barra do Farol.

Marina Barreto
Orientador: Paola Berenstein Jacques
Estudo: TFG
Ano de ingresso: 2014

possibilidades de apreensão sensível da cidade: entre 
maquetes, cartografias e narrativas
Os modelos tridimensionais são muito utilizados na arquitetura e urbanismo 
como ferramentas de representação de edifícios e cidades. A sedução provocada 
pelo objeto representado em miniatura muitas vezes é utilizada como parte das 
estratégias de apresentação de projetos.

O uso das maquetes também é recorrente em processos de investigação proje-
tual, principalmente como ferramenta de investigação de questões morfológicas 
e espaciais. Quando se trata de questões urbanas, a maquete normalmente se 
presta a representar ou subsidiar principalmente estudos de morfologia urbana.

Não é comum, no entanto, que as maquetes sejam utilizadas em metodologias 
de investigação e apreensão de aspectos mais subjetivos da cidade e processos 
participativos de investigação e projeto.

Este trabalho pretende investigar as possibilidades e potencialidades das maque-
tes como dispositivo de apreensão e aproximação a contextos urbanos. Entendo 
o Trabalho Final de Graduação como uma oportunidade de refletir sobre o meu 
percurso ao longo da graduação, mas também sobre a formação do arquiteto e 
urbanista. Nesse sentido, busquei formular a minha proposição a partir de in-
quietações que me motivaram ao longo do curso, tentando costurar diferentes 
tipos de abordagem à questão urbana.

Durante a graduação utilizei desde o início a maquete como ferramenta de pro-
jeto e análise, tanto urbana quanto arquitetônica. Esta ferramenta buscava es-
timular um olhar mais atento; “deixar a mão trabalhar” sempre trouxe novas 
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possibilidades e questionamentos ao processo projetual.

O primeiro contato que tive com a cidade, procurando percebê-la através da 
lente do arquiteto-urbanista, aconteceu no Atelier de Projeto I - coordenado 
pela professora Susana Olmos - a partir da elaboração de uma maquete. O exer-
cício “Maquete do Bairro”, que tinha como objetivo a “análise e diagnóstico de 
uma área de Salvador”, buscava apresentar instrumentos de representação aos 
estudantes e estimular a “percepção para apreensão, conceituação, avaliação e 
criação do objeto arquitetônico e urbano”. As visitas às áreas representadas – os 
bairros da Barra, Graça, Vitória, Canela e Campo Grande – me proporcionaram 
as primeiras experiências de fruição mais atenta da cidade, com a descoberta de 
novos caminhos, relações e dinâmicas. Se tratando do caso específico de Salva-
dor, foi também importante a percepção mais consciente da sua topografa aci-
dentada, a conexão entre os espaços urbanos de seus vales, encostas e cumeadas, 
assim como a existência de pequenos agrupamentos informais como as Vilas 
Eliseu e Brandão incrustadas nas áreas mais nobres da cidade.

Em outras experiências durante a graduação, a maquete se consolidou como um 
instrumento recorrente para a representação de contextos urbanos e subsídio 
para projetos. Era uma ferramenta utilizada com naturalidade para represen-
tar morfologicamente a cidade e os edifícios projetados. Ao cursar o Atelier de 
Projeto V coordenado por Paola Berenstein Jacques e Eduardo Carvalho, no 
entanto, tive contato com abordagens metodológicas de apreensão do espaço 
urbano que revelaram novas possibilidades. Muito voltadas para a realização de 
experiências diretamente nos espaços da cidade, as atividades buscavam revelar 
aspectos subjetivos e práticas do espaço urbano, a partir de trocas e contatos 
com a alteridade.

As metodologias propostas pelo atelier utilizavam dispositivos como jogos, de-
rivas, captação audiovisual e realização de cartografas subjetivas e participativas. 
A elaboração de táticas com o objetivo de estimular conversas com praticantes 
de espaços da cidade também possibilitava trocas importantes para que pudes-
se me aproximar de uma compreensão mais complexa destes contextos urba-
nos. Trabalhando nas áreas da Graça, Canela, Avenida Sete e posteriormente 
na Avenida Contorno, o processo de apreensão trouxe à tona uma complexa 
rede de relações e forças que constroem a cidade, vindas de múltiplas direções. 
Num embate que chamamos por “Gentrificação vs Resistência”, identificamos 
em áreas como a Gamboa, o Solar do Unhão e o Dois de Julho o cotidiano como 
resistência a um processo de gentrifcação crescente na região.

A experiência seguinte de aproximação a uma área da cidade foi a partir da con-
fecção de uma maquete do Nordeste de Amaralina, para subsidiar a elaboração 
de um projeto urbanístico por um escritório de arquitetura. A área representada 
era muito extensa, e toda ela formada por ocupações informais. A
representação se deteve a características morfológicas do grande conjunto, em 
escala que impossibilitava qualquer compreensão acerca de aspectos mais com-
plexos e aprofundados daquele contexto. Era um objeto que se propunha a dar 
apoio a atividades participativas mas que, no entanto, atuava mais como objeto 
de sedução, tanto dos moradores quanto dos contratantes.

1.Plano de curso 2007 do Atelier Vertical ‘OLHAR’
A realização desta última maquete levantou inquietações importantes quanto 
ao papel deste instrumento no desenvolvimento de processos e projetos urba-
nísticos. Seria possível utilizar a maquete para outro fim, que não apenas o de 
apresentar e representar um pensamento pré-formulado? Seria possível repre-
sentar tridimensionalmente aspectos subjetivos e pensar a cidade a partir destes 
modelos? Seria possível fazer isso de maneira participativa?

Ana Clara Torres Ribeiro propõe o que chama de “cartografa de ação”, em que 
busca utilizar a cartografa como um meio de levantar questões urbanas, ten-
do como interesse fundamental os processos e o questionamento da finalidade 
da carta e da representação enquanto praxis2. Esta cartografa processual busca 
introduzir movimento e ação à representação cartográfica, mas poderia tam-
bém ser aplicada a uma representação tridimensional? A proposição de uma 
cartografa tridimensional da ação traria elementos novos, importantes, a esta 
proposta de metodologia?

Paola Berenstein Jacques fala de “montagem urbana: um processo de montagem 
como forma de conhecimento das cidade e do urbanismo”. Esta montagem bus-
ca confrontar narrativas e documentos textuais, imagéticos, históricos distintos, 
contraditórios e anacrônicos. 

Proponho pensar a maquete como suporte para o acúmulo de narrativas, aliada 
a outras ferramentas, mas também como elemento constituinte de uma narra-
tiva maior sobre um determinado contexto urbano. Este dispositivo também se 
propõe como “tática de aproximação”, que facilite e potencialize as atividades 
de interlocução e trocas com moradores e praticantes dos espaços investigados.

Para testar as suposições levantadas a partir do cruzamento das experiências, 
proponho a realização de atividades de aproximação, apreensão e discussão pro-
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positiva de uma área da cidade de Salvador.

O interesse por trabalhar com áreas informais em meio a cidade formal, buscan-
do entender os limites, permeabilidades e as relações de abertura e fechamen-
to que permitam a sua permanência em áreas de grande interesse do mercado 
imobiliário, é algo que, permeando as diversas experiências narradas, se mos-
trou como algo complexo e relevante em meio às questões urbanas da cidade de 
Salvador.

Dentre diversos contextos urbanos apreendidos, a Vila Brandão se mostrou 
como uma das áreas de maior tensão deste universo. Situada em uma das regiões 
mais nobres da cidade, a Vila é alvo de disputa entre empreiteiras, o Iate Clube 
da Bahia e moradores. Seus habitantes tentam conciliar os limites e
permeabilidades entre a Vila e a cidade, tentando eliminar certos estigmas e 
fazer com que a vizinhança e a cidade entendam que aquele território é parte, e 
não outro. Parte da sua tática para resistir é incorporar aspectos do discurso he-
gemônico, gingando entre a opacidade e a iluminação dos seus espaços e práti-
cas. Perceber como estas relações compõem aquele conjunto é um dos objetivos 
deste trabalho.

Milene Migliano
Orientador: Paola Berenstein Jacques 

Estudo: Doutorado
Ano de ingresso: 2013

tempos de ocupação: qual a dimensão política das nar-
rativas entre os espaços públicos urbanos e a internet?

A nossa proposição de projeto de tese tem sofrido algumas modificações na ten-
tativa de compor uma visada mais crítica na compreensão dos processos que 
se chocam ao planejamento, projeto, execução e gestão urbana contemporânea, 
inclusive na apropriação da internet. Buscamos investigar os caminhos/espaços, 
temporalidades e práticas que são engendradas em processos que delineiam li-
nhas de fuga em relação aos projetos hegemônicos nos espaços públicos urbanos. 
A tentativa de produção de outros modos de viver na cidade a partir da ocupa-
ção de espaços públicos conecta experiências e narrativas compartilhadas entre 
múltiplas singularidades contextuais. Considerando que a ampliação da internet 
e das novas tecnologias de comunicação e informação transformam os modos 
de vida, seguindo o pensamento explicitado pelo historiador Walter Benjamin 
em “(...) toda descoberta científica implica por si só, mesmo sem pretendê-lo, 
uma revolução procedimental” (BENJAMIN, 2012, p.125), propomos tensionar 
e inquirir quais são as dimensões políticas das transformações das relações nos 
espaços públicos por meio dos usos da internet nestes processos contra-hege-
mônicos. Pretendemos tatear quais são as transformações das práticas de parti-
cipação social no espaço público urbano desde a apropriação, uso e exclusão que 
a internet proporciona ao expandir o espaço imaginário da duração dos tempos 
dos desejos, afetos, emoções, dissensos, interrupções e contaminações vividas. 
Pretendemos produzir uma montagem a partir de uma seleção de narrativas de 
experiências de diferentes situações engendrar a criação de ficções (GUATTAR-
RI) que tem como intuito levar/trazer para os espaços públicos outros modos 
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de pensar/fazer cidade. A proposição metodológica que neste momento de des-
terro se transforma, parece rumar para uma observação participante e etnogra-
fia errante e insistente de algumas situações inventadas nas cidades que temos 
vivido ultimamente, entre Belo Horizonte, Salvador e Paris. Pretendemos fazer 
uma descrição e análise crítica dos detalhes das situações vividas na criação da 
Praia da Estação em Belo Horizonte, questionando a manifestação lúdico-festiva 
em contestação à intervenção urbana municipal, a performance dos corpos em 
roupas de banho no centro da cidade, a apropriação do espaço expropriado, os 
afetos, emoções e interdições visibilizadas nas narrativas híbridas e conectadas 
às referências e vivências do carnaval, aniversários, dias de Iemanjá e eventões. 
Encontramos em Paris, algumas iniciativas de apropriação de áreas públicas, 
como a Petite Ceinture, entre elas a desenvolvida pela École Speciale de Espaces 
Libres, http://venueofmeet.wix.com/esel, que objetiva o uso das estruturas da 
antiga linha férrea, já desativada, para a produção artística vinculada à agri-
cultura urbana. Durante o primeiro dia em que estivemos na área de trabalho 
coletivo, compreendemos que há uma complexidade de relações capazes de vir 
à tona com uma análise dos objetos integrados nos componentes do jardim/
horta/sites na internet, terra, galhos, gavinhas e muros, objetos que podem nos 
dizer de outras práticas que se passam por ali: a sobrevivência de ruínas da era 
industrial, a fuga de adolescentes de uma perseguição policial, a aprendizagem 
dos traços do graffiti, o intercâmbio de práticas de jardinagem colaborativas, 
contra-hegemônicas – como cultivar e saber as plantas nativas – bem como de 
trabalho com recicláveis, entre outras. Nesse investimento de campo buscamos 
encontrar as narrativas que dão visibilidade e transbordam processos de diálo-
gos, negociações e dissensos (RANCIÈRE) presentes no cotidiano compartilha-
do nas redes que conectam a rua e a internet, diante dos processos de produção 
de espetáculos de toda sorte, agenciadores de dispositivos de pacificação. Pre-
tendemos investigar nos detalhes destas situações como se produz sentidos de 
relação no espaço público buscando se há nessa horizontalidade anunciada um 
caráter cooperativo (SENNETT, 2012) de realização. Quais os tensionamentos 
nessas relações entre alteridades que produzem lampejos (DIDI-HUBERMAN, 
2011) e rupturas gerando criações narrativas diferentes das moduladas pela so-
ciedade de controle que revelam lutas contra a opressão dos imaginários (RI-
BEIRO, 2011) no âmbito urbano. Questionamos ainda que espaço público é esse 
que nos é ofertado em praças, ruas, avenidas e becos, que tipo de relações podem 
surgir e se desenrolar em um momento onde as vozes dissonantes conseguem 
em alguma medida visibilizar o dano que sofrem na cidade. Será que a compo-

sição destes espaços públicos podem se afastar do modelo de espaço público 
burguês, no qual apenas alguns tem a legitimidade para dar suas opiniões, e se 
aproximar da consideração de que está em formação espaço público oposicio-
nal, em concordância com a dimensão política desenvolvida por Oskar Negt 
(2007)? É possível compreender tais enredamentos como diferentes processos 
de subjetivação instaurados em meio a práticas micropolíticas? Como estes cor-
pos criam juntos e misturados as situações de ocupações dos espaços públicos 
hora abandonados, hora expropriados, hora oferecidos ao consumo dos habi-
tantes das cidades? Qual a dimensão política possível de emergir da montagem 
das narrativas que tangenciam estas linhas de fuga entre o cotidiano da transfor-
mação urbana e a duração contínua da internet?
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Moisés Wasserman
Orientador: Thais de Bhanthumchinda Portela
Estudo: TFG
Ano de ingresso: 2014

creche e praça para a cidade nova

De início tive muita dificuldade em escolher um tema para meu TFG. Mas, fa-
zendo a disciplina Introdução ao Trabalho Final de Graduação, revelei aos pro-
fessores que tinha interesse em algo dentro da Educação e quando apresentei 
o terreno no qual gostaria de projetar, os professores me deram a sugestão de 
pensar na possibilidade de construir uma praça, já que o bairro da Cidade Nova 
é muito denso, predominantemente residencial e era carente de espaço para la-
zer. Confesso que mesmo assim, ainda fiquei inseguro sobre o tema. Até que um 
dia, na Universidade me encontrei-me com a professora Thaís que me aceitou 
na turma dela como seu orientando, então mostrei todo material que tinha para 
começar os estudos.

De início ela me orientou a desenhar o que eu achava de interessante no local, 
descrever o cotidiano do bairro, escrever sobre seu perfil, os problemas sociais 
que apresentava, se havia mercadinhos, baianas de acarajé, farmácia, a oferta de 
transporte público, vendedores de frutas, lan-houses, barzinhos, etc. E começas-
se a observar como eram os finais de semana das pessoas.

Outras perguntas que eu precisava responder eram: Porque tinha escolhido esse 
lugar? O que eu achava que uma praça deveria ter? E se tinha muita violência? 
Escrever cada questionamento em breves linhas. Depois de ter feito esse traba-
lho inicial, foi aí que comecei a observar mais nas pessoas do bairro onde eu 
moro, me aproximar delas, a andar por ruas vizinhas observado com olhar de 
pesquisador e a conhecer pessoas que até então não tínhamos nos conhecidos 
melhor.

A partir daí comecei o processo de entrar em contato maior com a população do 

bairro. A primeira pessoa com quem conversei foi uma moradora que estava no 
ponto de ônibus. De início não quis responder, temendo se comprometer, mas 
acabou desabafando dizendo que ali precisava mesmo era de um posto médico, 
farmácia e reclamou muito de ausência de uma coleta mais eficiente de lixo. 
Nesse mesmo dia, conversei com o rapaz de uma barraca que reclamou muito 
da falta de policiamento e achou bom se tivesse mais lazer e lixeiras, segundo 
ele a Prefeitura estava deixando a desejar na limpeza urbana nas ruas. Logo do 
outro lado da rua, encontrei duas senhoras e um rapaz, também moradores que 
reclamaram muito de um pequeno parque infantil no final de linha, cujos equi-
pamentos estão em estado precário e da ausência de aparelhos aeróbicos para os 
adultos. Perguntei sobre o que eles achavam da construção de tais equipamentos 
no terreno que estava querendo para meu TFG, acharam que seria uma bênção. 
E que gostariam de ter no local também, algo para completar o tempo que os 
jovens não estivessem na escola como um espaço para teatro, dança, algo a nível 
educacional.

Segundo uma moradora de domicílio muito humilde, mas gentil, da Rua 7 de 
janeiro, que fica nos fundos do terreno, sente a falta de um posto médico e sente 
falta também de lazer, não existe isso lá. Entrevistando um grupo de 3 senho-
ras nessa mesma Rua, reclamaram muito do acúmulo de lixo, as pessoas fazem 
do passeio um ponto de coleta de saco de lixo que acaba atraindo muito rato e 
doença para as pessoas, como também da falta de drenagem. Quando chove, 
alaga tudo, até os móveis são danificados. Não sei como fazem para enfrentar 
tal problema.

O próximo morador com quem eu tive a oportunidade de falar, se apresentou 
muito preocupado com o emaranhado de fios elétricos que havia, da ausência 
também de drenagem na Rua 7 de janeiro, local onde mora. Segundo ele tem 
muito alagamento e não existe lazer, acha que poderia se construir uma boa área 
de lazer para o bairro.

As reclamações são muitas, falta posto médico, as linhas de ônibus não são sufi-
cientes, com a união das linhas de Caixa D’água e Cidade Nova só fizeram piorar, 
porque os ônibus vêm lotados, as viaturas deveriam vir mais constantemente 
porque as pessoas andam muito assustadas no bairro, a Prefeitura só manda dois 
caminhões e isso não é suficiente para o bairro.

Mas, o que me levou a decidir sobre o tema Praça, foi um dia que eu saí e vi um 
grupo de crianças brincando e empinando arraia dentro do terreno. Se elas es-
tavam ali é porque estavam procurando espaço para brincar, exatamente como 
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a senhora da Rua 7 de Janeiro havia me dito. Outra motivação foi na entrevis-
ta com três mães, uma que disse que saiu do emprego porque não tinha onde 
deixar seus filhos, não tinha creche. A outra que o jeito foi deixar o trabalho e 
ganhar a vida numa barraquinha vendendo frutas e salgadinhos por falta de 
uma creche e a última que me pediu R$ 1,00 para completar o leite NAN de seu 
filhinho.

Isso me deixou comovido de verdade, daí decidi pelo tema da Praça (lazer), 
nela propondo também uma creche. Sem esquecer também do depoimento das 
crianças, isso foi muito importante, saber do que eles gostam de brincar dentro 
e fora das escolas. Eu obtive muitas respostas – gostam de futebol, empinar pe-
riquito, empinar arraia, de pega-pega, pular corda (principalmente as meninas) 
e pular amarelinha. Então, vejo nesse tema uma grande contribuição para a so-
ciedade.

Osnildo Wan-Dall
Orientador: Paola Berenstein Jacques 
Estudo: Doutorado
Ano de ingresso: 2014

narrativas urbanas da noite: experiência, historiografia 
e produção de cidade – literatura, ilustração, fotografia

O paradigma ético-estético contemporâneo nos move a fazer apologias de ou-
tros modos de contar histórias, de fazer urbanismos, de dizer e produzir cida-
des através de narrativas da experiência urbana. Interessa-nos a discussão e a 
problematização de enunciados historiográficos e urbanísticos hegemônicos e 
coercitivos, muitas vezes presentes em grandes narrativas urbanas e, no caso 
específico de nossa pesquisa, interessa-nos instaurar o debate sobre a importân-
cia da narração da experiência da noite nas grandes cidades. Trata-se da trans-
missão, da tradução e da recepção desse tipo específico de experiência urbana, 
bem como da importância da noite, enquanto possibilidades espaciotemporais 
outras, para a historiografia crítica do pensamento urbanístico.

A hipótese inicial que vimos defendendo é a de que experiência da noite vem 
sendo negada e conscientemente excluída pelo hermetismo do urbanismo ins-
tituído, não apenas no dizer, mas também no produzir cidades a partir de suas 
práticas mais tradicionais; assim como vem sendo negada e excluída pelos pla-
nos e planejamentos urbanos, como ferramentas do urbanismo hegemônico, a 
própria alteridade urbana, sobretudo a radical, que muitas vezes resiste e sobre-
vive em sua condição marginal de limar e excentricidade. 

Nosso objetivo principal é compreender como a experiência da noite tem sido 
narrada desde o surgimento das grandes cidades e como essa mesma experiên-
cia continua sendo possível na contemporaneidade, através de narrativas que 
transmitam e traduzam a resistência e a potência de uma alteridade sempre so-
brevivente.
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A experiência da noite seria algo mais próximo da experiência de um estado de 
espírito errante ou “vagante” do que de uma experiência “noturna” (palavra que 
acreditamos estar majoritariamente relacionada ao tempo cronológico). A ex-
periência da noite nas grandes cidades seria pode ser entendida, portanto, como 
uma espécie de “experiência notívaga” ou de uma errância urbana na condição 
“noite”.

Como objeto, propomos o estudo da experiência da noite, retrospectiva, mas 
também prospectivamente, a partir de três frentes ou grandes grupos de pes-
quisa: a literatura, através das narrativas literárias; a ilustração, através do que 
denominamos, aqui, narrativas artísticas; e a fotografia, através das narrativas 
fotográficas. Todas, porém, em cruzamento transversal com a arquitetura e o 
urbanismo, seja através de propostas ou de intervenções urbanas efetivas, mas 
que problematizem as possibilidades narrativas das cidades.

A escolha dos três grandes grupos temáticos a serem pesquisados parte da in-
terpretação de que a literatura exerce grande poder enquanto produtora de sub-
jetividades. De modo análogo, essa produção subjetiva espaciotemporal tam-
bém ocorre na narração feita através de imagens, uma vez que muitos textos 
são acompanhados por imagens, tornando-se de fato verdadeiras “composições 
narrativas” – em que pese a possibilidade do estudo, nesta pesquisa, de outros 
grupos temáticos possíveis, como, por exemplo, o cinema ou adaptações cine-
matográficas, a exemplo de grande parte da obra literária de Jorge Amado, re-
produzida amplamente no cinema e televisão brasileiros.

Considerando tais processos narrativos, e tendo como plano de imanência a fi-
losofia da Diferença, vimos trabalhando sobre três dimensões preliminares, po-
rém em permanente construção, da experiência da noite. A primeira perpassa 
as ideias de obscuridade, rastro e errância como situação dessa experiência; a se-
gunda envolve a alteridade, a ruína e a sobrevivência como níveis de abordagem 
indissociados; e a terceira indica o notívago, o infame e o menor como carac-
terização dos outros urbanos que habitam essa noite de mistérios, opacidades e 
caminhos nômades, através daqueles que desviam do luminoso, veloz e violento 
espetáculo urbano que tem inserido as cidades como mercadorias na lucrativa 
indústria do turismo mundial.

Diante dessas ideias, podemos dizer que o momento contemporâneo está dire-
tamente relacionado com certa “obscuridade” que o presente nos lega através de 
uma história que busca não apenas enxergar o passado, mas também projetar o 
futuro, exatamente porque esse futuro é obscuro, misterioso, incerto, e, sendo 

desconhecido, instiga e dota de curiosidade aquele que é contemporâneo e que 
mantém uma “singular relação com o próprio tempo”, tal como propõe o filósofo 
Giorgio Agamben.

Desse modo, a noite da qual fazemos apologia em nada tem a ver com luz, ilumi-
nação, insegurança, violência ou regulação do espaço urbano, mas, sim, com a 
continuação e a manutenção de uma noite obscura (mais do que escura); opaca 
(mais do que visível); e, sobretudo, notívaga, poética, boêmia, fugaz, errante, de 
passos e ritmos lentos e até mesmo melancólicos, se se preferir. A noite seria, 
portanto, exatamente o que o filósofo Georges Bataille teria chamado de experi-
ência do não-saber, da obscuridade, onde tudo se esquiva.

Entre o fantástico e o fantasmagórico, é também na noite que o mistério se mis-
tura com sedução, boemia. É nessa noite estado-de-espírito, que permite a co-
existência de todos os tempos e de todos os espaços, que habita a aqueles que 
preferimos chamar de notívagos: aqueles que carregam a noite consigo, naquilo 
que, citando o pesquisador Willi Bolle, poderíamos chamar de um permanente 
“estado de embriaguez”; personagens que habitam aqueles espaços que Milton 
Santos chamou de “opacos” ou “zonas de resistência”, em contraposição aos vio-
lentos espaços “luminosos” das cidades.

A noite teria, sim, relação com os tempos e espaços noturnos, escuros, mas, para 
além disso, com tempos e espaços obscuros, imprecisos, de onde se apreendem 
os mistérios que escorrem sobre a cidade como um “óleo pegajoso” (JORGE 
AMADO) a encobri-la com seu manto “sombrio”, e estaria, desse modo, rela-
cionada à alteridade sobrevivente, ou à “sobrevivência dos vaga-lumes”, como 
escrevera Georges Didi-Huberman no livro homônimo. Vaga-lumes que seriam 
os próprios “pastores da noite” (JORGE AMADO), ou os profissionais das “pe-
quenas profissões” (JOÃO DO RIO); infames (JORGE LUIS BORGES; MICHEL 
FOUCAULT) que só existem porque existe a experiência da noite, um coexistin-
do na exceção do outro.

Assim, acreditamos que os mistérios que a noite evoca não são para serem des-
velados através de regimes de visibilidade. Eles perpassam a própria narração, 
o ato de narrar e traduzir as experiências contadas em nós, em nossos próprios 
corpos, deixando em aberto as lacunas inexoráveis da experiência transmitida e 
traduzida para o porvir de outras noites possíveis. Pois, como teria dito o profeta 
persa Zaratustra há mais de dois milênios: “A noite é também um sol.”
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outros urbanos: imagens errantes através da bicicleta

Em 2012, comecei a experienciar a cidade de forma diferente. O uso da bicicleta 
como um dos meios de deslocamento pela cidade começou de forma tímida. A 
relação corpo-bicicleta começou atravessar meus pensamentos, meu olhar-ci-
dade e algumas escolhas. Dentro disso, as várias formas de ser-ciclistas me cha-
mavam atenção (roupas diferenciadas, com ou sem capacete, diferentes tipos de 
bicicleta, pedalar pela direita ou esquerda da via). Aos poucos, o dissenso tomou 
espaço nos meus questionamentos. 
Dentro do dissenso e no contexto das mudanças de mobilidade urbana na ci-
dade de Fortaleza, surgiu o desejo de me aproximar dos ciclistas que não fazem 
uso dos equipamentos cicloviários recém instalados  nos bairros Aldeota e Mei-
reles - região (e arredores) de concentração de renda e valorização pelo mercado 
imobiliário em Fortaleza. Ou se fazem, o fazem no fluxo do atravessamento da 
cidade. Ciclistas que diante da lógica institucional das gestões de políticas públi-
cas são invisíveis. 

O objeto bicicleta é uma tecnologia que, diferente dos veículos motorizados, é 
aberta em vários sentidos. Um dos mais fáceis de notar é a exposição que o cor-
po tem ao se locomover através desse modal. Outro ponto sobre essa caracterís-
tica é a possibilidade do ciclista se aproximar das questões mecânicas. 

Para pensar as questões da tecnologia bicicleta, as questões subjetivas que en-
volvem esse objeto e a relação corpo-bicicleta, trago o conceito “objeto técnico” 
de Simondon, que entende os objetos como mediador entre organismo e meio. 

Com isso, a relação corpo-bicicleta se desdobra em uma outra relação a ser pro-
blematizada neste projeto: corpo-cidade. O locomover-se através da bicicleta 
possibilita uma aproximação com a cidade e tudo que a constitui. Foi nessa ex-
periência que conheci Seu Agnaldo, um dos ciclistas com quem pretendo dia-
logar nessa pesquisa. A composição estética que seu Agnaldo mantém em sua 
bicicleta com diversos brinquedinhos que ganha das crianças no prédio em que 
trabalha cria uma intervenção itinerante que chamo de bicicleta-acervo. A ques-
tão que me interessa pensar é como essa bicicleta-acervo, um objeto que sofre 
intervenções estéticas, modula a relação do seu Agnaldo com a cidade. Como 
essa criação o trona visível. 

Como método de pesquisa, pretendo realizar uma cartografia afetiva da cidade 
de Fortaleza junto a esses ciclistas que descrevo acima e que no projeto chamo 
de “Outros Urbanos”. Para dar conta da cartografia, penso que a relação corpo-
bicicleta-cidade seja somada a acoplamentos audiovisuais, a partir de recursos 
de captação de imagem e som, que possibilitaram experiências tecno-estéticas, 
formando assim um híbrido que irá transitar junto ao outro urbano durante a 
pesquisa. Essas experimentações acontecem no campo da linguagem do vídeo e 
considera que seu objetivo transborda a idéia do registro. 

Proponho que junto a esses ciclistas seja possível pesquisar questões que relacio-
nam corpo-cidade, experiências estéticas e vida cotidiana, bem como investigar 
as criações que esses ciclistas produzem em suas bicicletas.

Com o projeto, pretendo pesquisar como a bicicleta, pensada como um objeto-
técnico-estético, atravessa nossa experiência com a cidade. Mais especificamen-
te, como o objeto bicicleta e o ato de pedalar transforma a relação pessoa-cidade. 
E o que pode a relação corpo-bicicleta-acoplamentos audiovisuais na produção 
de dissenso e na criação de espaços comuns. 
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trabalho final de graduação - sem título

Em 2013, quando cursei o meu último ateliê da graduação, entrei em contato 
pela primeira vez com o desafio de se investigar o meio urbano. Para lidar com 
tamanha complexidade, fui levada a uma aproximação sensível das questões da 
cidade. No decorrer do ano desenvolvemos trabalhos em diversas áreas de Sal-
vador, o que nos apontou olhares muito variados sobre a cidade – e daí o título 
desse ateliê: cidade-montagem – que me fizeram começar a enxergar verdadei-
ramente a cidade, me despindo de ideias pré-concebidas, numa tentativa de des-
vendá-la. Dessa experiência advém o meu interesse em dar continuidade a essa 
investigação no meu processo de conclusão do curso.

A área com a qual trabalhei naquele momento incluía os bairros do Barbalho e 
Macaúbas, os quais conhecia apenas de passagem, de fora. Vivenciá-los e me de-
bruçar sobre suas questões me trouxe para dentro de uma Salvador que eu pou-
co conhecia – uma Salvador que, costumávamos dizer, parecia uma “cidade de 
interior”. Começamos a frequentar ruas cheias de vida onde muitas pessoas cir-
culavam e muitas permaneciam, todas com interesses, necessidades, percursos 
diferentes. No entanto, tudo compartilhava o mesmo espaço; nada era separado, 
mas tudo tinha o seu lugar. Essa riqueza dissensual me levou a querer ir mais 
fundo na análise do espaço público através de suas apropriações espontâneas, 
visto que claramente o que dava àquele lugar o caráter que possuía eram suas 
dinâmicas de rua. Foi a essa altura também que passei a enxergar as potenciali-
dades da rua – esta que, até aquele momento, para mim, conceitualmente 

não passava de uma conexão entre um ponto e outro da cidade, uma via que 
serve aos fluxos que ligam esses pontos. Ao vê-la como receptáculo de apropria-
ções, conflitos e atividades que vão surgindo espontaneamente a partir de seus 
usuários, entendi o seu grande potencial como espaço público. Especificamente 
no caso do Barbalho e Macaúbas, a carência de espaços públicos mais amplos 
(como praças, por exemplo) não deixava outra opção senão a de se apropriar das 
ruas – fato que acontece em diversos outros bairros de Salvador.

Estes seriam, então, os temas com os quais gostaria de trabalhar no meu TFG: as 
apropriações espontâneas dos espaços públicos, pela maneira como modificam a 
cidade e conferem a ela um sentido, uma identidade; e a rua como espaço públi-
co passível de ser modificado e apropriado, tornando-se local de permanência.

Para tratar de tais aspectos urbanos, me aproximei do conceito de Estado de Rua 
de Gabriel Schvarsberg, que considera haver uma interferência mútua entre o 
espaço e as atividades que nele se desenvolvem. Segundo sua teoria, é possível se 
instaurar um Estado de Rua e, para que isso aconteça, é necessário que se reúna 
um conjunto de fatores que não são de forma alguma fixáveis, portanto, atribui 
às práticas humanas sua importância fundamental. O autor diz que “dado o pró-
prio horizonte aberto que a experiência da rua pode abarcar, um Estado de Rua 
implica necessariamente uma multiplicidade heterogênea de possibilidades”.

Enquanto eu me aproximava dessas questões no âmbito teórico, ainda sem uma 
área de estudo definida, o prefeito ACM Neto solicitou à Câmara Municipal de 
Vereadores no dia 20 de maio de 2014 a desafetação e consequente alienação de 
62 bens públicos da cidade, dentre os quais praças, em caráter de urgência. Ane-
xo à sua solicitação foi enviado um parecer da Secretaria da Fazenda listando 
todos os imóveis e apresentando uma justificativa superficial de que tais áreas 
não tinham mais serventia para o patrimônio público municipal. Por esse moti-
vo, é alegado que a sua venda não somente era propícia como também indicada, 
já que sua manutenção geraria gastos extras ao município e a arrecadação de 
receita proveniente de sua venda seria instrumento imprescindível para o cum-
primento do planejamento municipal para o exercício de 2014.

Esses argumentos relacionados ao arrecadamento do município associados à 
falta de análise aprofundada de cada imóvel listado para desafetação levantou 
uma série de questionamentos sobre a autenticidade legal de tal ação no que diz 
respeito ao Estatuto das Cidades. Além disso, enquanto eu observava a carência 
dos espaços públicos nos bairros do Barbalho e Macaúbas, 62 áreas públicas da 
cidade entravam em processo de privatização. Por esse motivo, me senti impeli-
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da a conhecer mais a fundo que espaços públicos são esses que estamos perden-
do, quais as potencialidades que eles apresentam, quais práticas e apropriações 
eles abarcam. 

Ainda utilizando o conceito de Estado de Rua, minha intenção é de investigar 
uma dessas áreas – tendo como enfoque as apropriações espontâneas que nela 
acontecem – como forma de verificar a leviandade com a qual as políticas públi-
cas tratam os espaços públicos em Salvador.

Santiago Cao
Orientador: Paola Berenstein Jacques
Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2014

os espaços públicos e a “potência de não” como resistên-
cias ao estado de bem-estar comum

O que esta em potência não está em ato. Enquanto algo permaneça neste esta-
do, terá tanto potência de sim acontecer como potencia de não fazê-lo. O que 
vai resolver que se passe da potência ao ato vai ser precisamente a decisão. O 
decidir mais por sim fazer do que por não fazê-lo. Mas, se propomos que esta 
decisão não necessariamente esteja atravessada pela livre vontade, poderíamos 
continuar afirmando – como comumente se disse – que “querer é poder”? É este 
“querer”, um querer potente? Pois se o querer fosse anterior ao ato, teríamos que 
ter a opção de “querer não poder” para que este poder estiver sendo em potên-
cia. Mas se este “querer é poder” estiver negando o seu complemento, reduzido 
a uma única possibilidade de escolha – na qual não se poda mais do que querer 
aquilo, ou, melhor dizendo, não possa não querer, negando-se a possibilidade 
de poder não –, nossos atos estariam sendo atos que carecem de potência na sua 
origem. Se assim for, o que esta acontecendo com o nosso querer poder não po-
der nas atuais sociedades de consumo? E desde onde estamos decidindo passar 
da potência ao ato? Ao respeito, Agamben diz que “a nossa tradição ética procu-
rou várias vezes dar a volta ao problema da potência reduzindo-o aos termos da 
vontade e da necessidade: não aquilo que podes, mas aquilo que queres ou deves 
é o seu tema dominante” (AGAMBEN, p.25). 

Se pensarmos que uma possível causa destas decisões seriam os mandatos so-
ciais – Ética e Moral que condicionam o fazer limitando-o ao “eu devo” – não 
haveria nesta passagem ao ato uma liberdade de eleição. Logo não haveria, como 
consequência, uma ação potente pois na origem da mesma o que falta é a poten-
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cia de não como alternativa à potencia de sim. 

Todo mandato supõe um Soberano que o ditou e a quem se tem que respon-
der pelos nossos atos. Mandatos que organizaram a vida em padrões corretos e 
corretos modos de viver em sociedade sob o pretexto do chamado “bem-estar 
comum”. Contrato social cuja violação acarreta um risco punitivo. E sendo o 
medo ao seu descumprimento o que se encontra por detrás, todo mandato per-
severará numa despotencialização da vida dado que ao invés de expandi-la, a 
encolherá. Todo mandato, sendo dívida passada, freia a capacidade criativa da 
vida, limitando a potência poiética às margens do necessário e à possibilidade 
única de uma sombra única produzida por uma única fonte de conhecimentos. 

Pelo contrário, o desejo será aquilo que me propulsará, que transbordará os li-
mites impostos e, sendo potência criativa, todo desejo vai ser desejo de vida e 
toda vontade em liberdade perseverará no viver. Desejar é pôr em ato a potência 
de vida que se resiste – mesmo que pondo a própria vida em risco – a ser limita-
da na suas possibilidades de Ser. 

Se antes foi a vida a que se afirmava através do desejo, agora é o medo a perdê-la 
o que se oculta por detrás dos mandatos e do Soberano. Um temor que, segundo 
o proposto por Hobbes, nos teria levado a resignar uma porção da nossa liber-
dade. Mas, resignando-a, resignamos também a nossa possibilidade de desejar 
livremente. Logo, resignamos nossa potência criativa em tanto corpos autopoié-
ticos produtores de subjetividades que somos.

O que acontece nos atuais modos de viver e de transitar nos Espaços Públicos 
da maioria das cidades, longe de se tratar da passagem de uma potência ao ato, 
se assemelha mais a uma (re)escritura de um saber dominante que, na ação, im-
prime novamente seus modos únicos e corretos de viver. Decidir, então, passar 
ao ato atravessados pelos mandatos sociais, tem haver com um fazer impotente 
de uma vida despotencializada. O mandato, sendo dívida que inibe a potência 
criativa, tentará de nos cercar numa (re)escritura do necessário, e em tanto (re)
escritura, vai ser uma posta em ato da potência de morte. O Desejo vai ser a 
falta, e sendo falta, motor que nos propulsará a procurar novas escritura que vão 
incluir o possível e o contingente. 

Quando não podemos mais do que poder sim, uma maneira de resistir e recu-
perar a nossa potência numa sociedade que despotencializa a vida, é regressar 
ao estado anterior ao ato, ao estado de indiscernibilidade entre o sim e o não. 
Um estado de indecisão, desde o qual, recuperando a potência de não, podamos 

decidir passar ao ato atravessados não só pelos mandatos mas também pelos 
desejos.

Podendo decidir escolher tanto a (re)escritura quanto a escritura – pois todo ato 
é potência atravessada pela decisão – o que esta em jogo aqui não é a vontade 
e sim os saberes prévios a ela. Mas, se como propusemos anteriormente, todo 
desejo é desejo de vida, e a vida como potência criadora é atualização contigua, 
o desejo terá a potência de atualizar os saberes apreendidos, expandindo os ho-
rizontes de possibilidades, expandindo desta maneira a vida. 

E se, segundo o dito antes, o medo despotencializa a vida, não seria o caminho 
dos mandatos e do Soberano o que escolheríamos se o nosso desejo fosse po-
tenciá-la. Se o desejar em liberdade é um perseverar na vida, procuraríamos 
voltar aos Espaços Públicos como lugar de encontros com os outros e, na asso-
ciação com estes outros, poderíamos potenciar o que agora sim chamaríamos de 
“bem-estar comum”. Bem-estar que não é outra coisa mais do que a liberdade de 
poder decidir passar ao ato (também) através do desejo. Liberdade de produzir 
subjetividades, contaminando e sendo contaminado pelos estes tantos outros 
que por ali encontraremos. Apertura ao múltiplo. Expansão através da diversi-
dade dos modos de viver em sociedade. E neste ponto, Espinoza se torna uma 
alternativa ao pensamento de Hobbes. Pensar na potência do encontro é pensar 
nos Espaços Públicos como coisa de todos os ali presentes, acionando, nos invo-
lucrando e já não mais delegando num deixar fazer em ausência de mim. Não é 
por medo a perder a vida que delego a minha liberdade num Soberano, senão, 
porque tenho liberdade, é que decido me associar com outros para potenciar a 
vida.

Agora, a pergunta é como resistir sem ser castigados por isto? E como resistir 
sem perecer na tentativa? Pois, como diz Negri, “também o kamikaze é um cor-
po que resiste. Nosso problema não é, evidentemente, o do kamikaze, nós que-
remos exercer uma resistência que seja ao mesmo tempo afirmação de desejo e 
de vida.” (NEGRI, p.154. Trad. nossa)

Como recuperar a potência para resistir numa sociedade de consumo que des-
potencializa a vida? 
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espaço urbano vernacular: acervo fotográfico poético 
do centro antigo de salvador

Partindo de um fenômeno identificado em observações de pesquisa de campo 
sobre a cidade contemporânea, realizados ao longo de estudos em artes visuais 
e em fotografia, que enfocaram a iconografia urbana e sua dinâmica história re-
cente, surgiu o tema central deste projeto de pesquisa. A este fenômeno demos 
o nome de: espaço urbano vernacular. A partir da sua conceituação, estudo e 
mapeamento, pretendemos criar um acervo fotográfico com imagens que nos 
sensibilizem para uma abordagem poética dos elementos urbanos e humanos 
presentes neste espaço e que são importantes para despertar a consciência de 
preservação do patrimônio imaterial e humano da cidade de Salvador e a sen-
sação de pertencimento nas pessoas que ocupam, vivem e frequentam estes 
lugares, delimitam um determinado tipo de ocupação espontânea, dinâmica, 
histórica e criadora de identidades e que se reconhecíveis no Centro Antigo de 
Salvador (CAS), onde estará nosso recorte. Para chegar ao conceito do espaço 
urbano vernacular, estudaremos os valores históricos, culturais e socioeconômi-
cos, relevantes para a construção do sentido de pertencimento, que é a primei-
ra grande característica identificadora que queremos alcançar. Pertencimento 
como sintoma da atuação de seus criadores anônimos, os vernaculistas: cultu-
rais; urbanos; arquitetônicos; econômicos e sociais. 

Entendemos o pertencimento vernacular como um fenômeno de caráter histó-
rico, frágil em sua existência, vital em sua relevância e extremamente contem-
porâneo para a percepção de certas complexidades, responsáveis pela transfor-
mação do CAS e pelo surgimento de impasses sobre interesses diversos, gerando 

estagnação e degradação sem volta, ignoradas. Buscar o que realmente importa 
e faz sentido, na poética que nasce das coisas cotidianas é tarefa espiritual, artís-
tica, política e urbanística, individual e coletiva, complexa e necessária, quando 
estamos caminhando para uma existência cada vez mais alienada do espaço co-
letivo e cada vez mais hostil ao outro. O estudo será delimitado pela poligonal 
do Centro Antigo de Salvador (CAS), definido na Lei Municipal nº 3.289 de 
21 de setembro de 1983 e os bairros que o constituem. Consideramos que boa 
parte desta área ainda representa um Centro Histórico que preserva a poética 
cotidiana, característica marcante do espaço urbano quando este se transfor-
ma em local apropriado por moradores, comerciantes e frequentadores, e é me-
nos descaracterizado por intervenções de questionáveis valores arquitetônicos, 
urbanísticos e socioeconômicos, excludentes, pautadas na atração do turismo, 
numa visão macroeconômica e importada de progresso e desenvolvimento, que 
predominam e permeiam historicamente, as decisões do poder público que in-
tervêm na cidade ainda hoje.

O conceito de documentário fotográfico imaginário traz – por suas característi-
cas de registro subjetivo – a base para visualização dos elementos poéticos que 
conseguem imprimir escala humana à escala monumental, construindo uma 
narrativa sobre um determinado contexto, percebido ou presenciado, colocando 
em foco o desaparecimento crescente das relações mais corriqueiramente urba-
nas, das relações de cidadania entre o patrimônio humano – que habita, trabalha 
e circula nas ruas – e o patrimônio histórico. No entrincheiramos assim com 
movimentos artísticos, sociais e culturais voltados para a discussão e o resgate de 
valores mais humanos nos espaços urbanos de convivência, movimentos estes 
que nos oferecem um panorama rico para aprofundar, discutir, compreender e 
responder algumas questões sobre o nosso sentido de pertencimento na cons-
trução da cidade. Mediando o diálogo das ruas e das experimentações artísticas 
com a pesquisa acadêmica, somaremos também estudos de geografia urbana, 
conceitos da condição humana no espaço urbano, suas relações históricas, apro-
fundando politicamente o sentido da vernaculidade e pertencimento. A partir 
destes e de outros estudos criaremos a Matriz do Espaço Urbano Vernacular 
(MUEV), que reunirá os conceitos que farão uma relação preliminar de espa-
ços vernaculares na área estudada. A MEUV conterá questões que orientarão a 
identificação estes espaços dentro de uma gama de possibilidades de reconheci-
mento de vernaculidades e vernaculistas, gerando um quadro de orientarão um 
segundo momento de trabalho de campo para o registro fotográfico.



92 93

Este projeto tem com o propósito usar a fotografia pinhole como um meio de 
conhecimento das especificidades do espaço urbano e não como objeto estético. 
Pretende alcançar uma imobilidade fruto de nossa apatia social e política, diante 
da necessidade de compreender e mobilizar, ações e posturas diante de decisões 
que nos são postas, prontas e acabadas sobre o desenho e planejamento urbano 
da cidade. Na prática, a pesquisa de campo fará um levantamento amostral dos 
espaços vernaculares nos bairros que compõem o CAS, baseados na matriz de 
identificação dos elementos que caracterizam estes lugares (MEUV), geolocali-
zando-os, assim como as imagens (em pinhole) que a estes se referem. A partir 
desta vinculação, geográfica e poética, serão apresentadas, discutidas e exerci-
tadas as especificidades de cada espaço no sentido de ampliar sua compreensão 
histórica e extraindo sua potência desalienadora e agregadora de pertencimento 
coletivo ao lugar e à cidade.

Acreditamos na qualidade da contribuição da documentação fotográfica sub-
jetiva como forma de reflexão voltada para a preservação das características 
urbanas vernaculares do Centro Antigo de Salvador e temos, junto com ela, a 
pretensão de alcançar as possibilidades de encontro dos homens comuns com os 
vernaculistas, mesmo seja um encontro dentro dos limites quer vamos pesqui-
sar e registrar. Entendemos que a documentação fotográfica poética, artesanal e 
subjetiva demonstrou nos estudos anteriores sua propriedade e vigor de suporte 
imagético e poético, sinalizando para um acervo de cenários poéticos e sensibi-
lizantes, se firmando como uma forma de registro desconcertante e provocador.

Tiago Schultz 
Orientador: Pasqualino Romano Magnavita
Estudo: Mestrado
Ano de ingresso: 2014

império e as fronteiras do oriente: análise do discurso 
urbanístico hegemônico

A palavra “hegemônico” é recorrente nas discussões, dissertações e teses do 
nosso programa de pós-graduação, mas nem sempre fica claro que hegemônico 
é este, ou como ele opera, quais são suas conexões e, principalmente, qual o 
discurso e o que está, de fato, por trás dele. Em geral buscamos dar corpo às re-
sistências, registrando-as, enumerando-as, localizando-as de forma até mesmo 
a mapeá-las. Mas isto de fato às fortalece ou às expõe? Estas inquietações nos 
levam ainda à questão: como mapear o hegemônico?

Para começar a nos aproximar do conceito de hegemonia é importante a noção 
de cultura, onde a influência de ideias, instituições e pessoas atuam de forma a 
produzir consensos e, por consequência, a liderança cultural, identificada por 
Gramsci1 como hegemonia. A consolidação do aparato hegemônico, então, pas-
sa pela unificação teórica e prática necessária para a nova concepção do mundo 
que é passada através do discurso –2 outra noção cara a este trabalho, que é 
descrita por Foucault – sendo ele categorias, princípios de classificação, regras 
normativas e tipos institucionalizados.

1 Antonio Gramsci (1891-1937), teórico marxista, preso político no governo Mussolini em 1926 devido à sua 
atividade política como fundador do Partido Comunista Italiano e oposição aberta ao fascismo; elaborou a 
noção de hegemonia, ampliando o conceito inicial de Lenin, divergindo na questão da importância de formar 
uma classe intelectual e dirigente (sociedade civil) que se mantenha pelo consenso e consentimento das mas-
sas e não somente com uso de forças coercivas (sociedade política). De forma que a hegemonia gramscista é 
caracterizada pela força da sociedade civil sobre a sociedade política.

2 Noção de discurso em Arqueologia do saber (2008a), de Michel Foucault: levam à produção de subjetivi-
dade e construção social do sujeito inscrito em um sistema de pensamento (discurso).
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Quando pensamos em espaço urbano, espaço social resultante de determinado 
sistema de relações sociais, são recorrentes dualidades do tipo: cidade/campo, 
público/privado, oriente/ocidente, etc. A filosofia ocidental, assim como o sen-
so comum de maneira ampliada, tende por muitas vezes a demarcar de forma 
precisa e clara os opostos. Em contrapartida a esse pensamento dicotômico, in-
teressa-nos aqui investigar o que está além destas demarcações claras, o que está 
entre estes limites consensuais, já que toda forma de consenso é resultante de 
uma articulação hegemônica.

Partindo da bipartição entre Oriente e Ocidente e o fenômeno unitário que isto 
representa quanto à constituição e separação das primeiras organizações sociais 
(identidade e cultura oriental e ocidental) e analisando ainda os termos em sua 
etimologia segundo Sproviero (1998), podemos dizer que Ocidente é funda-
mentalmente a Europa, e o Oriente é fundamentalmente a Ásia. Sendo assim, a 
oposição entre Ocidente-Oriente é, ainda segundo o autor, a oposição Europa-
-Ásia, pois são sinônimos.3
 
Edward W. Said, em seu livro Orientalismo lançado em 1978, defende que o 
Oriente é uma invenção do Ocidente, baseado na “ideia de Europa”, uma no-
ção coletiva que identifica a “nós” europeus contra todos “aqueles” não euro-
peus (SAID, 2007, p. 34), associada à recorrente e mais profunda imagem do 
Outro, baseado na longa experiência europeia de troca com o Próximo-oriente 
(primordialmente o mundo árabe-mulçumano). O orientalismo4 é, sobretudo 
a partir do final do século XVIII, um sistema de negociação com o Oriente: fa-
zendo declarações a seu respeito, autorizando opiniões sobre ele, descrevendo-o, 
colonizando-o e governando-o. Portanto, pode-se dizer que, de uma forma am-
pliada, o orientalismo é o discurso ocidental usado para dominar, reestruturar 
e gerir o Oriente – como se pertencesse a um lugar estável e imutável. Partimos 
então do pressuposto de que o Oriente não é natural.

3 Segundo Mário Sproviero, a palavra oriente vem do latim oriens, ‘o sol nascente’, de orior, orire, ‘surgir, 
tornar-se visível’, palavra da qual nos vem também ‘origem’. Já a palavra ocidente vem do latim occidens, ‘o sol 
poente’, de occ-cidete, de op, ‘embaixo etc’, e cadere, ‘cair’. A palavra europa, é de provável origem semita, do 
acádico erebu, ‘entrar, por-se’ (dito do sol), ereb chamshai, ‘por do sol’. De forma que, nesta hipótese, Europa 
quer dizer exatamente Ocidente. A palavra ásia, também viria do acádiso asu, ‘ir-se, surgir’ (dito do sol), sig-
nifica o mesmo que Oriente.

4 Orientalismo é uma disciplina sistêmica por meio da qual a cultura europeia se fez hegemônica e conseguiu 
não apenas administrar o Oriente, mas até mesmo produzi-lo política, ideológica, imaginativa, científica e, 
porque não, arquitetônica e urbanisticamente. Este sistema discursivo é o responsável por tornar a cultura 
ocidental hegemônica, tanto na Europa quanto fora dela. Este discurso revela não só uma estrutura de domi-
nação política e cultural, mas também os perigos e tentações de se vir a emprega-lo sobre si mesmo ou sobre 
os outros. 

O recorte do trabalho propõe então a análise do discurso urbanístico hegemô-
nico correlacionando as teorias do campo urbano e as relações de poder com o 
deslocamento dos eixos discursivos dentro do campo da arquitetura e do urba-
nismo, observando as rupturas e fragmentações político-sociais representadas 
nas obra de três arquitetos de grande influência internacional.

Para tal, traçamos um paralelo com o breve histórico que vai da teoria da forma-
ção dos Estados-nação (centralização do poder) e da soberania (modelo hobbe-
siano), que ajudou na construção e estabelecimento da unidade europeia (ideia 
de Europa) frente ao Oriente (território não-europeu) que, com a ampliação das 
fronteiras do mercado (discurso liberal e imperialista), levou à necessidade de 
controle e gestão populacional (poder sobre a vida). Este período remonta a fase 
da liderança mundial europeia e a difusão das ideias do arquiteto franco-suíço 
Le Corbusier (discurso orientalista e imperialista).

Já no contexto da emergência americana (expansão das fronteiras e discurso ne-
oliberal) e o declínio da soberania dos Estados-nação (transição do imperialis-
mo para o Império) temos a consolidação da crítica ao Movimento Moderno, e 
do modernismo tardio, com a invenção da novidade pós-moderna liderada pelo 
arquiteto americano Robert Venturi (discurso neoliberal e imperial).

Na atualidade, identificamos a diluição das antigas fronteiras e a descentraliza-
ção do poder com a falta de uma clara liderança mundial (expansão imperial do 
biopoder) e o aumento da luta e resistência (multidirecionais) contra estes pro-
cessos de regulação (conceito de multidão). Paralelo a isso temos a consolidação 
do capitalismo neoliberal e a formação de sistemas de socialismo de mercado 
que geram cenários homogêneos (junkspace) e híbridos urbanos (genéricos), 
verdadeiras mutações como defende o star architect Rem Koolhaas (discurso 
auto referencial e imperial), que nega sistematicamente o pós-moderno com 
referências historicistas e prega multidisciplinaridade ao teorizar e intervir no 
maior número de culturas possível pelo mundo.

A contextualização e análise dos livros em questão nos levam a cruzamentos e 
suspensões possíveis entre estes fatos e orientalismo: como o discurso hegemô-
nico opera a favor da dominação e relação de poder entre Oriente/Ocidente? 
Onde é possível encontrar traços deste sistema de discurso permeando as gran-
des narrativas urbanas?
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