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Apresentação e objetivos 

A criação da Rede Urbanismo na Bahia, a urbBA[R[, tem por objetivo principal a  
constituição de um espaço colaborativo entre pesquisadores e pesquisadoras, através 
de grupos de pesquisa, de estudos e de extensão, que se dediquem a compreender as 
diversas problemáticas, movimentos, experiências, criações, disputas e conflitos 
vinculados ao território baiano, formando um quadro amplo da questão urbana em suas 
interfaces intrínsecas com o rural, o florestal, o digital. 

Com a formação da Rede, multidisciplinar por princípio, poderão ser potencializadas e 
articuladas práticas de pesquisa, ensino e extensão, realizadas por grupos já existentes 
ou que venham a se formar no Estado. A urbBA[R[ amplia, portanto, as possibilidades 
de troca de conhecimento entre seus membros, acumulado e em processo, bem como 
o desejável desenvolvimento de ações articuladas e conjuntas, em territórios 
reconhecidamente diferentes e complexos, dadas as suas dimensões. Na Bahia, são 417 
municípios ou 27 territórios de identidade, extremamente diversos em seus biomas, 
moradores, histórias e expressões culturais, características étnico-raciais, perfis 
econômicos, redes de conexão, morfologias, somente para citar poucos exemplos dessa 
heterogeneidade, por sua vez articulada e em interação permanente. 

A existência dessa Rede, além de coletivamente produzir conhecimento e reconhecer 
saberes outros, busca ampliar e manter laços com movimentos sociais, entidades e 
coletivos – urbanos, ambientais, culturais, identitários, digitais e outros – que se 
multiplicam Estado afora.  

Assim, a consolidação colaborativa da rede, possibilitará a interação com grupos sociais 
subalternizados e invisibilizados, alvos de violências de diversas ordens, dando-lhes voz 
e favorecendo seu protagonismo político através de instrumentos de luta e de 
estratégias e táticas de resistência na busca de uma cidadania plena. Poderá também vir 
a informar e pautar o relacionamento com órgãos públicos municipais, regionais e 
estaduais, mesmo federais, ligados às questões centrais de estudos e intervenções nas 
diversas territorialidades que se constituem no Estado.  No mesmo sentido, almeja-se 
uma interlocução com instituições de classe das diversas categorias profissionais 
envolvidas na pesquisa e nas múltiplas práticas laborais. Isso poderia abrir portas para 
as pesquisas e o fortalecimento e pactuação de intervenções na esfera pública, que 
tanto nos tem demandado no período atual. 
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O alcance institucional, social e político que alguns grupos de pesquisa já conseguem 
atingir por conta de seu trabalho engajado e consistência da produção poderá ser 
potencializado com a constituição da urbBA[R[, solidariamente estendido entre seus 
componentes e auxiliando na mobilização de atores em torno a um engajamento em 
lutas pelo direito à cidade, ao território, à justiça ambiental, à cidadania plena. 

A constituição da Rede se apresenta, ainda, como uma oportunidade de criação de 
sinergias e de condições para pensar e realizar processos de formação conjunta, tanto 
de estudantes da graduação e pós-graduação, quanto de coletivos e movimentos 
sociais. A urbBA[R[ pode, do mesmo modo, almejar desenvolver pesquisas coletivas que 
lancem olhares para questões centrais colocadas pelos diversos campos de 
conhecimento envolvidos, estimulando transdisciplinariedade e construção de 
interfaces na abordagem e compreensão dos objetos de trabalho, sejam eles grandes 
projetos desenvolvimentistas em curso e seus impactos, seja a alienação de bens 
públicos, sejam as interações entre processos de gestão, de produção e operação de 
informações e de acesso a elas. Derivam daí possibilidades de tornar mais complexa, 
múltipla e abrangente a produção de conhecimento, agregando saberes diversos e 
trazendo à esfera pública análises e interpretações sobre os espaços analógicos e digitais 
das cidades, dos campos e das florestas na Bahia, bem como seus entrelaçamentos e 
ambivalências. 

 

Breve Histórico da urbBA[R[ 

A urbBA[R[ pode ser entendida como um dos desdobramentos dos Seminários 
Urbanismo da Bahia – os urbBA[s] –, iniciados em 2011 pelo Grupo de Pesquisa Lugar 
Comum (PPGAU/FAUFBA).  

A ideia de uma Rede urbBA chegou a ser aventada na edição realizada em 2014, quando 
foram convidados para o evento diversos grupos de pesquisa em atuação na Bahia, o 
que gerou discussões importantes e descortinou possibilidades de interações para 
pensar o urbanismo e áreas afins como conceito e como prática no Estado. Já em 2015 
decidiu-se pela circulação e realização descentralizada dos urbBA[s] e, a partir daí, os 
eventos deixaram de ser sediados exclusivamente em Salvador e se interiorizaram (2016 
em Feira de Santana, 2018 em Vitória da Conquista e em 2020 em Ilhéus/Itabuna). 

Essa decisão teve um efeito positivo ao criar melhores condições de ampliação dos 
debates e provocações propostos inicialmente pelo Lugar Comum e pelas instituições 
que promovem e acolhem o evento. Ou seja, se ausculta e se publiciza o que se estuda, 
se discute e se produz nos diversos cursos, de graduação e de pós-graduação, de 
variadas áreas do conhecimento na Bahia. Essa iniciativa se mostrou bastante produtiva, 
ao agregar entidades, pesquisadores e estudantes, inclusive do ensino médio, com 
destaque para aqueles do interior do estado. Isso tem gerado uma dupla vantagem: a 
de expandir a possibilidade de participação em debates contemporâneos que envolvem 
estudos e intervenções nas cidades e nos territórios e, por outro lado, a de tornar mais 
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complexas as abordagens sobre a realidade urbana baiana, que deixa de estar centrada 
apenas em sua capital, abrangendo as cidades médias e pequenas, com seus respectivos 
distritos e povoados, e também suas urbanidades, ruralidades e florestas.  

A partir do urbBA[20], realizado na UFSB, no formato on-line, o tema da Rede Urbanismo 
na Bahia se revigora e a ideia de sua formação volta a ser vista como uma possibilidade 
frutífera, a partir da história já construída pelos urbBA[s] e pelo Lugar Comum. Ou seja, 
consolidar uma rede de grupos de pesquisa, de estudos e de extensão, fortalecendo e 
tornando permanentemente operativos os laços entre docentes, pesquisadores e 
estudantes a eles ligados, assim como outros agentes e coletivos sociais. 

 

Composição, estrutura e funcionamento da urbBA[R[ 

Compõem a Rede Urbanismo na Bahia grupos de pesquisa, de estudos e de extensão 
que manifestarem interesse em dela participar, nos moldes acima descritos de sua 
natureza e de seus objetivos.  

A criação da urbBA[R[ se dá a partir dos 13 grupos que participaram da reunião 
preparatória de setembro de 2021 (relacionados abaixo) e que com ela anuíram. 
Também podem se associar a esse movimento grupos que venham a participar da 
reunião de criação da Rede Urbanismo na Bahia que acontece no dia 05 de novembro 
de 2021, no âmbito do urbBA[21]. 

Outros grupos podem ainda vir a dela participar, por adesão voluntária, no momento 
anual da reunião da Rede, precedendo ou sucedendo os urbBA[s], que acontecem 
anualmente no mês de novembro.  

A estrutura da urbBA[R[ é simples e prevê, como ponto de partida, estabelecer uma 
coordenação, formada inicialmente por 5 pesquisadores: um do Lugar Comum e quatro 
outros ligados a outros grupos de pesquisa, distribuídos territorialmente, sendo um 
deles pertencente à entidade responsável pela organização dos próximos urbBA[s]. Essa 
coordenação tem a responsabilidade de manter a rede viva e de concretizar essa fértil 
iniciativa. Ela se renova a cada 3 anos e será escolhida em uma reunião da Rede. 

Prevê-se também a criação de uma plataforma digital, alimentada coletiva e 
periodicamente pelos membros da urbBA[R[. A ideia é que possa se constituir, no médio 
prazo, um banco de dados e informações oriundo de projetos de pesquisa e extensão, 
com sistema de busca cruzados por territórios, temas, áreas de conhecimento, período, 
conflitos, dentre outros, construindo pontes entre os grupos e a sociedade. Essa 
plataforma será hospedada inicialmente no ambiente digital da UFBA, através do Grupo 
de pesquisa Lugar Comum, que terá um de seus membros como referência para a sua 
construção e para a captação de recursos a ela necessária. É desejável que links 
recíprocos sejam estabelecidos com todos os membros aderentes à Rede. 
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Para além da reunião anual, é ainda desejável que a urbBA[R[ estabeleça encontros 

periódicos, a partir de um tema gerador a ser definido, pesquisado e debatido por seus 

membros. Poderão ser apresentados nesses encontros resultados de pesquisas e ações 

desenvolvidas, considerando a composição dos diversos grupos da Rede e a diversidade 

de temas e pesquisas em desenvolvimento. Esses encontros ampliam e potencializam o 

conhecimento sobre questões cruciais e ações em desenvolvimento no Estado, de forma 

geral.  

A urbBA[R[ tem um lugar assegurado quando da realização dos urbBA[s], os quais 

mantêm, em princípio, a circulação anual entre Salvador e demais cidades da Bahia e o 

lugar de interlocução do Lugar Comum, conquistado pelo trabalho de construção dos 

urbBA[s] desde 2011. Logo, os membros da Rede tanto poderão sediar o evento, com 

autonomia de concepção e encaminhamentos, quanto também se encarregar de 

auxiliar na divulgação do Seminário. Poderão ainda contribuir na construção e busca de 

perenização de uma política solidária de apoios para a manutenção da Rede urbBA, 

assim como para a realização dos urbBA[s] (material de divulgação, passagem, 

hospedagem e alimentação) com as quais as instituições anfitriãs não puderem vir a 

arcar, como já vem sendo realizado. 

Acreditando que a elaboração coletiva e crítica do conhecimento é mais que nunca 
necessária para a construção de alternativas societárias democráticas e justas, firmamos 
o presente documento de criação da Rede Urbanismo na Bahia, a urbBA[R[ e nos 
comprometemos com sua estruturação e potencialização. 

Salvador, 05 de novembro de 2021  
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LISTA DE GRUPOS DE PESQUISA E EXTENSÃO PARTICIPANTES DO PRÉ-ENCONTRO 
SETEMBRO 2021  

 

 Nome do grupo Área/Curso Instituição 

1. Cidades Políticas 
Arquitetura e 
Urbanismo 

UFBA 

2. 
Grupo de Estudos Étnicos e Raciais em 
Arquitetura e Urbanismo 

Arquitetura e 
Urbanismo 

UFBA 

3. Grupo de Estudos Corpo, Cidade e Território 
Arquitetura e 
Urbanismo 

UFBA 

4. Grupo de Estudos Margear 
Arquitetura e 
Urbanismo 

UFBA 

5. 
Grupo de Pesquisa DCidade – Processos 
Urbanos e Direito à Cidade 

Planejamento 
Urbano e 
Regional 

UCSAL  

6. 
Grupo de Pesquisa Direito, Territorialidade e 
Insurgência 

Direito UEFS 

7. 
Grupo de Pesquisa Estudos Avançados em 
Arquitetura e Urbanismo 

Arquitetura e 
Urbanismo 

IFBA - 
Barreiras 

8. 
Grupo de Pesquisa Geotecnologias, 
Educação e Contemporaneidade 

Educação UNEB 

9. 
Grupo de Pesquisa Gestão Democrática das 
Cidades 

Planejamento 
Urbano Regional 

UCSAL 

10. 
Grupo de Pesquisa Interdisciplinar em 
Mudanças Climáticas, Direito e Sociedade 

Interdisciplinar UFSB 

11. 
Grupo de Pesquisa Jornalismo, Cidade e 
Patrimônio Cultural 

Comunicação UESB 

12. Grupo de Pesquisa Lugar Comum 
Arquitetura e 
Urbanismo 

UFBA 

13. Grupo de Pesquisa Temporalidades Urbanas Letras UCSAL  

14. Laboratório Urbano 
Arquitetura e 
Urbanismo 

UFBA 

15. 
Núcleo de Estudos e Intervenções nas 
Cidades 

Interdisciplinar UFSB 

16. 
Observatório Milton Santos no Extremo Sul 
da Bahia 

Geografia IFBA 

 


