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CORPO DE PROVA
a análise de um processo  

como produção de cidade1 

Amine Portugal Barbuda
Arquiteta-urbanista, graduada Faculdade de Arquitetura/UFBA

O trabalho final de Graduação – Corpo de prova – 

dá continuidade a um processo de análise e pro-

dução de arquitetura e urbanismo que não consi-

dere apenas a avaliação de agentes hegemônicos 

e sua atuação no espaço urbano, bem como forças 

que se impõem dessa maneira enquanto produ-

toras de cidade. Um processo que se concentra na 

análise e produção de cidade a partir da experi-

ência incorporada, da possibilidade de se inventar 

cidade sem que esta prática esteja condicionada a 

uma materialidade, mas que estas sejam mutua-

mente constituintes. A produção da cidade inco-

mensurável, a do cotidiano de cada um; a cidade 

da fábula, dos contos do ordinário, do comum, do 

infame. A cidade que escapa às grandes estraté-

gias e às movimentações financeiras mundiais 

num banco de uma praça, num jogo de dama, 

numa conversa de bar. A cidade que perverte o 

mercado financeiro internacional e as suas tran-



177

sações na transformação de tudo que é pátria em 

prateleira na rua. A cidade que é feita de arquite-

tura, de cascas, mas pode pensar também no que 

a constrói a partir dos sentidos, do que se conta e 

do que é ouvido; a partir dos atravessamentos das 

outras existências que conflitam com as nossas; 

dos agenciamentos do desejo. E isso já ser fazer 

cidade. A cidade que se deixa contaminar pela 

prática cotidiana do homem comum, e que tenha 

o seu espaço urbano transformado a partir dela. O 

entendimento de produção de cidade a partir do 

conflito das práticas cotidianas que coexistem no 

espaço público, construído pelo dia a dia compar-

tilhado; espaço de todos e pertencente a nenhum, 

sujeito a atravessamentos diversos, onde os dis-

sensos são a principais ferramentas para se cons-

truir um comum, muitas vezes dessemelhante. 

Este processo começou no meu último ateliê da 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Uni-

versidade Federal da Bahia, lecionado por Paola 

Berenstein Jacques e Eduardo Carvalho, cujo la-

boratório era Alagados. Descobri neste ateliê de 

urbanismo, no ano de 2010, que o exercício da 

arquitetura e urbanismo poderia estar implicado 

nos processos cotidianos da cidade e que esses 

deveriam ser a matéria prima para um outro tipo 

de interferência no espaço público; interferências 

incorporadas, elaboradas com o Outro, através 

de indicadores subjetivos, provenientes de con-

versas, jogos, encontros etc. Alagados fora a pri-

meira das descobertas que tive no exercício das 

disciplinas de arquitetura e urbanismo de como 

fazer junto, no dia a dia, todos os dias. Experiência 

fundamental e tangente do meu trabalho final de 

graduação. Pude entender, no ano em que estive 

estudando, trocando e pensando cidade em Ala-

gados, que os macroplanejamentos que não con-

templam as delicadas redes do cotidiano, enca-

ram a arquitetura e o urbanismo como disciplinas 

de imposição, sem levar em conta o que os pra-

ticantes ordinários da cidade,2 que a constroem 

todos os dias, têm a contribuir com estes campos 

de conhecimento. 

A experiência em Alagados se constituiu como 

um importante laboratório para que pudesse par-

tir para a Avenida Sete de Setembro, localidade 

essencial e viva na memória dos habitantes da 

cidade de Salvador, espaço público tão comple-

xo que escolhi como laboratório deste Trabalho 

Final de Graduação, construído pelo conflito das 

mais diversas práticas que ali acontecem. O que 

pretendo mostrar aqui é a possibilidade de se pro-

duzir cidade e pensamento sobre cidade a partir 

de seu praticante, a partir da fábula e do corpo. 

O “Corpo de Prova”, como nomeei este trabalho. 

Aconteceu justamente como o convencionado 
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corpo de prova da construção civil: etapa crucial 

para a construção de algo (cidade, espaço público, 

rua), sempre em teste, um processo inacabado e 

em continuidade. Tentei entender os campos da 

arquitetura e urbanismo como saberes em cons-

trução e, como diz o arquiteto Carlo Nelson, ter “o 

cotidiano, com sua inevitável mistura, com suas 

combinações complexas, variáveis e cambiantes 

como fonte e o foco do conhecimento urbano”. 

(SANTOS, 1975)

A Avenida Sete é um epicentro da memória e 

do cotidiano da cidade de Salvador. Além de ser 

um dos pontos de acesso mais importantes para 

Estação da Lapa, Centro histórico e Vales do Ca-

nela e dos Barris é um espaço público de todos 

e pertencente a ninguém. A Avenida Sete é sede 

de sindicatos, como o Sindicato dos Bancários e 

do Movimento Nacional Luta pela Moradia. Há 

também a representatividade do Sindicato dos 

Feirantes e Vendedores Ambulantes em Salvador; 

o Movimento Poetas da Praça e principalmente, 

ela é sede de grandiosos jogos de damas, a casa 

daqueles que não têm casa e precisam da piedade 

das praças; a sombra dos que sentam por sentar, 

porque ali esse fazer cabe também. Os agentes 

produtores deste lugar são muito mais diversifi-

cados e transitórios. Obviamente surgem limites 

de acordo com a temporalidade e também com 

a predominância de determinada prática exercida 

ao longo de sua extensão. No entanto, há sempre 

espaço para a discussão, para o conflito, para o en-

contro dessas práticas e para a dissonância delas. 

Tentei ao longo do processo de análise desse es-

paço público tão vivo e diversificado estabelecer 

táticas de apreensão de indicadores subjetivos, re-

alizei interferências no seu espaço público e tam-

bém a partir de conversas elaborei uma proposi-

ção projetual. Ao longo da análise, percebi que 

deveria seguir outros caminhos para potencializar 

outro tipo de produção de cidade, não na Avenida 

Sete, por isso procurei estabelecer cruzamentos 

de como aquele espaço público se constitui com 

outros lugares da cidade. 

Procurei desenvolver uma organização do traba-

lho pautada sempre pelos encontros, cruzamen-

tos e atravessamentos de praticantes ordinários 

da cidade. Sujeito e objeto que se misturam numa 

correlação de construção; corpo e cidade. As ten-

sões estudadas no trabalho giram em torno do 

processo de espetacularização das cidades urba-

nas contemporâneas, conceito desenvolvido por 

Paola Berenstein Jacques que observa o direcio-

namento das cidades urbanas contemporâneas 

a um modelo de gerenciamento empresarial e 

competitivo e a uma inserção destas num contex-

to internacional de grandes vencedoras, onde a ci-

dade, o cotidiano e as práticas ordinárias passam 

por uma padronização e homogeneização articu-

lados por grandes planejamentos formais e novos 

estados de ordem. No contexto urbano, a cidade 

passa por uma transformação radical de sua pai-

sagem e de sua vida cotidiana, geralmente cata-

lisada pela realização de um megaevento, como 

Os Jogos Olímpicos ou a Copa de Futebol da FIFA. 

Essa transformação das cidades acaba ganhando 

uma espécie de “selo internacional de qualidade”, 

e somente aquelas que atenderem a este padrão 

estético, cotidiano e financeiro são cidades onde 

se vale investir. No entanto os realizadores desses 

eventos são as mesmas empresas que investirão 

depois, e no processo de transformação das cida-

des, os mesmos investidores já estão lucrando. O 

que acontece é que as mesmas empresas, numa 

articulação internacional, e não mais numa bus-
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ca de soberania nacional, econômica ou cultural, 

criam uma soberania internacional de mercado, 

no que Felix Guattari (1981 apud ROLNIK, 1981) 

chama de ”Capitalismo Mundial Integrado”. As 

cidades passam a ser geridas, planejadas e pen-

sadas também como empresas, como podemos 

observar os planejamentos estratégicos para ci-

dades como Barcelona e a intenção de muitos 

futuros gestores de implantar este tipo de gestão 

empresarial em Salvador, além dos próprios me-

gaeventos terem os seus planejamentos estraté-

gicos para as cidades-sede. 

Os praticantes ordinários da cidade, dentro desse 

contexto observado, onde o espaço urbano com-

porta-se como um grande cenário de ações mui-

to bem pré-definidas, tendem a ter seu cotidiano 

completamente afetado sem nenhum tipo de di-

álogo pelas intenções do mercado para o espaço 

urbano. É neste contexto de cidade: Salvador de 

2011/2012, que se prepara para a Copa de 2014 e 

também outras cidades do Brasil, que passam por 

um processo de espetacularização de seu espa-

ço urbano, ou mesmo podemos chamar de uma 

transformação metabolizada das cidades brasilei-

ras; se apresentando para todos os habitantes das 

cidades; que trago o cotidiano na Avenida Sete de 

Setembro, no distrito de São Pedro, no corpo de 

seus habitantes e nas fabulações de rua inventa-

das por estes, como uma potencialidade de revide 

em contraponto à espetacularização das cidades. 

Como esses “praticantes ordinários da cidade” 

(CERTEAU, 1996) – que é como Certeau refe re-se 

aos que experimentam a cidade, que desenvol-

vem uma vivência de dentro ou de uma pers-

pectiva de baixo, e não de uma escala de mapas 

e grandes planejamentos - desenvolvem táticas 

de sobrevivência dentro das grandes estratégias 

políticas e econômicas traçadas para um suposto 

desenvolvimento da sociedade. Transformando 

essas estratégias a seu favor, subvertendo as mãos 

únicas do mercado e inventando uma possibilida-

de de construção de cidade fora de um modelo 

que tenha pré-definido o desenvolvimento das 

cidades excluindo algum tipo de possibilidade. 

Foi numa das táticas de apreensão do bairro em 

Alagados, com Cíntia, moradora de uma vida do 

lugar, que tomei decisão de trabalhar com a Ave-

nida Sete. Um dos temas abordados na tática 

eram os limites do bairro e a permeabilidade tanto 

do bairro quanto da cidade de Salvador em rala-

ção ao mesmo. Tensionávamos o tema a partir da 

relação de memória dos jogadores a outros luga-

res da cidade. Um dos lugares que A Avenida Sete, 

e surgia como uma abordagem da conexão entre 

os lugares de Salvador e a memória dos morado-

res de Alagados, além de nos ajudar a entender 

como o bairro se conectava com a cidade. Quando 

Cíntia foi perguntada sobre A Avenida Sete (que 

neste ponto era diferente de outros pontos da 

Avenida Sete que não são considerados como tal, 

como o Porto da Barra, que tinha uma carta espe-

cífica) respondeu:

A Avenida Sete? É a treva. 

 Achei muito interessante a forma que Cíntia des-

creveu a Avenida Sete de Setembro, distrito de 

São Pedro. A treva cheia de gente e camelôs? Ou 

a treva de calçadas esburacadas e comércio trans-

bordante? Não sabia bem o que era a treva para 

Cíntia, embora soubesse que ela frequentava uma 

feirinha de bairro em Alagados que era constitu-

ída por características muito semelhantes às que 
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faziam da Avenida Sete atraente para mim, prin-

cipalmente por ser feita de tantos encontros e 

histórias de pessoas de todos os lugares do bairro. 

Na Avenida Sete é também por estes motivos, 

por ser um lugar formado de encontro e diversos 

caminhos, de passadas que destoam das grandes 

marchas, e por essas marchas serem transforma-

das em harmonias diversas que tentei apreender 

a produção da cidade daqueles praticantes ordi-

nários urbanos. O lugar que é formado daquele 

jeito por ter o conflito da vida cotidiana e da várias 

práticas que ali coexistem como pedra fundamen-

tal de sua constituição. E como estudar a consti-

tuição de um espaço público como a Avenida Sete 

num contexto de cidade tão perigoso à Avenida 

que é tão particular, um imenso patchwork3 de 

intenções e desejos? Um lugar onde as camadas 

do tempo coexistem sem uma sucessão cronoló-

gica, pois essas camadas são ativadas nas práticas 

de seus usuários? Primeiramente, minha tática foi 

analisar este processo de construção através das 

invenções desses usuários, do que cada pratican-

te inventou para dar seguimento à sua tática de 

sobrevivência, a algo que seja entre a segunda e a 

terceira pele que é como arquiteto Hundertwasser 

define as cinco camadas que cercam o homem, ou 

as cinco peles: a epiderme; a roupa; a casa; o mun-

do e o universo. Essas invenções seriam algo entre 

roupa e casa, ou casca, que chamo de “arquitetura 

de gambiarra”. Essa primeira análise da produção 

se concentrou na materialidade da ação, e como 

a partir daí ocorria a transformação do espaço 

urbano público, onde de fato poderia analisar a 

construção de cidade a partir do conflito e da ne-

gociação dessa transformação conjunta. 

Em busca dessa potencialidade de revide, dessa 

outra produção de cidade dos praticantes ordiná-

rios urbanos da Avenida Sete, procurei desenvol-

ver o que seria um novo “conceito” que amarrasse 

a produção de cidade deste praticante “corpo de 

prova”. O corpo de prova na primeira fase do traba-

lho, seria este praticante da cidade que estendesse 

sua prática cotidiana à rua fisicamente e modificas-

se o espaço público com sua invenção. O camelô 

e a sua barraca; o morador de rua e a sua casa-

-cobertor-papelão; o moço do carrinho de som 

que cria uma territorialidade transitória na cidade. 

Essas conclusões no entanto, de agrupar todos 

as pessoas em um tipo de trabalhador, ou mes-

mo separar aqueles que modificam a experiência 

urbana do Outro e com isso produzem cidade de 

outra maneira, me pareceu, numa etapa posterior 

do trabalho, devido a mais cruzamentos na rua e 

encontros, uma maneira rasa de se entender as 

ordens estabelecidas por essas táticas e extensões 

bem como essa produção de cidade que observo e 
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experiencio na Avenida Sete. Agrupar os trabalha-

dores da Avenida Sete só seria um tipo brando de 

setorização: aqueles que trabalham na rua, aque-

les que não; aqueles que modificam a experiência 

urbana e aqueles que seguem a marcha das gran-

des estratégias. Uma visão objetivante e perigosa, 

já que a homogeneização das cidades se opera 

para todos, assim como uma “produção de subje-

tividade”. (GUATTARI, 1981 apud ROLNIK, 1981) Os 

desdobramentos não poderiam ser tipificados.

Numa etapa posterior do trabalho, onde já revia 

esta primeira conceituação “corpo de prova” e ten-

tava rever a metodologia de apreensão do lugar 

adotada e ao mesmo tempo em desenvolvimen-

to, já procurando constituir alguma cartografia, 

atrás de outros indicadores que não entendessem 

apartar praticantes que transformassem a Avenida 

Sete e outros que não; participei de oficinas que 

estudavam os enigmas sensíveis das mobilidades 

urbanas contemporâneas e como se formavam as 

ambiências na Praça Piedade e no Porto da Barra, 

ambos na Avenida Sete de Setembro; juntamente 

com o Laboratório Urbano do PPG-AU da UFBA e 

o CRESSON, laboratório francês parceiro. A Praça 

da Piedade estava dentro do circuito que analisa-

va neste processo, e chegamos à conclusão que a 

formação daquela ambiência e suas mobilidades 

tinham uma característica sobressalente que era 
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o fluxo intenso de pessoas que se espalhava em 

volta da praça e ao longo da Avenida durante o 

dia e à noite, observamos a formação de ilhas ao 

redor de alguma prática coletiva.

A oficina fora muito importante para a análise e 

busca de determinadas áreas de concentração, 

tanto durante o dia quanto à noite, como o Lar-

go do relógio de São Pedro e a própria Praça da 

Piedade. No entanto, ainda não me bastava enten-

der as características dessas ambiências, seriam 

os fluxos pedestres as principais características 

da produção da vida cotidiana da Avenida Sete? 

Como elaboraria uma cartografia com indicado-

res subjetivos analisando os enigmas das mobi-

lidades e da formação das suas ambiências? E o 

mais relevante para a avaliação do trabalho final 

de graduação, o que essas cartografias me apon-

tariam como questões a serem resolvidas por uma 

solução arquitetônica, mesmo que no meu per-

curso de encontros já teria sido desenganada por 

uma moradora, Eliana, que me disse que a Aveni-

da Sete já era completamente urbanizada, que as 

suas questões eram outras? Teria de entender de 

que forma essas ambiências, a construção desse 

espaço público era articulada, em como a nego-

ciação de tantas práticas cotidianas gerava múlti-

plas versões de Avenida Sete, manifestadas pelo 

diversificado uso do seu espaço. Procurava ainda 
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amarrar o conceito “corpo de prova” e tentava ago-

ra analisar as características físicas dessas ambiên-

cias, para chegar nas suas articulações e conflitos. 

As características físicas que me concentrei dessas 

ambiências eram as invenções do praticante or-

dinário urbano que de certa forma encontravam 

com a prática do outro, o “corpo de prova” agora 

nesta etapa do trabalho seria esta invenção, uma 

engenhoca que representasse a materialidade da 

ação, as “arquiteturas de gambiarra”. 

Procurando extrair questões para uma solução ar-

quitetônica das soluções previamente inventadas 

na Avenida Sete, as “arquiteturas de gambiarra”, 

realizei interferências no espaço público da Aveni-

da Sete, numa oficina da 3ª Semana de Arquitetu-

ra da Faculdade de Arquitetura da UFBA. A oficina 

propunha uma reflexão sobre a transformação 

dos “fluxos e fixos” (SANTOS, 1988) bem como a 

transformação da “corpografia” (BRITTO; JACQUES, 

2008) dos praticantes ordinários urbanos. A partir 

disso, realizamos três interferências na Avenida 

Sete que faziam uma reflexão sobre a transfor-

mação do espaço público devido a realização da 

Copa do Mundo de 2014; sobre opressiva massa 

de automóveis sempre crescente em Salvador e à 

ocupação impositiva de camelôs e carros nas cal-

çadas da Avenida. 

As interferências A corda da rua da forca; vaga p/ 

pedestre e Baba na Piedade, que foram realizadas 

com materiais encontrados, comprados e doados 

na Avenida Sete; tinham sido elaboradas com o in-

tuito de se testar um fazer e elaborar “arquitetura 

de gambiarra” que é concebido na rua, pensando 

essas táticas de subversão das grandes mudanças 

que acontecem em Salvador. As oficinas aponta-

ram que não seria através dessa materialidade, da 

invenção para a realização da prática cotidiana 

que entenderia a produção de cidade daqueles 

praticantes urbanos. A produção de cascas em 

série já é um movimento muito praticado pelo 

setor imobiliário, inclusive quando o interessa, re-

produzindo uma forma “precária” de construção. 

Além disso, essa etapa do processo me apontou 

que interferências no espaço urbano são bem vin-

das quando construídas junto, não somente com 

aqueles que propõem, mas também, com aque-

les que serão afetados pela sua realização. Como 

tudo na Avenida Sete é negociado, até mesmo as 

interferências que realizei viraram mais uma peça 

desse patchwork de práticas e vidas que a forma. 

No entanto, elas não me apontaram nenhum indi-

cador onde enxergasse uma possível intervenção 

arquitetônica, a construção de uma casca para al-

guma finalidade. Se até essas interferências foram 
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negociadas no espaço público, o que eu poderia 

trazer mais para um espaço que se constrói a par-

tir das ações de seus praticantes? 

Teria de entender a produção de cidade, e por que 

não da cidade inventada pelo cotidiano de alguns 

que encontrasse na Avenida Sete, de outra manei-

ra que não a generalizada. O que gera cada invólu-

cro, cada casca, individualmente. Como a Avenida 

Sete é configurada pela existência do praticante. 

Não encontraria fórmulas para uma construção 

de Avenida Sete incorporada, compartilhada e 

potencializada pelos conflitos do cotidiano; teria 

de voltar às ruas e entender algumas partes deste 

imenso patchwork de práticas e sentidos, procu-

rando me aprofundar em poucas e observar como 

cada peça da mesma, cada retalho poderia mudar 

também a produção de cidade dessa arquiteta e 

urbanista, pensando não somente na arquitetura 

nem mesmo nas resposta óbvias do planejamen-

to urbano. Primeiramente voltaria à Avenida Sete 

para trocar com outros e não tentar entender, mas 

ser atravessada pelas questões e conflitos dos pra-

ticantes ordinários urbanos da Avenida Sete para 

talvez transmiti-los de uma outra forma. 

Para esta nova fase do conceito que amarrava “cor-

po de prova”, ainda tangenciada pela experiência 

em Alagados, passei um período tentando inven-

tar uma tática de aproximação e troca para com 

os praticantes da Avenida Sete. Tentei elaborar um 

jogo, onde as peças seriam elementos que iden-

tificava visualmente como constituintes daquele 

lugar, como os camelôs, praças, aposentados, cal-

çadas, etc. Nada disso adiantou na Avenida Sete. 

Os corpos estão abertos. E todos susceptíveis aos 

acontecimentos cotidianos da Avenida. Resolvi 

que teria de conversar, vagar, achar um banco, 

al guém disposto e principalmente não procurar 

estabelecer diferenciação entre os praticantes da 

Avenida Sete, nem mesmo enxergar aquele dife-

rente de mim como um “exótico” ou o símbolo da 

resistência contra os processos de espetaculariza-

ção das cidades. Pelo contrário, tentaria apreen-

der cada construção de cidade particularmente, 

como cada praticante constrói um pedacinho da 

Avenida Sete e devido a isso, juntamente com 

outros, produzem uma cidade que perverte o di-

recionamento das macro-estratégias. Achei que 

nessa etapa da metodologia do trabalho, o corpo 

de prova era o corpo do cartógrafo, que era eu. 

Foi num encontro com um praticante da Avenida 

Sete que estabeleci que já não deveria cartografar, 

mas sim narrar um tipo de produção de cidade in-

corporada e fabulada pelo praticante ordinário ur-

bano, de forma a potencializar essa produção de 

cidade a partir da invenção do cotidiano, da vida 

que se inventa a partir do imprevisto. Encontrei 

Dannaive, um aposentado francês que, para com-

plementar a renda de sua aposentadoria, pede 

trocados na Avenida Sete. Dannaive é cego. Co-

mecei perguntando a ele o que fazia o seu cotidia-

no mais fácil ou difícil e nada me disse ele sobre a 

constituição física ou mesmo da ambiência do lu-

gar. Dannaive me contou da sua vida, da sua vinda 

para Salvador, pois era francês e há muito tempo 

veio para a Bahia e frequentava a Avenida Sete to-

dos os dias pois tinha uma boa relação com todos, 

sentia-se parte do lugar pois ajudava alguns e era 

ajudado, conhecia muitas pessoas ali, só não a fre-

quentava à noite, pois era escura demais. Dannai-

ve, como praticante ordinário urbano, transforma 

a Avenida Sete. No entanto é a sua vida cotidiana, 

o seu conto de experiência que o guia pelas ruas 

da Avenida. Como poderia cartografar objetiva-
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mente algum indicador de cidade senão enten-

desse outros estratos de sua existência? Entendi 

que para cartografar as tensões da Avenida Sete, 

teria de “aceitar” que é a partir do lugar e da vida 

cotidiana que ali é praticada que inventaria uma 

metodologia de apreensão da produção daquele 

espaço. No caso da Avenida Sete, os sedimentos 

são tantos, tantas camadas de rua, há uma virtua-

lidade tão acentuada e presente no cotidiano que 

a maneira que encontrei de analisar a produção 

daquele lugar e apreendê-la seria narrar algumas 

dessas existências, o seu conto, a ficção que causa 

a vida, que produz cidade. 

Teria de narrar essas diferentes Avenidas Sete. Ser 

um cartógrafo, de uma maneira, como diz Suely Rol-

nik “antropófago: vive de expropriar, se apropriar, 

devorar e desovar, transvalorado”. (ROLNIK,1989) 

Teria de ativar um estado de “corpo vibrátil” (ROL-

NIK,1989) para absorver matérias de qualquer pro-

cedência quando estivesse narrando essas experi-

ências urbanas. 

Para isso, o cartógrafo absorve matérias de 

qualquer procedência. Não tem o menor racis-

mo de frequência, linguagem ou estilo. Tudo o 

que der língua para os movimentos do desejo, 

tudo o que servir para cunhar matéria de ex-

pressão e criar sentido, para ele é bem-vindo. 

Todas as entradas são boas, desde que as sa-

ídas sejam múltiplas. Por isso o cartógrafo 

serve-se de fontes as mais variadas, incluindo 

fontes não só escritas e nem só teóricas. Seus 

operadores conceituais podem surgir tanto de 

um filme quanto de uma conversa ou de um 

tratado de filosofia. (ROLNIK,1989) 

Para achar um cotidiano “semeado de maravilhas” 

(CERTEAU, 1996) teria de adaptar a metodologia 

do trabalho à invenção da rua do praticante, por 

isso criei narrativas que chamo de narrativas antro-

pofágicas: fabulações das ruas que encontrei no 

fazer cotidiano destes praticantes, como esta po-

tencialidade de revide; a rua incorporada, a fábula 

de cidade, a invenção; estas que se contrapõem a 

uma realidade hegemônica proposta por macro-

-estratégias. As narrativas antropofágicas são uma 

reinvenção da produção de cidade para e com o 

Outro; a rua de cada um que é atravessada pelo de-

sejo do Outro. Tratar as narrativas das práticas coti-

dianas daqueles que as sediam na Avenida Sete de 

forma particular e dessemelhante foi uma escolha 

de potencializar ainda mais o que buscava: peque-

nos agenciamentos de um “todo”, uma produção 

de subjetividade em massa4, num desenvolvimen-

to muito particular de vida em contraponto a essa 

visão de todo. Foi entender que nesse espaço tão 

trabalhado e que já passou por diversas interven-

ções urbanísticas, as pequenas partes fazem uma 

diversificada colcha de retalhos e que o mais for-

te indicativo dessas cartografias é que para cada 

um desses praticantes ordinários da cidade, poder 

constituir uma colcha de retalhos, sem hierarquias 

e procurando no conflito do desejo alinhavar as 

mais diversas histórias do cotidiano é que faz A 

Avenida Sete um lugar tão especial na memória e 

no dia-dia de seus habitantes. Entender que as di-

versas virtualidades e ficções podem coexistir e in-

ventar cidade. A linguagem escolhida para narrar 

essas diversas ruas foi a narrativa textual e também 

a gráfica, que em determinadas narrativas as duas 

linguagens se complementam. A escolha dessas 

linguagens foi de certa forma oriunda da ideia de 

grafar esse movimento dos praticantes ordinários 

da cidade e potencializar essa a ideia de que este 

espaço é formado de várias versões de si mesmo e 
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cada versão dessa compõe essa colcha de retalhos 

urbana. Os desdobramentos disso foram as narra-

tivas de “naturezas” muito particulares, que para 

mim são a leitura daquela construção de espaço 

muito particular através do corpo e da vida coti-

diana de cada um. 

Essas narrativas, cartografias da vida cotidiana e 

das histórias que constituíam a Avenida Sete de 

cada um, inicialmente, me levaram a entender 

que o próximo passo seria gerar uma proposição 

projetual de mais atravessamentos, a invenção de 

um lugar que gerasse mais caminhos, um apanha-

do das características das várias Avenidas Sete 

que encontrei: uma rua entre a Carlos Gomes (rua 

que corre paralela à Avenida Sete, no distrito de 

São Pedro) e a mesma. Essa rua teria elementos 

que encontrei na leitura das narrativas antropofá-

gicas, peças importantes para o cotidiano de cada 

um que foram aparecendo em suas cartografias. 

Elementos que acabaram por configurar um par-

tido para um mobiliário urbano, como, por exem-

plo, balanços e bancos para que se sentassem 

aqueles que buscavam outros tempos da Avenida 

Sete ou mesmo que tipo de vegetação utilizaria 

nessa nova rua; onde ficariam os sanitários públi-

cos, queixa constante da maioria das pessoas. Essa 

intenção projetual, apresentada na pré-banca do 

trabalho, no entanto, foi apontada como uma 

“solução” que não potencializava o que se enxer-

gava através e além das cartografias: a potência 

de revide nas invenção cotidiana das pessoas e 

na constante capacidade de se reinventar e com 

isso reinventar o lugar que se habita para si e para 

todos. Não potencializava a habilidade que se tem 

em construir um grande patchwork de fazeres e 

contos na Avenida Sete. 

Foi a partir daí, do entendimento de que uma pro-

posição projetual bem como um plano urbanís-

tico não se encaixariam nessa metodologia, que 

procurava potencializar essa produção de cidade 

não hierárquica e sem caminhos pré-definidos, 

que desenvolvi cenários possíveis, animações 

dos cruzamentos dessas existências da Aveni-

da Sete com outros lugares da cidade que estão 

perdendo, na sua produção dos espaços, o confli-

to como a pedra fundamental dessa construção. 

Expandir essas existências (que são a potenciali-

dade de revide) para outras localidades da cida-

de, cruzando-as também no campo fabulatório, 

na ficção, problematizando ainda mais a questão 

da espetacularização das cidades contemporâne-

as e a homogeneização das práticas cotidianas. 
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As corpografias (co-relação de construção entre 

corpo e cidade) desses praticantes ordinários da 

cidade, sobre os quais construí as narrativas an-

tropofágicas, foram o foco principal para estes 

cruzamentos. Decidi, portanto, desenvolver essas 

animações que evidenciassem esses encontros 

das diversas Avenidas Setes com outras partes de 

Salvador, não num sentido de encerrar a discussão 

do trabalho, pelo contrário, de multiplicar a po-

tencialidade de revide através da invenção, crian-

do fábulas de cidade onde as tensões e conflitos 

não estão apaziguadas. Através das animações, 

procuro espalhar a Avenida Sete por Salvador, vir-

tualmente, e expandir o sentido de que outro tipo 

de produção de cidade é possível, no fazer coti-

diano e nos campos de arquitetura e urbanismo. 

Trabalhar na contraprodução de subjetividade, in-

ventando a possibilidade de outras possibilidades 

de fazer cidade. Inclusive na linguagem escolhida 

para se pensar cidade. Entendi que não consegui-

ria trabalhar na contramão dos processos hege-

mônicos se escolhesse mais uma vez uma lingua-

gem que não desestabilizasse as convencionais 

utilizadas para se pensar cidade: a planta de cima, 

o corte no meio, a fachada da cara. Trabalhar com 

a possibilidade de outros modos de produção de 

cidade exigiria também entender que trabalharia 

no modo do “se” e não na certeza; na transforma-

ção dos processos que encontrei na Avenida Sete 

em tensionamentos em outras partes da cidade 

que estão sendo privadas do seu caráter público. 

A escolha do movimento, da animação como o 

veículo de imaginação desses tensionamentos foi 

também oriunda do processo, escolha quase que 

acidental, um tropeço, que se configurou como 

cruzamentos muito particulares para cada uma 

dessas problematizações. 

Após elaborar esses cruzamentos, invenções de 

cenários possíveis, entendo que uma proposição 

projetual para a Avenida Sete, depois de um pro-

cesso de apreensão daquela produção de cidade 

do dia-dia da Avenida, partindo do corpo e das 

práticas cotidianas dos praticantes ordinários da 

rua seria um “produto” pouco potente dessa in-

vestigação. Primeiramente porque interferir na 

Avenida Sete de Setembro, a partir de um plane-

jamento urbano, seria algo que deveria ser cons-

truído junto, conflitando os desejos de seus prati-

cantes, e além de não me haver tempo hábil para 

tal, a Avenida Sete se revela o lugar do jeitinho, 

pois a construção compartilhada do lugar é que 

se perpetua, e não uma configuração fixa do espa-

ço. Levar essas Avenidas Sete para outros lugares 

da cidade é a reflexão sobre o modo de expansão 

da vida urbana e como os lugares estão perdendo 

a perpetuação do construir junto, da construção 

pelo conflito, por isso a decisão de cruzá-los com 

lugares da cidade que estão sendo inventados à 

revelia dos processos cotidianos de quem os ele-

ge como espaços de seus processos de vida. Além 

disso, entendi que o produto da análise dos pro-

cessos urbanos e cotidianos da Avenida Sete é a 

própria análise e desenvolvimento da metodolo-

gia de apreensão da cidade; a invenção da inves-

tigação da cidade e o entendimento que os des-

dobramentos dessa análise podem ser diversos, e 

sim, isso é arquitetura e urbanismo. 

O processo de análise da construção do espaço 

público Avenida Sete e os possíveis desdobra-

mentos desta análise, dentro e fora do lugar esco-

lhido como laboratório, são arquitetura e urbanis-

mo, desde que essas disciplinas sejam entendidas 

como que não somente realizem construções 

espaciais físicas, mas que também analisem, estu-
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dem e desenvolvam reflexões sobre os modos do 

ser humano de criar o seu próprio lugar, imaginar 

este lugar, ter a possibilidade de fabular e ter a sua 

prática cotidiana conectada a um espaço constru-

ído pelo conflito de muitas outras práticas, e não à 

uma realidade física imposta por um planejamen-

to urbano que seja ferramenta de mercado. Tendo 

a possibilidade de inventar o seu próprio caminho 

e soar como bem entende, e podendo ouvir a sua 

própria passada, o homem produz outros tipos 

de desdobramentos, como reflexões sobre esses 

modos de produção dos espaços hoje e futura-

mente. O desenvolvimento de uma metodologia 

para a análise dos modos de produção de cidade 

bem como suas edificações e demais cascas faz, 

portanto parte dessas disciplinas. 

Encerro este breve relato desta metodologia de 

apreensão e análise das cidades, como desenvol-

vimento de arquitetura e urbanismo, com o que 

disse arquiteto Lucien Kroll sobre o urbanismo e 

planejamento urbano: 

O urbanismo não deve se ocupar de funções: 

habitação, equipamentos, transporte; mas de 

processos: de migração, movimentos, desco-

bertas, da observação da paisagem movente, 

etc. O urbanismo não pode ser outra coisa que 

complexo, cuidadosamente e conscientemen-

te irracional nos seus motivos e metódico no 

seu movimento” (KROLL, 1996).

NOTAS

1 Trabalho final de graduação defendido na Faculdade de Ar-
quitetura da UFBA. Banca: Silvana Olivieri, Ariadne Morais, 
Thais Portela e Paola Berenstein Jacques (orientadora).

2 “Michel de Certeau chamou de ‘praticantes ordinários da ci-
dade’ (CERTEAU, 1994, p. 171) àqueles que experimentam a 

cidade, que a vivenciam de dentro ou ‘embaixo’, como ele diz, 
referindo-se ao contrário da visão aérea, do alto, dos urbanis-
tas através dos mapas.” (JACQUES, 2012)

3 “A cidade libera espaços lisos, que já não só os da organização 
mundial, mas os de um revide que combina o liso e o esbura-
cado, voltando-se contra a cidade: imensas favelas móveis, 
temporárias, de nômades e trogloditas, restos de metal e 
tecido, patchwork, que já nem sequer são afetados pelas 
estriagens do dinheiro, do trabalho ou da habitação. Uma 
miséria explosiva, que a cidade secreta, e que corresponderia 
à fórmula matemática de Thom: ‘um alisamento retroativo’. 
Força condensada, potencialidade de um revide?” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997) Seriam estas táticas destes outros agentes 
sociais, o que chamo de corpo de prova, uma resistência ou 
potencialidade de um revide à grandes estratégias norma-
tizadoras e subordinantes?

4 Felix Guattari e Suely Rolnik no texto “Cultura de massa” e 
singularidade explicam a cultura de massa como produtora 
de “indivíduos normalizados, articulados uns aos outros se-
gundo sistemas hierárquicos, sistemas de valores, sistemas 
de submissão-não sistemas de submissão visíveis e explícitos, 
como na etologia animal, ou como nas sociedades arcaicas ou 
pré-capitalistas, mas sistemas de submissão muito mais dis-
simulados”. Para Guattari e Rolnik no momento atual não há 
mais sistemas “interiorizados” ou internalizados” por uma certa 
ideia de que a subjetividade era algo a ser preenchido, mas sim 
uma produção de subjetividade dos indivíduos, uma produção 
de subjetividade social “que se pode encontrar em todos os 
níveis da produção e do consumo”. (GUATTARI; ROLNIK, 2010)
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