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APRESENTAÇÃO

Considerando a importância de metodologias 
sobre a experiência na cidade contemporânea, o 
objetivo deste texto é apresentar, contextualizar e 
articular duas experiências distintas e, ao mesmo 
tempo, sobrepostas que aconteceram no âmbito da 
Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA), em 2011, na disciplina anual 
Atelier 5 e na ofi cina homônima “Partilha e confl ito 
no espaço público”.

A proposta do Atelier 5, coordenado pelos 
professores Eduardo Carvalho e Paola Berenstein 
Jacques, foi a apreensão sensível dos processos 
urbanos contemporâneos em Salvador a partir 
da aproximação dos estudantes à área de estudo 
e de suas experiências em campo. Por outro lado, 
a Ofi cina, que aconteceu no período de 4 a 8 de 
julho e teve participação direta do Atelier 5, foi uma 
ferramenta para qualifi car a relação pedestre-espaço 
público em distintas ambiências e temporalidades 
ao longo da Avenida Sete de Setembro, situada no 
centro da Cidade.

Contudo, o foco desta narrativa está nos 
resultados parciais 1 da Ofi cina, que confi gurou-se 
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como a primeira etapa da pesquisa internacional 
e multidisciplinar  “Os enigmas sensíveis 
das mobilidades urbanas contemporâneas”2,  
coordenada por Rachel Thomas, pesquisadora do 
laboratório CRESSON/CNRS – UMR Ambiances 
(França). A atividade foi elaborada conjuntamente 
com o grupo de pesquisa Laboratório Urbano 
(PPGAU-FAUFBA), coordenado por Paola 
Berenstein Jacques.

SOBRE A PARTILhA E O CONFLITO 
NO ESPAÇO PúBLICO

O espaço público é, fundamentalmente, lugar 
de conflito e dissenso desde a pólis grega onde 
a ágora era o lugar das discussões dos assuntos 
públicos, da política. Do mesmo modo, há inúmeras 
tentativas de expropriação desse caráter dos espaços 
públicos na cidade contemporânea.  Como afirma 
Jacques:

Os atuais projetos urbanos contemporâneos são 
realizados no mundo inteiro segundo uma mesma 
“estratégia”: homogeneizadora, espetacular e 
consensual. Estes projetos buscam transformar 
os espaços públicos em cenários, espaços 
desencarnados, fachadas sem corpo: pura imagem 
publicitária.(JACQUES, 2009)

 A intenção, com ações deste tipo, é pacificar o 
espaço público. Entretanto, é possível minar essas 
tentativas e resistir à transformação do espaço 
público em lugar homogêneo, consensual e produto 
midiático, pois “o desentendimento, a explicitação de 
dissensos, seria uma forma ativa de resistência, de 
ação política” (JACQUES, 2009) e, portanto, aponta 
a possibilidade de evitar que os espaços públicos se 
tornem meros cenários, plasticamente atraentes, 
mas cotidianamente inutilizados.

Neste sentido, entende-se que os conflitos 
não devem ser encarados sob uma perspectiva 
negativa, visto que o espaço público é um lugar 
de coexistência das implicações cotidianas, do 

mesmo modo que partilha pode corresponder, 
diferentemente de compartilhamento, a relações de 
segmentação dos usos no espaço.

SOBRE A PESqUISA “OS ENIGMAS SENSÍVEIS”

A pesquisa “Os enigmas sensíveis” é um 
desdobramento de outra pesquisa internacional 
coordenada por Rachel Thomas, “A assepsia 
dos ambientes pedestres no século XXI: 
entre passividade e plasticidade do corpo em 
movimento”3. Esta pesquisa, já concluída, tratou da 
questão do pedestre em relação à asseptização dos 
espaços públicos, compreendendo a “afetividade” 
como mediadora entre corpo e ambiente. O 
trabalho de investigação em campo em três cidades 
(a francesa Grenoble, a brasileira Salvador e a 
canadense Montreal), resultou na seguinte questão: 
como as transformações de mobilidade urbana 
criam paradoxos e quais são essas transformações? 
A partir das conclusões desta pesquisa, divididas em 
três fases – fazer corpo; dar corpo e ganhar corpo 
nas ambiências urbanas –, a pesquisa “Os enigmas 
sensíveis” buscará compreender quais as formas de 
vida e mobilidade na cidade pacificada.

Compreendendo o processo de produção do 
território urbano especialmente nos últimos dois 
séculos, a pesquisa interessa-se, sobretudo, pelas 
condições de mobilidade causadas pelo aumento da 
aquisição de automóveis, os quais desempenham 
“um papel na transformação e do espaço urbano e a 
extensão das periferias, representando ainda –para 
os cidadãos – os valores e condições de participação 
na economia e na sociedade urbana”. (THOMAS, 
et al., 2010) Dentre outras atividades, a pesquisa 
inclui trabalhos de campo, divididos em quatro 
eixos temáticos (pacificação; controle/segurança; 
informalidade; e limites/fronteiras das cidades), 
cujas problemáticas serão investigadas e analisadas 
a partir de circunstâncias relevantes em diversas 
cidades.

Em todos os eixos serão usadas “a noção de 
ambiência como chave para a compreensão dos 
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modos de funcionamento e de organização dos 
espaços do movimento” (THOMAS,  et al., 2010), 
buscando 

revelar e investigar alguns enigmas: a quais 
paradoxos em termos de experiência sensível da 
cidade as evoluções contemporâneas das mobilidades 
nos confrontam? Quais são os procedimentos de 
negociação, de conflito e de partilha desses espaços? 
Em que e como esses processos complexos que atuam 
na organização cotidiana das mobilidades urbanas 
podem, em retorno, alimentar o pensamento 
urbanístico contemporâneo? (THOMAS, 2010)

É preciso fazer uma ressalva, contudo, sobre 
a utilização do termo ambiência, pois há uma 
questão semântica em relação a esta palavra: na 
língua francesa há apenas uma única palavra, 
ambiance, para duas correspondentes em língua 
portuguesa: ambiente e ambiência. Para a equipe 
francesa coordenada por Rachel Thomas, ambiance 
é constituída pelo ambiente em seus elementos 
físicos. Diferentemente, entende-se aqui que uma 
ambiência é caracterizada pela experiência sensível 
de um determinado ambiente, ou seja, a ambiência 
existe no momento em que o indivíduo experimenta 
determinado espaço, aliando a percepção e os 
elementos do ambiente. Nesse sentido, o corpo, a 
subjetividade, os sentidos são fundamentais para 
se pensar ambiência, o que inclusive, é variável 
de acordo com a temporalidade e a relação corpo 
ambiente de cada pessoa4.

SOBRE A ExPERIÊNCIA #1: O ATELIER 5

A proposta de Atelier 5 foi apreender 
sensivelmente a cidade, compreendendo o espaço 
público como um local de trocas e, por isto mesmo, 
um espaço que permite – e promove – partilhas e 
conflitos. As atividades realizadas e todo o conteúdo 
produzido na disciplina subsidiaram os rumos da 
Oficina  que, devido a interesses afins, foi incluída no 
cronograma da disciplina.

A área escolhida, no primeiro semestre (2011.1) 
de atividades, foi a Avenida Sete de Setembro, 
situada no Centro de Salvador, nas proximidades 
da Baía de Todos os Santos, por apresentar muita 
diversidade e perpassar espaços públicos importantes 
da cidade. Assim, o local de estudo e o tema da 
disciplina se imbricam, conotando uma relação de 
interdependência que instiga a curiosidade e o estudo 
do cotidiano e da vida urbana.  Ao final do semestre, 
os alunos observaram questões importantes a partir 
das diversas experiências obtidas, as quais foram 
desenvolvidas no semestre seguinte (2011.2) e estão 
diretamente ligadas a propostas de intervenção na 
própria Avenida, mas também na região da Gamboa 
e no bairro da Pituba.

METODOLOGIA

A metodologia de trabalho foi sendo construída 
ao longo do Atelier como um processo. Para que 
fosse possível a aproximação dos estudantes com 
a Avenida, foram realizadas no primeiro semestre, 
portanto, oficinas experimentais, acompanhadas 
de leituras e, posteriormente, discussão a respeito 
das experiências. Ocorreram ao todo cinco oficinas 
que trataram de derivas, apreensão, memória 
coletiva, corporalidade, corpografias. Os estudantes 
foram desenvolvendo as oficinas pra adentrar no 
tema cartografias, que seria trabalhado durante o 
semestre.

Em seguida foi feita a divisão da área de 
estudo em quatro trechos  (“quadrados” 1, 2, 3 e 
4) e, consequentemente, a turma foi dividida em 
quatro grupos de trabalho. A partir daí, cada grupo 
passou a trabalhar em uma área específica, buscando 
compreendê-la e cartografá-la. Para a construção 
das cartografias foram usados indicadores que, no 
primeiro momento, resultaram da apreensão sensível 
dos estudantes em campo. O material, composto 
por oito tipos de cartografias, compreenderam, 
respectivamente, as temporalidades dia e noite, uma 
vez que os grupos notaram a importância de fazer 
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essa distinção para a compreensão das duas distintas 
ambiências dos “quadrados”.

Em seguida, por meio de conversas com 
interlocutores em cada “quadrado”, foram surgindo 
outros indicadores com base na sua percepção. 
Aliado a isso, houve a construção de cartografi as com 
oito indicadores tradicionais. A análise conjunta de 
todas as cartografi as levou ao entendimento de que, 
apesar de válidos, os indicadores tradicionais não 
conseguem, sozinhos, dar respostas sufi cientes aos 
micro processos urbanos. 

Deixando para outra ocasião os 
desdobramentos das atividades dos primeiros 
semestre da disciplina e sua conclusão, como os 
calorosos debates sobre os indicadores, interlocuções 
etc., este breve relato incidirá sobre as atividades 
que perpassaram todo o primeiro semestre de 
Atelier, culminando justamente com a Ofi cina em 
questão. Não coincidentemente, mais uma vez, 
o momento da Ofi cina foi a ocasião em que cada 
grupo sintetizou as atividades do semestre, em duas 
etapas: síntese das análises de cruzamentos verticais 
e horizontais entre o total de vinte cartografi as 
geradas; e, posteriormente, síntese da relação das 

cartografi as com as cinco ofi cinas que ocorreram no 
início do semestre. As sínteses foram apresentadas 
aos participantes da Ofi cina como forma de 
situar as atividades de Atelier para o seu efetivo 
prosseguimento.

Mais do que simples cartografi as-resultados, 
esse material serviu como importante subsídio para 
a compreensão das dinânicas e tensões que envolvem 
e caracterizam a Avenida Sete de Setembro, uma 
vez que as sínteses apresentadas contaram com as 
explicações dos grupos – o que gerarou debates –, 
sendo acompanhadas também de vídeos, em muitos 
casos, produzidos durante as cinco ofi cinas no  início 
do primeiro semestre.

SÍNTESES

A síntese do Atelier foi a aplicação das 
quatro questões (respectivas aos quatro grupos 
de estudantes) relativas à Avenida, levantadas 
durante as atividades do primeiro semestre, as quais 
sintetizam, por sua vez, os trabalhos desenvolvidos 
pelos estudantes no segundo semestre: limites e 
zonas de transição; rua como espaço de relações; 
apropriação do espaço público; ambiência do (uso) 
misto.

Imagem aérea de localização da Avenida Sete de Setembro, dividida nas quatro sub-áreas de estudo. (sem escala)  
fonte: edição sobre base Google earth.
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SOBRE A ExPERIÊNCIA #2: A OFICINA

O objetivo principal da Oficina foi qualificar 
a vida “ordinária” do pedestre no espaço público, 
a partir das dinâmicas cotidianas e da diversidade 
espaço-temporal nele contidas. Por este motivo a 
área de análise e estudo escolhida foi, assim como em 
Atelier 5, a Avenida Sete de Setembro, justamente 
por conter em seus mais de cinco quilômetros de 
extensão distintas ambiências: uma sobreposição 
de elementos e de percepções que a caracterizam, 
fazendo existir ao longo dela distintas localidades: 
o trecho do Porto da Barra, a Ladeira da Barra, 
passando pelo característico e raro arborizado 
Corredor da Vitória, cruzando o Campo Grande e 
seguindo pela  “Avenida Sete”, propriamente dita, e 

culminando na Praça Castro Alves (ou vice-versa). As 
atividades da Oficina foram concentradas, contudo, 
no Porto da Barra e na Piedade, sendo a Faculdade 
de Arquitetura e as dependências do seu Programa 
de Pós-Graduação (PPG-AU) definido como local de 
“apoio”.

METODOLOGIA

A Oficina é na verdade uma ferramenta de 
percepção do espaço urbano, cuja metodologia, 
adotada a partir dos resultados da pesquisa “A 
assepsia dos ambientes pedestres no século XXI”, está 
dividida em duas fases: a primeira delas consistia em 
três etapas: “fazer corpo”, que se trata do momento 
em que o pesquisador entra no campo e deixa-se 
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Imagem aérea de localização do Porto da Barra e da Piedade na Avenida Sete de Setembro e da fAUfBA. (sem escala)
fonte: edição sobre base Google earth

impregnar pelas ambiências; “ganhar corpo”, é o 
“despertar dos corpos” dos pesquisadores a partir 
das experiências incorporadas na etapa anterior; e 
“dar corpo”, que se refere à construção de linguagens 
e instrumentos narrativos acerca da experiência. A 
segunda fase consistia de “caminhadas informadas” 
com a participação de interlocutores. Após as 
experiências em campo, todo o material coletado 
foi posteriormente analisado e debatido entre os 
participantes da Ofi cina.

Defi nidos os locais onde aconteceria a 
experiência e feita a divisão dos participantes em 
quatro grupos, a primeira fase da atividade consistiu 
de quatro caminhadas urbanas coletivas, no Porto da 
Barra e na Piedade, nas temporalidades dia e noite 

em cada um dos dois lugares. Na primeira etapa, 
“fazer corpo”, os integrantes da Ofi cina divididos em 
quatro grupos mistos e faziam um percurso deixando-
se impregnar pelas ambiências encontradas durante 
um tempo determinado em torno de 30 minutos 
em duas temporalidades, primeiro à noite e depois 
durante o dia. Ao fi nal dos percursos, os grupos se 
reuniam para compartilhar as experiências: era o 
momento do “ganhar corpo”. Era importante que 
esses encontros ocorressem logo após as caminhadas, 
pois era parte da metodologia não trabalhar com a 
memória. Durante as caminhadas, dava-se também a 
recolha de eventuais desenhos e objetos que fossem 
signifi cativos para as ambiências encontradas. 
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A terceira etapa, “dar corpo”, consistia na 
construção de uma linguagem, que neste caso foi 
o diário de bordo por meio do blog “A pacificação 
das mobilidades urbanas”6, criado e atualizado 
diariamente especialmente durante a semana da 
Oficina.

Durante a segunda fase, das “caminhas 
informadas”, foram priorizados, quando possível, 
os mesmos interlocutores já entrevistados 
anteriormente pelos estudantes de Atelier durante as 
atividades do semestre. Nesta fase, Atelier e Oficina 
estiveram juntos para a realização das entrevistas 
que, a partir de uma grade de questões norteadoras, 
buscavam entender os conflitos urbanos e os 
códigos corporais, intuitivos, sociais etc. encontrados 
no lugar; as entrevistas, gravadas em áudio pelas 
equipes (compostas por estudantes de Atelier e 
demais participantes da Oficina), seriam analisadas e 
posteriormente traduzidas pelo grupo CRESSON.

“RELATOS DE BORDO” 

Além de cumprir o proposto pela metodologia 
da pesquisa, a Oficina contou também com uma 
caminhada “geral” de reconhecimento da área e ainda 
alguns encontros na Faculdade de Arquitetura para 
apresentação, conversas e encerramento da atividade. 
Quanto aos percursos, o que mais contou foram as 
diferenças de temporalidade.

Dia 1, segunda-feira

Encontramo-nos, logo pela manhã, em frente 
ao Gabinete Português de Leitura, e a primeira 
atividade do dia foi um percurso pela Avenida Sete de 
Setembro com início na Piedade e término no Porto 
da Barra. A equipe francesa nos surpreendeu com a 
proposta de, em duplas, fazermos um passeio guiado: 
um integrante usaria uma venda nos olhos e o outro 
seria o seu guia. O interessante da proposta era 
justamente aguçar outros sentidos que não a visão. 

Atentaríamo-nos aos conflitos corporais, odores, 
tato (especialmente nos pés). Fizemos uma parada 
no Campo Grande, onde, brevemente, relatamos em 
grupo as experiências  - especialmente sobre aquelas 
de quem estava vendado: a velocidade do percurso e a 
presença da árvores em suas determinantes térmicas 
e luminosas; a assertiva “muvuca” do trecho que é 
conhecido propriamente como “Avenida Sete” pela 
quantidade, densidade e transitoriedade de pessoas.

Foi então que as duplas trocaram de papel e 
o percurso seguiu até o Porto da Barra, passando 
pelo Corredor da Vitória e Ladeira da Barra. Lá 
nos reunimos mais uma vez para os relatos do 
segundo trecho do percurso: de que maneira 
obstáculos como árvores e bancas de frutas 
(especialmente no Corredor da Vitória) tornam-se 
marcos, determinando os ritmos do percurso. A 
não utilização da visão fez necessária a percepção 
dos outros sentidos, que, não estando tão aguçados, 
provocaram diferentes percepções (referências de 
sons emitidos pelos veículos, segurança e conforto, 
por exemplo) para cada integrante ao longo do 
percurso.

Na parte da tarde, nos reunimos no PPG-
AU para a apresentação feita pela equipe francesa 
das metodologias das pesquisas  “A assepsia dos 
ambientes pedestres no século XXI”  e “Os enigmas 
sensíveis”. A última atividade do dia foi o primeiro 
percurso (noturno) da primeira das duas áreas da 
Avenida a serem estudadas: o Porto da Barra. Em 
quatro equipes, tivemos cerca de 30 minutos para 
sentir as diferentes ambiências do local, registrando-
as como melhor convinha. Em seguida, nos reunimos 
todos na balaustrada do Porto para os relatos de cada 
equipe.
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Dia 2, terça-feira

Nesta manhã nos encontramos no Porto da 
Barra para o percurso diurno. As quatro equipes 
tiveram cerca de 30 minutos para sentir as diferentes 
ambiências do local, agora sob a luz do dia, e todas 
as implicações que a manhã traz. Em seguida, nos 
reunimos todos numa das salas do PPG-AU para os 
relatos das impressões.

Na parte da tarde a atividade da Oficina 
foi vinculada à aula de Atelier 5. Os estudantes 
apresentaram todas as vinte cartografias, produzidas 
ao longo do semestre em três etapas: “apreensão dos 
grupos”, “apreensão dos moradores” e “cartografias 
tradicionais”. Foram explicadas a metodologia de 
construção dos indicadores e as conclusões prévias 
resultantes dos cruzamentos verticais e horizontais 
das cartografias. Em seguida, foram apresentadas as 
sínteses das análises das cartografias em relação aos 
trabalhos anteriores.

Dia 3, quarta-feira

A primeira parte do dia foi reservada para que 
os grupos se reunissem para trabalhar internamente. 
O objetivo foi analisar e sintetizar inicialmente as 
experiências dos percursos noturno e diurno no 
Porto da Barra. Depois da tarde livre de atividades, 
nos encontramos às 19h em frente ao Gabinete 
Português de Leitura para darmos início aos 
percursos no segundo ponto de interesse da Oficina: 
a Piedade. Neste primeiro percurso, noturno, as 
equipes tiveram em torno de 30 minutos para sentir 
as diferentes ambiências do local, registrando-as. Em 
seguida, nos reunimos para os relatos de cada equipe.

Dia 4, quinta-feira

Nos encontramos logo cedo no mesmo 
local do percurso anterior, em frente ao Gabinete 
Português de Leitura. Era a vez do percurso diurno 
na Piedade. Agrupados, experimentamos as 

diferentes ambiências do local, em meio à “muvuca” 
característica desse trecho da Avenida. Contudo, as 
equipes puderam explorar, também as adjacências 
da Praça da Piedade. Em seguida, nos reunimos 
novamente em uma das salas do PPG-AU para os 
relatos das impressões - que seriam sintetizadas para 
apresentação no último dia de atividades.

Na parte da tarde, a atividade da Oficina 
foi novamente vinculada à aula de Atelier. Dessa 
vez o objetivo era que os estudantes e demais 
participantes, divididos nos mesmos grupos das 
atividades do Atelier, fossem a campo, retomando a 
experiência de percepção do espaço com a mediação 
dos interlocutores. Foi quase impossível entrar 
em contato com os mesmos interlocutores da 
segunda etapa das cartografias, por isso a maioria 
dos entrevistados - se não todos - foram abordados 
no momento dos percursos. De um modo geral, 
os interlocutores foram bastante solícitos e as 
entrevistas tiveram durações em torno de 2-10 
minutos. Antes da apresentação dos relatos, contudo, 
as equipes se reuniram no próprio Atelier para 
sistematizar alguns tópicos levantados pela equipe 
francesa: 1. Qual o contexto das experiências/
entrevistas?; 2. Três temas maiores; e 3. Uma anedota 
curta.

Dia 5, sexta-feira

Como na manhã de quarta-feira, a primeira 
parte do dia foi reservada para que os grupos se 
reunissem para trabalhar internamente. Desta vez, 
o objetivo foi analisar e sintetizar inicialmente as 
experiências dos percursos noturno e diurno na 
Piedade. Juntamente com a síntese iniciada na 
quarta-feira, essa síntese seria apresentada na parte 
da tarde durante a conversa de encerramento das 
atividades da Oficina. Pela tarde, as quatro equipes 
apresentaram, cada uma a sua vez, suas respectivas 
sínteses. 
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SÍNTESES

No momento, ainda não há resultados finais do 
desenvolvimento da Oficina e da pesquisa, pois as 
análises das sínteses e da experiência como um todo 
ainda não foram divulgadas pela equipe francesa. 
Pode-se contar apenas com os resultados parciais 
obtidos na conversa final da Oficina que sintetizou 
toda a experiência dos cinco dias de atividades.

Por se tratar de uma experiência corporal 
sensível foi possível que os grupos tivessem distintas 
percepções sobre o mesmo lugar, ainda que durante 
uma mesma temporalidade, pois, no que tange à 
ambiência, há uma relação estrita entre corpo e 
ambiente. 

Nesse sentido, prefere-se não fazer uma síntese 
única sobre as experiências no Porto da Barra e na 
Piedade devido às particularidades decorrentes do 
processo subjetivo de cada grupo. Portanto, são 
apresentadas a seguir quatro sínteses distintas: 

Síntese Grupo 1 

No Porto da Barra a equipe percebeu, em cada 
uma das temporalidades, de maneiras distintas, 
a existência de faixas de ambiências relacionadas 
a comportamentos e não a usos, que são: 
predominantes, de transição e “ressoantes”. A Piedade 
permitiria um “andar em espiral” pela área, criando 
“zonas de atração” distintas nas duas temporalidades. 

Síntese Grupo 2

O grupo tentou representar as quatro 
ambiências (Porto da Barra e Piedade nas duas 
temporalidades) em cartografias (imagens): 
iluminação, texturas e uso dos espaços. O 
desdobramento dessa síntese gerou um debate de 
como o meio estritamente visual conseguiria, a 
partir da “representaçao”, gerar uma “tradução” das 
experiências sensitivas.

Síntese Grupo 3

Duas palavras-chave sintetizam as percepções 
do Porto da Barra: sinestesia, por aflorar os sentidos 
e a relação com a paisagem; e hospitalidade, pela 
sensação de bem-estar e relação entre as pessoas. 
Na Piedade a palavra “transição” traduziria a relação 
do movimento acelerado das ruas Joana Angélica 
e Avenida com a lentidão do centro da Praça; o 
que também está relacionada à uma tentativa de 
pacificação e resistência local.

Síntese Grupo 4

Segundo a equipe, os textos e as imagens 
postadas no blog da Oficina dariam  uma ideia 
de ambiência dos locais estudados, a serem 
complementados posteriormente. Seguiu-se um 
debate sobre a realidade/ficção da representação 
da experiência e sobre a quebra de protocolos 
metodológicos: por questões de idioma, a equipe 
francesa acabou criando um grupo, sendo que antes 
a intenção era que cada um estivesse em uma equipe 
diferente. Como sugestão para perspectivas futuras 
da pesquisa ficou, entre outras, a ideia de testar as 
entrevistas com um número reduzido de integrantes 
(entrevistador/entrevistado) para evitar o desvio 
de percurso dos interlocutores, bem como não 
concentrar as entrevistas num único dia.

Notas

1 Além deste texto, os resultados parciais da oficina estão 
disponíveis tanto no blog de Atelier 5 <http://atelier5ufba.blogspot.
com/2011_07_01_archive.html> quanto no blog da equipe 
francesa <http://affadisation.wordpress.com/>.

2 Les énigmes sensibles des mobilités urbaines contemporaines 
(2010-2014). (THOMAS, et al., 2010) 

3 L´aseptisation des ambiances pietonnes au XXIe siecle: entre 
passivité et plasticité des corps em marche (2009-2010). 
(THOMAS, 2009). Ver em: <http://www.marcheenville.ufba.br> 
(francês) e/ou <http://www.caminharnacidade.ufba.br> (português)
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4 “O registro das ambiências aqui depende do objeto a pesquisa?  
Poderia outro pesquisador trabalhando em outro objeto escolher 
os mesmos sons, vozes e cores? eles as consideraria do mesmo 
jeito?  ele os analisaria com o mesmo resultado? Pesquisadores 
tendem a negligenciar a importância de seus sentidos muito 
frequentemente. A relação do pesquisador com estímulos 
sensoriais não é reconhecida e reramente explorada e usada. 
Ainda, estudos de campo são intensificados pelo compartilhamento 
dessas experiências com habitantes da cidade.” (BOUCHeR; 
JANNI, 2011, tradução dos autores)

5 Quadrados de 1,3 x 1,3 km², com base na metodologia 
desenvolvida por Alessia de Biase, coordenadora do Laboratoire 
Architecture/Anthropologie (LAA) – França. Ver em: <http://www.
laa.archi.fr/spip.php?article33>. Acesso em: 17 nov. 2011.

6 Ver em : <http://affadisation.wordpress.com>. O blog será um 
dos elementos-base para exposição dos resultados da pesquisa 
em 2014.

7  Todas as fotografias são de autoria dos alunos, professores e 
demais envolvidos nas atividades do Atelier 5 (FAUFBA).
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