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                                                                                                                                                                        2.introdução 

 
 
Com este Trabalho Final de Graduação, dou continuidade a um processo de análise e produção de arquitetura e urbanismo que não 
considere apenas a avaliação de agentes hegemônicos e sua atuação no espaço urbano, bem como forças que se impõem dessa maneira 
enquanto produtoras de cidade. Um processo que se concentra na análise e produção de cidade a partir da experiência incorporada, da 
possibilidade de se inventar cidade sem que esta prática esteja ligada a uma materialidade, a um sistema de valores. A produção da cidade 
inestimável, a do cotidiano de cada um; a cidade da fábula, dos contos do ordinário, do comum, do infame.  A cidade que escapa às 
grandes estratégias e às movimentações financeiras mundiais num banco de praça, num jogo de dama, numa conversa de bar. A cidade que 
perverte o mercado internacional na transformação de tudo que é pátria em prateleira na rua. A cidade que precisa de arquitetura, de 
cascas, mas pode pensar também no que a constitui, na sua construção de outra maneira: 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. Por isso construo uma análise, narração e posteriormente desdobramentos dessa produção de cidade que só é possível na invenção da 
vida cotidiana. A produção de cidade a partir do conflito das práticas cotidianas que coexistem no espaço público, construído pelo dia-dia 
compartilhado; espaço de todos e pertencente a nenhum, sujeito a atravessamentos diversos, onde o conflito é a principal característica para 
se construir um comum, muitas vezes dessemelhante.  
 
Este processo começa no meu último ateliê da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, lecionado por 
Paola Berenstein Jacques e Eduardo Carvalho, cujo laboratório 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 conversas, jogos, encontros, etc.  
 
Alagados foi a primeira das descobertas que tive no exercício das disciplinas de arquitetura e urbanismo de como fazer junto, no dia-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 Alagados, que os macro-planejamentos que não contemplam as delicadas redes do cotidiano encaram a 
arquitetura e o urbanismo como disciplinas de imposição, sem levar em conta o que os praticantes ordinários da cidade, que a constroem 
todos os dias, têm a contribuir com estes campos de conhecimento. É importante que as tensões e conflitos do lugar sejam discutidas e 
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levantadas por seus praticantes, moradores e frequentadores. Trago à introdução deste trabalho a experiência em Alagados, pois foi a partir 
dele que tentei desenvolver um método de apreensão e análise das tensões; organização espacial e social dos seus espaços públicos de 
forma a também me envolver nos processos do lugar, me contaminar. Além de, a partir dessas análises, pensar uma proposição projetual 
para o lugar juntamente com os seus praticantes, como foi em Alagados, até certo ponto do processo. 
 
Esta, no entanto, não é e nem foi em Alagados, uma tarefa fácil. Primeiramente, porque éramos vistos como “estrangeiros” e inicialmente, 
não tínhamos penetração no cotidiano do bairro e não queríamos “extrair” dados de uma forma tradicional, como quantitativos, densidades, 
em suma, dados que os macro-planejamentos consideram relevantes para a composição de planejamentos urbanos. Queríamos entender 
certas operações do bairro e como os moradores se relacionavam com o espaço público. A vontade era de troca. Nossa equipe decidiu por 
jogar com os moradores, um jogo das memórias sobre afetos, o bairro e a cidade de Salvador, Nossa tática de troca, para levantar e discutir 
as tensões e conflitos de Alagados. Desejávamos fazer uma pesquisa que se distanciasse dos modelos usuais, que se interessasse pela 
subjetividade do Outro e não valorizasse apenas dados objetivos. O trabalho acabou por assumir também um lugar de afeto e 
atravessamentos diversos entre moradores e “estrangeiros”. 
 
Esses jogos das memórias resultaram em cartografias, gradientes de temperatura de cada conversa dos jogadores em Alagados, numa escala 
na qual o frio significava lugares cujo jogador evitava ao máximo e o quente significava lugares onde o jogador tinha maior afetividade para 
com o espaço. Cruzamos nossas cartografias com as intenções projetuais de grandes escritórios de arquitetura para Alagados e para a 
Península de Itapagipe, bem como intervenções urbanísticas governamentais e notamos que aquele tipo de planejamento de cima, de escala 
tão afastada da realidade, de uma construção de cidade de prancheta, nada tinha em comum com o que os moradores e frequentadores de 
Alagados nos relataram em jogos, conversas e brincadeiras.  
 
Depois de avaliarmos as cartografias, partimos para uma etapa do processo na qual realizamos o que chamamos de “Projetoação”. A 
primeira que conseguimos realizar aconteceu na área de maré de Alagados, região que foi apontada em todas as cartografias como evitada 
ao máximo e a questão da água foi apontada como fator de memória fundamental para o lugar. Decidimos fazer a ação num domingo de 
sol. Levamos duas piscinas infláveis e um caminhão pipa. Anteriormente, espalhamos panfletos pelo bairro para que os moradores de outras 
regiões de Alagados também participassem, penetrassem na área que era sempre mostrada nas cartografias como um lugar a se evitar ao 
máximo, um lugar sem trocas e mais ainda, os limites constituídos por memórias de medo e violência eram uma tensão reincidente nas 
cartografias. A construção da ação foi conjunta, muitas crianças, pais e moradores participaram, ajudaram a encher as piscinas, tomaram 
banho e, quando percebemos, a grande brincadeira tinha sido construída, elaborada e realizada por todos. As proposições projetuais, que 
seriam oriundas dos indicativos das cartografias e das ações “projetoação”, uma produção de cidade inventada pouco a pouco e 
coletivamente, foram pensadas a partir dessas ações que seriam fases de construção essenciais para uma produção de cidade em conjunto, 
numa de leitura do espaço urbano como espaço de jogo.
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Alagados foi um importante laboratório para que pudesse partir para a Avenida Sete de Setembro, localidade essencial e viva na memória 
dos habitantes da cidade de Salvador, espaço público tão complexo 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 produzir 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 corpo de prova da construção civil: um corpo 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 saber em construção 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 metodologia desenvolvida no processo de apreensão das tensões e conflitos que constituíam o bairro de Alagados foi construída portanto 
a partir de conversas; jogos onde se obtinha indicativos subjetivos que nos apontavam questões como limites dentro do bairro; cartografias 
oriundas desses indicativos extraídos dos jogos; ações que interferiam nesses limites e que eram resultantes dos indicativos dos jogos e 
proposições projetuais elaboradas pelo grupo que posteriormente deveriam ser discutidas com os moradores. Em Alagados a elaboração 
dessa metodologia fora muito mais fácil. Primeiramente porque as tensões que apareciam nos jogos, conversas e cartografias dialogavam 
mais entre si. Em segundo lugar, o bairro concentrava uma circulação mais frequente de pessoas: um bairro residencial e que por questões 
muito sérias de limites e trocas para com a cidade encontrávamos com mais frequência as pessoas com as quais jogávamos e 
conversávamos. Outro fator muito importante é que fomos “introduzidos” ao bairro pela associação de moradores, o que nos trouxe uma 
proximidade e fluxo mais livre muito maior com o cotidiano do bairro. Na Avenida Sete encontrei certas dificuldades para estabelecer esta 
metodologia: conversas e jogos; cartografias; ações e interferências e proposições projetuais discutidas com os seus praticantes. 
 
Posso fazer essa avaliação agora, com a análise concluída (não o processo de transformação da cidade), pois 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 da Estação da Lapa, do centro 
histórico e dos Vales do Canela e dos Barris, A Avenida Sete é espaço público de todos e pertencente a ninguém. A Avenida Sete é sede de 
sindicatos, como o Sindicato dos Bancários e do Movimento dos Sem Teto. 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 tem 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 diversificados 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 encontro dessas práticas e para a dissonância delas. Tentei ao longo do processo de análise da construção desse 
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espaço público tão vivo e diversificado estabelecer táticas de apreensão de indicadores subjetivos, realizei interferências no seu espaço 
público e também a partir de conversas elaborei uma proposição 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 então desenvolver uma organização do trabalho pautada sempre pelos encontros, cruzamentos e atravessamentos de praticantes 
ordinários da cidade. Sujeito e objeto que se misturam numa co-relação de construção; corpo e cidade. As tensões estudadas no trabalho 
giram em torno do processo de espetacularização das cidades contemporâneas, conceito desenvolvido por Paola Berenstein Jacques que 
observa o direcionamento das cidades urbanas contemporâneas a um modelo de gerenciamento empresarial e competitivo e a uma inserção 
destas num contexto internacional de grandes vencedoras, onde a cidade, o cotidiano e as práticas ordinárias passam por uma padronização 
e homogeneização articulados por grandes planejamentos formais e novos estados de ordem. No contexto urbano, a cidade passa por uma 
transformação radical de sua paisagem e de sua vida cotidiana, geralmente catalisada pela realização de um mega-evento, 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 cidades, os mesmos 
investidores já estão lucrando. O que acontece é que as mesmas empresas, numa articulação internacional, e não mais numa busca de 
soberania nacional, econômica ou cultural, criam uma soberania internacional de mercado, no que Felix Guattari chama de ”Capitalismo 
Mundial Integrado” (GUATTARI, 1981 apud ROLNIK, 1981). As cidades passam a ser geridas, planejadas e pensadas também como 
empresas, como podemos observar os planejamentos estratégicos para cidades como Barcelona e a intenção de muitos futuros gestores a 
implantar este tipo de gestão empresarial em Salvador, além dos próprios mega-eventos terem os seus planejamentos estratégicos para as 
cidades-sede.   
 
Os praticantes ordinários da cidade, dentro desse contexto observado, onde o espaço urbano comporta-se como um grande cenário de 
ações muito bem pré-definidas, tendem a ter seu cotidiano completamente afetado sem nenhum tipo de diálogo pelas intenções do mercado 
para o espaço urbano. É neste contexto de cidade: da 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 espaço urbano, ou mesmo podemos chamar de uma transformação 
metabolizada das cidades brasileiras; 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 inventadas 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 refere-se aos que experimentam a cidade, que desenvolvem uma vivência de dentro ou de uma perspectiva 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 
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mercado e inventando uma possibilidade de construção de cidade fora de um modelo que tenha pré-definido o desenvolvimento das 
cidades excluindo algum tipo de possibilidade. 
 
Foi num dos jogos de memória em Alagados, com Cíntia, que tomei decisão de trabalhar com a Avenida Sete. Uma das cartas era ela 
mesma, A Avenida Sete, e surgia como uma abordagem da conexão entre os lugares de Salvador e a memória dos moradores 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 
específica) respondeu: 

-A Avenida Sete? É a treva.  

Achei muito interessante e cômica a forma que Cíntia descreveu a Avenida Sete de Setembro, distrito de São Pedro. A treva cheia de gente e 
camelôs? Ou a treva de calçadas esburacadas e comércio transbordante? Não sabia bem o que era a treva para Cíntia, embora soubesse que 
ela frequentava uma feirinha de bairro em Alagados que era constituída por características muito semelhantes às que faziam da Avenida Sete 
atraente para mim, principalmente por ser feita de tantos encontros e histórias de pessoas de todos os lugares do bairro. Esse lugar em 
Alagados é a Feirinha da Travessa Jequitibá, um lugar permeável e sempre apontado como quente nas cartografias. É um lugar 
extremamente cheio, tumultuado mas aprazível e aconchegante, logo ali, ao lado do caótico trânsito do Largo do Tanque. 

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 transformadas em harmonias diversas que começo a tentar entender a produção da cidade 
daqueles praticantes ordinários urbanos. O lugar que é formado daquele jeito por ter o conflito da vida cotidiana e da várias práticas que ali 
coexistem como pedra fundamental de sua constituição. E como estudar a constituição de um espaço público como a Avenida Sete num 
contexto de cidade tão perigoso à Avenida que é tão particular, um imenso patchwork de intenções e desejos? Um lugar onde as camadas 
do tempo coexistem sem uma sucessão cronológica, 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 praticante 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 mundo 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 
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conflito e da negociação dessa transformação conjunta.  

Em busca dessa potencialidade de revide, dessa outra produção de cidade dos praticantes ordinários urbanos da Avenida Sete, procurei 
desenvolver 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 trabalho, seria este praticante da cidade que estendesse sua prática cotidiana à rua fisicamente e modificasse 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 
um territorialidade transitória na cidade. Essas conclusões no entanto, de agrupar todos as pessoas em um tipo de trabalhador, ou mesmo 
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 experiencio na Avenida Sete. Agrupar os trabalhadores da Avenida 
Sete só seria um tipo brando de setorização: aqueles que trabalham na rua, aqueles que não; aqueles que modificam a experiência urbana e 
aqueles que seguem a marcha das grandes estratégias. Uma visão objetivante e perigosa, já que a homogeneização das cidades se opera 
para todos, assim como uma “produção de subjetividade” (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 tentava rever a minha metodologia, 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 analisava neste 
processo, e chegamos à conclusão que a formação daquela ambiência e suas mobilidades tinham uma característica sobressalente que era 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 
Largo do relógio de São Pedro e a própria Praça da Piedade. No entanto, ainda não me bastava entender as características dessas 
ambiências, seriam só os fluxos as principais características da produção da vida cotidiana da Avenida Sete? Como elaboraria uma 
cartografia com indicadores subjetivos analisando somente os enigmas das mobilidades e da formação das suas ambiências? E o mais 
relevante para a avaliação do trabalho final de graduação, o que essas cartografias me apontariam como questões a serem resolvidas por 
uma solução arquitetônica, mesmo que no meu percurso de encontros já tinha sido desenganada por uma moradora, Eliana, que me disse 
que a Avenida Sete já era completamente urbanizada, que as suas questões eram outras? Teria de entender de que forma essas ambiências, a 
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construção desse espaço público era articulada, em como a negociação de tantas práticas cotidianas gerava múltiplas versões de Avenida 
Sete, manifestadas pelo diversificado uso do seu espaço. Procurava ainda amarrar o conceito “corpo de prova” e tentava agora analisar as 
características físicas dessas ambiências, para chegar nas suas articulações e conflitos. As características físicas que me concentrei dessas 
ambiências era a invenção do praticante ordinário urbano que de certa forma encontrava com a prática do  outro, o “corpo de prova” agora 
nesta etapa do trabalho seria esta dispositivo, a materialidade da ação, as “arquiteturas de gambiarra”. 

Procurando extrair questões para uma solução arquitetônica das soluções previamente inventadas na Avenida Sete, as “arquiteturas de 
gambiarra”, numa fase da metodologia do meu trabalho onde tentava reproduzir a etapa “Projetoação” em Alagados, realizei interferências 
no espaço público da Avenida Sete, numa oficina da 3ª Semana de Arquitetura da Faculdade de Arquitetura da UFBA. A oficina propunha 
uma reflexão sobre a transformação dos “fluxos e fixos” (SANTOS, ) bem como a transformação da corpografia dos praticantes ordinários 
urbanos. A partir disso, realizamos três interferências na Avenida Sete que faziam uma reflexão sobre a transformação 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 calçadas 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 intuito de se testar o dispositivo na cidade pensando essas táticas de 
subversão das grandes mudanças que acontecem em Salvador. Além de gerarem uma certa polêmica entre aqueles que já estabeleciam uma 
ordem de funcionamento de cada espaço na Avenida Sete, elas me apontaram que não seria através do dispositivo que entenderia a 
produção de cidade daqueles praticantes, não nessa materialidade nem mesmo na reprodução de suas invenções para ocupar o espaço 
urbano. A produção de cascas em série já é um movimento muito praticado pelo setor imobiliário, inclusive quando o interessa, 
reproduzindo uma forma “precária” de construção. Além disso, essa etapa do processo me apontou que interferências no espaço urbano são 
bem vindas quando construídas junto, não somente com aqueles que propõem mas também com aqueles 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 indicador onde enxergasse uma possível intervenção 
arquitetônica, a construção de uma casca para alguma finalidade. Se até essas interferências foram negociadas no espaço público, o que eu 
poderia trazer mais para um espaço que se constrói a partir 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 maneira que não a generalizada. O que gera cada invólucro, 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 
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conflitos do cotidiano; teria de voltar às ruas e entender algumas partes deste imenso patchwork de práticas e sentidos, procurando me 
aprofundar em poucas e observar como cada peça dessa, cada retalho, poderia mudar também a produção de cidade dessa arquiteta e 
urbanista, pensando não somente na arquitetura nem mesmo nas resposta óbvias do planejamento urbano. Primeiramente voltaria à Avenida 
Sete para trocar com outros e não tentar entender, mas ser atravessada pelas questões e conflitos dos praticantes ordinários urbanos da 
Avenida Sete para talvez transmiti-los de uma outra forma.  

Para esta nova fase do conceito que amarrava “corpo de prova”, ainda tangenciada pela experiência em Alagados, passei um período 
tentando inventar uma tática de aproximação e troca para com os praticantes da Avenida Sete. Tentei elaborar um jogo, onde as peças 
seriam elementos que identificava visualmente como constituintes daquele lugar, como os camelôs, praças, aposentados, calçadas, 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, alguém disposto e principalmente não procurar estabelecer diferenciação entre os praticantes da 
Avenida Sete, nem mesmo enxergar aquele diferente de mim como um “exótico” ou o símbolo da resistência contra os processos de 
espetacularização das cidades. Pelo contrário, tentaria entender cada construção de cidade particularmente, como cada praticante constrói 
um pedacinho da Avenida Sete e devido a isso, juntamente com outros, produz uma cidade que perverte o direcionamento 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 incorporada e fabulada pelo praticante ordinário urbano, de forma que potencializasse essa produção de cidade a partir da invenção 
do cotidiano, da vida que se inventa a partir do imprevisto. Encontrei Dannaive, um pedinte da Avenida Sete, perto da Igreja do Rosário. 
Comecei perguntando a ele o que fazia o seu cotidiano mais fácil ou difícil e nada me disse ele sobre a constituição física ou mesmo da 
ambiência do lugar. Dannaive me contou da sua vida, da sua vinda para Salvador, pois era francês e há muito tempo veio para a Bahia e ia 
para a Avenida Sete todos os dias porque tinha uma boa relação com todos, se sentia parte do lugar pois ajudava alguns e era ajudado, 
conhecia muitas pessoas ali, só não a frequentava à noite, pois era escura demais. Dannaive, 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 Sete. Como poderia 
cartografar objetivamente algum indicador de cidade senão entendesse outros estratos de sua existência? Entendi que mesmo baseando-me 
na metodologia adotada na apreensão das tensões do bairro de Alagados, num momento de 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 virtualidade 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. 
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Teria de narrar essas diferentes Avenidas Sete. Ser um cartográfo, de uma maneira, como diz Suely Rolnik  “antropófago: vive de expropriar, 
se apropriar, devorar e desovar, transvalorado” (ROLNIK,1989). Teria de ativar um estado de “corpo vibrátil” (ROLNIK,1989) para absorver 
matérias de qualquer procedência quando estivesse narrando essas experiências urbanas.  
 

“Para isso, o cartógrafo absorve matérias de qualquer procedência. Não tem o menor racismo de 
frequência, linguagem ou estilo. Tudo o que der língua para os movimentos do desejo, tudo o que servir 
para cunhar matéria de expressão e criar sentido, para ele é bem-vindo. Todas as entradas são boas, 
desde que as saídas 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 antropofágicas: fabulações das ruas que encontrei no fazer cotidiano destes 
praticantes, como esta potencialidade 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 desejo do Outro. Tratar as cartografias das práticas cotidianas daqueles que as sediam na 
Avenida Sete de forma particular e dessemelhante foi uma escolha de potencializar ainda mais o que buscava: pequenos agenciamentos de 
um “todo” (uma produção de subjetividade em massa) num desenvolvimento muito particular de vida em contraponto a essa visão de todo. 
Foi entender que nesse espaço tão trabalhado e que já passou por diversas intervenções urbanísticas, as pequenas partes fazem uma 
diversificada colcha de retalhos e que o mais forte 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, de calor, na memória e no dia-dia de seus habitantes. Entender que as diversas 
virtualidades e ficções podem coexistir e inventar 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 cada versão dessa compõe essa colcha de retalhos urbana. Os desdobramentos disso foram as narrativas de 
“naturezas” muito particulares, que para mim são a leitura daquela construção de espaço muito particular através do corpo e da vida 
cotidiana 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 óbvio, seguindo a metodologia adotada em Alagados e que me tangenciava aqui, seria gerar uma proposição projetual de 
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mais atravessamentos, a invenção de um lugar que gerasse mais caminhos, um apanhado 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 antropofágicas, peças importantes para o cotidiano de cada um que foram aparecendo em 
suas cartografias. Elementos que acabaram por configurar um partido para um mobiliário urbano, como por exemplo 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 públicos, queixa constante da maioria das pessoas.  Essa intenção projetual, fase que considerava natural da 
metodologia, apresentada na pré-banca do trabalho, no entanto, foi apontada como uma “solução” que não potencializava o que se 
enxergava 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 proposição projetual bem como um plano urbanístico 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 Avenida Sete com outros lugares da cidade que estão perdendo, na sua produção dos 
espaços, o conflito como a pedra fundamental dessa construção. Expandir essas existências (que são a potencialidade de revide) para outras 
localidades da cidade, cruzando-as também no campo fabulatório, na ficção, problematizando ainda mais a questão da espetacularização 
das cidades contemporâneas e uma homogeneização das práticas cotidianas. As corpografias (co-relação de construção entre corpo e 
cidade) desses praticantes ordinários da cidade, sobre os quais construí as narrativas antropofágicas, 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 potencialidade de revide através 
da invenção, criando fábulas de cidade onde as tensões e conflitos não estão apaziguadas. Através das animações, procuro espalhar a 
Avenida Sete por Salvador, virtualmente, e expandir o sentido de que outro tipo de produção de cidade é possível, no fazer cotidiano e nos 
campos de arquitetura e urbanismo. Trabalhar na contraprodução de subjetividade, inventando a possibilidade de outras possibilidades de 
fazer cidade. Inclusive na linguagem escolhida para se pensar cidade. Entendi que não conseguiria trabalhar na contramão dos processos 
hegemônicos se escolhesse mais uma vez uma linguagem 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 transformação 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 um “padrão” para todos os cruzamentos pois dentro da metodologia tornou-se uma forma de escoamento dessas problematizações. 
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Após elaborar esses cruzamentos, invenções de cenários possíveis, entendo que uma proposição projetual para a Avenida Sete, depois de 
um processo de apreensão daquela produção de cidade do dia-dia da Avenida, partindo do corpo e nas práticas cotidianas dos praticantes 
ordinários da rua seria um “produto” pouco potente dessa investigação. Primeiramente porque interferir na Avenida Sete de Setembro, a 
partir de um planejamento urbano, seria algo que deveria ser construído junto, com os seus praticantes, e além de não me haver tempo 
hábil para tal, mesmo enxergando as “carências” do lugar, de alguma natureza estrutural para toda aquela movimentação se dar daquela 
maneira, 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 espaço. 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 sedia neles os seus processos de vida. Além disso, entendi que o 
produto da análise dos processos urbanos e cotidianos da Avenida Sete é a própria análise e desenvolvimento da metodologia de apreensão 
da cidade; a invenção da investigação da cidade e o entendimento que os desdobramentos 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 desdobramentos desta análise, dentro e fora do lugar 
escolhido como laboratório, são arquitetura e urbanismo, desde que essas disciplinas sejam entendidas como ciências que não somente 
realizam construções espaciais físicas, mas que também analisam, estudam e desenvolvem reflexões sobre os modos do ser humano de criar 
o seu próprio lugar, imaginar este lugar, ter a possibilidade de fabular e não ter a sua prática cotidiana amarrada a uma realidade física 
imposta por um planejamento 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 futuramente. 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 ciências.  

Começo aqui a narração dessa metodologia de apreensão e análise das cidades, como desenvolvimento de arquitetura e urbanismo, com o 
que disse arquiteto Lucien Kroll sobre essas ciências e o seu desenvolvimento:   

 
“O urbanismo não deve se ocupar de funções: habitação, equipamentos, transporte; mas de 
processos: de migração, movimentos, descobertas, da observação da paisagem movente, etc. O 
urbanismo não pode ser outra coisa que complexo, cuidadosamente e conscientemente 
irracional nos seus motivos e metódico no seu movimento” (KROLL, 1996). 
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                                                                                                                                                            3.movimentoEobjeto  

 
passadas: 

 
Cildo Meireles: Um sutil ato de malabarismo 

 
por Ronaldo Brito 

(originalmente publicado no Jornal “Opinião”, em 24 de outubro de 1975) 
 

 
 

Digamos que eu chame de espaço todos os mecanismos da vida. O espaço não é apenas o lugar onde as 
pessoas estão, mas algo ativo e envolvente. O espaço, como imagino, exclui a possibilidade da existência 
de um observador isento, que domina o mundo com o seu olhar. Ele implica a participação. Toda a minha 
atuação como trabalhador de arte está orientada por essa ideia: a de que não existe um observador, mas 
um sujeito que está no meio de um processo de pensamento, que deve acompanhar esse processo, vivê-lo, 
manipulá-lo, e não somente observá-lo. O que seria impossível, aliás. A hipótese de trabalho de arte 
tradicional - a arte como objeto de uma pura contemplação - é evidentemente equivocada.” (MEIRELES, 
1975 apud BRITO, 2009) 

 
 
Isto aqui é uma invenção de um pensamento sobre o espaço urbano. Invenção que vem a partir da minha passada, esta que se amplia no 
espaço a partir do momento que o modifica, que traça com ele uma relação de, a partir do mesmo, mudar-se também. Vou chamar, por 
enquanto, de passada o movimento que exerço no espaço, porque este me enche de desejo de cidade. A passada me faz querer descobrir 
mais, fabular, me deixar divagar a cada esquina que dobro, a cada encontro que posso ter por cruzar as ruas da cidade. Esta minha 
invenção, que é percurso, vai com a passada. 
 
Fui percebendo que esta passada, na verdade, é uma construção (por uma troca assimétrica com o Outro) do espaço, através de 
agenciamentos do desejo - o meu desejo de me encher de cidade, de experimentar em sensação as mais diversas trocas que nela se 
edificam e que a edificam também. E por esses caminhos fui percebendo que o espaço muito tem força em estruturar este desejo, ou 
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esvaziá-lo. Hoje, posso discernir os espaços que me enchem de desejo, os que me tiram o chão; ou aqueles que inibem a minha capacidade 
de desdobrá-los em muitas outras histórias, que me delimitam as passadas por seus caminhos, por suas chegadas e partidas. Percebi que 
para mim, o que enche um espaço de desejo são as várias outras passadas, aquelas que conseguem escapar a uma marcha determinada, a 
um consenso de passo. Um espaço que me enche de desejo portanto é aquele construído por muitas passadas, edificado pelo conflito dos 
diversos caminhos que ali se cruzam. 
 
Pensando mais sobre a minha relação com o espaço urbano, sobre o desenvolvimento do meu saber de arquiteta urbanista e habitante da 
Salvador de 2012, desviei o olhar do espaço físico para mais atentamente entender o porquê deste esvaziamento de possibilidade de 
fabulação. Acabei por achar um igual sem fim de espaços que são produzidos por práticas, como diz Drummond, “igualíssimas” 
(ANDRADE, 2002) - um repertório de fazeres prêt-à-porter - e percebi como é tentador seguir as marchas num caminho traçado por 
movimentos tão determinantes. A transformação das passadas tornou-se paródia, reprodução. Uma obrigação de ouvirmos todos os passos 
soarem os mesmos em todos os lugares. 
 
Há, porém, aqueles que destoam dessas marchas determinantes, que negociam suas práticas e ações no espaço urbano. O trabalho aborda a 
atuação das várias marchas que tangenciam a construção do espaço urbano e da vida a uma homogeneização e as mais diversas passadas 
que seguem fora deste tom, que surgem como notas perdidas em caminhos que por vezes não posso enxergar e pelos quais sigo, por 
precisar fabular na cidade. 
 
É através da minha passada que transformo o espaço urbano, o conheço, o modifico e o faço parte de mim. Foi na passada e num outro 
fazer, a costura, que me deparei com um lugar que já me faz parte: A Avenida Sete de Setembro, onde compro meus botões. A Avenida Sete 
é reta de percurso nada linear que, quando experienciado, devido às mais diversas apropriações de suas calçadas, vielas, transversais e 
largos, traz à tona nessa experiência a complexidade de uma cidade que vive tantas transformações, além de sediar o que a cidade já viveu 
e já foi no fazer cotidiano de seus “praticantes ordinários da cidade”1, por ser lugar também tão vivo na memória dos soteropolitanos. 
Resolvi entender a construção do espaço Avenida Sete de Setembro, no distrito de São Pedro, onde compro os meus botões e trapos, como a 
costura de um imenso patchwork de passadas, de práticas cotidianas; resolvi desconhecer a minha própria passada, que constrói a minha 
versão de Avenida Sete e ser atravessada por outras avenidas e as suas mais plurais versões de lugar, fazendo um intenso exercício de ouvir 
e ser ouvida pelo Outro, de inventar sem traduzir o que pode ser cidade também; o conto do praticante, a sua experiência urbana, as notas 
desgarradas das marchas determinantes.

                                            
1 “Michel de Certeau chamou de ‘praticantes ordinários da cidade’ (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 urbanistas através dos mapas.” (JACQUES, 2012) 



 

 23 

 
 
.                                                                                                                                                                  4.forçasEconflito  

 
marchas e movimentos: 

 
 
Procurando essas outras cidades inventadas por muitos outros passos, foi que encontrei pensamentos e conceitos que tencionam a atual 
homogeneização efetuada por determinados “agentes”2 das práticas cotidianas nas cidades contemporâneas. Alguns deles me chamaram a 
atenção, pois traziam a falsa sutileza desse processo, que por vezes parece natural, porém afeta o que nos é mais precioso enquanto fazer e 
enquanto fazer cidade: o cotidiano. Trago então aqui, conceitos que buscam entender esses “movimentos” de metabolização da produção 
de cidade, muitas vezes por um enquadramento dos espaços e, na sua maioria, por uma produção de modos de fazer da vida.  
 
Salvador, Barcelona, Rio de Janeiro, Londres e tantas outras cidades preparam-se ou já passaram por momentos de sediar grandes eventos e 
modificam radicalmente seus espaços e a sua dinâmica cotidiana através de leis e/ou outros dispositivos, principalmente aqueles que 
amarram as cidades a uma imagem identitária para entrar numa dinâmica de um mercado urbano internacional. Vejo que em Salvador, por 
exemplo, não se está criando uma nova ordem somente para receber um evento, no caso, a Copa do Mundo da FIFA de 2014, mas também 
para que a cidade consiga acompanhar o movimento atual da economia global. 
 
Neste contexto de cidades modelo, é que trago o conceito de “espetacularização das cidades contemporâneas” (JACQUES, 2006) de Paola 
Berenstein Jacques, que o define como o gerenciamento empresarial articulado pelos novos planejamentos urbanos que trazem à tona a 
crise da ideia de cidade, inserindo-nas num contexto internacional de competição empresarial através de uma culturalização de seus 
costumes, provocando em seus espaços um processo de “pastiche do espaço urbano” (JACQUES, 2006), uma homogeneização de 
paisagens, práticas e experiências. 
 
O processo de espetacularização das cidades contemporâneas, que como linhas no pensamento urbanístico possuem muitas denominações, 
como planejamento estratégico ou novo urbanismo (entre outros) tende a direcionar a cidade para um mesmo contexto internacional  

                                            
2 Para Ana Clara Torres Ribeiro, os agentes hegemônicos são representados por Estado; agências multilaterais e grandes corporações e a tensão entre local e lugar indica os limites de análises do 
território que só contemplem os mesmos. (RIBEIRO, 2011.) 
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geopolítico de cidades, através de um projeto em que esta, em sua totalidade, em aspectos materiais e imateriais (fundamentalmente) precisa 
estar e sentir-se “empenhada” a tal; encaminha-na para uma ascensão econômica em que a cidade possa vender o que a caracteriza como 
“produto exclusivo e de primeira qualidade”, dentro de uma renovação econômica que se deu início na segunda metade do século 
passado.3  
 
Esse “movimento” atual do capital acerca das cidades contemporâneas tem como um de seus objetivos vender a experiência urbana como 
produto da cidade, vender uma imagem, processo já outrora diagnosticado pelos situacionistas como o último empobrecimento da própria 
experiência urbana, onde o sujeito que ali habita é um ser alienado e não participante4. As cidades, então, se destacam neste já falado 
contexto internacional e vendem o seu valor imaterial além de agregar valores (quase sempre inalcançáveis à maioria de seus habitantes) ao 
seu patrimônio material, como centros urbanos e sítios históricos tombados por alguma instância governamental; lugares estes que viram 
grandes museus a céu aberto. O conceito de habitar passa a ser uma reduzida ideia de morar em condomínios privados e fechados ou 
prédios-fortalezas para os que podem pagar; bolsões de dormitórios da classe média, nos quais cada vez mais o cotidiano torna-se uma 
individualização da vida em pequenos apartamentos e, por fim, sobras periféricas que concentram a maioria da população urbana, que se 
desloca diariamente aos centros urbanos para estar conectada à dinamicidade urbana e, em boa parte, ao seu sustento. Os espaços públicos 
tendem a adquirir características físicas de espaços privados, tornando-se grandes shopping centers a céu aberto e a perder a sua principal 
característica constituinte: o conflito e a negociação como ferramenta de construção. 
 
Para Jacques, esse modelo de gerenciamento de cidade visa o turista internacional e não o habitante local, e daí os mesmos articuladores 
internacionais, grandes multinacionais, redes de hotéis e empreiteiras financiarem processos como os de gentrificação de centros urbanos e  
privatização de determinados territórios da cidade (JACQUES, 2006). O que é oferecido nesses tantos novos modelos urbanísticos é o 
mesmo: a cidade passa a ser uma metrópole privilegiada conectada às tendências da atualidade, integrante de uma rede internacional de 
vitoriosas, se adotar um plano estratégico que enfrentará os desafios da globalização de forma a abraçar as características locais, impulsionar 

                                            
3 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 segundo 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 dissimulados”.  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). 
4“A construção de situações começa após o desmoronamento moderno da noção de espetáculo. É fácil ver a que ponto está ligado á alienação do velho mundo o princípio característico do espetáculo: a 
não participação. Ao contrário, percebe-se como as melhores pesquisas revolucionárias na cultura tentaram romper a identificação psicológica do espectador com o herói, a fim de estimular esse 
espectador a agir, instigando suas capacidades para mudar a própria vida. A situação é feita de modo a ser vivida por seus construtores.” (DEBORD,1954 apud JACQUES, 2003) Pensamento urbano 
situacionista que baseia-se na construção de situações.  



 

 25 

uma cultura identitária do lugar, desde que estas estejam à venda e dentro de uma perspectiva de ordem e em um padrão internacional. Este 
é o funcionamento e direcionamento de gestão das cidades dentro do que Felix Guattari denomina “capitalismo mundial integrado - 
CMI”(GUATTARI, 1981 apud ROLNIK, 1981). 
 
Para tanto, em novos planos estratégicos, além de ser necessário criar uma imagem identitária de cada cidade, a fim de que esta seja 
vendida como produto (dentro de diversas estratégias, que vão desde criar grandes edificações projetadas pelos conhecidos arquitetos 
estrela como por exemplo, grandes museus de apreciação narcisista, a sediar megaeventos como feiras internacionais e eventos esportivos), 
há uma homogeneização das práticas cotidianas nessa grande rede de cidades. É como uma cidade que gera uma série de tipos de 
indivíduos, cada um muito especializado em seu fazer, na sua “tribo”, repetindo tipos de outras cidades que também estejam nessa “rede”. 
Os processos de gentrificação, culturalização e congelamento do que é movimento - algo que se transformaria conforme a própria 
realização da ação - tangenciam as relações sociais no espaço público, de forma a não respeitar o processo natural da vida; as 
transformações no território; os seus possíveis desdobramentos e as relações de comércio e trabalho que afetam os corpos dos praticantes 
ordinários da cidade, no que também transformam a paisagem urbana, seus “fixos” (SANTOS, 1988). 
 

O processo de espetacularização das cidades contemporâneas efetiva-se a partir da atualização das práticas cotidianas; através do acesso e 
do consumo de ferramentas e dispositivos para se exercer práticas como costume coletivo. É uma constante atualização do senso de 
propriedade e produção de subjetividade de indivíduos (e não sujeitos). É pensar a relação do que é constituinte da identidade dos 
indivíduos e da cidade pela posse de determinada mercadoria como consenso e ganho de territórios. Trata-se de uma supressão da 
singularidade em favor de uma identidade comum. Uma falsa aceitação de diversidades através de equipamentos culturais e institucionais 
que acaba por segregar grupos e modos de saber. Esse processo mostra-se excludente àqueles que não acessam estas ferramentas, os meios 
e dispositivos de comunicação e até o espaço urbano.  
 
A cidade de Salvador, por exemplo, cedeu muito de seu território às pistas de automóveis e seus espaços públicos estão sendo limitados a 
canteiros e “entrepistas.” Estamos assistindo os rios das avenidas de vale serem tampados em favor de um lazer urbano standard para serem 
transformados em lugares para equipamentos urbanos replicados, como é o caso do rio da Avenida Centenário e da Avenida Vasco da 
Gama. A população que não tem acesso ao automóvel e não o tem como meio de transporte em seu cotidiano (a qual não é minoria), vê 
suas práticas cotidianas literalmente cortadas por grandes avenidas e congestionamentos, sem nenhum tipo de argumentação, diálogo entre 
os seus costumes e as práticas que vêm sendo atualizadas com o desenvolvimento tecnológico. Não se trata de uma postura preservacionista 
de algum tipo de prática ou cultura, ou de um anti-desenvolvimentismo (até mesmo, porque, no caso supracitado, o transporte público de 
massa, no caso de Salvador, acompanha o movimento de transformar o espaço urbano em grandes vias para automóveis), mas de um 
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pensamento crítico sobre o apaziguamento dos conflitos entre as ações dos praticantes ordinários do espaço urbano; sobre a imposição de 
um poder de capital que transforma a cidade em nome de um progresso que nem sempre é sentido nos corpos da população que habita e 
experiencia a cidade, mesmo que o espetáculo se imponha de alguma forma para todos. É o que Lucien Kroll define como “urbanismo do 
totalitarismo: 

 
“Se relacionamos esses princípios aos procedimentos que geram o urbanismo, deveremos ver os habitantes como 
tomadores de decisão e jamais os técnicos, os especialistas ou os administradores. Estes estão lá apenas para “servir” 
aos habitantes através de seu saber e de sua organização, mas não podem decidir em seu lugar. Quando esses atores 
usurpam o direito dos habitantes de decidir o que lhes concerne e quando sua autoridade se apoia apenas em sua 
ideologia corporativista, ou em sua angustia de elaborar uma imagem de ordem social; e enfim, quando querem 
decidir sozinhos a totalidade da ação sem deixar que nenhuma cooperação se faça possível, então, isso se trata de 
totalistarismo.”  (KROLL, 1996) 

 
 
 É uma reflexão sobre cidade a partir das operações capitalistas em todo o mundo. Não se trata mais do controle ou soberania de uma nação 
sobre outra através da imposição de práticas ou cultura importada, mas sim uma uniformidade nas relações através desta produção de 
subjetividade coletiva, um igual sem fim que é muito diferente em seu acesso. 
 
O que escapa à marcha da homogeneização (processos no urbanismo, como estes novos gerenciamentos urbanos supracitados) são, então, 
sussurros de cidade. São passos que dentro deste contexto de apaziguamento criam harmonias diversas, procuram a não adaptação, pois 
sim, as coisas podem ser de outra forma. Tornam-se algo como collage. São por caminhos desses passos que seguirei procurando outras 
experiências na cidade, outros lugares inventados sem ao menos sairem do lugar.5 Por corpos que tenham encontrado táticas que escapam 
às grandes estratégias, que estejam implicados num fazer incorporado no cotidiano. São esses praticantes ordinários do espaço urbano, 
senhores de passadas em descompasso às marchas, que trazem em suas práticas cotidianas a “potencialidade de um revide”6. 
 

                                            
5 Deleuze e Guattari, em Mil Platôs, Vol. 5, no capítulo “o liso e o estriado” sobre a oposição simples entre o liso-estriado dizem que “em suma, o que distingue as viagens não é a qualidade objetiva 
dos lugares, nem a quantidade mensurável do movimento - nem algo que estaria unicamente no espírito - mas o modo de espacialização, a maneira de estar no espaço, de ser no espaço.” (DELEUZE; 
GUATTARI, 1997, p.189-190) 
6 “A cidade libera espaços lisos, que já não só os da organização mundial, mas os de um revide que combina o liso e o esburacado, 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 correspnderia 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 normatizadoras e subordinantes? 
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É curioso que agora na conclusão do processo (muito deste percurso que percorri fora não linear), assisto a abertura dos Jogos Olímpicos em 
Londres, cidade que morei há dois anos no bairro de Stratford, onde hoje jaz um grande centro olímpico que, quando o vi na televisão, me 
parecia igual a todos os outros e eu não saberia diferenciar uma imagem agora em Stratford ou uma em Pequim. Se falo aqui deste percurso 
de transformação das cidades contemporâneas que vêm sendo replicadas em sua paisagem e seu fazer é também porque senti que muito de 
minha memória naquele lugar, como a de muitos, fora ignorada em nome de um progresso que há tempos que aqueles que construíam o 
cotidiano do bairro não sentiam. Em vez de lindos parques como há tantos em Londres, em Stratford foi construído um shopping. O bairro é 
cortado por vias importantes para a cidade e rodeado por vias arteriais. A população pedia árvores. A prefeitura resolveu chamar um artista 
para construir árvores artificiais com folhas de titânio que custariam três milhões de libras (acredito que o estapafúrdio plano da arte pública 
não foi a diante). A poucas quadras de onde está o espetaculoso parque olímpico, as ruas de Stratford continuam sobrevivendo com muitos 
problemas urbanos e pouca atenção dos gestores da cidade, sem árvores e com congestionamentos em suas ruas sinuosas pelo intenso 
tráfego da cidade nessa zona urbana de borda. Nesse jogo de luz e escuridão, a visibilidade do lugar dá lugar à construção do dia-dia, todos 
os dias. É disso que se trata esta homogeneização das cidades. O praticante ordinário da cidade passa a ser um figurante em um imenso 
cenário de viver, rodeado por árvores artificiais e pouca sombra, endurecendo o corpo para encaixar-se à realidade da imagem. 
 
Havia, porém, na estação de metrô de Stratford, um senhor que lá passava os seus dias. e ele tinha uma simpática cachorrinha, Eve. Havia 
também índios peruanos que dançavam as mais variadas danças de um novo folclore inventado que posso chamar de “anglo-sul-
americano”, para ganhar seus trocados. Havia também os meninos baderneiros do bairro que mudavam a rua de configuração todos os dias, 
sempre me apresentando novidades assustadoras. É preciso, portanto, convocar as memórias que presentificam o cotidiano, o cotidiano das 
trocas, que fazem a cidade parte dos processos da vida e não de meros processos econômicos. Há sempre a potencialidade de um revide, se 
houver desejo de se descompassar. 
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.                                                                                                                                                           5.encontroEprocesso  

 
5.1 zizinho: 

 
 
Com estas questões sobre as cidades contemporâneas postas e, especificamente, sobre a cidade de Salvador, além de meu próprio interesse 
em trabalhar em um lugar que tanto conheço e do fato deste lugar, A Avenida Sete de Setembro, no distrito de São Pedro, ser construída por 
tantas e tantas passadas e do meu desejo de esbarrar-me com outras possibilidades de produção de cidade através dessas outras passadas, de 
um caminhar junto, o que pretendo com a elaboração deste processo é, primeiramente, desenvolvê-lo pensando numa ampliação do fazer 
dos campos de arquitetura e urbanismo. Ampliar no sentido de pensar a produção de cidade como processo, e não como objeto de 
configuração finalizada; de pensar arquitetura e urbanismo fora de uma relação saber-poder, onde eu, como arquiteta e urbanista devo 
determinar o que é melhor para o espaço urbano dentro de um planejamento desencarnado. Aqui prefiro entender arquitetura e urbanismo 
como produção de cidade em processo, ou processos, construídos e transformados como os contornos da própria pele daqueles que 
praticam o espaço urbano (no sentido de construí-lo no cotidiano) e junto com os mesmos. O praticante do espaço urbano é considerado o 
epicentro de várias possibilidades de análise, construção e diálogo entre as mais diversas esferas que corroboram para a produção de 
cidade.  
 
Este trabalho final de graduação é, portanto, dividido em etapas de encontros: todas as vezes que fui à Avenida Sete para construir o 
trabalho e descobrir outras Avenidas Setes, estes encontros configuravam-se como etapas de transformação da ideia principal que permeia o 
trabalho, e esta foi sendo modificada a cada Avenida Sete que eu topava por caminhar junto com esses outros praticantes do lugar. 
 
Queria com estas observações iniciais, me possibilitar uma mudança do olhar, enxergar as linhas de borda, imergir nos espaços por outros 
áditos fora de um ponto de observação que já me foi dado, ou mesmo desviar de entradas que já conheço, explorar um sentido outro de 
fazer cidade. Este estudo sobre a cidade, ou melhor, esta apreensão de um lugar tomando outros caminhos, como forma possível de fazer 
arquitetura e urbanismo a partir do Outro, neste trabalho, começa com seu Zizo. 
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Seu Zizo, ou Zizinho, como prefere ser chamado, é catador de material reciclável (ele prefere a denominação catador de lixo) e foi um dos 
primeiros interlocutores deste trabalho. A premissa da interlocução era conversar com pessoas que eu encontrasse a partir de uma 
caminhada pelo Largo do Campo Grande (início do distrito de São Pedro na Avenida Sete de Setembro) e pelo fato dessas traçarem seus 
percursos ali, discutir com eles a construção do lugar a partir do seu próprio corpo. Encontrei Seu Zizo na calçada em frente à descida do 
Vale do Canela e me chamou a atenção o enorme saco preto que ele vinha carregando nas costas. Pedi para tirar uma foto. Ele ficou muito 
contente, pois segundo ele, a “imagem” que carregava com o saco era muito negativa para as outras pessoas, era inédito alguém querer tirar 
uma foto sua. 
 
Seu Zizo me relatou que quando está catador de lixo, sua relação com a rua e com seus outros praticantes é muito difícil, “Uma vez estava 
em frente ao Passeio Público e uma menina para não cruzar comigo atravessou a rua e quase foi atropelada!” narrou ele. Zizinho falou 
sobre as relações que mantinha ali; onde comia, pois nem todos os lugares o permitiam entrar durante o dia, devido ao aspecto sujo de suas 
vestes pelo trabalho que realizava. Estabelecimentos onde podia ir ao banheiro, direito conquistado nas relações entre ele e amigos lojistas, 
já que é muito difícil achar um sanitário público nas redondezas.  
 
Comecei a perceber que Seu Zizo trazia para seu corpo o conflito da rua, a problematização das relações na cidade e a potência que estas 
questões adquiriam no seu cotidiano. Entendi que o não visto, além do saco preto (e, no entanto, ativado por ele) era o que procurava como 
escape a um ponto de vista pré-determinado, mas o que o saco de lixo e Seu Zizo trouxeram a mim num olhar meu objetivante também 
montavam a priori uma construção de cidade. A partir de Seu Zizo, comecei a entender que havia alguém (ou alguns) que edificavam estes 
conflitos no próprio corpo, dispunham de dispositivos que traziam uma proposição de cidade que se revelavam muito mais enquanto 
relação no cotidiano, tencionavam suas questões materiais e imateriais.  
 
Todas as fotos que tirei de Seu Zizo e das outras pessoas com as quais conversei neste dia queimaram (eram uma câmera de filme). Talvez o 
fato velado tenha sido fundamental para que eu não captasse um momento de Seu Zizo, mas sim me deixasse contaminar pelo encontro, 
que este escapasse a um olhar objetivante, sempre à procura de um instante que trouxesse em si a resposta de questionamentos sobre a 
dinâmica urbana. A falta da imagem de Seu Zizo foi o que me revelou que o encontro com aquele que faz o lugar e o contamina com os 
seus conflitos do cotidiano é que traz em si uma cidade não apaziguada, não homogênea em seus fazeres, de que mesmo no Largo do 
Campo Grande onde os guardas do município tendem a determinar onde os usuários da praça devem sentar, por onde andar e por vezes 
como esses devem agir (os guardas são pequeninos mantenedores das marchas) Seu Zizo passava e produzia cidade. Porque tudo aquilo era 
Seu Zizo no Campo Grande. E o Campo Grande era Seu Zizo no momento que ele passava ali também. 
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Seu Zizo então era o meu encontro com o corpo de prova, era o meu caminhar junto.  
 
A partir daí, ficou muito claro que deveria seguir outras passadas à procura daqueles que edificassem os conflitos da rua em seu próprio 
corpo e que os reverberassem com o seu fazer. Pessoas que transformassem a rua. Resolvi seguir Pela Avenida Sete até a Praça da Piedade 
em outras conversas, perguntando às pessoas que estavam ali o que fazia a Avenida Sete ser o que é, e as conversas foram sendo 
desdobradas em muitas outras Avenidas Setes.
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.                                                                                                                                                           5.encontroEprocesso  
 

5.2 diversas cidades: 
 
 
Fui atrás de outros praticantes da Avenida Sete, outros inventores de cidade, procurando diferenciar, primeiramente, aqueles que, como 
Zizinho, experienciavam a rua de uma forma diferente por tirarem o seu sustento e terem a sua prática cotidiana diretamente conectada à 
rua, além de estenderem essa prática cotidiana ao espaço urbano e àqueles que tinham a sua experiência urbana afetada por estes agentes 
modificadores das ambiências urbanas através da extensão do seu fazer (pedestres, passantes, vagantes). Segui do Largo do Campo Grande 
até a Praça da Piedade e ficou bastante evidente que a Avenida Sete possui extensão linear quando vista de uma perspectiva de cima, mas 
se torna um cheio de idas e vindas ao passo que se percorre a Avenida na escala um para um; nessa escala de percepção muitos desvios vão 
surgindo. Digo isso, pois percebi neste segundo momento de encontros que, de uma forma muito delicada, as práticas cotidianas de um e 
outro estão conectadas, vão transformando os percursos dos demais praticantes por simples localização geográfica (o fato de muitos 
praticantes da Avenida Sete estarem no meio das calçadas estendendo suas práticas cotidianas às passagens), por desvios e também por 
conexão entre essas práticas cotidianas. Por estar caminhando junto com algum outro praticante da Avenida Sete, de repente, estou em 
outro lugar dela, justamente por este ser afetado pelo fazer de outro agente modificador da cidade. E não preciso olhar para estes encontros 
com uma linearidade cronológica ou espacial para entender as conexões, melhor não, para que fique mais explícito ainda como um agente 
modificador do espaço está na Avenida Sete do outro. 
 
Foi assim, ao menos, que senti quando comecei a conversar com Eliane, que é camelô e tem uma barraquinha em frente ao Hotel da Bahia. 
Perguntei à Eliane o que ela achava que fazia a Avenida Sete o lugar que é, e de repente chegou Gláusia, que é moradora da rua do Banco 
dos Ingleses e que foi pegar uma caneta emprestada com a amiga. Gláusia se interessou pela pergunta cuja resposta tinha sido iniciada por 
uma Eliane descontente com o lugar sujo e violento, incomodada com o tráfico de drogas e com a própria condição de trabalhar ali todos os 
dias e que, mesmo assim, o que faz o lugar ser o que é, seria o intenso comércio do qual ela mesma participa. A amiga Gláusia me disse 
que era impossível responder a tal questão: como falar do que faz a Avenida Sete ser o que é sem saber qual esfera estava abordando? 
Disse-lhe que gostaria de saber quais os fatores que para ela compunham aquele lugar, mas Gláusia insistiu, então lhe revelei que 
perguntava tudo aquilo para elas, pois estava elaborando um trabalho para a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.  
 



 

 32 

 
 
Gláusia me pediu então que escrevesse no trabalho: 
 
-Escreva ai: a Avenida Sete já é urbanizada. O que ela precisa é de policiamento, que eu tô cansada de me sentir ameaçada aqui, e olhe que 
eu sou moradora há mais de vinte anos. Oito horas da noite eu não uso mais a rua. A Avenida Sete é o comércio para a cidade toda e centro 
histórico, é importante. Olhe em volta, aqui não tem polícia! 
 
Recado dado ao trabalho, o próximo encontro que gostaria de narrar aqui é justamente com um policial, que estava a pouco menos de 
cinquenta metros de Eliane e Gláusia, na mesma calçada, conversando com mais cinco policiais que faziam a segurança na rua. 
 
O PM Alessandro Barbosa foi extremamente atencioso e educado e rapidamente me esclareceu que, apesar de trabalhar no trecho Campo 
Grande-Quartel dos Aflitos, não era onipresente e que para ele o que faz a sua Avenida Sete seria a construção de boas relações e 
aproximação tanto com lojistas e camelôs, quanto com moradores de rua e demais praticantes da Avenida Sete. Ele diz não conseguir 
resolver tudo, no entanto, a aproximação com esses diversos agentes modificadores do espaço urbano seria a sua tática para a perpetuação 
de seu fazer de uma forma mais harmônica na Avenida. O PM Barbosa também fez questão de afirmar que a presença dele ali é importante 
para que haja um certo “controle de ânimos” na hora em que as territorialidades das diversas apropriações da rua entram em conflito. É 
necessário proteger o morador de rua dos camelôs e dos demais, porque nem todos os moradores de rua para ele são usuários de drogas e 
geralmente são mal quistos, principalmente se estão na porta de algum estabelecimento ou no ponto de algum ambulante. O PM Alessandro  
Barbosa também me contou que tem de atenuar a disputa entre camelôs, entre homens-placa que disputam o ponto para propaganda, etc.  
o PM Barbosa prefere de antemão conhecer a situação, e isso ele faz conhecendo as pessoas que, como ele, trabalham ali. Manter uma boa 
relação, mas escapar da dependência do comerciante, por exemplo, que por prevenção, prefere que o policial fique na porta de seu 
estabelecimento. Ele também deixou evidente que a sua farda, extensão do seu fazer, mais do que isso, do que representa, a autoridade e 
controle, faz muita diferença quando ele está também dialogando com as demais práticas cotidianas na Avenida Sete de Setembro. 
 
A farda do PM Barbosa me leva à próxima conversa. Foi com uma mulher que aparentemente era baiana de acarajé. Florisséia estava 
vestida a caráter não para vender deliciosos bolinhos, mas sim para arrecadar dinheiro para a Festa de São Roque da Igreja que ela 
frequentava, que não ficava na Avenida Sete. No entanto era terça-feira e às terças as igrejas dos arredores da Praça da Piedade, onde a 
encontrei, distribuem donativos (a terça dos donativos) fato que torna as atividades religiosas e filantrópicas muito mais intensas. Este caráter 
múltiplo dos fazeres e acontecimentos na Avenida Sete é o que faz este lugar, para Florisséia, ser o que é. 
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Anderson, estudante universitário de antropologia que encontrei no ponto de ônibus em frente ao Hotel da Bahia também compartilha da 
opinião de Florisséia: A Avenida Sete é o lugar que é pela combinação de coisas que acontecem ali. Não só os acontecimentos, as práticas 
cotidianas, mas também as pessoas que trafegam na Avenida Sete, como ele que passa ali para pegar o transporte diariamente. Anderson se 
considera parte constituinte da multidão que atravessa a Avenida Sete todos os dias, compondo o lugar “como pedestre. Essa multidão vai 
dos comerciantes aos moradores de rua, e passa por mim também.”  
 
Ele acredita que a Avenida é como “um dos orgãos vitais da cidade. Eu não diria o coração, mas talvez os pulmões. Ela dá vida à cidade, dá 
movimento, é um lugar de potencialidade. A construção histórica é responsável por isso e , como estudante de antropologia, acredito que 
muito do uso intenso da Avenida Sete vem da ocupação histórica dela. O comércio é uma ocupação culturalmente histórica, e as pessoas 
adaptaram-se a ela. As pessoas se adaptaram a este lugar. Sem as pessoas, o lugar não rolaria. É uma combinação.” 
 
Quando perguntei a Bob Baiano sobre a sua Avenida Sete, ele me trouxe a Conjuração Baiana; a Revolta dos Malês; a Revolta de Búzios; 
me trouxe os enforcamentos na Praça da Piedade, onde ele ancora diariamente um carrinho-mesa para vender livros, discos e pequenos 
contos sobre a história baiana entre outras conversas. Bob é quase uma instalação, e está fazendo história, faz parte do Movimento de 
Ocupação Cultural, onde havia o Movimento Poetas da Praça, que há tanto tempo ancora palavras ali. Aproximei-me dele por praticamente 
não suportar a altura do som de seu carrinho. Queria entender o por quê da tamanha expansividade no seu fazer, a sua territorialidade era 
muito extensa. Bob delimita o perímetro de sua ação (para um desavisado, seria somente com este artifício) com as músicas que toca. 
Durante a primeira conversa que tive com ele, fui percebendo que as músicas que Bob toca são faróis para que outras Avenidas Setes ali 
ancorem, lugares que já existiram e que passam a existir novamente na prática daqueles que sentam e ouvem as canções. Num possível 
encontro de uns que já não se viam havia tempo e que foi possível pelo guia sonoro Bob.  
 
Possivelmente, sem perceber o meu “interesse náutico” no seu fazer, Bob me disse que um fator muito importante para a constituição da 
Avenida Sete de hoje é o número de ambulantes, a falta de emprego formal para os mesmos, a falta de lugar para os pedestres circularem, o 
grande número de pessoas que trafegam ali (e que praticamente dobra às terças-feiras) e que ele não se sente compondo a Avenida Sete: ele 
é parte da Avenida. 
 
Ainda dentro do perímetro sonoro de Bob, sentei-me para descansar ao lado de um aposentado, num dos bancos centrais da Piedade. 
Perguntei se poderia acender um cigarro ao seu lado, ele me disse que ficasse à vontade. Depois de um tempo me apresentei. Ele também. 
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Ele era Sandoval, aposentado (fora agricultor) e ouvia a música que Bob tocava. Perguntei a Sandoval se poderia fazer algumas perguntas a 
ele, já que estávamos ali. Ele me respondeu que sim e começamos a conversar. 
 
Sandoval era um naufrágio da Avenida Sete do passado sentado no presente, transformando a Avenida Sete de hoje. Ele é a memória do 
antigo charme da Avenida Sete, do glamour da Rua Chile. Trabalhou também na Baixa dos Sapateiros e lamenta ver o centro da cidade tão 
pouco parecido com o que carrega dentro de si e culpa os shopping centers pela “decadência atual” da sua Avenida. Ele me disse que por 
não ter para onde ir, vem para a Piedade todos os dias até hoje. No passado, ele trabalhava aqui, vinha nos cafés, nas livrarias. Hoje ele fica 
somente na praça, às vezes vai a algum bar com um amigo, mas viveu em outra época. Sandoval disse gostar das grades da Praça que foram 
postas na última reforma, no entanto, lamenta o fato de que, por causa dela, os casais de namorados não vêm mais à praça trocar juras de 
amor. Desta Avenida Sete, Sandoval diz não fazer parte. Não conhece ninguém, a sua velha turma se foi. No banco da Piedade, na música 
de Bob, Sandoval continua a frequentar os cafés, as famosas livrarias e a gozar do antigo charme incólume da sua Avenida Sete de quarenta 
anos atrás. 
 
Seu Saturnino também é outro que não pertence à Avenida Sete atual. Vendedor ambulante licenciado, Seu Saturnino prefere estar na 
Avenida a ficar em casa sem fazer nada. A sua banca fica numa transversal da Avenida com a Rua Carlos Gomes. Na Avenida Sete que ele 
está, esta de agora não o afeta, não o causa nada. Ele toma muita precaução para que isto não aconteça. Mas está lá, todos os dias 
exercendo o seu fazer numa transversal da Avenida. 
 
Tainá, outra precavida, trabalhava como mulher-placa fazendo propaganda de uma ótica em frente ao Colégio Nossa Senhora das Mercês. 
Tainá me disse que a sua Avenida Sete é o comércio e a cumplicidade que tem com os lojistas, com os outros trabalhadores da rua para que 
coisas simples do cotidiano aconteçam, como ir ao banheiro, almoçar, descansar, etc. Tainá pouco fala, mas fala muito com a rua, sua 
principal companheira do dia todo, todos os dias. 
 
Flávia, pedestre atenta da Avenida Sete, usa da tática “agarrar-se à bolsa” para caminhar nas ruas da Avenida Sete. Toma muito cuidado 
para não se machucar, como Seu Saturnino, mas acredita, como Bob, que é parte do lugar. Afirma, como Eliane, que o comércio 
diversificado e utilizado por um grande número de pessoas de variadas classes sociais também é um fator determinante para a Avenida 
possuir tais contornos e, como Anderson, estava ali de passagem. 
 
Depois destas conversas, fui percebendo na Avenida Sete, um forte sentido do que a faz e a compõe, conectado à vida cotidiana dos seus 
praticantes, uma memória do lugar inscrita num fazer cotidiano e uma noção de pertencimento ao mesmo, diretamente ligada a estes 
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fazeres e a como estes estão interligados. Pude perceber também que aqueles que praticavam a rua, principalmente com invenções, 
“arquiteturas de gambiarra” e aqueles que se sentem afetados por estas invenções acabam por produzir outros sentidos de cidade na 
Avenida Sete que não os do planejamento urbano formal, o oficializado. É o planejamento do corpo, a adaptação e a memória inscrita no 
fazer que constrói a Avenida Sete que percebo e as outras (Avenidas Setes) que conheci um pouco através dessas conversas. São as relações 
entre estas diversas ocupações da rua, suas extensões, sua materialidade, o corpo de prova.
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                                                                                                                                                           6.práticasEambiências  

 
enigmas sensíveis das mobilidades urbanas contemporâneas 

 
 

Quando iniciei o processo de tentar apreender a cidade através de agentes que moldassem o espaço urbano em um sentido de escape a 
uma ordem hegemônica, procurei um lugar em Salvador que fosse previamente regrado por uma anti-ordem, por reviravolta de sentidos na 
cidade. Por minhas passadas acabei me esbarrando com a Avenida Sete de Setembro, o trecho Avenida Sete, distrito de São Pedro, espaço 
público que vira qualquer coisa: é calçada, praça, loja, posto médico, casa, restaurante, cidade. Vira tudo isso pela apropriação que os 
sujeitos fazem da sua calçada, da rua, dos becos. 
 
A Avenida Sete de Setembro começa/termina na Praia do Porto da Barra. De lá até a Praça Castro Alves, ela se divide para se transformar em 
muitas. Em seus (aproximados) seis quilômetros de extensão há praia urbana; moradias diversificadas; uma topografia muito diferenciada de 
trecho a trecho; mansões, fortes e fortalezas; igrejas e mosteiros; praças; largos; teatros; um comércio extremamente diversificado; enfim, 
segundo Milton Santos, o centro da cidade do Salvador seria “uma verdadeira síntese, pois reflete, ao mesmo tempo, as formas atuais de 
vida da região da cidade e o passado.” (SANTOS, 1959) 
 
No ano de 2011, quando participei das oficinas da pesquisa do laboratório francês CRESSON juntamente com o Laboratório Urbano do 
PPG-AU UFBA sobre espaço e território (o recorte específico desta pesquisa em que estive tratava dos enigmas sensíveis das mobilidades 
urbanas contemporâneas - LES ÉNIGMES SENSIBLES DES MOBILITÉS URBAINES CONTEMPORAINES), fiz, juntamente com o grupo do 
qual participei, um estudo sobre a Avenida Sete de Setembro (lugar escolhido como laboratório do ateliê 5 coordenado por Paola Berenstein 
Jacques e Eduardo Carvalho) que abordava as ambiências de trechos específicos da mesma. Estudamos os trechos da praia do Porto da Barra 
e da Praça da Piedade e arredores.  
 
Começamos pelo Porto da Barra. Fizemos percursos à noite e durante o dia, e a partir destes percursos, conversas e observações das práticas 
realizadas na praia e em seus arredores, chegamos à conclusão de que havia faixas de ambiências (estas identificadas por suas 
características físicas, práticas predominantes, cheiros, sons, luz entre outros fatores) classificadas em:  
1.predominantes que se expandem e contaminam as demais;  
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2.outras que seriam de transição, espaços permeáveis entre duas faixas predominantes e possuem ambiências condicionadas à essas faixas 
de predominâncias; 
3.e faixas ressoantes, espaços que são contaminados por faixas predominantes e adquirem algumas de suas características. 
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1.Cartografia com faixas de ambiência na praia do Porto da Barra. Os números representam a ordem dos lugares na caminhada do grupo. As faixas predominantes foram 
identificadas na praia (areia), na calçada oposta ao calçadão e na praça interna da praia. As faixas de transição são o calçadão e a rua do restaurante Austro-Húngaro. A 
faixa ressoante é um beco onde fica uma pequena vila de moradores do Porto da Barra.   
 

                                                                                                                     
2.Cartografia com faixas de ambiência na praia do Porto da Barra e gráfico que evidencia a alteração das ambiências nas faixas de transição. Durante o dia as faixas de 
transição tendem a adquirir características da faixa predominante praia e durante a noite a primeira faixa de transição tende à características da faixa predominante calçada 
oposta e a conseguinte da praça. 
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Na Piedade, determinamos que a cartografia do nosso percurso e do estudo das ambiências seria marcado pela intensidade de fluxo dos 
usuários no lugar (fator que nos chamou mais atenção para a identificação das ambiências ali) e constatamos que esta intensidade estaria 
diretamente ligada aos usos que ali eram desenvolvidos em determinadas temporalidades. Esta cartografia, a da intensidade de fluxo, seria 
a que estaria mais conectada à mobilidade urbana na Piedade. 

 
 
3.Cartografia das ambiências da Piedade que foram identificadas pela intensidade de fluxo (o qual está diretamente ligado aos usos) durante à noite. A intensidade é maior 
nos pontos onde os traços vermelhos são mais longos e aproximados (nos lugares identificados na cartografia) dentro do percurso do grupo. 
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4.Cartografia das ambiências da Piedade que foram identificadas pela intensidade de fluxo (o qual está diretamente ligado aos usos) durante o dia. O fluxo mais intenso 
durante o dia foi identificado na Ligação Estação da Lapa-Relógio de São Pedro - rua Carlos Gomes e em frente ao Shopping Center Lapa. 
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Ficou claro que a percepção do lugar pelo grupo, de suas ambiências, tanto da praia do Porto da Barra quanto da Praça da Piedade, estava 
diretamente conectada aos usos e à vida cotidiana do lugar, mais do que a aspectos físicos. O percurso da Praça da Piedade foi 
completamente condicionado à intensidade de fluxo, e quanto maior o fluxo, maior a concentração de trabalhadores informais, camelôs e 
as mais diversas apropriações da rua. As faixas de transição do Porto da Barra mudavam de acordo com as práticas que condicionavam as 
faixas de predominância, práticas estas que poderiam estar conectadas diretamente à paisagem (como o uso da praia) ou não, mas que, por 
sua vez, iam se modificando durante o dia. 
 
No entanto, me chamaram a atenção certas territorialidades que eram condicionadas por sujeitos e práticas na Praça da Piedade e em seus 
arredores. Territórios de permanência como o Largo do relógio de São Pedro (Paço Rio Branco), onde há um tradicional jogo de damas nos 
bancos realizado diariamente à tarde, ou mesmo quando o movimento diminui drasticamente à noite. Observa-se ali uma ilha de 
permanência onde há um bar dançante para frequentadores da terceira idade chamado “Lugar Comum”, local que durante o dia é um 
bolsão de vendedores ambulantes. Também me chamou a atenção as diferentes territorialidades que são criadas a partir das práticas 
desenvolvidas à sombra das árvores durante o dia na Praça, e até mesmo o “loteamento” da praça durante a noite realizado por moradores 
de rua - cada banco, árvore, e de uma maneira geral, a Praça e a sua ambiência, estão diretamente conectadas à vida cotidiana destes 
praticantes da rua. 
 
Por sentir que este trecho, onde tentávamos decifrar estes pequenos enigmas, é extremamente condicionado à vida cotidiana dos usuários 
da Avenida Sete  e por entender que esses evidenciam múltiplas possibilidades de utilização do espaço público, reforçando assim, para 
todos, o direito à cidade; além de um forte condicionamento do lugar pela memória coletiva dos moradores de Salvador, (que pude concluir 
isto a partir da minha própria vivência na Avenida Sete e nas conversas que tive ali com outros praticantes ordinários da rua), decidi locar o 
laboratório deste processo na Avenida Sete de Setembro, distrito de São Pedro.
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                                                                                                                                                             . 7.passadaEtropeço  

 
7.1 o corpo de prova como o Outro: 

 
 

Mesmo com a cartografia dos encontros que tive e estudos das ambiências que avaliei serem condicionadas por praticantes ordinários do 
espaço urbano, através das extensões de suas práticas e fazeres cotidianos, essas cidades continuavam distantes de mim, lá de longe, 
miudinhas nessas representações do espaço, embora as reconhecesse. Percebi que o caminho a percorrer não seria cartografar os lugares de 
encontro, nem mesmo as faixas de ambiência da Avenida Sete, condicionadas pelos usos que ali acontecem. Teria de ir por outros 
caminhos para entender primeiramente os fluxos, não só de pedestres que ali ocorrem, mas entender como esses fluxos e relações sociais 
condicionam o espaço urbano, dinamizam tanto as táticas de sobrevivência dos praticantes da Avenida Sete, quanto a grande estratégia 
econômica que as permeiam, num sentido de ir e vir, de estar sempre modificando e sendo modificado, assimetricamente. Teria de fazer 
parte de alguma forma dessa dinâmica e até neste ponto do trabalho, gostaria de entendê-la para posteriormente elaborar uma proposição 
para o lugar como parte do processo.  

 

Comecei nesta fase do trabalho, a observar a dinâmica da rua, muito lastreada pelo que Certeau define como “táticas de sobrevivência 
dentro de um grande estratégia”  (CERTEAU, 1996) entendendo essas apropriações da rua, tanto formais quanto informais (este terreno do 
formal e informal é muito movediço, principalmente nas calçadas e largos da Avenida Sete). Por uma necessidade de elaborar uma 
proposição projetual para o trabalho e também por entender que aquelas “arquiteturas de gambiarra” eram uma extensão não só do fazer, 
mas do próprio corpo, concentrei-me nessa materialidade - o que se inventa para ocupar a rua. Os camelôs ou vendedores ambulantes, 
trabalhadores autônomos, formalizados ou não, prostitutas e travestis que condicionam o espaço urbano com o seu corpo e a territorialidade 
que estabelecem; os moradores de rua com seus cobertores-casa; os que ocupam as ruas das cidades brasileiras vendendo e fazendo de 
tudo um pouco. Fui caminhando por ai para deparar-me, não com um atravessamento, mas sim com um “espelho”7 no qual só enxergava 

                                            
7 “Como diria Deleuze, fazer passar uma linha de fuga entre os dois pólos de uma contradição, cortá-la no meio e sair do outro lado. É como dar o pulo do gato, em outras palavras, dar o pulo da onça. 
Seria como sair dessa, ao invés de ficar eternamente preso entre o espelho e o nada. A teoria do Medalhãod e machado: eu vou olhar e não tem mais nada, então eu sou o outro ou não sou o nada. Não 
tem terceira posição? Bom, diria o Oswald, só me interessa o que não é meu. Talvez o único modo de escapar dessa contradição é quebrando o espelho, passando dentro dele.” (CASTRO, 2007 apud 
ALMEIDA, 2007). Ao deparar-me com este texto, percebi que estava justamente tentando entender o outro como eu, e não o outro como destino, ao invés de aceitar as estranhezas, naturalizá-lo. 
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imagem (mais uma vez, como fui enganada pela fotografia de Seu Zizo e acabei no revés do filme velado) e não a complexidade, não 
somente das relações que havia criado ali, mas também de como esses praticantes da cidade fabulavam para inventar a rua. Foi 
fundamental para mim, percorrer este caminho para quebrar o espelho e tomar o Outro como destino e até desconhecê-lo, potencializando 
outros tipos de produção de cidade, o que atualmente mais me interessa nessas existências. “A contribuição milionária de todos os erros” 

(ANDRADE, 1928 apud TELES, 1976), disse-me Oswald de Andrade, e segui tropeçando. Ao final das interferências que provoquei na 
Avenida Sete (o próximo capítulo), tento explicar como saí dessa tentativa de engessar esses praticantes do espaço urbano aos seus próprios 
fazeres, justamente como uma prática hegemônica tenta fazer. Por essas primeiras definições do processo, essas observações que trago ao 
corpo do trabalho como percurso, e não como conclusão, neste capítulo o Corpo de Prova é o Outro, o seu fazer e a extensão deste na rua, 
categorização que posteriormente  desmonto.  

 
Quando estava atrás da materialidade da extensão do fazer cotidiano na Avenida Sete, esbarro-me no camelô. Desde quando há escambo, 
há camelôs. Eles têm um percurso itinerante ou ocupam com uma certa permanência áreas das cidades para vender seus produtos. Numa 
PME (Pesquisa Mensal sobre Trabalho, esta utilizada aqui foi a de outubro de 2011) realizada pelo IBGE em Salvador, os trabalhadores por 
conta própria representam 19% da força de trabalho da população considerada com alguma ocupação (IBGE, 2011). Os camelôs 
soteropolitanos vendem bolsas Chanel, fabricadas na China. Eles também vendem óculos Rayban; tênis Nike; celulares Nokia; folhas e ervas 
para saúde e sorte, como a arruda e o alho macho. No centro da cidade de Salvador, eles são um dos principais agentes da constante 
transformação do espaço público. Observando atentamente o processo de espetacularização, compartimentalização e homogeneização das 
cidades contemporâneas, as forças que atuam nestes processos, a velocidade com a qual se dão as relações num mundo que se orienta por 
pontos e não pelas relações em si, é necessária a análise daquilo que traz em sua essência a potencialidade de um revide a este processo, 
não por resistência, mas por ser reviravolta. 
 
Esta possibilidade de ser resistência talvez não exista, ou estruture-se de outra forma. Talvez aquilo que se contraponha a um processo de 
rápida metabolização da experienciação da cidade como sensação seja a perversão da linguagem dos tradicionais agentes de uma 
homogeneização dos espaços. Esta possibilidade de revide, então, pode ser um tornar o de fora um dentro e modificá-lo completamente, 
num movimento de absorver e regurgitar, de absorção e modificação cultural definido por Suely Rolnik como “antropofágico” (ROLNIK, 
1996). Uma invenção de tática de sobrevivência, de inserção ou mesmo de negação. É a reinvenção da cidade. É a compassada articulada, 
porém desarticulando. É um “fazer com” (CERTEAU, 1996). 
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Os camelôs de Salvador, na Avenida Sete de Setembro vendem a roupa da mocinha da novela. A loja do shopping center também vende. O 
camelô recebe as novidades em mercadoria em pouquíssimo tempo, como é o caso dos guarda-chuvas chineses “fast-chuva.” Este intenso 
movimento dinamiza por completo o espaço público e vai além: seus agentes movimentam mercadorias, inventam “arquiteturas de 
gambiarra” para vender estes produtos e atualizam o que vendem de acordo com uma produção de demanda global; articulam uma macro-
estratégia com a própria tática de sustento que é o comércio de rua, criam em meandros da ordem hegemônica outras ordens, compassam 
as suas passadas, passam por equalizações, outras divisões. Atualizam traquitanas. Estes novos (e muito antigos, desde o atemporal 
escambo) agentes urbanos vão ressignificando o que é imposto como regra de comportamento. São novos tipos de invenção de cidade, à 
margem dos grandes planejamentos ou mesmo das estratégias de mercado, num sentido de perverter a linguagem, de dar reviravoltas neste 
processo já planificado.  
 
Essas são invenções de cidade que nascem da alteridade, do cotidiano e dos conflitos a partir deste dia-dia elaborado. Também nascem de 
uma montagem coletiva do que é regra e do que pode ser o diferente, naturalmente. Não é uma cidade medida pelo tempo (o 
cronometrado), é produção de cidade pelo tempo que cria cheios de sentido e desejo e que vai se modificando a partir da sua própria 
duração.  
 
Esta criação de cheios, sim, é a contra hegemonia, é a invenção de um outro espaço que, por vezes, transforma-se num mesmo sistema de 
territórios e hierarquias (e passamos eventualmente sem enxergá-los). A ruptura dos espaços na cidade e as suas distinções vão criando 
vazios na cidade. Vazios urbanos e de sentido. Lugares fantasma, à revelia de desejo. Vazios criados por um mesmo processo de “produção 
de subjetividade” (GUATTARI; ROLNIK, 2010). Estes senhores das compassadas nos trazem a lição do costurar novos sentidos, de agregar o 
trapo, de utilizar retalhos e ser a linha que os une criando assim patchworks, preenchendo estes vazios, ressignificando-os pelas suas 
compassadas. Os enchendo de barulho. 
 
Pensando sobre essas inúmeras possibilidades de apropriação do espaço público na Avenida Sete, foi que me concentrei nas pessoas que 
promoviam as suas atividades cotidianas naquele lugar, estes arquitetos de rua e da rua que ressignificavam o espaço público e que criavam 
táticas de apropriação do mesmo. Essas pessoas, tema central do meu trabalho a priori, foram as que denominei “corpo de prova.” Esta 
denominação surgiu pelo caráter de constante renovação que estas trazem no seu fazer cotidiano. É uma constante adaptação; uma 
adequação aos fluxos da cidade, num sentido de uso e teste, tanto da tática quanto da cidade e seus conflitos; uma percepção aguçada do 
que a sua própria tática deve ser (já sendo) para cumprir o seu papel, qualquer que seja este.  
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Primeiramente, me concentrei na materialidade da ação e na extensão da mesma no espaço público, em como este corpo de prova interfere 
fisicamente no espaço com o que chamo de “arquiteturas de gambiarra” e em como o encontro dessas arquiteturas improvisadas com a 
dinamicidade da vida urbana gera efeitos imprevistos, contaminações, conflitos. Na Avenida Sete, o encontro com o Outro se dá por meio e 
a partir essa extensão do movimento, dispositivos, invenções: a banca da baiana de acarajé e a sua roupa; o homem-placa que nos convida 
a comprar na loja mais próxima; os vários vendedores ambulantes que oferecem em suas bancas os mais variados produtos; o morador de 
rua que cria uma “instalação” que é roupa, que é casa e é cidade; a mesa de exposição de livros e discos do livreiro da praça, a sua caixa de 
som; os travestis e prostitutas que personificam a noite na Avenida; os pedestres que dão vida e ritmo às calçadas.  
 
O encontro com o Outro na Avenida Sete e essas novas ordens criadas também se dá no corpo destes corpos de prova. Muitas vezes, esses 
praticantes da cidade, os quais chamo de corpo de prova, podem estar submetidos a uma ordem criada por muitos que nem ali estão. É o 
caso das prostitutas e travestis da Avenida, que pagam a “pista” (o ponto onde ficam na rua) para trabalhar. Eles estão esquadrinhando essa 
rua, criando novos territórios e submetendo-se a uma organização espacial estabelecida por alguém (ou alguns) que não é um agente 
modificador do espaço urbano com o seu próprio corpo e que acaba por ter esses praticantes da rua, como as prostitutas e travestis como a 
extensão da sua própria ação, da sua territorialização do espaço público, de um loteamento, uma apropriação à revelia da formal, 
planejada. Ou mesmo os guardadores de carro (não somente limitados à Avenida Sete, pois a prática é corrente em toda a cidade) que criam 
territórios invisíveis aos nossos olhos, territórios esses que temos a escolha de nos sujeitarmos a pagar por ocupá-los ou não. É muito 
significativa a diferença entre este loteamento do espaço público e a privatização do espaço urbano. Ali, há a possibilidade de estar ou não, 
de submeter-se ou não. No entanto, o que trago como potência destes sujeitos corpos de prova é que, mesmo que outros não submetidos a 
esta ordem diversa da rua, terão sua experiência urbana completamente afetada por suas ações. A sua extensão da ação, material ou no 
próprio corpo, é um importante fator que caracteriza as ambiências da rua e a experiência urbana de todos, as complexificando por trazer o 
conflito como fator fundamental de lida do espaço público. 
 
Observando essas pessoas, as quais passei a chamar de corpo de prova, foi que me ocorreu utilizar o que Michel De Certeau chama de 
“espaços de jogo para maneiras de utilizar a ordem imposta do lugar” (CERTEAU, 1996). A partir das regras impostas por uma grande 
estratégia, surgem efeitos imprevistos por um planejamento estratégico, que nada mais é que uma das ferramentas de manutenção do 
sistema capitalista. Estes efeitos imprevistos, modos de viver numa ordem alterando-a e a contaminando com novos sentidos, é o que 
Certeau define como táticas e é também o que uso para desenvolver observações sobre os corpos de prova e os efeitos na relação entre os 
sujeitos e a cidade, a partir do momento em que corpos de prova passam a trazer à tona, em suas práticas cotidianas, os conflitos e 
dissensos no espaço público. 
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Este agente que se estende ao espaço urbano através de suas práticas cotidianas, criando táticas para subverter uma ordem imposta e 
reconfigurando a cidade contemporânea é um corpo de prova, ele é o lugar de uma “cidade não-cenário” (JACQUES, 2006), estende-se 
através destes dispositivos que são transcrições de suas práticas cotidianas ou estende o conflito da sua ação através de seu próprio corpo, 
criando conflitos na rua pela própria ação que exerce e pela ordem que “representa”. É um fator marcante na rua, sugere novas ordens e 
propõe outras experiências. Este efeito instaurado através do corpo, a proposição de cidade experienciada no mesmo e configurada por suas 
práticas e as suas extensões ao ambiente é o que gera estes efeitos imprevistos, amplia o sentido de conflito na cidade contemporânea como 
algo indispensável para a continuidade das relações na vida urbana. Para aquele que experiencia a cidade e a modifica por modificar-se a 
partir desta relação com o espaço urbano (o cotidiano seria o seu principal freguês), não é apenas percebido através do corpo, ele é formado 
por este ou pelo conjunto de corpos. 
 
Os dispositivos que este agente do espaço urbano inventa para desenvolver a sua atividade cotidiana, essas arquiteturas de gambiarra, são 
como peles que trocam e absorvem sentido para com a cidade. A cidade, então, é lida como um conjunto de condições interativas que deve 
permitir àquele praticante modificá-la de acordo com suas práticas cotidianas e a partir da sua experiência na cidade, da sua “corpografia”8, 
lidar com o conflito do conjunto.  
 
Essas extensões do corpo de prova e de suas ações, táticas do mesmo de apropriar-se do espaço urbano, moldando as regras de uma grande 
estratégia hegemônica para uma vivência menos relacionada a uma concepção de verdade única (na qual, somente alguns tipos de 
experiências urbanas seriam válidas e boas para as pessoas), invenções essas para a perpetuação do fazer9(enquanto movimento), 
transcrições de sua corpografia; são onde o espaço urbano e o corpo entram em fricção, são as arquiteturas de gambiarra; o lugar do conflito 

                                            
8 Fabiana Dutra Britto e Paola Berenstein Jacques definem a corpografia como “uma cartografia corporal (ou corpo-cartografia, daí corpografia), ou seja, partem da hipótese de que a experiência 
urbana fica inscrita, em diversas escalas de temporalidade, no próprio corpo daquele que a experimenta, e desta forma também o define, mesmo que involuntariamente”(BRITTO;JACQUES, 2008). A 
cidade e o corpo então mantém uma relação de fluxo constante de interação e inscrição mútua. O sujeito cria modos também de inscrever sua corpografia na cidade, de estender a sua corporalidade ao 
espaço urbano, meios de interagir com o a cidade contemporânea. 
 
9 Em “The extended phenotype”, o biólogo Richard Dawkins define o fenótipo estendido como tudo aquilo que, fora do corpo de um ser vivo, para a manutenção da continuidade da espécie é de 
utilidade e auxílio ao indíviduo que “carregue” uma certa sequência genética que preserve, num sentido evolutivo, estas ferramentas de sobrevivência e perpetuação da espécie. Um de seus exemplos, 
apesar de deixar claro que isso nunca foi estudado como um fator conectado a algum gene específico, é a construção das teias de aranhas.  Cada aranha tem um modo muito específico de construção de 
suas teias, e este “jeito” de construir teias é replicado pelo resto de suas vidas. O que Dawkins conclui ao final desta exemplificação é que aquela teia de aranha construída sempre seguindo uma 
geometria específica não somente garante (ou pelo menos dá maior possibilidade) à captura de sua presa e portanto a sobrevivência daquela aranha, mas de toda uma espécie. Os desdobramentos e 
efeitos da relação entre o corpo de prova e a cidade é o que funciona como extensão dessa relação para a continuidade do movimento, da perpetuação da modificação, da cidade pulsante. Ela tem uma 
certa conexão com o conceito de Dawkins quando mantém a possibilidade da continuidade das relações neste espaço, da dinâmica e construção de um lugar outro na cidade, contaminando suas 
ambiências e transformando a cidade pelo seu conjunto. Ela não é uma matéria definida clara como um invólucro arquitetura. É um momento de extensão. Ela pode ser uma forma arquitetura efêmera, 
ao mesmo tempo pode ser roupa, pode ser o instrumento de trabalho de seu inventor; ela está submetida ao seu desejo e a um conjunto de fatores que mudam conforme o movimento acontece. 
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entre a cidade espetacularizada e a cidade da prática cotidiana. Estes dispositivos criados a partir do corpo e numa mesma escala (um para 
um) para entrar em diálogo, conflito, ressonância e até rompimento do que lhe é externo e ao mesmo tempo lhe configura como corpo, são 
o que caracterizam estes novos agentes sociais como um corpo de prova. Arquiteturas de gambiarra - estas que podem ser até uma postura 
de corpo, um tom de voz, um tipo de abordagem que alterem a ambiência da rua - ressaltam essas outras possibilidades de se construir o 
lugar. 
 

Saliento, pois, que escolho como laboratório deste processo a Avenida Sete no trecho do distrito de São Pedro: um forte trecho de comércio 
popular onde é possível observar uma grande apropriação da rua por trabalhadores/inventores, onde o espaço público ganha múltiplas 
apropriações e sentidos por essas extensões das práticas cotidianas, por sua constante ressignificação, e por estas apropriações da rua, estes 
dispositivos do corpo de prova representarem a constante recaracterização do espaço público, uma adaptação às relações sociais da cidade, 
aos seus “fluxos” (SANTOS, 1988), um lugar reinventado diariamente. Sinto também que através destes corpos de prova, da apropriação da 
rua e da sua constante reinvenção de sentido, a memória do lugar Avenida Sete é presentificada, num sentido de atualização da importância 
constante daquele lugar para os habitantes de Salvador, da sua capacidade de renovação. 
 

O espaço público, ai, se esbarra e adquire os contornos desse corpo de prova, deste momento/tática. O espaço público então a repele ou 
dilata-se para acomodá-la e, a partir desta relação, da fricção da cidade neste corpo de prova, as próprias ações e práticas do mesmo 
modificam-se, dialogam com a cidade contemporânea, trocam, mudam a sua corpografia, seja por resistência a uma estratégia hegemônica 
ou por uma tentativa de inserção na mesma através da sua ação. Ali acontece um lugar de possibilidade, um indicador de cidade 
incorporada.  
 
O corpo de prova que, por vezes, estende suas práticas como arquitetura efêmera, outrora indumentária, ou mesmo como jeito de agir, não 
só cria um intermédio entre a cidade e o corpo do homem, este dispositivo inventado em sí já é um discurso, meio de interação e 
interferência, faz parte do corpo. Um agente do espaço urbano que, estendido através destas táticas, contamina o espaço público e instaura 
um estado de rua outro através de ressignificações, é o corpo de prova. A cidade se mantém viva e pulsante enquanto as práticas cotidianas 
daqueles que se estendem ao espaço urbano estejam vivas, aconteçam como movimento; elas são lugares de troca enquanto o praticante for 
corpo de prova, do contrário, essas viram relíquia. Muitas vezes, estas táticas levam o corpo de prova a ser inserido na lógica das grandes 
estratégias, ou mesmo estas táticas são o efeito destas grandes estratégias e também, para existir, elas podem ser a completa negação à 
imposição de uma ordem urbana. 
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Através do corpo de prova, busco a constante transformação da cidade contemporânea, o que é de fato a resistência a uma cidade 
simulacro, a um processo de espetacularização, a uma cidade que não afeta os seus habitantes. O corpo de prova, na Avenida Sete, não é 
qualquer um, e mesmo lidando com o conflito do conjunto, todos são afetados e constroem aquele lugar, pois o corpo de prova traz em si, 
de forma marcante, a invenção de uma outra ordem e esse é um dos fatores que caracteriza a ambiência da rua, pelas várias camadas que 
cria de invenção de outras ordens e territorialidades. A cidade que é reconfigurada por um corpo de prova é o lugar da proposição, do 
conflito e também da disputa. A proposição é a não compartimentalização das práticas cotidianas. Através do corpo de prova, procuro 
observar como reverter um processo de formação de ilhas de fazeres, de loteamento do imaterial, que resulta em processos muito mais que 
palpáveis, como a gentrificação, a expulsão de moradores de suas residências, o sucateamento de áreas da cidade e a formação de grandes 
vazios urbanos. Uma imposição de experiência urbana que determina, que enquadra as atividades cotidianas, que é padronizada e que 
também padroniza os corpos, empobrecendo a vivência dos sujeitos, planificando os modos de vida, atendendo a modismos que são 
incorporados neste espaço que normatiza, que exclui; o espaço urbano que é “mercadoria” (DEBORD, 2003). Proponho, através do corpo 
de prova, entender como, através dessas arquiteturas de gambiarra, se está construindo uma dinâmica urbana em Salvador, quais são as 
condições para que isso aconteça e por fim, como posso apreender esta experiência propondo algo que esteja alinhado com essa cidade 
inventada. 
 
A busca de outros lugares construídos através das práticas e movimento não está somente no espaço urbano, nem mesmo no traçado de um 
planejamento urbano coordenado por uma vontade de controle desta vida no lugar. Busco no corpo e na sua relação de contaminar, 
reconfigurar e ser reconfigurado, estes outros lugares que possibilitem uma experiência urbana incorporada, esta sim, que edifique a 
diversidade e a inventividade. Busco aqui encontrar uma das possibilidades para a continuidade de vida e dinâmica dos espaços públicos e 
da cidade contemporânea, sem o completo apaziguamento de seus conflitos, onde a cidade esbarra e fricciona nos agentes desses espaços: 
no corpo de prova. Ninguém passa incólume à Avenida Sete, a Seu Zizo, a Eliane, Bob ou mesmo a Seu Sandoval. 
 
A partir daí, resolvi que para apreender essa potência de modificar o espaço urbano através das interferências causadas pelas citadas 
“arquiteturas de gambiarra” e a potência desses corpos de prova de inventarem novas ordens e territorialidades, deveria propor 
interferências para inserir-me na dinâmica da Avenida Sete, ou mesmo, a partir de efeitos imprevistos gerados das interferências propostas, 
colher outras constatações sobre essas extensões das práticas desses agentes modificadores do espaço urbano.  
 
Reterritorializar, inventar novas ordens, ter uma influência direta na experiência urbana dos demais praticantes do espaço urbano através de 
arquiteturas de gambiarra que, além de beneficiar um sujeito ou um grupo, geram uma constante tensão pela imposição da sua existência. 
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Eu não enxergava que buscava nesses praticantes do espaço urbano, a quem chamo de corpo de prova, um papel já muito explorado do 
arquiteto e urbanista do qual estou tentando escapar. Deparei-me com o espelho. Mas, antes disso, provoquei as interferências na Avenida 
Sete. 
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                                                                                                                                                             . 7.passadaEtropeço 

 
7.2 o corpo de prova como dispositivo de trocas na cidade: 

 
Em setembro de 2011, juntamente com Osnildo Wan-Dall Jr., Dila Reis e João Pena, realizei a vivência do Laboratório Urbano na 3ª 
Semana Soteropolitana de Arquitetura – “Fixos e Fluxos”, que foi realizada na FAUFBA, cujo tema nos deu a ideia de, a partir da discussão 
da transformação do espaço urbano e do conceito de Milton Santos de fluxos e fixos, do livro “Metamorfoses do Espaço Habitado” 
pensarmos com os que se propusessem a participar, em ações que tencionassem a relação da transformação das relações sociais e de troca 
na cidade a partir de movimentos numa escala global, ou mesmo numa grande escala e nos fixos que edificam estas relações sociais. Esse 
tema dialogava bastante com o que vinha desenvolvendo no processo do Trabalho Final de Graduação em busca dos corpos de prova, 
praticantes ordinários da cidade que estendessem a sua ação ao espaço urbano e o modificassem com as suas invenções e táticas de ação e 
sobrevivência, no sentido de que cidade seria construída por estes fixos que respondem mais imediatamente às relações sociais e trariam um 
outro discurso sobre a cidade contemporânea, divergentes daqueles oriundos de agentes hegemônicos que articulam determinadas 
organizações espaciais na cidade. A proposição era que elaborássemos ações políticas que dialogassem com as relações sociais e o 
cotidiano dos participantes e que não fossem “fixos”, mas que constituíssem uma outra leitura do que é “construído” na cidade. 
 
Para complementar a discussão, num sentido de transformação da cidade através do corpo e vice-versa, trouxemos também à discussão o 
texto de Fabiana Britto e Paola Berenstein Jacques, “Cenografias e Corpografias Urbanas: um diálogo sobre as relações entre corpo e 
cidade”, além de propormos aos participantes assistirem ao vídeo “Quando o passo vira dança” de Paola Berenstein Jacques e Pedro 
Seiblitz. 
 

Aqui trago a proposta da oficina para que se entenda melhor o rumo das intervenções. Esta lauda possui um antigo trecho do meu trabalho, 
o qual considero importante para que se entenda o processo e os rumos que ele tomou depois da realização da vivência: 
 

“A vivência do Laboratório Urbano propõe aos inscritos a reflexão sobre os conceitos “fixos” e “fluxos”, definidos por Milton Santos em 

seu livro Metamorfoses do Espaço Habitado e tema da 3ª Semana Soteropolitana de Arquitetura, juntamente da leitura do texto de 

Fabiana Dutra Britto e Paola Berenstein Jacques, Cenografias e Corpografias Urbanas: um diálogo sobre as relações entre corpo e 
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cidade, para a realização de um debate sobre o tema e a posterior proposição de ações políticas no espaço urbano como intervenção 

nas relações cotidianas da cidade de Salvador. 

A proposição de ações políticas como extensões das experiências urbanas vem do estudo do trabalho final de graduação em 

Arquitetura e Urbanismo de Amine Portugal, Corpo de Prova: outras formas de intervenção na cidade contemporânea, no qual se 

investiga as táticas preconizadas por determinados sujeitos a partir de suas experiências urbanas e ações no espaço público. 

Analisando o espaço urbano de Salvador e seu território “fixo” construído e o “fluxo” da cidade vivida e sentida por cada um a partir de 

suas “corpografias urbanas,” trazemos o questionamento do texto de Britto e Jacques sobre que tipo de experiência urbana a cidade 

nos está provendo na contemporaneidade. 

Para tanto, a proposta da oficina constitui-se, em um primeiro momento, da discussão dos textos referidos, relacionando-os às 

experiências urbanas de cada participante como parte de um saber incorporado de cidade indispensável para o debate sobre o espaço 

urbano de Salvador; e em segundo momento, do desenvolvimento de ações políticas, de “corpos de prova” propriamente ditos. 

Sobre as ações Corpo de Prova 

O entendimento da experiência urbana, inscrita no corpo como memória de cidade – e que gera as mais distintas e variadas 

corpografias urbanas – remete à memória da cidade vivida e experienciada. A partir dessa memória, ganha intensidade a proposição de 

ações políticas no espaço urbano, tendo em vista os desejos dos seus propositores, que originam-se na própria experiência de cidade; 

desejos estes que, quando compartilhados no espaço publico, geram um efeito de contaminação.  

Como proposta de intervenção micropolítica (Félix Guattari e Suely Rolnik), corpos de prova interferem na cidade à escala do corpo, 

como uma trama penetrável que permite sua inter-relação, atualizando constantemente as corpografias urbanas, influenciando os fluxos 

do espaço urbano e constituindo muitas vezes territórios de elementos fixos em diversas temporalidades. Os corpos de prova 

resultantes são extensões das ações de determinados sujeitos que inserem suas práticas cotidianas e seu trabalho muitas vezes 

marginalizados no espaço urbano identificado pelo contexto atual de hegemonia dos processos de produção de desejo de consumo. 

Podem também ser considerados “planejamentos de gambiarra”, pois se desenvolvem a partir do contexto político, social, cultural e 

econômico atual da cidade e de um saber incorporado de cada sujeito do espaço urbano. São resistências, portanto, à ordem imposta 

pelo modelo espetacular da sociedade de massas vigente que articulam determinadas organizações espaciais na cidade 

contemporânea:  

Uma barraca de camelô; o tabuleiro da baiana de acarajé, a sua típica indumentária, a instalação do morador de rua; o homem-placa 

que se mistura com objetos que utiliza para fazer publicidade; a mesa de exposição de livros e discos do livreiro da praça, a sua caixa 

de som. Este é o corpo de prova. A materialidade da extensão das ações dos sujeitos no espaço urbano. O que estes inventam para 

ocupar e se relacionar com a cidade; o que é tática, jeito de inserir os seus desejos numa estratégia e modificar suas regras, por criar 

outros meios de intervenção no espaço urbano. O corpo de prova tem caráter de teste, de estar sempre vulnerável à relação entre o 
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sujeito e a cidade, tem como objetivo a troca entre estes. São essas apropriações da rua que trazem aos corpos dos agentes do espaço 

o debate de direito à cidade. (Trecho do Trabalho Final de Graduação, em desenvolvimento, de Amine Portugal, pesquisadora do 

Laboratório Urbano) 

Para a realização da oficina, sugerimos uma reflexão anterior sobre o tema com base na leitura prévia dos textos indicados (ver 

bibliografia), bem como indicações de propostas prévias de quais tipos de mecanismos, instrumentos e objetos os participantes 

necessitarão para estender suas ações ao espaço público. Sugerimos ainda que todos assistam ao vídeo Quando o passo vira dança 

(ver referência abaixo). 

De qualquer forma, a elaboração dos corpos de prova acontecera nas oficinas, mediante o debate das experiências urbanas de cada 

um, individual e coletivamente; e os corpos de prova, por sua vez, poderão ser desenvolvidos em qualquer local da cidade, a critério 

dos participantes, que podem se organizar como melhor convir para cada intervenção. (Sugerimos de 3 ou 4 pessoas)” 

 

É importante salientar que, neste momento do processo, eu estava fazendo uma separação do que era o movimento e o que virava a sua 
materialidade na cidade. O corpo de prova era essa extensão da ação, o dispositivo, composto pelo praticante do espaço chamado por mim 
de instância de atrito, onde esse se contaminava e era contaminado, onde havia efeitos imprevistos por aquele inventor. Foi mais pertinente, 
no entanto, entender até o ponto da oficina, que o corpo de prova era o inventor e a sua invenção, que se fundiam e causavam efeitos 
outros a partir deste agenciamento de seu desejo. No entanto, as interferências foram um importante laboratório para se desviar deste 
caminho onde o dispositivo condicionava as relações na cidade, caminho margeado por um olhar tão objetivante quanto aquele que 
tangencia os planejamentos urbanos formais e suas formas (e fôrmas). 
 
A discussão com os participantes tomou um direcionamento de como sentíamos a cidade a partir de grandes modificações nos seus fixos e 
do movimento da estruturação econômica molar, refletido em programas institucionais e planejamentos urbanos. Também discutimos a 
maneira como sentíamos e grafávamos os sentidos da cidade, a partir da relação do corpo com fixos que são propostos por táticas de 
sujeitos que, a partir destas, se apropriam da cidade. 
 
Decidimos propor três interferências na Avenida Sete. A primeira foi uma interferência que propunha mudar a relação já existente entre 
pedestres e automóveis entre a Rua da Forca e a Praça da Piedade. A segunda propunha uma reflexão sobre a apropriação diversa da 
calçada da Avenida Sete e a mobilidade tanto do pedestre quanto do automóvel; a terceira era uma proposição de expandir os sentidos da 
Copa do Mundo de 2014, evento que pretende mudar radicalmente os fixos das cidades brasileiras. Nos baseando nisto, propusemos iniciar 
uma pequena partida de futebol na Praça da Piedade. 
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7.3 interferências na Avenida Sete: 

 
7.3.1 Interferência 1-  A corda da Rua da Forca:  

 
A interferência foi proposta por Thaís Portela que, como moradora da Federação, a sugeriu num sentido de “bagunçar” esta relação entre 
pedestre e automóvel, já muito sedimentada, e tentar estabelecer, através desta tática, uma pequena e nova “lógica de funcionamento” 
dessa relação. Decidimos então levar a proposição para a faixa de pedestres entre a Rua da Forca e a Praça da Piedade. Estendemos uma fita 
entre as calçadas e a suspendíamos aleatoriamente, num tempo diferente ao do semáforo. Para a nossa surpresa, muitos pedestres e carros 
começaram a atender ao tempo daquela “barreira”, que se constituía pela ação do parar de carros e do passar dos pedestres. A fita foi só um 
catalisador de outras ações que surgiram para endossar o seu sentido de “marcador de tempos”: a mudança da relação com o tempo da rua 
e a implicação dos corpos nesta relação. Percebemos que os motoristas muitas vezes ficavam em dúvida com a barreira, dúvida essa que 
também pairava entre os pedestres se era realmente possível atravessar a rua neste novo tempo, uma hesitação a uma nova relação proposta 
que desestabilizou os fluxos da rua já sedimentados. 
 
Esta interferência estabeleceu outra relação de tempo neste espaço, tempo que era medido pelo semáforo e que, por esta fita estar na escala 
do corpo dos pedestres e ser erguida por nós, sua “utilidade” foi incorporada mais rapidamente. A fita criou uma barreira que 
constantemente era “furada” por ciclistas que pela própria mobilidade de seus corpos e veículos conseguiam circular livremente por ela; 
carros também a atravessavam, mesmo quando levantávamos a fita, assim como atravessam o semáforo. Sentimos que os pedestres 
interagiam conosco e com a fita como se aquilo fosse uma criação de senso de oportunidade para atravessar a rua, algo que os possibilitava 
a travessia, mas não estivesse demarcado no chão. A fita então se mostrou ser um outro guia da rua, ela acentuou outras possibilidades de 
fluxo.
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Interferência  “A corda da Rua da Forca”. Pedestres atravessando a rua com a fita. 
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7.3.2 Interferência 2- vaga p/ pedestre 
 
Encontramos uma vaga disponível para automóveis ao lado da calçada da Avenida Sete. Resolvemos, então, causar uma interferência no 
espaço, que consistia em “determinar” aquele espaço para uso exclusivo do pedestre, ao invés de ser ocupado por um carro ou camelô. 
Arranjamos um pedaço de tecido e um spray de tinta e demarcamos a vaga para pedestre. Muitas pessoas passavam e liam na faixa 
estendida no chão “vaga p/ pedestre” e muitas outras, quando percebiam o aviso, desviavam da faixa, estranhavam o elemento no 
espaço. Esta interferência gerou uma pequena indignação da parte do vendedor ambulante de cds que se encontrava em frente à vaga, 
pois ele entendeu a ação como uma crítica à ocupação da calçada pelos camelôs e ameaçou a queimar o tecido pichado.
 

. 
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Interferência “vaga p/ pedestre”: Faixa posicionada ao lado do ponto de venderores ambulantes. 
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Interferência “vaga p/ pedestre”: Momento da discussão com camelôs sobre a mensagem da faixa. Imagem retirada do vídeo 
da oficina. 
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7.3.3 Interferência 3- Baba da Piedade:  

 
Por volta das sete da noite, começamos uma partida de futebol entre o grupo da oficina (partida de futebol que é conhecida como “baba” 
em Salvador). Logo crianças que estavam por ali incorporaram à brincadeira. Essas crianças eram filhas de moradores e moradoras de rua e 
pessoas que estavam na Praça da Piedade. A “adesão” delas à brincadeira foi muito natural, assim que começamos a jogar, elas entraram na 
roda. A sensação de pertencimento à ação era clara. Algum tempo depois os pais das crianças as chamaram e elas logo retornaram à nossa 
roda de futebol. As crianças, de idades variadas, nos avisaram que os pais estavam pedindo dinheiro através delas e, se fosse possível, ao 
final da brincadeira, que nós as déssemos alguns trocados.
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Interferência ‘Baba da Piedade”: Dribles e passes entre os “jogadores” do baba. Imagem retirada do vídeo da oficina. 
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Concluímos que para as três interferências que causamos no cotidiano da Avenida Sete foi imprescindível a presença do Outro (ou dos 
outros) para que estas acontecessem com tal potência no espaço público. Construíndo-as conosco ou as repelindo, os diversos sujeitos que 
ocupam a Avenida Sete foram o encontro das proposições com um “micro-sistema” pré-estabelecido, um fazer com nem sempre consentido 
pelo conjunto, mas que, pelo conflito do lidar com ele, deflagraram algo fora do previsível e revelaram algumas tensões que escapam aos 
olhos e está fora de planejamentos urbanos tradicionais. 
 
É importante trazer um destaque para a segunda e terceira interferências. As ações se esbarraram com ordens sedimentadas do lugar, o que 
ocasionou, na segunda interferência, um certo incômodo por parte do camelô, por achar que nossa ação era uma ameaça à sua prática 
cotidiana. Na terceira interferência,  houve uma reação dos pais das crianças, pois as desviamos da função que essas estavam ali para 
exercer: pedir dinheiro. Na interferência “vaga p/ pedestre”, não invadimos o território dos camelôs. Fizemos-na numa vaga reservada para 
automóveis. No entanto, entramos na sua área de ação, na extensão da materialidade, numa instância de atrito do corpo de prova que é a 
territorialidade que ele determina. Na ação “baba na Piedade”, invadimos um território de outro, pois interferimos na extensão da ação, que 
era pedir dinheiro: as crianças.  
 
Estes fatos me chamaram a atenção, pois antes entendia o corpo de prova como praticantes da rua que imprimiam novos significados à esta; 
eram fator relevante da sua ambiência e com as apropriações, mesmo essas sendo o próprio corpo, estabeleciam novas ordens à revelia de 
uma ordem hegemônica urbana. Após as experiências, percebi que o corpo de prova, praticante da rua, arquitetura de gambiarra, corpo e 
tática de apropriação do espaço urbano configura-se em um instrumento de operação dessas outras ordens no espaço público que não uma 
hegemônica e que acabam gerando configurações diversas em suas ambiências. O encontro das ações que fizemos na 3ª Semana de 
Arquitetura com o corpo de prova não se deu na ação do camelô ou na prática dos pais das crianças, mas sim num circuito que eles geram 
em torno do que são e do que imprimem na rua como código através de seus fazeres, em torno do nosso encontro com essas 
territorialidades criadas por essas ordens não-hegemônicas que se expressam na experiência urbana destes sujeitos corpos de prova. O 
corpo de prova, então, passa a ser e a construir a representatividade dessas ordens, reviravoltas no espaço público. 
 
Decidi que depois das interferências feitas na Avenida Sete, trabalharia numa região menor da Avenida para analisar o corpo de prova -
instrumento de outras ordens que caracteriza, rege e constrói essa ambiência da rua. Tentei observar como estes se comportam no limite do 
que é apropriação e do que é privatização da rua (se é que esta é possível no espaço público, no entanto as ações do corpo de prova podem 
ser tão impositivas à experiência urbana que podem ser equivalentes a privatizações), como estes instrumentos declaram ordens e códigos 
da rua e quais são as condições para que estas se formem e se consolidem no espaço público.  
 
Depois de um intervalo de afastamento do trabalho, fui surpreendida pelos rumos que tinha escolhido. Um susto que sacudiu o meu 
percurso, pois pude entender que estes rumos que seguiam por determinar e trazer as apropriações da rua para um mesmo lugar. Eu tentava  
achar uma denominação comum para as apropriações da rua e procurava compreender como essas apropriações, analisadas em sua 
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materialidade, poderiam revelar como essas existências desses praticantes corpos de prova afetam a experiência urbana de todos. Esses 
rumos tiravam a potência daquelas existências, de criar outras possibilidades de cidade por caminhos que desconheço e que estava 
tentando reconhecer. Ao categorizar e uniformizar, acabava por eliminar o homem, enxergando somente o que Machado de Assis, no seu 
conto “O espelho”, chama de “alma exterior”10 e pior, condenava os homens e mulheres que conheci neste trabalho a estarem ligados a 
uma alma exterior que se tornaria imutável, por serem dispositivos indispensáveis para a experiência anti-hegemônica e incorporada das 
cidades contemporâneas. 
 
Percebi que era indispensável o retorno à Avenida Sete para começar a desconhecer-me nessas figuras. O que queria como corpo de prova 
não era mais encaixar os praticantes do espaço urbano, que exercem suas atividades cotidianas no espaço público, em uma categoria, nem 
tentar repetir os modos de fazer desses agentes modificadores do espaço. Era sim me deixar atravessar pelo Outro para já ser outra. Ter o 
Outro como destino seria agora ter o Outro como ponto de partida para outros destinos, e inventar outras formas de fazer cidade. Oswald de 
Andrade, no Manifesto Antropófago, diz que para ele “Só me interessa o que não é meu” (ANDRADE, 1928 apud TELES, 1976) e Viveiros de 
Castro complementa dizendo que “Só me interessa o que é meu enquanto não é meu. O movimento é um movimento para fora, um 
movimento anti-narcísico” (CASTRO, 2007 apud ALMEIDA, 2007). Seria preciso caminhar por onde desconhecia, caminhos que não eram 
meus, as cidades desses praticantes que denominei corpo de prova. O corpo que estava em prova agora era outro, que era eu

                                            
10 “A alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens, um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão de camisa é a alma exterior de uma 
pessoa; - e assim também a polca, o voltarete, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc. Está claro que o ofício dessa segunda alma é transmitir a vida, como a primeira; 
as duas completam o homem, que é, metafisicamente falando, uma laranja. […] O alferes eliminou o homem. Durante alguns dias as duas naturezas equilibraram-se; mas não tardou que a primitiva 
cedesse à outra; ficou-me uma parte mínima de humanidade. Aconteceu então que a alma exterior, que era dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza, e passou a ser a 
cortesia e os rapapés da casa, tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. A única parte do cidadão que ficou comigo foi aquela que entendia com o exercício da patente; a outra 
dispersou-se no ar e no passado. Custa-lhes acreditar, não?” A personagem Jacobina no conto explica como num episódio de sua vida deixou-se ser tomado por sua alma exterior, a que “outra que olha 
de fora para dentro...” (ASSIS, 1994) 
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.                                                                                                                                                               7.passadaEtropeço  

 
7.4 o corpo de prova como o arquiteto-urbansita e o corpo de prova como processo de 

apreensão e produção de cidade: 
 

 
Encontrar é achar, é capturar, é roubar, mas não há método para achar, só uma longa preparação. Roubar é o contrário de plagiar, copiar, 

imitar ou fazer como. A captura é sempre uma dupla-captura, o roubo, um duplo-roubo, e é isto o que faz não algo de mútuo, mas um 

bloco assimétrico, uma evolução a-paralela, núpcias sempre “fora” e “entre”. 

 
Gilles Deleuze e Claire Parnet, Diálogos,1998 

 
"a cidade é ficção. a necessidade é a ficção, aquilo que pode tornar a cidade bela, assim como seus habitantes.” 

 
Jean-Luc Godard , do filme Lettre à Freddy Buache, 1982 

 
 

“As corpografias urbanas, que seriam estas cartografias da vida urbana inscritas no corpo do próprio habitante, revelam ou denunciam o que 
o projeto urbano exclui, pois mostram tudo o que escapa ao projeto tradicional, explicitando as micro práticas cotidianas do espaço vivido, 

as apropriações diversas do espaço urbano.” 
 

Fabiana Dultra Britto e Paola Berenstein Jacques, Cenografias e corpografias urbanas, 2008. 
 

“Contra a Memória fonte do costume. A experiência pessoal renovada.” 
 

Oswald de Andrade, O manifesto antropófago, 1928 
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Comecei a buscar mais e mais praticantes ordinários da cidade que exercessem suas atividades na Avenida Sete para entender o movimento 
que estava fazendo. Defini um ponto de partida para colher mais histórias, conversar com mais gente: o Largo do Relógio de São Pedro. Fui 
sendo atravessada por essas histórias da rua, invenções de outras Avenidas Setes, sofrendo atravessagens, que foi como seu Antônio, camelô 
da rua Portão da Piedade, nomeou a possibilidade de uma nova rua que cruzasse a Avenida Sete e a Carlos Gomes e que entendi como o 
atravessamento da própria invenção da rua de quem me contava. Percebi que a denominação “corpo de prova” não referiria mais aos 
praticantes ordinários da cidade, que estendem a sua prática cotidiana, em materialidade auto-inventada no espaço público. 
 
Decidi, portanto, cartografar esses momentos, esses encontros com esses praticantes ordinários da Avenida Sete, aqueles que mais me 
afetaram, registrando sensações; modos de operação; como se estabeleciam as tais táticas de sobrevivência e como outras ordens são 
desdobradas a partir da experiência urbana de cada um. Mas por quê cartografar? Ora, tinha chegado a um ponto do processo em que se 
esgotara a reinvenção de uma convenção, o “corpo de prova”. Até este ponto do processo, cheguei fazendo trocas com praticantes 
ordinários da Avenida Sete, cujo caráter inventivo e tino para solucionar questões no dia-dia me chamaram a atenção para outro tipo de 
produção de cidade. Passada a primeira etapa de tentar agrupar essas pessoas e distingui-las entre aqueles que experienciam a rua sem 
modificá-la e os que modificam a rua com as suas invenções, sendo esse segundo grupo uma categoria indispensável para uma 
contraprodução de subjetividade na rua, passei a tentar entender a importância das suas extensões, das suas invenções, ou “arquiteturas de 
gambiarra”. Essa etapa de tentar amarrar os praticantes em “corpo de prova” fora importante para o processo, embora não tenha me levado 
a um lugar onde acharia outros tipos de produção de cidade, pois ao categorizar essas existências, o faria como uma macro-estratégia, ou 
seja, simplesmente tiraria a sua potência de produzir cidade. 
 
Num outro momento do processo, parti para a realização das interferências na cidade, pensando o termo “corpo de prova” como dispositivo 
que constantemente se adapta segundo as relações sociais, os fluxos, e modifica o espaço urbano. No entanto, não ficou claro para mim que 
o dispositivo em si seria um fator indispensável para uma potencialidade de revide, para um outro tipo de produção de cidade que obtivesse 
essa característica do corpo de prova oriundo da engenharia e arquitetura, que se rompe em teste e é reconfigurado, logo, dá origem a outra 
coisa, outra forma e outras fórmulas; não é um elemento indispensável, o dispositivo em si, o que eu procurava com um olhar muito 
objetivante. O corpo de prova é um processo indispensável para a construção de algo. 
 
Passei, portanto, a querer cartografar, entender e principalmente ser atravessada por como esses praticantes ordinários inventam a rua, sem 
distingui-los ou categorizá-los; como este espaço público vai ganhando determinadas características e em cada encontro o que é de fato 
fundamental para um outro tipo de produção de cidade, aquele que pluraliza os sentidos, a produção de cidade que destoa das marchas, 
que é passada, construída todo o dia. Cartografar no sentido de  grafar o que foi atravessagem nesses encontros, nunca num sentido de 
tentar reproduzir um movimento, mas de transformar este atravessamento em algo novo, primeiramente naquilo que seria a representação 
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infiel (ainda aqui não tinha escolhido como essas narrativas iriam ser apresentadas) desses encontros e depois em desdobramentos outros 
devido à potência produzida no encontro, no que eu poderia me tornar (e também o processo) ao tomar o Outro como destino.  
 
Percebi que estava buscando cartografar a corpografia desses praticantes, a relação “coadaptativa cujo caráter criativo não permite pensar 
em mero ajuste adequatório” (BRITTO; JACQUES, 2008) entre corpo e cidade, a grafia da experiência urbana no corpo dos praticantes 
ordinários da cidade, como inventavam a si mesmos e como inventavam cidade. Todo o tempo, no trabalho, vim procurando essa 
transformação da cidade pelo corpo e vice-versa e tinha chegado o momento no qual, através de encontros com esses praticantes ordinários 
da cidade, iria criar a cartografia das suas corpografias, já inventando uma terceira narrativa desses movimentos no espaço-tempo. 
Atravessamentos ou atravessagens, pois nesses encontros, nessas trocas de produção de cidade é onde está a potencialidade de revide, em 
outra forma de se apreender a cidade e de se interferir no espaço público. No corpo de todo e qualquer praticante ordinário urbano está um 
tipo de produção de cidade que não é a do logotipo, da marca, a do espetáculo, mas sim a produção de cidade que lhe atribui outro 
‘“corpo”. “Os espaços menos espetaculares da cidade resistem, assim, nesses corpos moldados pela sua experiência, ou seja, nas 
corpografias resultantes de sua experimentação, uma vez que esses corpos denunciam, por suas simples presença e existência, a 
domesticação dos espaços mais espetacularizados, sua transformação cenográfica” (BRITTO; JACQUES, 2008).  Uma cidade incorporada, 
desvios “à atual espetacularização das cidades contemporâneas, processo globalizado produtor de gigantescas cenografias urbanas” 

(BRITTO; JACQUES, 2008) dando outro corpo à cidade, inventando outras ruas. 
 
Comecei a tentar conversar com as pessoas que encontrava sobre a cidade, sobre o que era mais ou menos importante na Avenida Sete, 
preocupada com a proposição projetual que ainda não tinha sido elaborada, o que me prendia um pouco nas conversas. No entanto, todos 
aqueles que encontrei encheram a Avenida Sete com as suas próprias vidas, com pequenos milagres do seu dia-dia, com diversos 
cruzamentos de lugares, tempos diversos e paisagens. A sua maneira de se inventar cidade. Ainda estava muito difícil cartografar essas 
sensações, pois estava pensando em cartografar algo como percursos descritos, lugares outros que compõem a Avenida Sete de cada um 
que conversava ou qualquer coisa que me desse caminho para que montasse essa quimera que tinha criado: o corpo de prova. Não tinha 
percebido até aqui que além de ter ativado um estado em mim como arquiteta e urbanista de saber em constante construção, em processo, 
devido ao atravessamento do Outro, o processo sobre o qual me debruçava virava esse percurso indispensável tanto para outra produção de 
cidade quanto para outra produção de saber em arquitetura e urbanismo, nada inédito no campo, no entanto necessário para a minha 
própria passada destoar da marcha cantada pela prancheta e pelos CADs. 
 
Voltando ao percurso deste processo de apreensão urbana, estava, como já disse (antes de perceber que estava cartografando a corpografia 
daqueles que encontrava na Avenida Sete) tentando amarrar em uma categoria pessoas que condicionam bastante a minha experiência 
urbana na Avenida Sete e que me atravessam olhar, ou dispositivos que, conectados a determinadas pessoas, fossem indispensáveis para a 
configuração da atual da paisagem urbana da Avenida Sete. Talvez o aprisionamento do olhar é que estava me deixando refém de uma 
categorização, de um movimento de apreensão e repetição. Baseada nesse olhar que me estava encarcerando, neste ponto do processo, já 
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estava criando cartografias dos espaços e percursos citados em encontros com esses praticantes, cartografias essas que tinham suas 
ambiências condicionadas, assim como as minhas, por outros praticantes da rua. Montava mapas onde a Avenida Sete era atravessada pela 
Estação da Lapa, pelo Forte de São Pedro, por regiões que eram afetadas pela dinâmica da Avenida Sete no percurso daqueles praticantes e 
povoava esses mapas com fotografias de momentos com essas pessoas, do que eles falavam, como os numerosos camelôs, a sujeira das 
ruas, a população de pombos da Piedade, outros encontros, etc.  
 
Foi ai que mais uma vez eu tropecei, felizmente, devido à atravessagem de uma dessas Avenidas Setes que encontrei, no meu olhar 
objetivante. Numa das minhas derivas à procura de alguém para conversar sobre o seu cotidiano na Avenida Sete, me esbarrei com 
Dannaive, um aposentado francês que, para complementar a renda de sua aposentadoria, pede trocados na Avenida Sete. Dannaive é cego. 
Para Dannaive, o que condicionava os seus percursos e como ele vivenciava e enxergava a Avenida Sete, eram os seus encontros; a boa 
vontade das pessoas para com ele; as suas boas relações com comerciantes; pessoas que o ajudavam; moradores de rua que, quando ele 
próprio podia, ajudava também; enfim as trocas entre os praticantes da Avenida Sete eram preciosidades. Dannaive começou a me contar 
como era a sua versão de Avenida Sete sem mesmo tocar nos pontos nos quais estava interessada: nos conflitos visíveis, nas apropriações 
que definiam categorias de práticas, nos outros lugares que possivelmente seriam afetados e que afetariam a dinâmica urbana da Avenida 
Sete; fatores considerados para uma construção de cidade se observados de olhos bem abertos (e não levando em conta a construção de 
cidade através do corpo). 
 
Dannaive me contou a sua versão da Avenida Sete e deixou muito claro que a vida que levava e como condicionava aquele espaço ao seu 
cotidiano tinha muito a ver com a sua condição de corpo, que se transformava ali em ganha-pão, aquele era o seu jeito de experimentar a 
Avenida Sete, e que nesse lugar, omitir que é aposentado é a única mentira que conta. Dannaive me disse que quando chegou à Bahia e 
começou a frequentar a Avenida Sete, há mais ou menos sessenta ou setenta anos atrás, essa sua avenida era muito diferente. Acredito até 
que nessa Avenida Sete de décadas atrás, que ainda se atualiza nele, Dannaive não era francês, mas um jovem preto e simpático que 
frequentava a famosa Avenida. Na Avenida Sete que encontrei de Dannaive, ele é francês, pouco importa as formas ou cores daqueles que o 
encontram ou mesmo como estes arquitetam as suas gambiarras na rua, o que importa para ele é como o Outro faz encontrar a suas versão 
de Avenida Sete com a dele. 
 
Mais uma vez recuei. Não via mais a unidade de rua que procurava desvendar. Ouvia zumbidos de várias ruas me chamando, agora, 
querendo me contar segredos, convidando-me a conhecê-las, a navegar por elas; queria ser perpassada por muitas outras atravessagens. 
Cartografar através de fotografias e cartas tradicionais o que já enxergava nos percursos dos praticantes ordinários da Avenida Sete (ou não, 
enxergar mapas em percursos ainda era difícil para mim) só iria me levar ao óbvio, sem uma perspectiva inventiva a partir do que ouvi e 
pelo que fui atravessada nesses tantos encontros. Resolvi, portanto, desenvolver narrativas que chamo aqui de antropofágicas desses 
praticantes, a minha versão do que ouvi, o que para mim soava como desconhecido, e também num esforço de tornar desconhecido o 
espaço com o qual estava trabalhando, para reforçar a potência do encontro e a pluralidade de versões da mesma Avenida Sete, todas reais 
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e verdadeiras, Avenidas Setes dessemelhantes. Avenidas Setes inventadas como a de Dannaive, a partir da relação entre corpo e cidade, 
muito particular por isso, que quando compartilhada, resulta essa Avenida Sete multi-facetada, de muitas versões, da experiência urbana 
incorporada. 
 
“O cartógrafo é um verdadeiro antropófago: vive de expropriar, se apropriar, devorar e desovar, transvalorado.” (ROLNIK,1989) Suely 
Rolnik, no seu livro “Cartografia Sentimental”, traz que um cartógrafo tem de ativar um estado de “corpo-vibrátil” (ROLNIK,1989) para 
absorver matérias de qualquer procedência quando estiver cartografando o que se tem como objeto.“ Para isso, o cartógrafo absorve 
matérias de qualquer procedência. Não tem o menor racismo de frequência, linguagem ou estilo. Tudo o que der língua para os 
movimentos do desejo, tudo o que servir para cunhar matéria de expressão e criar sentido, para ele é bem-vindo. Todas as entradas são 
boas, desde que as saídas 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). A expansão da vida seria o parâmetro exclusivo do cartógrafo para Rolnik, e o meu é a expansão da vida na rua, a 
pluralidade dessas versões de inventar, caminho que acabei por encontrar depois de tantas passadas e tropeços. Deveria cartografar essas 
diversas ruas que existem nos praticantes ordinários da Avenida Sete para dar outro destino àquilo que captava, como iria grafar ou 
“transcrever” esses encontros deveria seguir essa lógica de pluralidade, de expansão da vida: não procurando ser fiel em representação (nem 
poderia tentar, pois como ser fiel em representação à corpografia do Outro?), mas sim procurando trazer a potência da sensação vivida em 
cada encontro e como cada um daqueles praticantes inventa uma rua muito particular. Só assim desviaria de um olhar objetivante da rua e 
começaria a andar por caminhos que não tendessem aos planejamentos urbanos formais, ou da “lógica espetacular, onde a cidade 
contemporânea passou a ser concebida como uma simples imagem de marca, ou logotipo” (BRITTO; JACQUES, 2008). Eu como cartógrafa-
narradora, arquiteta e urbanista, ativando este corpo-vibrátil já seria outra e inventaria outras possibilidades de enxergar a realidade única 
sugerida pela lógica espetacular de concepção urbana, que me cegava. 
 
“A análise do desejo, desta perspectiva, diz respeito, em última instância, à escolha de como viver, à escolha dos critérios com os quais o 
social se inventa, o real social. Em outras palavras, ela diz respeito à escolha de novos mundos, sociedades novas. A prática do cartógrafo é, 
aqui, imediatamente política.” (ROLNIK,1989) Cartografar essas ruas que para mim surgiram como ruas inventadas, fábulas de rua, o que 
chegava a mim e que eu transformava enquanto processava era um encontro com as passadas que destoam às marchas, por lidar com as 
estratégias do desejo enquanto inventoras da rua, e não dispositivos ou categorias de trabalhadores, mas sim o dia-dia que “se acha 
semeado de maravilhas” (CERTEAU, 1996) e daí surgem tantas fábulas que inventam a rua, superlativos de realidades, potencialidade de 
revide em contos. As passadas, invenções de rua dos diversos praticantes ordinários da cidade, são a sua corpografia. “ A memória urbana 
inscrita no corpo, o registro de sua experiência da cidade, uma espécie de grafia urbana, da própria cidade vivida, que configura o corpo de 
quem a experimenta” (BRITTO; JACQUES, 2008). Essas passadas que queria escutar, para narrar de outra forma, a rua produzida pelas 
passadas, já produzindo outro corpo de cidade. 
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Entendi que reforçando a pluralidade de versões de Avenida Sete e até inventando proposições projetuais a partir dessas invenções-versões 
de Avenida, outros modos de vida, tesouros dessas existências que condicionam a minha experiência urbana, estaria de fato compondo algo 
que fizesse, enquanto proposição de produção cidade (ou caminhos por onde percorrer a isto, subjetivamente; este é o sentido dessas 
narrativas), um contraponto à uma postura homogeneizante para com a experiência urbana, a um modelo padrão de produzir espaços e 
espaços públicos, à uma conformação de prancheta.  
 
Era necessário, então, escolher linguagens, jeitos, expressões daquilo que queria evidenciar, dessas múltiplas versões de Avenida Sete como 
produção de cidade sem cair numa fórmula representativa hierárquica, onde o projeto, a planta baixa e os cortes são uma palavra final e 
tudo que se é posteriormente dito é mera retórica. Era importante evidenciar também, algo que notei nas versões de Avenida Sete que 
encontrei, as várias temporalidades que compunham aquela versão. Não poderia ser algo que conformasse somente o que compõe a versão 
no presente, pois já viraria obsoleto em não contemplar algo que já fizera parte desta e o que irá fazer. Nem poderia compor algo que fosse 
um retrato dessa Avenida Sete como configuração do real, em fotografia ou representação gráfica, pois já estava fazendo uma narração do 
meu encontro com praticantes outros da Avenida Sete, além de querer passar longe do olhar objetivante que esteve como tropeço em todo o 
processo do trabalho, afinal a espetacularização das cidades contemporâneas é um processo que se apresenta para todos. 
 
Neste ponto da investigação dessas diversas ruas, queria inventar essas narrativas fora de um padrão de cartografia dos percursos do 
praticante, por onde eu fui e vim, para onde é o norte absoluto, etc. O intuito era apropriar-me dessas narrativas para construir narrativas de 
sensações desses encontros, dessas outras Avenidas Setes que coexistem, para fabular a partir da fábula, entregar-me às outras produções de 
cidade fazendo a minha também coexistir com estas; era criar, a partir das conversas, contos das atravessagens, onde fui afetada pela 
experiência urbana do Outro. Colocar meu saber fazer à prova do que ainda não é de meu conhecimento, tratar de igual para igual, já 
sendo assimétrico, com o corpo que produz cidade. Entender projeto como processo de necessidade fabulatória e, principalmente, trabalhar 
com aquilo que me é desconhecido, que não é meu.  
 
“Na narração não se trata mais de abordar uma realidade (uma operação técnica etc.) com a maior proximidade possível e fazer do texto 
aceitável, legítimo, pelo ‘real’ que exibe. Ao contrário, a história narrada cria um espaço de ficção. Ela se afasta do real- ou melhor, ela finge 
escapar às circunstâncias presentes […] e precisamente desta maneira, mais que descrever um golpe, ela o realiza. […]O discurso produz 
então efeitos, não objetos. É narração, não descrição. É uma arte de dizer” (CERTEAU, 2009 apud SHVARSBERG, 2012). Tratar o que é 
produzido como fabulação de cidade como tão real (ou ficcional) como mais relevante do que um planejamento urbano formal, pois é na 
invenção da rua pelo praticante que está a cidade real, no cotidiano, na vida, no corpo, não no plano do que se espera de um espaço. 
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Não seriam psicogeografias situacionistas 11 porque parto do princípio que o espaço é tão afetado pelas práticas cotidianas e pelos corpos 
dos agentes modificadores do espaço quanto também influencia a natureza dessas práticas e as suas corporalidades. As narrativas 
antropofágicas que construo não procuram fatores da rua que condicionem as ambiências da Avenida Sete, mas sim, versões da rua que são 
obviamente condicionadas pelas práticas de seus narradores e, a partir daí, inventar as minhas narrativas, invenções-versões e me deixar 
atravessar por essas cidades que me interessam por representarem Avenidas Sete que perpetuarão não um fazer ou uma prática cotidiana, 
mas a possibilidade em si como produtora de cidade. 
 
Seriam algo que se aproxima mais do que Ana Clara Torres Ribeiro define como cartografia da ação (RIBEIRO,2012), a que apoia a ação: 
“um mapa da ação, ele apoia o sujeito da ação, por um lado tem a expressão da ação cartografada e de outro lado você tem o mapa que 
apoia a ação do sujeito. […] E essa cartografia da ação pode ser feita com recursos técnicos mínimos, ela precisa mesmo é ter penetração no 
tecido da sociedade, porque ai você obtém informação importante sobre a sociedade, nesse caso é ai que você tem que ir, a leitura que a 
sociedade faz do espaço, a leitura que o sujeito tem do espaço, a percepção que ele tem desse espaço” (RIBEIRO, 2012). 
 
A leitura que o praticante ordinário da cidade tem do espaço passando pela minha narrativa, edição. Tentaria inventar essas narrativas não 
como cartografias da ação, mas como contos de cidade para incorporar o tempo ao espaço, tentar passar nesses contos as várias camadas 
de cidade que se tem ali, naquela invenção-versão (inversão) Avenida Sete. Não seria representar o fenômeno, ou a experiência, é como 
Ana Clara Torres Ribeiro mais uma vez define como “introduzir uma outra maneira de ver o espaço” (RIBEIRO, 2012), mas introduzir outras 
maneiras à minha própria maneira, ter o Outro como ponto de partida para entender que, a partir daqui, a amarração que havia criado de 
corpo de prova perdera força, como extensão da materialidade dos praticantes ordinários da cidade ou mesmo como esses praticantes que 
trabalham na rua com a suas invenções, sendo categoria única de produção incorporada de cidade. 
 
Comecei a enxergar que o termo “corpo de prova”, título do trabalho, transformara-se aqui no corpo do cartógrafo, arquiteto e urbanista, 
assim como no próprio processo do trabalho, na metodologia de apreensão da cidade contemporânea, que por vezes foi testando o meu 
“saber-fazer” como arquiteta e urbanista a partir da “dosagem dos elementos constituintes“ a cada passo que dei no trabalho, cada caminho 
que tomei e todos os desvios que o processo sofreu. Foi testar de diversas maneiras e sempre com o Outro como produzir cidade, criar 
harmonias a partir das diversas passadas, navegar por cartas que não serão mapas de um caminho só: eles levarão quem quer que seja a 
diversas trilhas urbanas, através do conto da intensidade dos encontros a outros modos de experienciar a cidade, a um cruzamento de 
versões da cidade, a atravessagens diversas.  
 

                                            
11 “Definições. Psicogeografia: Estudo dos efeitos exatos do meio geográfico, conscientemente planejado ou não, que agem diretamente sobre o comportamento afetivo dos indivíduos”(Internacional 
Situacionista,1958 apud JACQUES, 2003). 
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Cimento, água, areia, brita. Aqui Manoel, Branquinho, Orley e Givaldo. Um processo que não acaba por ser teste, uma tentativa de não 
revelar algo, mas de inventar outro modo de fazer fazendo. Um genuíno corpo de prova. 
 
Começo aqui a trazer as narrativas antropofágicas dos encontros que tive na Avenida Sete. Uns me atravessaram com mais intensidade, 
outros menos, outros me foram tão caros ser atravessada que extrapolei na narrativa ou simplesmente neguei, por não querer navegar num 
tipo de produção de cidade. O cartógrafo “nunca esquece que há um limite do quanto se suporta, a cada momento, a intimidade com o 
finito ilimitado, base de seu critério: um limite de tolerância para a desorientação e a reorientação dos afetos, um ‘limiar de 
desterritorialização” (ROLNIK,1989). As narrativas antropofágicas não somente surgem para se navegar na intensidade das versões das 
Avenidas Setes que emergiram á superfície do processo, mas também para que o próximo passo do processo seja construir um imenso 
patchwork com essas versões de Avenida Sete, essas ficções e mais que isso, levar esse cheio de sentidos, essas corpografias diversas que 
constroem a Avenida Sete cotidianamente para cruzamentos com outros lugares da cidade.  
 
Existe algo na Avenida Sete que reconheço muito pulsante, vital para o surgimento ou surgimentos de potencialidade de um revide, a 
reviravolta de um processo de homogeneização nas cidades contemporâneas; a possibilidade da transformação: reconheço na Avenida Sete 
que a apropriação do espaço urbano não se dá por uma versão de um movimento predominante, mas sim na possibilidade da invenção de 
vários lugares em um só. A Avenida Sete não é dominada pelo movimento do crack ou pela especulação imobiliária, ou mesmo pelos 
camelôs ou aposentados; isso tudo coexiste ali. É possível a produção de cidade embasada no conflito, na negociação, no corpo a corpo. A 
Avenida Sete é o lugar do jeitinho, das muitas queixas, dos encontros improváveis, e estamos num momento da cidade que estas 
características que pertenciam a tantos espaços públicos passam a ser quase que característica exclusiva da Avenida Sete. É preciso jogar 
neste jogo e trapacear! Não há como “vencer” um processo de homogeneização e espetacularização das cidades contemporâneas, não nos 
mesmos termos. Por isso, não pretendo com essas narrativas antropofágicas construir uma proposição projetual cartesiana, que responda às 
indagações imediatas, por pouco não caí mais uma vez nesse caminho objetivante, mas é por outros meios que posso apontar essa 
contaminação das passadas da Avenida Sete, levar essas ficções para outros lugares, inventar mentiras que possam mudar um modo tão 
concreto de pensar e produzir verdades por ter em sua composição outros tipos de elemento: o conto do cotidiano. É trazer, a partir das 
narrativas antropofágicas das Avenidas Setes, essa alma encantadora da rua para outras ruas e espaços esvaziados de sentido, que estão 
sendo devassados de seus segredos e mistérios por esse processo luminoso de metabolização das práticas cotidianas. As narrativas 
antropofágicas serão desdobradas então em mais potencialidade de revide, em outros caminhos que não foram ainda percorridos e que só 
podem ser por ora em ficção, que aqui já é a realidade possível, pois já é o destoar das marchas, em movimento de desmanche de uma 
ordem pré-estabelecida para a invenção de outros modos de fazer. 
 
Por cada uma dessas narrativas antropofágicas ser uma versão muito particular da Avenida Sete, pelo fato de cada uma delas ser uma rua 
diferente, possuírem características tão distintas (derivarem da corpofrafia de cada praticante da cidade que conversei) e uma “alma” tão 
marcante, foi que decidi nomeá-las além do oficial Avenida Sete, cada nome relacionado à experiência urbana daquele que compartilhou 
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comigo a sua versão de rua. A de Dannaive nomeei “A rua do joalheiro” e a de Seu Antônio, aquele que me atravessou a atravessagem, 
nomeei como “A zona franca”, pois a sua rua é a borda do formal e do informal inventada por ele e por outras forças que não conseguimos 
distinguir e, de qualquer forma, a sua produção de cidade muito particular interessa tanto a Seu Antônio quanto a agentes de uma macro-
estratégia. É uma zona de borda. 
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                                                                                                                                                             . 7.passadaEtropeço 
 

7.5 narrativas antropofágicas: 
 

(muitas delas possuem desenhos e gravuras igualmente importantes para a sua constituição. Em anexo.) 
 

7.5.1 o beco do escafandro – manoel ribeiro dos santos 
 
Não sei se escolhi seu Manoel para conversar ou se ele me escolheu. Estava em dúvida sobre o nome de um prédio e resolvi indagá-lo; já 
ele, olhava atentamente para o desenho que eu fazia do trecho da Avenida Sete em frente ao Relógio de São Pedro. Eu queria saber qual dos 
prédios que olhava era a Fundação Politécnica, que em percurso para mim era tão clara a sua localização e de certa distância me parecia 
estar escondida. O que achei com Seu Manoel foi o antigo edifício Florensilva, que é tão importante na Avenida Sete do senhor e que 
sempre estivera escondido para mim, nunca o vi assim. 
 
Seu Manoel é uma Avenida Sete naufragada. Senta todos os dias no mesmo lugar do mesmo banco do Relógio de São Pedro desde que se 
aposentou, há doze anos. O encontrei inúmeras vezes ali, conversando com os que sentam ao seu lado, ouvindo músicas dos carrinhos de 
café, observando. Ele vem da Ribeira para atracar ali uma Avenida Sete que talvez tenha deixado de existir em muitos de seus praticantes, 
mas não na dele. Ainda pode ver os bancos amarrados no Relógio de São Pedro para as pessoas assistirem a passagem do carnaval sentadas, 
confortáveis. Na Avenida Sete de Seu Manoel é possível dormir ao relento nas calçadas sem ser incomodado e só sair para dar passagem ao 
movimento do dia, “ninguém lhe levava nem um sapato!” 
 
A Avenida Sete de Seu Manoel não tem mais começo, meio e fim. É ele, mas em algum lugar está lá a primeira vez que começou a trabalhar 
no Forte de São Pedro, quando era bem novo e veio do sertão, sofrido, separado da mãe, para conseguir comer, pois onde morava o que 
comia era café raspaduro com farinha, assim como Lula, o ex-presidente, que por ai anda na Avenida Sete de Seu Manoel. 
 
E assim vai continuando. Ainda é difícil para a sua Avenida Sete o encontro com determinadas existências. A Avenida Sete da noite, dos 
travestis e da “bandidagem”, com a dele não dialoga, é um conto que não encontra com o conto dele, assim como a Avenida Sete de muitos 
camelôs, como baianas de acarajé que para ele são mães de santo ou “sei lá o que”. Apesar de ser pobre, como diz, as barracas e camelôs 
são muito desrespeitosos com a sua versão de rua. Seu Manoel, porém tem bons encontros com outras Avenidas Sete fabuladas por outros 
praticantes. Geralmente, com aquelas que enchem a Avenida de música, para que Seu Manoel vá longe, para o fundo, atrás de seus 
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tesouros naufragados mais preciosos. Seu Manoel está em circuito com muitos outros naufrágios, como Sandoval, que fica ouvindo a música 
de Bob Baiano, talvez a música seja um fio condutor a estes lugares mais recônditos. Seu Manoel conhece Bob Baiano, gosta das músicas, 
mas os pombos da Piedade o atrapalham, sujam a sua Avenida cujo chão deveria ser limpo quinzenalmente com ácido muriático. 
 
A Avenida Sete asseada de Seu Manoel está nos bons frequentadores da tarde e ela é administrada por Antônio Carlos Magalhães, o cabeça-
branca, que com toda a sua roubalheira mantém as pedras portuguesas do Relógio de São Pedro tinindo! Os bons frequentadores dessa 
Avenida Sete são os senhores que vão jogar a sua dama à tarde; pessoas que sentam na praça, que acabaram de comprar alguma coisa nas 
redondezas; vindas do interior que esperam pacientemente na praça para serem atendidas em consultórios médicos; pessoas como ele, que 
estão esperando a vida passar.  
 
Essa foi a Avenida Sete que teve seu carnaval arruinado por Dodô e Osmar com aqueles carros que hoje em dia parecem trens luminosos de 
tão grandes e barulhentos. Na Avenida Sete de Seu Manoel as estrelas são Ângela Maria, Vicente Celestino e Waldik Soriano. E o carrinho 
de café, que estava à nossa frente, o palco que tocava as músicas para Seu Manoel.  
 
Assim como Dodô e Osmar, O Largo Dois de Julho e a Estação da Lapa configuram uma dupla mal quista nessa Avenida Sete. Um por ser o 
refúgio da bandidagem, que passa se esgueirando pela Rua do Cabeça; a outra, por estar em péssima conservação, sem escadas rolantes 
funcionando, cheia de camelôs, moradores de rua e outras coisas que assombram a imaculada de Seu Manoel. Uma estória muito marcante 
para ele é a de uma senhora que levou um liquidificador na cabeça porque alguém o botou pra secar no guarda-corpo da escada. Saiu até 
na televisão. 
 
Essas outras Avenidas Sete que Seu Manoel rejeita não têm ordem e não possuem um posto de antiguidade, como a dele. Por isso o 
encontro harmônico de Seu Manoel com uma perfeita ordeira Avenida Sete de Tirson, dono de um bar na frente do Forte de São Pedro, o 
“Bar do Tirson”; ex-jogador do Bahia, linha-dura com a rua. Na área de Tirson, A Avenida Sete de Seu Manoel sobe à superfície.  
 
Ele me relatou que o seu filho mais velho passara ali pelo São Pedro mais cedo, Seu Manoel tem sete filhos, e este que já está com a vida 
encaminhada, passou descendo a Avenida Sete em direção à Praça Castro Alves. Seu Manoel fica muito satisfeito de assistir aos filhos dali 
levando suas vidas, o encontrando de vez em quando, na sua Avenida Sete, no seu banco. Seu Manoel é o naufrágio de Avenida Sete que se 
atualiza diariamente e que afirma seu lugar ali, no banco do Relógio de São Pedro. Ele é uma porção de camadas de ruas do passado 
presentificadas na sua prática cotidiana de atracar. Um pré-sal. 
 
Terminando a nossa conversa, Seu Manoel fala que acabara de ouvir a música “luzes da ribalta”: 
-Ah, Luzes da Ribalta. Linda música. Acabou de tocar. Você não reconheceu? 
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Eu não escutei. Talvez porque só daria para escutar do lugar do banco que Seu Manoel ocupa todos os dias, o dia todo, no Relógio de São 
Pedro, há tantos anos que não se contam mais nos dedos.
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7.5.2 a rua do torto – branquinho 

 
Em muitos dos momentos em que estou na Avenida Sete, Branquinho está também. Talvez por ser vagante sem destino que explora a região 
arrastando o seu passado, talvez por ser pedra fundamental da Avenida Sete que, como uma de lióz, veio de outros lugares para fundar algo 
tão diferente. Esse outro lugar fundado, reinventado, tal qual Branquinho arde em tempero bucaneiro, reconhece em caçadores de vivências 
verdadeiros baús de tesouros, agrega piratas sem tempo atrás de naufrágios, companheiros errantes, colecionadores de aventuras na noite e 
sombras da piedade cotidiana da Avenida Sete. 
 
Encontrei Branquinho pela primeira vez na Praça da Piedade num sábado bem tarde da noite. Assistíamos a uma perseguição policial que 
atravessava a praça e seguia em direção ao Dois de Julho. O policial, que ainda estou em dúvidas se portava um colete à prova de balas ou 
se o colete o usava como porta estandarte, muito cansado e com arma em punho, logo virou assunto de muitos que se juntaram a nós para 
uma conversa animada por um funk de celular, um carrinho de café, um pequeno cantor de nome Orley e narrativas diversas.  
 
Na medida em que o movimento ao nosso redor aumentava, Branquinho desdobrava a Piedade em viagens de caminhão por Vitória da 
Conquista, Minas Gerais e Salvador. Outros piratas da noite que chegaram tinham um carinho por ele, talvez por esse carecer de cuidados e 
ter pouca saúde ou por não ter linha de tempo e talvez por isso, pertença a tantos espaços em um só. Os que conversavam conosco também 
já tinham como sua a Avenida Sete de Branquinho. Já o pediam pra contar a tal estória do caminhão, viajavam na sua boleia, já o 
lembravam de detalhes que o Branquinho mesmo havia esquecido, e essa Avenida Sete de Branquinho por muitas bocas voltava a existir. 
 
Outra vez estava lá num bar no Dois de julho, no noturno famoso Beco da Lama e lá veio Branquinho. Eu estava afinando um violão que 
pertencia à garçonete que não se agradou nem um pouco com a presença do vagante (nem com a afinada interrompida) que escolhia o seu 
bar como entreposto da noite para descolar um gole de cerveja ou outro. Ele sentou, pediu um copo para si e logo foi pra estrada: narrara a 
sua vinda de Minas Gerais para Salvador. Há muitos anos atrás o estimado vagante veio de Betim para a Bahia como foragido da Justiça 
Mineira, dirigindo caminhões. Me disse que o artigo no qual se enquadrava era “157 à mão armada”. Logo se envolveu em outros crimes 
em Salvador e já estávamos na Conceição da Praia! Em outro tempo, quando Branquinho foi preso depois de balear e paralisar um policial 
militar da cintura para baixo num tiroteio em frente à igreja. Ficou dez anos preso e perdeu um companheiro, além de sofrer um acidente 
vascular cerebral na cadeia. Branquinho não aguentou ser privado da sua liberdade, o que deixou metade do seu corpo paralisado.  
 
Em Minas ele não estava, mas Minas estava na Avenida Sete, assim como a cadeia e a igreja. Branquinho tem filho e ex-mulher, e talvez 
aporte a sua vida no centro de Salvador para que estes o encontrem mais facilmente, os seus laços afetivos estão também atracados neste 
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lugar. Sua ex-mulher foi lhe levar as fotos do aniversário de dez anos do filho, Branquinho lembra contente. Ele lembra também de uma 
música muita adequada a si mesmo, segundo ele próprio, de Bezerra da Silva que diz assim: 
 
Fez questão de beber água da chuva 

Foi lá na macumba pediu ajuda 

E bateu cabeça no congá 

Deu azar... 

A entidade que estava incorporada 

Disse esse político é safado 

Cuidado na hora de votar 

[…] 

Político engana todo mundo... 

Menos o caboco...ele deu azar na macumba do malandro...ah lá 

O caboco caguetou ele 

Hoje ele pede, pede, pede de você... 

Amanhã vai vai te fudê... 
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Hoje ele pede, pede, pede de você... 

Amanhã vai vai... ohhh* 

Branquinho me fez várias recomendações quanto às andanças noturnas na região, pois todos os piratas têm facas e eu, diferentemente dele, 
distinção que foi marcada em gesto e fala, para os bucaneiros vagantes, sou branca desarmada. No final da noite meu então amigo de bar 
Branquinho me conta que faz fisioterapia no posto médico da Carlos Gomes para recuperar os movimentos da metade do corpo que foram 
seriamente prejudicados após o acidente vascular cerebral. Branquinho me conta também que toda vez que a fisioterapeuta lhe interpela 
sobre as suas razões para voltar a andar, ele não pestaneja: para roubar e matar. Como todo bom pirata. 

*Bezerra da Silva, Caô Caô
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7.5.3 o largo do pajé – givaldo 
 

  “Mas o pessoal vem, a maioria dos clientes é taxi, taxeiro que tá na rua, a maioria tem cliente 
que mora por aqui por perto também, gente que vem de fora de carro, aqui é que às vezes de 

madrugada, você já passou aqui alguma vez de madrugada? Tem gente pra caramba aqui.” 
 

Givaldo 
 
A Avenida Sete que é circulação intensa de pessoas, mundos e mercadorias à luz do dia, tão expandida e tagarela, recolhe-se à noite, 
resguardada senhora, em pontos de encontro de grupos de sacizeiros, comerciantes, moradores, dançarinos, estudantes, vagantes. As 
pessoas que constroem essa Avenida Sete noturna trocam cotidianamente, nesses pontos de encontro, o que lhe é mais precioso: suas 
experiências, estórias, e em alguns pontos em que a Avenida está menos reservada aos “íntimos” ou possuem uma maior permeabilidade, 
essas trocas acontecem desfazendo os tipos e agregando os apartados.  
 
São verdadeiras fogueiras ao longo da Avenida que logo captam a atenção do passante, de algum que busca na noite um lugar para acolher-
se no encontro das demais Avenidas Setes que são como lenhas alimentando esses lugares de vida. Saindo do Forte de São Pedro, em 
direção à Castro Alves, lembro-me de algum desses pontos: A Rua do Rosário, onde há um bar dançante para frequentadores da terceira 
Idade, o caloroso Lugar Comum; A Praça da Piedade, cuja entrada à noite requer um estado de corpo em atenção, pois nem sempre o 
desconhecido ali é bem vindo; no Largo do Relógio de São Pedro, onde há uma peculiar cerimônia de trocas de experiências ministrada por 
uma barraquinha de churrasco que ilumina um determinado perímetro da Avenida Sete. Perímetro este que está aberto àqueles que queiram 
construir o lugar junto e definido não por metragem, mas até onde a luz da barraquinha alcança, até onde ela afeta as relações que ali 
acontecem. 
 
A barraquinha é Givaldo, que é errante por natureza e que há seis anos vai construindo aquele espaço ali, todas as noites (exceto aos 
domingos) função que exerce depois de ter sido camelô vendedor de cd e cafezinho ambulante. Já são vinte e cinco anos como Avenida 
Sete. Ali quando ele está, as tribos baixam a guarda. Os policiais que periodicamente abrem o módulo policial do largo comem tranquilos, 
esquecem anotações, ordens e patentes sentados com os moradores de rua que jogam uma partida de futebol com um côco. Muitos, mais 
de vinte. Uns descansam, outros também comem, outros começam uma partida de dominó com pessoas que chegam de outros lugares, 
moradores da região, de prédios vizinhos, taxistas. Givaldo guarda o dominó, a mesa e os bancos para a jogatina. 
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Givaldo é luz que atrai mariposas em desvio de seu percurso. Mas não é só luz que ilumina o largo. Ele é cheiro de comida boa, faz das 
carcaças dos camelôs do dia um recanto aconchegante para uma parada no largo, para um papo com um estranho. Quem cruza com 
Givaldo encontra nele uma espécie de contra-relógio de São Pedro. Ali se perde o tempo corrido, o tempo que marca o largo é a duração da 
partida de dominó, o abre-fecha do módulo policial, o vai-vem das prostitutas e travestis, o baba de coco rolando na praça. Essa noite dura 
muito tempo, dura o tempo dos encontros, das trocas e todos voltam para repetir o ritual. 
 
Em volta da barraquinha de Givaldo não há travestis, prostitutas, policiais, moradores de rua, taxistas. São os wapixanas, haidas ou salish, 
tribos antropófagas queimando juntos as mais preciosas riquezas de suas existências. Alimentando a rua de vida, celebrando a cidade com o 
corpo, produzindo cidade numa potlach urbana. O que Givaldo acrescentaria nesse ritual cotidiano seria música, mas ele ainda não tem 
autorização da SUCOM para utilizar caixas de som. Não importa, segue inventando a rua mesmo assim.
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7.5.4 a travessa do fifó – orley 
 
Orley é menino, no máximo dez anos. É coisa rara, pequeno vaga-lume, brilha a sua gostosa vozinha, sua pele. Menino que leva e traz no 
seu corpo pequenino uma velha sabedoria da vivência adquirida nas ruas. Sai voando por ai, desmanchando muros, escalando limites, 
entortando grades, alimentando-se das miudezas da rua, procurando traquitanas, acha na rua a companheira para brincadeiras de criança.  
 
A primeira vez que o encontrei vinha como mensageiro a um grupo de distintos cavalheiros que habitam o Largo da Piedade à noite como 
falcão de recado: uma bala trazendo a novidade logo atrás dos fatos. Estávamos eu, ele, Branquinho e mais pessoas muito importantes. 
Acabávamos de assistir à tal perseguição policial que descia ao Sodré. Não sabíamos de mais nada quando Orley veio pulando nos contar o 
que acontecia no estacionamento do Shopping Piedade: um roubo, batidas, apreensão, porrada. Na narrativa de Orley tudo se transformou 
num filme estrelado por John Wayne e mesmo aqueles que foram detidos e agredidos estavam satisfeitos só pelo acontecimento ter sido 
compartilhado. Juntando-se ao grupo, Orley pediu uma música a um amigo que tinha um celular. Começou a cantar e dançar e pular e ria 
para que todo mundo risse. Não desconfiava de mim e de quem estava comigo, mesmo que não pertencêssemos ao grupo de cavalheiros, e 
agia como se fosse um deles, um distinto cavalheiro, chegou a me pedir um cigarro, os outros o recriminaram “você é muito novo para isso” 
mas ele queria fazer parte, já não fazendo tanto, porque isso diminuiria o alcance de seu voo, seu pertencimento era momentâneo, porém 
profundo. 
 
Numa outra noite no Largo Dois de Julho estava com um grupo e ele chegou. Não o reconheci de antemão, mas uma amiga que estava 
comigo quando o conhecemos me avisou “este é o menino que cantava na Piedade no outro dia, não é? Acho que reconheço a voz”. 
Perguntei seu nome, ele estava mais escabriado neste dia, mesmo assim, eufórico, queria um refrigerante. Entrei no bar, pedi o refrigerante. 
O garçom, desconfiado do menino pediu que abrisse a lata para que ele não vendesse. Não abri. Sabia que Orley não ia pegar drogas. 
Também não era de minha conta. O que de fato entrou na conta eram os diversos limites que Orley quebrava, a quem ele interpelava, a 
mim, o garçom, os sacizeiros, os boêmios do Dois de Julho. Orley é passarinho da Avenida Sete que sai voando por ai, trocando e levando 
uma Avenida Sete para outra, é uma luzinha fraca que chega para iluminar o suficiente, que é muito, ele é o ultrapassado fifó para aqueles 
que não dão valor a seu fazer. Para mim, ele faz da Avenida Sete uma criança, ávida a aprender, a afrouxar os seus limites, a inventar outros 
modos de fazer.
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7.5.5 o paço do galo – bob baiano 
 

corisco: s.m. Faísca elétrica ou centelha que ocorre por ocasião de trovoada. 

Numa manhã na Piedade, estava eu sentada num de seus braços. São quatro. Cada braço tem um busto dos enforcados da Revolta dos 
Malês e no centro a fonte piedosa que fornece água para muitas coisas. Os braços são abraços para aqueles que procuram abrigo pra suas 
memórias, para um descanso, são abraços para aqueles que necessitam de abrigo, de casa, de sombra. São braços travessos que enganam o 
passante desatento achando que navega em tranquila praça, repouso do fluxo frenético da Avenida Sete. Os caminhos são trocados por 
muitos na Piedade. Da Praça ainda se ouve as súplicas vindas da Rua da Forca, o bater oco da cabeça perdida do pobre degolado, ouve-se 
as preces da virgem piedosa do outro lado da rua para que proteja os seus fiéis. No seu centro há articulação, conversas, música, há Bob 
Baiano. Articulador de tempos, caminhos e passagens. Atiçador de antigas revoltas, amplificador de sussurros esquecidos. Um senhor da 
encruzilhada. Bob naquela manhã conversava com um engraxate, arranjava um cliente para o trabalhador, indicava caminhos, vendia cds e 
livros para senhores e trocava acenos com muitos que passavam. A música de Bob como sempre era muito alta. Ninguém se incomodava. 
Bob canta alto na Piedade. Conversamos mais uma vez.  

Des-con-ges-tio-na-men-to do seu eixo. Bob Baiano me disse que é preciso criar novos caminhos para o grande fluxo que passa diariamente 
na Piedade. Acredito que com isso ele quis dizer que a Avenida Sete está congestionada de histórias, revoltas, de intensidade. A Avenida 
Sete de Bob é aquela que permanece em revolução. É um depósito de pólvora na rua da faísca esperando uma centelha para explodir em 
milhares de fogos de artifício dos chineses dos guarda-chuvas para tempestades causadas por condicionadores de ar dos andares superiores 
da Avenida Sete.  

Que haja fogo!  

Corre um rumor que o espírito de Nero, o imperador romano que incinerou a própria cidade, desde a fundação de Salvador, ronda as ruas 
da Soterópolis e, de vez em quando, queima um sobrado ali, uns arquivos aqui, uma feira acolá. Ultimamente andou queimando o Instituto 
do Cacau, agora vítima do espírito traquina ou da hipótese flamejante. Este espectro de Nero está presente na cidade como um corisco. 
Como centelha de novidade, como traque de massa de brincadeira de criança, chuvinha e canhão de luz.  
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Bob me diz que na Avenida Sete há mais que moradores de rua, pedestres e trabalhadores. Há o povo de rua. Pessoas que estão ali porque 
amam a rua, possuem uma conexão com o espaço maior do que com as suas casas, ligação que ultrapassa a relação de trabalho, elas 
precisam estar ali. Ele não se considera um camelô, ele passa adiante a história da Avenida Sete e do povo baiano. Mas ele precisa da rua 
para isso. Bob é povo da rua também, acende a centelha de muitos barris, reúne naufrágios, colhe estórias e semeia a possibilidade. É um 
trovão que eu sou obrigada a escutar e hoje escuto com moderado prazer.
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 7.5.6 o beco do céu – soldado r. souza e pm cícero dantas 

 
 
Quando encontrei o Soldado R. Souza e o PM Cícero Dantas, por serem autoridade reconhecida da rua e mantenedores das marchas, fui 
logo explicando as razões de minha prosa noturna no Largo de São Pedro. Dito isto, O Soldado foi quem me falou: a primeira coisa que se 
tem de fazer aqui na Avenida Sete é retirar todas as marquises dos edifícios. Logo pensei que isto seria uma medida preventiva ao 
alojamento noturno de moradores de rua e usuários de crack no andar térreo da Avenida, mas era questão de tradição. E a tradição 
soteropolitana é que marquises e fachadas desabem sobrecabeças, como lembra a história da velha Sé, que por zombaria e tradição, 
despencava uma pedra ou outra num bonde distraído que passasse à sua frente. Perguntei ao Soldado então o que ele faria com as tais 
pedras de tantos prédios, pois lembrando de outro causo de rua, há poucos anos atrás, belos mármores do Banco do Brasil do Comércio 
desceram das fachadas para unirem-se à massa fiel que ao Bonfim vai a pé. Esclarecidos os fatos, o Soldado R. Souza ficou com a 
manutenção das marquises ao desnudamento de todas as fachadas da cidade, diante do perigo iminente que é viver as ruas de Salvador!  
 
A cidade dos policiais que conversei aquela noite vai até onde o seu batalhão determina, essa cidade marcha. Do Santo Antônio além do 
Carmo ao Largo do Campo Grande e estendendo-se ao Campo da Pólvora chegando ao Tororó. Nessa cidade de PMs doídos e magoados 
pelos seus gestores, não há humanos direitos nem mesmo direitos humanos. No entanto, há o Largo de São Pedro e Givaldo, onde aprende-
se a conviver com o Outro. Eles estão muito cansados da desgraça humana da Gameleira, dos murros em ponta de faca, da briga pela 
segurança de tantos e da falta de um horizonte. Ali no largo de São Pedro encontram um descanso na noite, um largo espaço para trocas e 
conversas, onde não encontram na cidade do batalhão. Nem na cidade do direito, da formalidade, da farda. Os PMs que trabalham à noite 
são muito diferentes do PM Alessandro, que encontrei trabalhando em frente ao Quartel do Aflitos, que vive seu fazer aprendendo a 
conviver diariamente com comerciantes e camelôs, protegendo moradores de rua. Eles estão na virada, nessa Avenida Sete que se desnuda, 
onde só ficam as carcaças das barracas e as promessas de que no dia seguinte será melhor. Depois de muita conversa com os PMs pude 
perceber que a questão da quebra de tradição das marquises e fachadas não era exatamente para que essas não desabassem sobre suas 
cabeças, mas que os dois pudessem novamente ver o céu e as estrelas que desapareceram das suas noites.
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7.5.7 a rua do viés – lúcia e lúcia 

 
Essas Foram duas ruas que achei na sua união. Casa e botão. Lúcia e Lúcia, charás, tinham acabado de se conhecer no Largo de São Pedro, 
que é Paço Rio Branco, mas ninguém o conhece por tal nome. Generosas senhoras que reclamavam da sujeira da rua, do morador de rua, 
dos camelôs na rua, da falta de sanitário na rua, da administração da rua, mas que ainda encontravam na rua nesgas de cidade para 
encaixar com o Outro, criar laços e costuras e inventar outras ruas. 
 
As duas estavam ali após terem ido comprar algo na Avenida Sete, nada demais, segundo elas. No banco da praça do Relógio de São Pedro 
começaram a conversar e se conheceram. Elas se diziam muito insatisfeitas com o lugar, com a praça, primeiramente, com a sujeira; com o 
jardim mal cuidado; com a falta de ordem e a quantidade excessiva de camelôs. Reclamaram muito do Portão da Piedade, rua que vai em 
direção ao primeiro acesso da Estação da Lapa; disseram que é quase impossível caminhar com tantas barracas de ambulantes em seu 
caminho. Uma das Lúcias também reclamou da Rua do Cabeça. Ela relatou que um dia por pouco não se acidentou por conta de 
mercadorias no meio da rua. Elas também mostraram a ocupação desordenada dos vendedores ambulantes ali mesmo, no Relógio de São 
Pedro, e a vergonha por eles não ficarem nem um pouco inibidos de colocar suas barracas no meio da rua! 
 
Lúcia & Lúcia também creditaram esta “culpa” à administração atual da prefeitura, pois esta licenciou todos os camelôs. Na rua das Lúcias, 
acredita-se que todos os camelôs ali possuem licença e 90% deles são evangélicos “não que seja uma coisa ruim ser evangélico, pelo 
contrário, só que sendo evangélico fica muito mais fácil licenciar um ‘ponto”. A outra Lúcia contou que para obter licença da prefeitura, 
para instalar um “ponto” ou barraca, são necessários alguns documentos, fotografias do lugar, vistorias e depois disso a instalação. Ela 
mesma tem um ponto em Brotas e passou por tudo isso, e estes camelôs evangélicos para ela “pularam a fila”. 
 
Perguntei às duas Lúcias sobre as condições que favorecem esta transformação do espaço (na verdade a criação de novos espaços) por estes 
trabalhadores de rua, frequentadores, moradores, etc. As duas levantaram que se faz necessário, para os trabalhadores de rua e usuários 
daquele lugar, a grande quantidade de pessoas que ali passam todos os dias; o fluxo que vem da Estação da Lapa; a concentração de 
médicos na Avenida e por isso é tão frequentada por aposentados, que também vão às praças por lazer e ficam muitas horas, como é o caso 
da Praça da Piedade; a quantidade de Igrejas, que atrai frequentadores e, com a distribuição de donativos em dias específicos, muitos 
moradores de rua e pessoas de bairros diversos. Elas também comentaram que a Praça da Piedade é mais cuidada, apesar do grande número 
de moradores de rua. 
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Os moradores de rua são um ponto delicado para as Lúcias. “Sem nenhum preconceito” mas para elas é difícil ficar “dentro de um raio 
deles” porque muitas vezes eles fedem. Elas também reconhecem isso porque ali não há banheiros públicos ou algum lugar onde estes 
possam fazer algum tipo de asseio. Lúcia & Lúcia não são contra os moradores de rua na Avenida Sete, afinal, eles conhecem as pessoas; 
precisam estar ali, viver ali; na maioria das vezes não fazem nada (se não misturados com trombadinhas) e perto dos jogadores de dama eles 
ficam muito mais recuados, mantém distância “é, o jogo deixa aqui mais seguro, sem morador de rua, mas ai tem aposta, viu?” relata Lúcia 
sobre os senhores que jogam dama pelas tardes no São Pedro. 
 
As Lúcias não usam a Avenida Sete à noite, “impossível”. Há muitos problemas nos becos (Rua do Cabeça), as coisas começam a desmontar 
e os travestis a chegarem “um verdadeiro atentado ao pudor!” Verdadeiras esfinges com corpos costurados e cabelos de mentira. Seres de 
outra mitologia que não a delas. Aos fins de semana também não costumam ir lá, pois os mendigos tomam o lugar, e isto torna o ambiente 
desagradável. A Avenida Sete para as Lúcias são as muitas Lúcias que ali podem existir, são muitas versões de um lugar que como retalhos, 
compõem as suas experiências urbanas.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 86 

 
 

7.5.8 um lote de ordem– tirson 
 

Ele não queria falar, desconfiado. Agora eu não quero delongar-me sobre esta Avenida Sete. Não porque seja boa ou ruim, Tirson é 
simpático, bonitão, cheio de parceiros, mas como foi comigo é com muitas outras pessoas e possibilidades de rua: fechado ao encontro, ao 
cruzamento à atravessagem. Leva uma espada tatuada no braço, pois na sua área o braço (o seu) é um importante regimento, logo ali no 
Forte de São Pedro. Não o culpo ou o condeno, na Avenida Sete há muitas batalhas a serem travadas, há briga pela rua, há o crack. Batalha 
essa que seria incrivelmente fácil de se vencer se esta fosse uma patologia urbana Haussmaniana, ou Kassabiana nos tempos atuais. Não é. 
Por isso, não trago proposições de nenhum tipo para “resolver” o crack, ou narrativas antropofágicas que naveguem por uma rua que 
combata o crack no braço. Nem resolver nada. O urbanismo aqui neste processo não é encarado como espada de um braço. Não é mais 
uma ferramenta de batalha e exclusão.
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7.5.9 a travessa da esfinge – dara e rebeca 
    

“venho. só que eu fico viajando, assim às vezes eu venho e volto. ai assim, aqui eu já tenho 19 

anos. era pra eu ir pra São Paulo ,ai peguei, ai parei, ai conheci, ai peguei fiquei um tempo, ai 

gostei, mas depois ai eu peguei e dei outra volta, mas voltei de novo, gostei. já foi bom hoje em 

dia não acho bom mais não. na época que cheguei era bom. não vou mentir.” 

Dara 

Uma nova mitologia foi inventada na Avenida Sete por seus praticantes. É sobre esses seres de corpos também inventados, de seios e falos, 
de longos cabelos e braços fortes, de vozes grossas disfarçadas por saltos que para aqueles que não os conhecem são seres trapaceiros, 
oriundos das trevas da noite, nascidos da sujeira do dia. São a própria legião da Avenida Sete. Sentada numa calçada à noite pude perceber 
que essa mitologia gira em torno de trabalhadores de carne, osso e tantas outras coisas que saem todas as noites vestindo a noite na Avenida 
Sete, porque têm respeito àquele lugar, elo a uma Avenida Sete que somente eles fazem existir, um glamour puído em veste e 
comportamento. Vão para outros lugares, viajam, saem, circulam e voltam para a Avenida Sete. Hoje o mercado está melhor em Patamares, 
na Pituba. Mas não é a Avenida Sete.  
 
As travestis da Avenida Sete pouco lucram ali, é o que contaram para mim Dara e Rebeca. Continuam pela afetividade com as pessoas que 
ali trabalham, com as que as abrigam ou já lhes deram casa, com aqueles que lhes cobram a pista. Quase um dízimo que privatiza o espaço 
público para alguns. Dara não paga. Ela já é bem vivida na Avenida Sete. Mora sozinha, emancipada na Independência. Vai trabalhar na 
hora que quer, geralmente depois da novela. Bom era o tempo que ficava nua em frente às Lojas Marisa. Hoje ninguém passa ali, não tem 
mais a Benção no Pelourinho, os turistas têm medo dos sacizeiros que assaltam tanto os clientes quanto às travestis mais novas no pedaço. 
Já passava das onze e não fizeram nenhum serviço. Conversavam com os moradores de rua que iam e vinham, com o cafezinho da noite, 
com aqueles que iam comer em Givaldo. Fazem ponto na frente da Rua do Cabeça. Ali não são desrespeitadas, mas segundo Rebeca, de 
três pessoas sempre tem um gaiato que mexe com ela, geralmente mais cedo, às sete da noite.   
 
As travestis sofrem os mesmos problemas que os demais trabalhadores da Avenida Sete: a ausência da administração pública para a 
continuidade do cheio de sentidos que é a rua que elas inventam. Falta de banheiro, de segurança eficiente, de limpeza e outras coisas que 
não significam uma mediação dos conflitos, mas sim um lastro mínimo para o que acontece na rua. Na falta, Dara e Rebeca preenchem a 
rua com perfume de jasmim, histórias de quando andavam na Avenida Sete sobre saltos Paco Rabanne, brilhos de neon e roupas de vinil. 
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Enaltecem a sua mitologia com gestos, trejeitos, sempre pontuando as suas falas comigo chamando-me de “mulher”, marcando essa 
diferença que se torna sutil e sem uso diante de tantas coisas que compartilhamos na Avenida Sete. A mitologia fala da história de homens e 
mulheres que deram muito de si para conseguir alguma coisa, são sempre uma lição. Essa é sobre como corpos se inventam, inventando um 
lugar seu na cidade. Um lugar de delicadeza, receptividade beleza e persistência.
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                                                                                                                                                             . 7.passadaEtropeço 

 
7.6 um beco sem saída: 

 
“Onde estará a verdade quando ela se refere à Cidade da Bahia? Nunca se sabe bem o que é verdade e o que é lenda nesta cidade. No seu 

mistério lírico e na sua trágica pobreza, a verdade e a lenda se confundem.” 

Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos. Guia de ruas e mistérios, 1977 
 
 

“Qualquer maneira de imaginar é uma maneira de fazer política.” 

Georges Didi-Huberman, Sobrevivência dos vaga-lumes, 2011 
 

“A travessa das miudezas: 
 
Inventar uma rua com nome e tudo porque é a assim que se inventa o afeto. Como a criança que dá nome ao seu brinquedo e o ama, e 
depois o descarta. Invento uma rua, travessa ou mesmo beco, a depender da sua natureza. Porque assim é inventada a Avenida Sete: em um 
crazy patchwork de várias ruas, de becos, da vida sem saída, de ruas, travessas que atravessam o Outro, de calçadas que se movimentam 
com o fluxo frenético da multidão. 
 
A rua que invento é para potencializar o sentido de invenções de rua, de fabulação do espaço, de ficção; potencializar a rua que não é 
genérica, desencarnada. É para trazer mais sentidos à Avenida Sete, para que ela atravesse e seja atravessada pela Rua Carlos Gomes, que 
no centro de Salvador compõe como a rua que é de natureza misteriosa á luz do dia e musa de neon ao cair da noite. A rua que invento é 
para que a Independência do Brasil seja largamente inundada e invadida pelo Dois de Julho; que a Rua da Faísca traga traques de massa ao 
novo paralelepípedo contador de histórias. 
 
A rua que invento é zombeteira, tira sarro da pressa, dos carros, dos camelôs que vendem todos a mesma coisa em toda a parte. Ela tira 
sarro de si mesma. Se na Salvador onde ainda o Chiclete com Banana desfila como um dinossauro gritante na Avenida Sete, a rua inventada 
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veste-se de camaleão e camufla-se de povo, pois nela nunca caberá um único camarote. Na Travessa de tudo quanto é miudeza, ninguém 
assiste a vida passar, só se quiser. 
 
 
 
Atravessa as outras ruas: 
 
Como inventar uma nova travessa senão no campo da ficção? Tanto faz se é real ou não, o que importa é a possibilidade. É como a travessa 
nasce, como um grande “posso” para a Avenida Sete, daí pensei que ela até poderia virar a Rua do Poço, mas acho que a questão da água 
está muito bem resolvida por lá: quem quer lavar a cara o faz na Piedade ou na Justiça do Trabalho. Eu diria também que esta é uma rua 
travêssa, que cruza e encruza, que guarda caminhos, enlaça destinos. Está lá na Avenida para quem quiser enxergá-la. 
 
Localização da atravessagem: 
 
A Travessa, que pode ter muitos nomes e muitas caras, invade um estacionamento que liga a Avenida Sete à Rua Carlos Gomes bem 
próximo à Rua Pedro Autran, rua de passagem prioritariamente de veículos onde a calçada tem aproximadamente 30cm. O encontro de um 
pedestre indo e outro vindo é quase um abraço. Na nova travessa não passa carro, só se for de mão ou de brinquedo, mas vale o abraço!” 
 
 
Atravessagens das outras Avenidas Sete: 
 
O beco do escafandro- 
Para quem fica à deriva: os balanços de balançar o corpo. 
 
Um lote de ordem- 
Para quem quer olhos na rua que o sejam: os jogadores de dama e seus bancos podem ‘fiscalizar’ os banheiros públicos sentando ao seu 
lado. 
 
A rua do joalheiro- 
Um grande braile a céu aberto para Dannaive ler caminhos. 
 
A rua do torto- 
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para quem cuja a casa é a rua, um portal de convite: seja bem vindo. 
 
A Zona franca- 
Para quem vende calcinhas sem donas, monta tendas genéricas como as bancas para saúdes desgovernadas: pés de carambola para sombra 
e boa pressão arterial. 
 
A rua da esfinge – 
Para o bom aventureiro: guias de gambiarras.” 
 
Esta foi a primeira configuração de uma proposição projetual que apresentei à pré-banca avaliadora do Trabalho Final de Graduação. Achei 
que, achando tantas ruas e revirando as conversas que tive e sugestões que ouvi, como disse Seu Antônio “seria bom ter uma atravessagem”. 
E tomei isso num caminho de pedra, onde achei não somente na ficção a invenção dessas ruas, mas procurei um encaixe com a tal esperada 
fase de propor na Avenida Sete mais emergente, aquela que procuro me apegar quando não consigo navegar por caminhos que não 
enxergo, a literal.  
 
Encontrei, então, uma forma de propor uma outra “intervenção” para além daquelas já propostas pelo cotidiano dos praticantes ordinários 
no espaço público e que são tão delicadas, constroem a cidade aos poucos, as sintetizando e as transformando em pequenos elementos de 
constituição dessa nova travessa que tinha por intenção inventar. A proposta era localizar a nova rua entre a Avenida Sete de Setembro e a 
Rua Carlos Gomes, num estacionamento de vasto perímetro, com largas entradas (principalmente a que se encontra na Rua Carlos Gomes) e 
ali, com esses elementos que constituiriam a rua, elementos esses que surgiram de reflexões a partir das narrativas antropofágicas de cada 
encontro, iniciar possíveis processos de instâncias de atrito, de convivência, de instauração de novos conflitos na rua.  
 
Os elementos que usei para compor essa rua partiam da leitura dessas narrativas antropofágicas e transformavam-se em “mobliliário urbano” 
ou vegetação, ou mesmo no calçamento; elementos físicos da rua. A prática dos camelôs, alguns, aqueles das barracas de medir pressão e 
glicose, que eu lia na narrativa antropofágica Zona Franca, transformara-se em pés de carambola na rua, assim como o atrito e as claras 
imagens que se formaram a partir da narrativa da Rua do Joalheiro de Dannaive, como se fosse um imenso braile, transformaram-se em 
paralelepípedos. E assim foi sendo: gambiarras luminosas para Dara e Rebeca e aqueles que se aventuravam atravessando os enigmas da 
Rua da Esfinge; um portal para quem mora na rua, como era o caso de Branquinho; balanços para quem ficava à deriva na rua, como o 
movimento do mar, para naufrágios no Beco do Escafandro. (os desenhos da proposição inicial dessa rua estão na caixa do trabalho.) Não 
haveria tempo hábil de discutir esta proposição com os interlocutores do trabalho, um fazer com. A proposição era, portanto, um beco sem 
saída. 
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Fui sinalizada, neste momento que estava montando uma síntese das ruas que esses praticantes da rua inventavam e, mais ainda, inventando 
uma pequena Avenida Sete dentro de outra. Quando me dei conta do movimento que estava fazendo, me senti como os vendedores das 
pequenas Torres Eiffel que as vendem embaixo da Torre Eiffel parisiense. Um simulacro feliz de Avenida Sete. Um espaço público 
amenizado, uma tentativa de “resolver” o conflito do encontro de tantas e tantas ruas numa só. Estava tirando a potência do que encontrei 
mais uma vez por buscar uma resposta imediata no campo da arquitetura e do urbanismo, através de um olhar mais uma vez objetivante 
sobre as questões que permeiam o trabalho, por achar que, inventando uma rua, estaria aumentando uma potencialidade de revide, que não 
se aumenta, mas se contamina por. A potência que tirava daquilo de mais precioso do que encontrei era justamente a possibilidade da 
invenção de muitas versões de rua se encontrarem e contaminarem aquele espaço com esses contos, através do corpo dos praticantes da 
rua, dissonando do soar das marchas dos processos de espetacularização das cidades, transformando o espaço público em um imenso 
espaço de jogo e de negociação.  
 
Foi uma longa conversa. Mais um desvio. Não poderia seguir este caminho, pois assim estaria negando a potência da invenção, a ficção 
como outra forma de se produzir cidade. Na pré-banca, eu, as professoras convidadas a participar do trabalho, Ariadne Moraes e Thaís 
Portela, além dos presentes, Fabiana Britto e Silvana Olivieri, bem como minha orientadora, Paola B. Jacques, tecemos uma conversa sobre 
como a Avenida Sete transbordava esses outros tipos de produção de cidade, essa perversão de sentidos, essa apropriação de processos 
homogeneizantes e a transformação deles em outros processos e conflitos na rua. Era mais interessante, então, espalhar esses outros tipos de 
produção de cidade pela cidade, cruzar essas ruas inventadas com espaços que sucumbem a processos muitos violentos de apaziguamento 
de seus conflitos e de homogeneização de seu cotidiano e das práticas que neles acontecem. Ficou então definido que as ruas inventadas, as 
narrativas antropofágicas deveriam ser cruzadas com outros espaços da cidade, para a “explosão de novas indagações urbanas refletidas em 
outras partes da cidade” como foi concluído na avaliação da pré-banca. A criação de novos territórios fictícios, de cenários possíveis e 
passíveis ao encontro desses contos de Avenidas Sete em contraponto às “cenografias urbanas”12 Estava saindo de mais um beco sem saída 
no processo.

                                            
12 “as cenografias urbanas, ao contrário, são frutos do hoje hegemônico processo de espetacularização urbana, e estão diretamente relacionados a uma diminuição da experiência corporal das cidades 

enquanto prática cotidiana, estética ou artística no mundo contemporâneo” (BRITTO; JACQUES, 2008). Fabiana Britto e Paola Berenstein Jacques sobre a produção de cenografias urbanas. 
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                                                                                                                                                                            . 8.1+1=3  

 
processo em desdobramento: movimento 

 
 

“Não se trata de abandonar a cidade à sua própria espontaneidade, mas de recusar que tudo não passe de artifício. É o caso de 

compreender como a “desordem natural”, primária, pode contribuir com uma nova ordem em movimento e sem dúvida como esta pode 

visar a um novo equilíbrio provisório e uma nova harmonia.” 

Lucien Kroll. Bio, psycho, sócio, eco 1: ecologies urbaines, 1996. 
 

"Trata-se de falar da cidade a partir do usuário, e não a partir da perspectiva de quem, curvado sobre uma prancheta, pretende estabelecer 

as normas, valores, usos e traçados que a cidade deveria ter se quisesse, realmente, ser uma cidade ‘comme il faut’. Por esse motivo, o 

cotidiano, com sua inevitável mistura, com suas combinações complexas, variáveis e cambiantes, devia ser a verdadeira fonte e o foco do 

conhecimento urbano." 

Carlos Nelson, Quando a rua vira casa, 3ª edição,1985 

"A fabulação criadora nada tem a ver com uma lembrança mesmo amplificada, nem com um fantasma. Com efeito, o artista, entre eles o 

romancista, excede os estados perceptivos e as passagens afetivas do vivido. É um vidente, alguém que se torna. Como contaria ele o que 

aconteceu, ou o que imagina, já que é uma sombra? Ele viu na vida algo muito grande, demasiado intolerável também, e a luta da vida com 

o que a ameaça, de modo que o pedaço de natureza que ele percebe, ou os bairros da cidade, e seus personagens, acedem a uma visão 

que compõe, através deles, perceptos desta vida, deste momento, fazendo estourar as percepções vividas numa espécie de cubismo, de 

simultanismo, de luz crua ou de crepúsculo, de púrpura ou de azul, que não têm mais outro objeto nem sujeito senão eles mesmos.” 

 
Gilles Deleuze e Félix Guattari, O que é a filosofia? 2000. 
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“Faltam instâncias de mediação e incorporação dos estranhos na Selva de Pedra” disse Carlos Nelson sobre o conjunto planejado o qual se 
debruçou sobre os seus “modos de lazer” e que resultou no livro “Quando a rua vira casa”. Se na Selva de Pedra, caso de estudo e 
comparação de sua pesquisa, faltam nas ruas instâncias de mediação e incorporação dos estranhos, posso dizer que o caráter fundamental 
da Avenida Sete é este: instâncias de mediação e uma não compartimentação do fazer; uma rua que vira muitas ruas, a potência do acaso e 
do possível; o que é estranho e é incorporado no seu cotidiano; a constante negociação no espaço público, caráter fundamental para a vida 
urbana, para um revide aos modos igualíssimos de fazer e a escuta de outras passadas; a possibilidade se produzir cidade fabulando, a 
cidade que nasce da relação entre espaço-tempo e corpo, inventando um outro corpo urbano. 
 
A Avenida Sete seria um alvo fundamental para um processo de higienização dos planejamentos urbanos formais contemporâneos; com 
suas ruas sujas cheias de gente passando, trabalhando, morando, trocando. A Avenida Sete é quase um exagero do que se tem como conflito 
e negociação no espaço público. Tem as suas próprias regras que são movediças, regras essas que se aplicam sempre àqueles que se 
beneficiam e se submetem a tais. O que mais se aproxima de um consenso é que a troca com o Outro é a necessidade básica do lugar. A 
Avenida Sete de Dara e Rebeca cruza com a de Givaldo, não somente porque coexistem no mesmo espaço mas porque um faz parte do 
cotidiano do outro, um alimenta o fazer do outro, como alimenta a conversa de Lúcia & Lúcia sobre as travestis e a noite da Avenida e assim 
por fazer o seu fazer, que ali mesmo encontra com o de Seu Antônio que vende calcinhas e sutiãs para muitas Lúcias que frequentam a 
Avenida Sete. Seu Manoel também encontra com elas no Largo de São Pedro, sentado, convocando aquela rua que existe ali só nele, e que 
esbarra na de Branquinho, que traz tantos outros lugares e vem de outro lugar para aportar na Avenida Sete, assim como Dannaive e tantos 
outros.  
 
Ainda fazendo um cruzamento com o que diz o arquiteto Carlos Nelson, para ele o encontro com as crianças do Catumbi (o outro estudo de 
caso de sua pesquisa) foi o de mais rico e potente para um possível entendimento da multiplicidade do fazer e dos modos de lazer do bairro. 
As crianças misturavam as ruas e lugares, como o viaduto sob onde jogavam bola, com o lugar onde seus amigos moravam, onde iam tomar 
refresco, etc. Corpo e cidade se misturavam, e também rua e casa. É assim também com os praticantes da Avenida Sete. Dara e Rebeca 
quando conversavam comigo me falavam de onde vinham, que a situação estava difícil para todos, como era a relação da rua com o seu 
corpo, e assim chamavam um vendedor de café que passava tranquilo à noite para opinar na conversa. E o carnaval entrava na conversa, e 
o Pelourinho e a vida do outro entrava na conversa. Tudo se mistura. A Avenida Sete não é um espaço para uma determinada função 
ninguém com quem encontrei - ela é esta multiplicidade infinita, ali está a casa, a vida, o que se está fazendo no momento, a memória do 
lugar que já foi Avenida Sete um dia, todo um cotidiano, mesmo de quem não vive ali o seu, está de passagem, pois o estranho como tal 
também faz parte da vida rotineira do lugar. 
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Eu poderia generalizar e dizer que todo aposentando sentado à sombra na avenida é um naufrágio de uma rua que se atualiza numa prática 
cotidiana. Mas somente falo daqueles que me transmitiram a sua experiência afetando a minha também, somando e gerando uma terceira 
coisa, um outro movimento desses atravessamentos. O que transformei em narrativas antropofágicas da Avenida Sete foi justamente a 
relação muito particular entre corpo e cidade, a grafia dessa relação, o que estes praticantes transmitem dessa relação em rua para mim. 
Falo também daqueles que, enquanto converso e compartilho uma construção do espaço público, cruzo com a complexa rede entre as 
práticas cotidianas dessas pessoas que me atravessaram; como, por exemplo, aqueles que catam o lixo do meu consumo classe média, 
fazem a manutenção do meu descarte, e entendo um pouco mais desse fazer em seu Zizo. Públicas tornam-se as ruas que estes praticantes 
ordinários da cidade inventam a partir da sua corpografia, que se cruzam com a minha e afetam a minha apreensão da cidade.  
 
Conheço a Avenida Sete que se confunde entre apropriada e privatizada em Dara e Rebeca - a pista paga significa que à noite nem todos os 
gatos são pardos, e aqueles que exercem um determinado fazer têm de se portar a algum dono de uma temporalidade. Entendo que as 
travestis estão presas a uma teia tecida por afeto e obrigação, por acolhimento e necessidade. No entanto, a pista de automovéis também 
confunde-se em seus contornos entre apropriação e privatização do espaço público, e não saímos da cidade para falar de pedágios e de 
quão estamos cercados de cobranças para deixar o território urbano por todos os lados, mas sim de uma imposição de uma prática que, 
num sentido hierárquico, quase sempre numa relação inversa de acesso, sem negociação, impõe-se ao cotidiano da cidade como verdade; 
prática da massa carbônica que dá cheiro às ruas e do asfalto que cede à pressão do dia-dia dos carros; do tipo de corporalidade dura e 
cativa à essa produção de cidade homogeneizante. 
 
Foi observando este caráter da negociação constante do espaço público na Avenida Sete e construindo as narrativas das ruas inventadas por 
seus praticantes, que decidi que a problematização do trabalho, o apaziguamento do conflito no espaço urbano e a supressão de 
determinadas práticas cotidianas por processos de homogeneização do espaço urbano e o rebatimento nos corpos dos praticantes ordinários 
da cidade, que se transformam em rua, estavam na Avenida Sete de maneira a potencializar um revide a este apaziguamento e a essa 
produção de cidade homogeneizante. A Avenida Sete, espaço público sempre ameaçado por um planejamento racionalista e higienista, por 
algum tipo de processo conformador de práticas que tende a aniquilar a riqueza daquele lugar: seu diversificado cotidiano.  
 
Decidi, portanto (depois de entrar num beco sem saída e tentar construir uma Avenida Sete-síntese), que dessas tantas Avenidas Setes 
investigadas e narradas por mim, o que deveria fazer com elas era espalhá-las pela cidade, por lugares onde o caráter de conflito e partilha 
no espaço urbano estão fracos e subjugados a processos homogeneizantes do cotidiano no espaço urbano. Espaços onde os limites não 
estão sendo negociados, onde a produção de cidade não é compartilhada, onde a rua é só uma caixa cercada de prédios para se ir e vir e as 
passadas passam a soar como marchas. Espaços de Salvador onde a corporalidade de seus praticantes está sendo limitada a um portar-se a 
alguém ou a um tipo de código de conduta ligado a um determinado espaço e, através da adição de imagens e marcas ao corpo, multiplicar 
um valor pessoal nessa bolsa de imagens. 
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“Como planejar, a partir de que pressupostos planejar e com que objetivos” (SANTOS, 1981). Os objetivos estão postos: contaminar a 
cidade com um quê de Avenida Sete, o que significa tentar levar a esses outros espaços esse caráter de negociação e partilha do espaço 
público. O pressuposto é potencializar o revide através da mistura, uma urgência diante de um empobrecimento da experiência urbana 
devido a uma tipificação de produção de cidade, e a não aceitação da multiplicidade da vida urbana. Como planejar é a questão. Como 
pensar em planejamento para algo que se constrói todos os dias, dia-a-dia? Carlos Nelson responde à sua própria pergunta afirmando que 
planejar “É cultivar um meio urbano cujas ruas permitam jogar uma ‘pelada’, andar de bicicleta, ou simplesmente passear à sombra. O 
planejar é cultivar no sentido primeiro da palavra; acompanhar o dia-a-dia, intervir dia a dia na escala do dia-a-dia” (SANTOS, 1981). E 
como planejar numa cidade que está passando por um processo de empobrecimento da experiência urbana e mais, isto sendo também 
aplicado num velado jogo de convencimento de que isto é melhor para a cidade, para morar, para a mobilidade urbana, para a sua vida e 
segurança, alimentando assim um perigoso jogo de aprisionar os corpos pelo medo e receio do desconhecido em marchas pré-
determinadas. 
 
Esse lugar descrito por Carlos Nelson, uma rua que em que seja permitido jogar uma pelada, um lugar de se fazer o que der na telha, pode 
ser qualquer um. Desde que haja negociação para a coexistência de diversos fazeres nesse lugar. E para haver negociação, é necessário 
haver conflito. É cultivar o espaço urbano para que este não seja setorizado, o lugar do que se deve e não se deve fazer, a cidade que se 
divide em trabalho e lazer, ou em formal e informal, ou alta e baixa. Cultivar este meio urbano com toda a sua potência de multiplicidade e 
pluralidade pode significar Orley cruzando o Muro da Vergonha do Planeta dos Macacos, bairro que margeia a Avenida Paralela e que é 
escondido por um imenso muro de concreto para as vistas daqueles que chegam do aeroporto. Quem vai para o Planeta dos Macacos já 
cruza o muro por uma passarela. Orley cultiva em seu corpo, em seu próprio cotidiano, a capacidade de transitar entre limites e ordens, em 
grupos que, se estes cruzam entre si, pouco cruzam, mas são beneficiados pelo movimento do menino que leva e traz a multiplicidade do 
lugar, mensageiro de outros mundos, um anti-muro que quebra esses limites.  
 
Cultivar um meio urbano que comporta muitas e muitas passadas pode significar o encontro de Seu Antônio na sua Zona Franca, rua 
inventada por ele, que deixa tanto lixo e carcaças de camelôs nas ruas, com a Alameda das Espatódias, rua símbolo da especulação 
imobiliária que comporta grifes de móveis e materiais de construção, que morre sem encontros nas suas calçadas, sem conversas nas suas 
esquinas, sem cochichos, numa privatização velada do espaço público que gera um vazio de sentidos na cidade. É problematizar este 
encontro. Cultivar este meio urbano é inventar cenários possíveis onde essas ruas, diversas Avenidas Sete, encontrem-se com outras ruas da 
cidade, as contaminando de seu caráter fundamental: a possibilidade da negociação, o conflito com o Outro, a cidade inventada pelo corpo 
e vice-versa. Mas que cidade é essa que inventa o corpo? É isso que busco problematizar nessa última etapa do processo “corpo de prova”. 
 
Trazendo este tipo de proposição, que não é planejamento, é um cultivo, é inventar uma possível maneira de ir contra o soar das marchas, 
ou mesmo pensar sobre como essas marchas afetam o caráter público dos espaços e como vai produzindo uma série de indivíduos é como 
pretendo pensar essas Avenidas Sete na cidade. Basta dizer aqui que são cenários possíveis desses encontros, eles se dão na ficção, e a sua 
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contaminação não está só no lugar proposto, está sim na proposta do processo, a proposta de se produzir cidade de uma maneira diferente, 
e fazer isso contaminar a cidade de outras versões de cidade. Não construo uma proposição que se pretenda edificável, pois por ai já 
existem muitas, e nada disso nos afeta num modo subjetivo de ver e produzir relações e encontros outros na cidade. Não seria de uso para 
este processo designar um espaço para camelôs na Avenida Sete, ou onde as prostitutas e travestis poderiam trabalhar à noite, mas cogitar 
até onde eles podem ir produzindo outros espaços, contaminando Salvador de encontros outros, produzindo outros modos de produção de 
cidade. Ou mesmo refletir como esta produção de marchas pode criar cenários grotescos da vida cotidiana e das práticas do dia-dia, como 
os processos de espetacularização das cidades contemporâneas podem afetar a experiência urbana e o corpo dos praticantes ordinários da 
cidade. 
 
Um outro cenário possível que trago a esta fase do processo surge cruzando A Rua do Torto, narrativa antropofágica sobre Branquinho, com 
os horrendos conjuntos habitacionais do programa de habitação “Minha Casa Minha Vida”, fórmula atualizada dos desastrosos conjuntos do 
Banco Nacional da Habitação, seguindo também exemplos que vieram abaixo, como o gigantesco Pruitt-Igoe e de elefantes brancos que 
ainda mantêm-se em pé pelo mundo. Por que o habitar precisa ser tão limitado e desertificado em sua espacialidade, se Branquinho o torna 
tão vasto e extenso, mora na Avenida Sete e vai até Minas Gerais? Onde está Minas Gerais e as flores no Conjunto Recanto das Margaridas? 
Com toda a sua dificuldade de mobilidade, Branquinho arrasta-se por mares e fronteiras, cria um habitar que possui limites, invisíveis aos 
nosso olhos, do público e do privado, apropria-se com autoridade da Avenida Sete, cria relações que são fundamentais para a sua 
existência, e sabe que agora a sua vida está em fluxo com aquele lugar. Branquinho espera notícias do filho na Avenida Sete, e tem certeza 
de que ali o a família vai encontrá-lo, porque Branquinho é a Avenida Sete. E anda, anda livre, não está cercado por grades nem confinado 
num “ap-pombal”, sua casa tem a extensão da sua passada, e a Rua do Torto pode tencionar tantas ruas retilíneas que arrastam um habitar, 
por ser uma casa que é rua e que constitui a rua.  
 
Por isso, me ocorreu cruzar a Rua do Torto com o Minha Casa Minha Vida. Modos replicados de se lidar com o privado, com o habitar, 
com os cantos. Modos de habitar que conformam os corpos e encaixotam a experiência corporal.  O privado que é devassado na sua 
concepção. O privado que é privado de ser concebido por seu proprietário. Este privado é uma prisão. É curioso chegar à prisão aqui, pois 
foi onde Branquinho passou dez anos de sua vida e perdeu metade dos movimentos de seu corpo, quando não aguentou mais ser privado 
de liberdade. E os condutores das marchas, que não sabem lidar com liberdade, nem podem induzir AVC’s em pobres, constroem casas que 
impedem o movimento, funcionam como penitenciárias das práticas cotidianas, mantendo os seus donos longe da dinamicidade urbana e 
da vida na rua, longe do debate sobre a cidade, que acontece na rua. No MCMV não pode ter camelô na rua, claramente está proibido 
morar na rua, sombras para abrigar-se e simplesmente observar para quê, se não há nada para ver, senão o mesmo que a sua própria 
imagem de propriedade? É um público que é privado do seu caráter público, na concepção de suas ruas e espaços. Branquinho, por ter sua 
liberdade tolhida tanto tempo, é um homem que tem seu privado no público, no entanto conhece essas fronteiras, pois essas estão 
levantadas nos conflitos do cotidiano. Que tipos de corpos o MCMV está criando? Que ruas esses conjuntos estão inventando?  
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Na invenção desses cenários possíveis, consigo problematizar a excessiva iluminação dos espaços públicos, que cria corpos que não sabem 
lidar com o desconhecido urbano, somente com o luminoso, ou a negação do breu. É um espaço público negado do desconhecido, indutor 
do medo do Outro. Espaços tão luminosos a troco de quê, se esses não reúnem ninguém, pois esse tipo de iluminação de caixa de rua não 
garante a segurança de ninguém e, cruzando isso com uma Avenida Sete que encontrei, como O Largo do Pajé, narrativa sobre Givaldo, 
que atrai tantos que baixam a guarda para conviver num lugar comum, tento problematizar aqui um tipo de cidade que os processos de 
espetacularização criam, a cidade do medo do Outro. É melhor para a cidade ter um espaço luminoso e deserto ou um à meia luz e 
povoado de encontros? Pensar em como seria Givaldo numa Avenida Otávio Mangabeira à noite, no lugar do extinto Clube Português, 
reunindo os que passam, numa luz baixinha, aconchegante, ao invés da comprida passarela noturna de negócios que se estabeleceu ali. 
Givaldo é luz cotidiana, pajé, reunião de muitos em volta de uma calorosa fogueira. Givaldo não faz nada disso para melhorar o espaço 
urbano propositalmente, mas já o faz no seu cotidiano, enchendo a noite de cheiros atraentes e convidando muitos a construírem um Largo 
de São Pedro onde se negocia o lugar, um espaço público possível de pausas, de tempos diferentes. É pensar a cidade menos devassada. 
 
Será possível Bob Baiano aportar em outra encruzilhada para contar histórias e encaminhar caminhos? Seria possível isso na encruzilhada 
do STIEP onde só se ouve carros e buzinas? E Dara e Rebeca, será que podem levar amores e novas relações a outros espaços públicos que 
são privatizados por outras práticas cotidianas e disfarçados de espaços públicos, como o canteiro central da Avenida Bonocô? Lugar que foi 
maquiado depois de ser completamente modificado por uma obra em nome da mobilidade urbana tão sonhada? Será que Dara e Rebeca 
fariam uso das luzes lilases implantadas no canteiro da Avenida Bonocô pra fazer negócios e outras relações? Seria possível essa Avenida 
Sete tornar esse outro lugar na cidade, um canteiro de obras, vazio urbano à noite e ao dia, menos estéril? Ou os corpos dessa cidade 
Bonocô estariam virando concreto, como os grandes pilares do metrô, imóveis, incapazes de trocar e de produzir cidade junto? 
 
Me pergunto também se Seu Manoel encontraria seus tesouros naufragados numa erosiva Avenida Paralela, no meio das suas construções e 
novos condomínios sem história? Erosões que não são cicatrizes de um tempo do dia-dia, rugas da vida, mas entalhes de um dia-dia 
imposto, nada construído aos poucos, um cotidiano metabolizado. Onde estariam os naufrágios da Paralela? Talvez na Avenida Sete.  
 
Quais outros lugares da cidade Dannaive poderia ladrilhar de brilhantes caminhos com a sua guia? Uma calçada qualquer, necessitada de 
passadas que costurem relações, amores, tempos e outros lugares, como a Gameleira, cega, que está ficando cansada de estar à deriva da 
boa vontade dos especuladores e deixada às moscas para um movimento único a dominar, que é o crack. Dannaive pode levar à Gameleira 
a possibilidade de se fazer rua ali, mais uma vez através das relações com outras práticas cotidianas do lugar, ele pode, através da sua 
passada, mostrar que a Gameleira não precisa ser só casarões à venda nem somente cracolândia. Pode ser um pouco Avenida Sete também, 
cheia de joias que não enxergamos, pérolas inventadas pelo tempo com ínfimos grãos de areia. 
 
É assim que pretendo montar a derradeira parte do processo corpo de prova, enquanto Trabalho Final de Graduação. É inventar 
possibilidades outras de produção de cidade. Construí-las em fábula, em ficção, potencializando um revide. Alinhavar outras costuras nos 
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modos de fazer cidade. Criar um patchwork de invenções de encontros. Juntá-los para ouvir as passadas e seguir por outros caminhos. Ter o 
Outro como ponto de partida. Para potencializar um revide, prefiro entender o processo de produzir cidade, as disciplinas da arquitetura e 
urbanismo como o arquiteto Lucien Kroll:  “O urbanismo não deve se ocupar de funções: habitação, equipamentos, transporte; mas de 
processos: de migração, movimentos, descobertas, da observação da paisagem movente, etc. O urbanismo não pode ser outra coisa que 
complexo, cuidadosamente e conscientemente irracional nos seus motivos e metódico no seu movimento” (KROLL, 1996). É tentar 
caminhar no que Kroll chama de uma das tradições do urbanismo “orientada-relações[…] que precisa, para funcionar, de deixar se construir 
lentamente a opinião de um grupo não-homogêneo. Seus membros escutam, aprendem, dividem as atitudes e mudam lentamente de 
opinião ao se modelarem aos outros. São grupos abertos: seu produto não é jamais alcançado” (KROLL, 1996). 
 
As atravessagens dessas ruas inventadas na Avenida Sete geram outras invenções de rua, pretendem criar lugares que nem são Avenida Sete 
nem são os lugares escolhidos para estarem sendo atravessados: não é Alameda das Espatódias de Antônio, mas é; passa a ser esse lugar 
que, num cenário possível, ganha o direito á multiplicidade, aos conflitos e dissensos próprios da condição de rua como espaço público. 
Também não são inicialmente pretendidos como um indicativo de onde a cidade precisa de “interferências urbanas” ou não, até porque o 
esperado de um planejamento urbano formal não seria levar a desordem ordeira da Avenida Sete para lugares da cidade que já sofrem da 
“síndrome do canteiro de obras”, mas o caminho contrário, trazer a assepsia da Paralela ou o único movimento dominante da Gameleira 
para essas ruas da Avenida Sete; torná-la mansa. No entanto as ruas que encontrei neste processo não são feitas de planejamento, mas do 
direito ao acaso, ao imprevisto e ao improviso, são ruas vivas, cheias de sentido, de corpo. E é isso que pretendo com esses 
desdobramentos: levar um cheio de sentidos para ruas que se tornaram vazios urbanos enquanto lugares que não abarcam mais a 
complexidade de ruas inventadas por práticas cotidianas num mesmo lugar. 
 
Num cenário possível onde Antônio camelô, de alguma forma contamina a Alameda das Espatódias com o seu fazer, também vai o lixo que 
é derivado do mesmo, vai a confusão e os encontros em torno dessas barracas, vão aqueles que sentam perto do movimento para se 
sentirem conectados com a intensa corrente entre vendedores, clientes e rua. Na Gameleira cheia de joias de Dannaive ainda está ali o 
crack, a especulação imobiliária, mas também estão as relações nas quais Dannaive confia a sua prática cotidiana: o jogo de damas, os 
aposentados que o ajudam, os camelôs que o guiam pelos cheiros e sons, a beleza não vista dos encontros que colorem as passadas de 
Dannaive. Pois a paleta de cores de Dannaive é essa: todas as práticas cotidianas que encontram com a dele e que constroem essa narrativa 
fabulosa do francês.   
 
Cruzar essas tantas ruas que conheci com outras devassadas de seus mistérios para que se tornem outras, assim como a minha Avenida Sete, 
depois de tantas costuras e desvios, que se tornou outra. Continuo comprando botões, trapos e canetas, mas as costuras que faço naquele 
lugar são outras. São costuras de práticas cotidianas e outros lugares que estão sempre em diálogo. E a minha Avenida Sete só existe porque 
está em constante conversa com o Outro, tendo esse Outro como destino; a passada vira compassada num lugar passível à contaminação e 
mudança, uma Avenida Sete que vai pegando as formas de tantas outras e que por isso em forma me desconheço, por isso não afirmo uma 
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conformação espacial planejada para que o encontro também se determine, pelo contrário, são os encontros que definem as formas. E assim 
serão as intenções de inventar cenários possíveis, possíveis desdobramentos, o encontro dos que não cruzam, ter o Outro como destino até 
na ficção.  
 
Para contar um pouco mais sobre esses desdobramentos, mas não lhes revelando tudo (pois os desdobramentos devem configurar uma outra 
atravessagem), estava no bairro da Mouraria, comendo um pastel, quando topei com Orley, mais uma vez estendendo os seus limites, 
fazendo rua com outras pessoas. Orley estava trabalhando como guardador de carros naquela noite. Nós conversamos e ele me 
acompanhou até a casa de uma amiga, que fica na ladeira da Independência. Ele me falou ”você lembra o que te disse outro dia? Ande 
sempre com um olho aberto e outro fechado”, me apontando os perigos na rua do fim da ladeira. Depois de encontrar Orley, fui tomada por 
um sentimento de impotência: como poderia ajudar aquele menino, que tem de trabalhar à noite para comer? Será que ele estuda? Será que 
conseguirá escapar às decidas da Independência? A rua que é inventada por tantos também massacra. No entanto, como conseguiria propor 
algo através da construção compartilhada de cidade saindo do encontro e entrando na vida do Outro? Se assumisse essa postura, mais uma 
vez, não seria o Outro como destino e sim o Outro como um “eu” e um possível alvo de medidas assistencialistas.  
 
Não é fácil construir uma postura que entenda a multiplicidade da rua e que, a partir daí, queira de forma muito delicada quase que 
polinizar as formas de se produzir cidade através do corpo, através do desejo e da mudança de determinadas operações nos modos de 
subjetivação das pessoas. O que tento aqui é multiplicar as formas de se produzir cidade e desviar de modos de produção que não 
contemplem Orley, que o ponham à margem dos processos urbanos, que tentem aniquilar as suas práticas cotidianas por estarem tão 
conectadas à rua. Temos de multiplicar, o produzir outro de cidade (que não o espetacularizado) e o produzir pensamento sobre cidade. 
Multiplicar essas produções significa pensar que Orley não precisa ser ajudado, ou precise, mas sob que perspectivas? As de salvação 
imediata e de única escolha ou as que todos precisam de certas garantias sociais para uma continuidade do movimento e vida nas cidades? 
Uma perspectiva de que existe um certo e um errado, ou vários caminhos a se seguir? A única garantia social que posso trabalhar aqui é o 
caráter público dos espaços, o que consigo como arquiteta e urbanista, e o modo que escolho para tal é, em processo, tentar potencializar 
as passadas da rua, para que Orley em vez de estar à margem, seja produtor de cidade através de seu corpo. 
 
Escolhi, portanto, que a minha proposição projetual, esses desdobramentos, invenções de cenários possíveis, seriam todos pequenas 
animações. Desenvolvimentos precários do que seria o cruzamento das ruas inventadas pelas corpografias dos praticantes ordinários da 
cidade que me transmitiram suas experiências urbanas, com outras partes da cidade que passam por processos homogeneizantes e 
apaziguadores de conflito. São esboços do que senti como movimento fundamental para as invenções das ruas oriundos das narrativas 
antropofágicas que problematizam os tipos de corpos que uma cidade espetacular está gerando, os espaços que se relacionam com esses 
corpos e, em outras ficções, o que seriam esses cruzamentos dessas experiências corporais diversas, como esses cruzamentos podem, de 
uma forma sensível, afirmar outro tipo de produção de cidade. Pretendo desenvolver sete animações, sete cruzamentos, encruzilhadas das 
seguintes ruas e localidades: A Travessa do Fifó com o Planeta dos Macacos; A Rua do Torto com o Recanto das Margaridas; A Rua do 
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Joalheiro com a Gameleira; A Zona Franca com a Alameda das Espatódias; A Rua da Esfinge com a Avenida Bonocô, O Largo do Pajé com a 
praça onde havia o Clube Português; O Beco do Escafandro com a Avenida Paralela.  
 
As animações estarão gravadas na caixa do trabalho para serem assistidas, experienciadas; um outro tipo de produção de cidade. São os 
cruzamentos que levam ao 3. Outra cidade que, só por ser cogitada, já é real. Acredito que não devo descrevê-las, o objetivo não é esse, 
mas produzir algo que adicione em quem veja as animações, uma potencialidade de revide à espetacularização da cidade de Salvador. 
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                                                                                                                                                                       9.conclusões? 
 
 
Depois de ser atravessada por um processo tão denso de apreensão da cidade e por tantos Outros na Avenida Sete de Setembro, no Distrito 
de São Pedro, neste processo corpo de prova por mais de um ano, andando por tantos caminhos, me desconhecendo, tropeçando tanto, 
desenvolvendo e observando práticas e táticas de apreensão urbana, tenho a dizer que as conclusões andam em suspensão: tudo o que me 
atravessou, levo para o meu fazer como arquiteta e urbanista para tentar tornar as ideias preconcebidas e pressupostos de produção de 
cidade um pouco mais, como Gregório De Matos descreve a sua Bahia, “dessemelhantes”. Tento agora, dar um outro destino a este 
processo: produzir uma soma infinita, que sempre me leve a duvidar das certezas e desviar de algum tipo de verdade. Levo comigo esse 
outro tipo produção de cidade, a cidade inventada pelo corpo e o corpo que é inventado pela relação com o urbano como o principal 
aprendizado do Trabalho Final de Graduação. 
 
A certeza é que sou outra, provavelmente algo como uma soma de Amine, Dannaive, Dara, Rebeca, Branquinho, Orley, Antônio, Bob 
Baiano, Manoel e tantos outros. A certeza é que a cidade que desejo não é a cidade da olimpíada, a cidade da Copa, a cidade do choque de 
ordem; a cidade genérica. A cidade que me tira o chão, a cidade que me enche de desejo do desejo é justamente a que encontro naquela 
do outro, roçando as vivências, contos e experiências. Onde produzo esse desejo trocando, jogando, fabulando primeiro, ou depois. A 
cidade que produzo neste trabalho, algo que inventei a partir do encontro com o outro, me diz que sou Avenida Sete também. E sigo 
tropeçando na Avenida Sete, ou em mim mesma, nas suas costuras, nos encontros das ruas, nas possibilidades de invenção. Onde encontrei 
mais compassos para a minha passada.
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