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Qualquer proposta de apreensão da cidade só é 

compreensível – em suas ênfases ou inovações – 

se considerada no interior do debate disciplinar 

em que se insere. As Oficinas do Corpocidade, 

elaboradas a partir de visões disciplinares advin-

das da Arquitetura e do Urbanismo, da Dança, da 

Sociologia, têm proposto apreensões diferencia-

das tais como o jogo, a deriva, o corpo, o audio-

visual, a perfomance, entre outras. A Oficina que 

propusemos insere-se no interior dos debates e 

Observando as 
ruas do centro de 
Salvador
o transeunte do século XXI

Luís Guilherme Albuquerque de Andrade
Arquiteto-urbanista, mestrando PPG Arquitetura e Urbanismo/UFBA e 
membro Laboratório Urbano

AVENIDA SETE, UMA EXPERIÊNCIA 
ETNOGRÁFICA

O texto que segue trata de uma experiência me-

todológica de apreensão urbana. Um estudo et-

nográfico desenvolvido durante uma Oficina que 

teve o transeunte (Figura 1)1 da Avenida Sete de 

Setembro e as suas relações espaciais como ob-

jeto de estudo. Buscou-se entender quem são e o 

que fazem as pessoas que frequentam a Avenida 

além de compreender quais são os lugares cons-

truídos pelos usos desses transeuntes ao longo do 

recorte espacial abordado.2
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das buscas da Antropologia, uma disciplina que 

tem na relativização e no desenraizamento, sua 

postura e vocação seminais.1 Relativização e de-

senraizamento garantem, com certa facilidade, 

identificar o Outro, senti-lo, se familiarizar e se 

comunicar com pessoas diversas, porém não são 

suficientes quando se trata de capturar a comple-

xidade do espaço, entendido como conjunto de 

relações entre elementos, tais como ambiência, 

história, sistema econômico, usuários, usos, sig-

nificados etc.

Todos os participantes dessa Oficina tiveram co-

mo desafio metodológico observar quem eram 

os transeuntes da Avenida Sete de Setembro, 

em Salvador/BA, e como seus passos e presenças 

acabavam significando essa rua, dotando-a de 

sentidos particulares. Este objeto denota a atu-

al metamorfose da Antropologia na cidade para 

uma Antropologia “da” cidade. A primeira, desde 

o início da Antropologia urbana, em 1960, estu-

da grupos de contornos definidos, em espaços 

demarcados, sendo o espaço apenas um simples 

contexto. (MONTOYA URIARTE, 2003) Já a Antro-

pologia “da” cidade pretende estudar não apenas 

um grupo num espaço circunscrito, mas a relação 

entre o espaço e as práticas das pessoas que con-

formam o grupo escolhido, tornando o espaço 

uma variável fundamental. Não obstante, olhar 

espaço e práticas, ao mesmo tempo, cria um de-

safio para os antropólogos acostumados a uma 

forma de conhecer produzida num diálogo e com 

interesse em pessoas, práticas, crenças, visões e 

não a relação destas com um espaço específico. 

Estudamos nas aldeias, não as aldeias, bem dizia 

Clifford Geertz. Assim, um dos nossos desafios é o 

de reaprender a olhar, não mais apenas “de perto 

FIGURA 1. Transeuntes da Avenida Sete 
Foto de Luis G. A. de Andrade

A PROPOSTA

A etnografia enquanto método, segundo Uriarte 

(2012), perpassa três etapas: A primeira delas, o 

conhecimento teórico, diz respeito à ciência de 

informações e interpretações já feitas sobre a te-

mática e a população que se pretende estudar. A 

segunda se configura no trabalho de campo, na 

vivência com os “nativos” e a terceira, consiste na 

transformação das informações coletadas em da-

dos, por meio da reflexão e da interpretação do 

conjunto de elementos levantados.

A formação teórica é bagagem indispensável 

para ir a campo. Não adianta se apressar pa

ra ir a campo sem ela, pois a capacidade de 

levantar problemas em campo advém da fa

miliaridade com a bibliografia do tema. A ‘sa
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e de dentro”, não mais apenas pessoas. O nosso 

olhar precisa se ampliar, aprender a enxergar mais. 

Em espaços como a Avenida Sete, cheios de estí-

mulos, as imagens se sucedem uma após a outra, 

não há tempo para o cérebro registrá-las e muito 

menos interpretá-las, e por isso vemos com desa-

tenção, e, como dizia o padre Vieira num sermão: 

“a desatenção da vista é a própria cegueira”. Então, 

tendemos a nos deter em algumas coisas, em al-

guns aspectos delas, sendo o resto muitas vezes 

suposto, imaginado, deduzido, preenchido por 

informações prévias. (MONTOYA URIARTE, 2012) 

A estas constatações chegamos quando, no verão 

de 2012, iniciamos um trabalho de campo na Ave-

nida Sete, como parte das atividades de pesquisa 

do Grupo Panoramas Urbanos. As dificuldades de 

olhar espaços urbanos densos como o Centro, nos 

levaram a afinar a lente, a disciplinar o olhar, no 

sentido de torná-lo ciente das dificuldades e das 

saídas para contornar estas dificuldades.

Disciplinamos nosso olhar em três perspectivas 

que a Antropologia não privilegiou até agora. A 

primeira delas é a perspectiva da distância. Temos 

associado o “olhar bem” com o olhar de perto. 

Parece que quanto mais perto, mais vemos, mas 

isso é uma falácia! Trata-se apenas de perspecti-

vas diferentes. De longe, se vê coisas que de perto 

não se veem. Precisamos adquirir a habilidade da 

lente da máquina fotográfica e sermos capazes 

de desenvolver zoons, do olhar panorâmico até o 

close em detalhes. A segunda é a perspectiva só 

do observador. Precisamos aprender a só olhar, 

olhar sem perguntar, olhar sem interagir, espe-

cialmente para entender os transeuntes, sujeitos 

muitas vezes com pressa, ou imbuídos em seus 

pensamentos. A conversa com essas pessoas cos-

cada’ etnográfica só virá do tempo em campo 

e de nossa formação. (URIARTE, 2012, p.177)

Sendo assim, os participantes inscritos na oficina 

foram orientados a realizar a leitura de textos3 

antes do trabalho em campo, para que se familia-

rizassem com o método etnográfico e pudessem 

melhor compreender a atividade da oficina.

O primeiro encontro aconteceu na Praça da Pie-

dade, no inicio da manhã de 23 de abril. O grupo 

de inscritos, ainda que heterogêneo, tinha em boa 

parte membros ligados aos estudos das Ciências 

Sociais (estudantes de graduação, mestrado e 

dou torado da Faculdade de Filosofia e Ciências 

Humanas da UFBA). Após uma conversa inicial 

com os coordenadores a cerca do trabalho a ser 

desenvolvido, os participantes foram divididos 

em duplas onde se buscou diversificar os grupos 

de trabalho a partir de suas áreas de conhecimen-

to e atuação. Cada dupla era composta por um 

membro ligado a FFCH e outro de outra área (ar-

quitetura, direito etc.).

O método etnográfico não se confunde nem 

se reduz a uma técnica; pode usar ou servirse 

de várias, conforme as circunstâncias de cada 

pesquisa; ele é antes um modo de acercamen

to e apreensão do que um conjunto de procedi

mentos. (MAGNANI, 2002, p.17)

Cada dupla desenvolveu seu trabalho a partir de 

uma técnica de apreensão etnográfica, proposta 

pela oficina: observação estática de cima; observa

ção estática de baixo; observação móvel de baixo e 

a observação participante.

As equipes então se distribuíram ao longo da 

Avenida. Parte das duplas ficou na primeira me-
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tuma ser tão rápida e em condições de não-fami-

liaridade que é muito provável que elas digam 

apenas o que acham que o pesquisador quer 

ouvir. A terceira é a perspectiva em movimento. 

A etnografia tem sido quase sempre um campo 

estático, pois temos sido pouco dados a locais 

atravessados, a pessoas em trânsito, a situações 

em movimento.

Essas perspectivas se tornaram técnicas de pes-

quisa, olhares parciais, que quando combinados 

permitem capturar a complexidade da rua. (CAR-

VALHO FILHO; MONTOYA URIARTE, 2013) A pri-

meira técnica proposta foi a observação estática 

de cima. Há coisas que se veem de cima e não de 

baixo, como o volume do fluxo, as trajetórias ou o 

ritmo geral e os ritmos dissonantes do andar das 

pessoas. A segunda consiste na observação está-

tica de baixo, em pontos fixos, tais como pontos 

de ônibus, padarias, praças, onde é possível cap-

tar outras perspectivas. O nível dos detalhes au-

menta, as vozes são ouvidas, os cheiros penetram 

pelas narinas. Usando esta técnica, o pesquisador 

deverá se policiar para não falar com as pessoas, 

apenas vê-las: seus gestos, seus percursos, seus 

ritmos. Os pesquisadores sentados ou imóveis, 

os transeuntes em movimento. Nós anotando 

tudo, eles passando. A terceira perspectiva foi a 

da observação móvel de baixo. Seguir transeun-

tes para verificar suas trajetórias e circulação pela 

Avenida e contornos. Trata-se de vestir o papel de 

detetives. Ao seguir os transeuntes podemos nos 

surpreender com as suas finalizações de percurso, 

muitas vezes contrariando suposições feitas em 

função do perfil etário e de gênero, dos objetos 

levados nas mãos, da velocidade dos passos, en-

tre outros aspectos. Finalmente, não podia faltar 

tade da Avenida e outra parte na segunda meta-

de.4 Depois de certo tempo, as equipes deveriam 

passar para a outra metade da Avenida ainda não 

trabalhada. Nesse momento os coordenadores 

estariam em pontos estratégicos para assessorar 

as duplas. Ao final do trabalho, as equipes se reu-

niriam para encerrar as atividades de campo, na 

Praça da Piedade. 

Inicialmente, enquanto representante da equipe 

de apoio do evento, deveria apenas dar assistên-

cia aos coordenadores além de observar as ativi-

dades desenvolvidas pelos participantes. Contu-

do, em virtude da ausência de um dos inscritos, fui 

escalado pelos coordenadores para compor uma 

das duplas que realizariam o trabalho em campo. 

A mim e ao meu parceiro de Oficina,5 coube a téc-

nica de observação móvel de baixo.6

A EXPERIÊNCIA

Antes de iniciar a atividade de campo, eu e meu 

parceiro nos organizamos da seguinte forma: en-

quanto eu realizaria os registros de imagem, para 

termos como, em momento posterior, identificar 

os transeuntes e os trajetos realizados, ele ficaria 

responsável pela escrita do diário de campo, com 

as anotações relevantes a cerca do que por nós 

fosse apreendido – desde as características físicas 

dos transeuntes escolhidos até detalhes dos traje-

tos realizados e das atividades desenvolvidas por 

cada transeunte ao longo do seu percurso.

Procuramos diversificar ao máximo o perfil dos 

transeuntes a serem seguidos durante nossa ati-

vidade. Revezamos todas às vezes o indivíduo 

escolhido, em função do gênero e da faixa etária. 

Conseguimos seguir um total de 18 pessoas.
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a técnica fundamental do trabalho antropológico: 

a observação-participante, a interação e o diálogo 

para captar o ponto de vista do Outro. Nessas con-

versas, procuramos saber sobre a frequência no 

local, as finalidades de estarem ali, as impressões 

sobre a Avenida, de onde viam e para onde iam, 

como se sentiam, e qualquer informação extra 

que quisessem nos dar.

Estes quatro olhares diferenciados e complemen-

tares foram a nossa proposta específica de apre-

ensão da Avenida Sete na oficina realizada no 

Corpocidade. Quatorze estudantes,2 em duplas, 

negociaram entre si a forma de olhar específica a 

ser trabalhada, entre as quatro técnicas de pesqui-

sa já citadas. Enquanto coordenadores, caminha-

mos na Avenida para assessorar o olhar específico 

das duplas e, no fechamento do campo, três horas 

depois, solicitamos que as duplas transcrevessem 

no mesmo dia as anotações das cadernetas de 

campo, para uso e análise no encontro do dia se-

guinte, quando sistematizamos os resultados de 

pesquisa das diversas duplas e, tendo em vista à 

necessidade de inovar as narrativas etnográficas 

clássicas, solicitamos que a exposição dos resul-

tados fosse expressa em formatos diversos, a es-

colha: croquis, mapa mental, colagem, fotos, tex-

tos, etc., contanto que “imprimissem” no papel os 

resultados das técnicas. Os trabalhos finais foram 

apresentados para todos e comentados pelos co-

ordenadores da Oficina. 

Traçando um quadro muito geral dos resultados 

de cada dupla, podemos dizer que a maioria de-

las optou por elaborar cartografias, no sentido 

como as entendia Ana Clara Torres Ribeiro (2012), 

isto é, como grafias simples (sem tecnologia) de 

Em alguns momentos nos separávamos, ficáva-

mos em lados opostos da Avenida registrando o 

que víamos. Contudo, na maior parte do tempo 

realizávamos a observação juntos, o que nos per-

mitia conversar a respeito do observado naque-

le instante, levantando hipóteses a cerca de sua 

ação e de seu percurso. 

Estrategicamente, iniciávamos nossa “persegui-

ção” nos pontos de acesso do recorte de estudo. 

Campo Grande, Praça Castro Alves, Piedade, Largo 

do Rosário, Relógio de São Pedro, Rua do Paraiso 

etc. A observação era finalizada apenas quando 

o transeunte se distanciava muito do nosso per-

curso inicial ou mesmo adentrava algum edifício e 

por lá permanecia.

...

Por vezes me vi impedido por meu parceiro. Ti-

nha vontade de me aproximar mais, de fotografar 

mais de perto, de ver detalhes do semblante do 

indivíduo seguido, entretanto, era advertido por 

ele, preocupado com a possibilidade de sermos 

identificados pelo transeunte o que poderia com-

prometer o nossa atividade, sem falar no cons-

trangimento de explicar à pessoa que ela estava 

de fato sendo seguida por nós enquanto objeto 

de estudo de uma oficina.

Foi curioso perceber que nossos olhares eram 

bem distintos, ainda que complementares – ele, 

antropólogo; eu, arquiteto-urbanista. Meu colega 

tinha uma preocupação inicial sobre a caracteriza-

ção o individuo: quem seria ele? Qual sua idade? 

O que trajava? Qual seu perfil social? Meu maior 

interesse era entender as relações daquele tran-

seunte com o espaço vivenciado, observar a for-
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ma como percorria a Avenida, os pontos onde ele 

parava e o que se buscava naquele lugar.

...

Boa parte das pessoas que escolhemos para seguir 

nos pareceu estar a caminho do trabalho. Como o 

lugar concentra um grande número de estabele-

cimentos comerciais e de serviços, é natural que 

muitos frequentadores da Avenida se destinem a 

ela por este fim.

Contudo, a maioria dos observados nitidamente 

estava à procura de algo para comprar – dado as 

sacolas que muitos carregavam e o entra e sai de 

alguns nas lojas do percurso (Figura 2). O trecho 

da Avenida aqui trabalhado constitui um impor-

tante centro de comercial da cidade. 

Neste aspecto é importante ressaltar a presença 

marcante de ambulantes em todo o recorte (Fi-

gura 3). Foi possível notar a movimentação dos 

camelôs que montavam suas bancas ao longo do 

percurso, sem falar nos transeuntes observados 

que estavam em busca dos ambulantes, ou mes-

mo por acaso, acabaram comprando alguma coisa 

com os mesmos.

Poucos dos observados se destinavam às ativida-

des religiosas, ainda que na Avenida existam im-

portantes centros de culto religioso a exemplo da 

Igreja das Mercês, do Rosário, de São Pedro e o 

Mosteiro de São Bento. 

Alguns percursos acompanhados fugiam comple-

tamente à lógica. O transeunte entrava na Avenida 

Sete e tinha como destino um ponto no qual seria 

FIGURAS 2 e 3. Transeunte observa vitrine em loja e ambulante monta sua banca 
Foto de Luis G. A. de Andrade
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práticas, de maneiras de usar o espaço efetiva-

mente vivido. De formas diversas e bastante ori-

ginais, cada dupla colocou no papel o que viu e 

ficou evidente que as quatro técnicas de obser-

vação conseguiram detectar aspectos diferentes, 

mas que em seu conjunto traduziam à surpreen-

dente complexidade da Avenida Sete. O espaço 

foi sendo aos poucos revelado.

De cima ou de baixo os participantes da Oficina 

captaram informações relativas a sentidos ou-

tros, além da vista, como o olfato e a audição, por 

exemplo. Relatos como “tem um cheiro de feijão” 

em determinado trecho, demonstram isso. Ou-

tros identificaram a velocidade das pessoas ao 

caminhar; as possíveis relações de parentesco 

entre transeuntes; o seu tipo de vestimenta, os 

produtos comercializados por vendedores am-

bulantes; o tipo de som prevalecente, os fluxos 

dos pedestres. “Esse é um lugar onde as pessoas 

andam e comem”; “de cima pude ver a Avenida 

como um palco” foram outras constatações. A jun-

ção das quatro técnicas permitiu surpreendentes 

suposições desfeitas. Ritmos, sensações e fluxos 

captados pelas quatro técnicas revelaram nem 

sempre o esperado. Ao seguir as pessoas, os par-

ticipantes constataram que não é exatamente o 

trecho da rua que determina o ritmo do andar, 

mas as pessoas que usam de forma particular os 

espaços que conformam a rua e, assim, o ritmo é 

lento quando a pessoa anda pela calçada e rápido 

quando vai pela pista. Também, observaram que 

os transeuntes expressam suas sensações de (in)

segurança em relação ao lugar e que justamente 

onde o fluxo de transeuntes era maior, a expres-

são de segurança era grande, logo a segurança 

muito mais fácil de chegar por outros caminhos. 

Parece-nos que a própria movimentação da Ave-

nida atrai a presença dos que por ali transitam.  

É como se para o autor do trajeto fosse mais fácil 

se orientar por meio da passagem pela Avenida 

do que por outras possibilidades de percurso.

O primeiro recorte da Avenida nos pareceu mais 

lento, mais tranquilo. Era menos tumultuado e 

era bem menor o número de ambulantes. Mesmo 

o perfil do comércio era menos diversificado, há 

neste trecho um predomínio de lojas de tecidos, 

de decoração e de utensílios domésticos.

O segundo recorte da Avenida se mostrava muito 

mais movimentado, muito mais agitado. A con-

centração de ambulantes é nitidamente maior 

se comparado ao primeiro trecho e o comércio é 

muito mais diversificado.

De modo geral a Avenida Sete nos pareceu um es-

paço bastante complexo no que diz respeito aos 

usos e consequentemente seus usuários. É notá-

vel a multiplicidade de funções e atividades que 

ali se desenvolvem, ainda que seja predominante 

a atividade comercial.

A CONCLUSÃO

Na manhã seguinte, todos os participantes se reu-

niram para a sistematização dos resultados do tra-

balho de campo, buscando entender a diferencia-

ção dos espaços ao longo da Avenida em função 

dos tipos de transeuntes e seus usos. Cada equipe 

elaborou um pôster, capaz de sintetizar os dados 

apreendidos numa apresentação para os demais 

participantes (Figura 4).
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FIGURA 4. Apresentação das sistematizações de campo 
Foto de Luis G. A. de Andrade

Foi interessante notar como o olhar de cada equi-

pe, que atuou em campo com uma técnica distin-

ta, foi capaz de apreender diferenciadas questões 

a cerca do espaço estudado, ainda que muitos dos 

dados apresentados tenham sido comuns a todos 

os participantes, especialmente no que tange a 

caracterização dos transeuntes.

Ao final os coordenadores teceram suas conside-

rações a cerca da atividade desenvolvida, contudo 

não houve tempo suficiente para a elaboração de 

um documento ou registro, capaz de sistematizar 

os resultados apresentados pelas equipes.

...

A experiência proposta pela Oficina proporcionou 

maior conhecimento do método etnográfico, por 

meio de diferenciadas técnicas e foi capaz de mos-

trar como a etnografia constitui uma importante 

ferramenta de apreensão da cidade. 

ou a insegurança não é apenas do local, mas tam-

bém uma atribuição subjetiva dos transeuntes. 

Por outro lado, perceberam que há vários usos da 

Avenida, seja como passagem, local para traba-

lho, compras, passeio, estudo, mo radia. Concluí-

ram assim, não ser possível entendê-la mediante 

categorias binárias como local de trabalho ou de 

moradia, de comércio formal ou informal. A Ave-

nida não é “ou isso ou aquilo”, é isso e aquilo!

Ao descer para o nível “de dentro e em profun-

didade” que caracteriza a escala etnográfica, as 

informações se especializaram. Os participantes 

da Oficina perceberam que, ao falar com as pes-

soas, os rostos apareciam e neles podiam ser lidas 

diversas atitudes ou sensações: a atitude blasé, a 

pressa, a lentidão, a desconfiança, a segurança, o 

pertencimento, a insegurança. Em cada espaço, 

foi possível fazer associações com algumas des-

sas sensações: no Largo de São Bento-passagem 

– atitude blasé; no Relógio de São Pedro – servi-

ços-pressa; na Praça da Piedade – trabalho-arte-

-lentidão-pertencimento, comércio-desconfiança, 

moradia-pertencimento-segurança. Ainda que o 

tempo disponível não tenha possibilitado discutir 

exaustivamente as especificidades de cada olhar, 

a Oficina contribuiu para permitir a produção de 

um conhecimento capaz de separar os ângulos 

e as motricidades do observador para posterior-

mente juntar o que foi dividido por questões 

metodológicas. A bricolagem ficou na cabeça de 

cada um! 
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O tempo destinado à atividade em campo foi mui-

to limitado. A apreensão de uma manhã revela um 

espaço naturalmente complexo dado à sua mul-

tiplicidade. Havendo uma possibilidade de exten-

são do trabalho na Avenida por mais tempo, ainda 

que num único dia, certamente seriam identifica-

das nova informações relevantes que trariam re-

sultados bem diferenciados.

A multidisciplinariedade dos participantes foi algo 

importante para o desenvolvimento do trabalho. 

Os diferentes olhares trouxeram importantes con-

tribuições para a análise. Há de se pensar o méto-

do de pesquisa como um instrumento, indepen-

dente do seu campo de origem ou da atuação de 

seu pesquisador. Uma metodologia não precisa ser 

rígida, mas sim adaptável, de acordo com a situa-

ção, os critérios do pesquisador e as necessidades 

de seu objeto.

NOTAS

1 Aqui entendido como um papel temporário, assumido pelos 
indivíduos que transitam a pé pela cidade.

2 Trecho da Avenida Sete de Setembro que vai da Casa d’Itália 
(Campo Grande) ao Edf. Sulacap (Praça Castro Alves), popu-
larmente conhecido como “Avenida Sete”.

3 “Podemos todos ser etnógrafos?”, de Urpi Montoya Uriarte 
(na época, o texto ainda não havia sido publicado e tinha o 
título provisório: “O que é fazer etnografia para os antropólo-
gos”) e “A Avenida Sete e seus transeuntes” de Urpi Montoya 
Uriarte e Milton Júlio de Carvalho Filho.

4 A primeira metade constitui o trecho entre a Casa d’Itália e 
a Praça da Piedade, a segunda metade consistia no trecho 
entre a Praça da Piedade e a Praça Castro Alves.

NOTAS

1 Os anos de formação nesta disciplina não transcorrem, como 
poderia se pensar inicialmente, no “campo” ou na rua, etno-
grafando, mas lendo etnografias. Isso permite a formação de 
uma postura com a qual se irá a campo – a relativização, o 
respeito à diferença. A ela se soma e complementa a vocação 
inicial de todo e qualquer antropólogo: o fascínio pela alteri-
dade, a vocação pelo desenraizamento crônico, isto é, a opção 
premeditada por sair do “normal”, do “cômodo”, da segurança 
que o conhecido oferece.

2 Dentre os critérios de seleção dos participantes, escolhemos a 
formação de uma equipe multidisciplinar, que incluísse alu-
nos tanto da graduação quanto da pós-graduação. A propos-
ta era ir ao campo na manhã da segunda-feira, 23 de abril, 
e discutir as observações na manhã seguinte. Disponibiliza-
mos dois textos de leitura obrigatória para os participantes. 
A leitura destes textos visava familiarizá-los minimamente 
com o método etnográfico e com o espaço da Avenida Sete. 
Socializamos também o plano de trabalho contendo objeto, 
objetivos, método, cronograma e elucidação de alguns con-
ceitos-chave.
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5 Jessé Santana de Menezes possui graduação em Ciências So-
ciais (UFBA) é mestrando em Antropologia (PPGA/UFBA).

6 A dupla deveria escolher transeuntes aleatórios e então se-
gui-los, sem se deixarem ser percebidos, com o objetivo de 
verificar suas trajetórias e circulação ao longo da Avenida e 
seus contornos.
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