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 Este texto está dividido em duas partes. 
Na primeira, é apresentada em linhas gerais uma 
ferramenta de pesquisa1, seus conceitos operadores 
e algumas das principais referências teóricas que lhe 
dão consistência. Na segunda, é apresentada uma 
narrativa cartográfi ca, expressão e experimentação 
dessa ferramenta.

1 FERRAMENTA: o movimento como desvio

Mais do que defi nir um objeto de estudo, o 
trabalho procurou confi gurar-se como um exercício 
de experimentação desta operação que se faz com 
objetos, sobre objetos, contra objetos: o movimento 
como desvio, ou os desvios pelo movimento. O desvio 
qualifi ca este movimento, colocando-o sempre em 
relação a algo com o que não pode ou não quer 
estar conforme. Apresenta-se, portanto, como 
elemento crítico que, por estar em movimento, 
já aponta sempre outra direção. Os objetos aqui 
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submetidos a esta operação são: o urbanismo 
enquanto pensamento e prática; a cidade, como 
campo de forças; e as ruas, como experiência vivida 
e cotidiana. No entanto, estes não são realmente 
objetos, fechados e sólidos, mas campos dentro dos 
quais esta operação é investigada e experimentada.

Nas ruas de Salvador encontramos os aliados 
da pesquisa: sujeitos ambulantes e suas práticas 
cotidianas – indivíduos que trabalham, habitam, se 
expressam ou simplesmente se deslocam pelas ruas 
de maneira marginal (ou marginalizada). Trata-se 
de um recorte de um grupo maior de indivíduos 
anônimos e ordinários que espacializam suas 
práticas nas ruas das grandes cidades, construindo 
suas próprias alternativas à racionalidade 
expansionista e seletiva dos processos econômicos 
e culturais dominantes, em suas investidas, sobre os 
habitantes, espaços e temporalidades das cidades.

Acompanhando estes sujeitos percebemos 
que em meio às colisões2 e atravessamentos de 
práticas, modos de ocupar, lentidão e aceleração 
de uma miríade de trajetórias heterogêneas, 
emerge nas ruas um intenso campo de disputas 
quanto aos usos e significados dos espaços da 
cidade. Tais circunstâncias podem ser pensadas 
como instauradoras de um estado de rua, portador 
de características, ou potências, que conferem 
especificidade a essa experiência urbana. 
Experimentamos então uma lente – a cidade 
nômade – como um modo de ver a cidade e o próprio 
movimento como ferramenta metodológica, a fim 
de qualificar este estado de rua que teria como 
características fundamentais a construção de um 
espaço de disputa – a sarjeta – e o exercício de uma 
política da rua, distinta daquela política elevada à 
esfera de governo. 

O trabalho estrutura-se, assim, sobre cinco 
elementos que agem ao mesmo tempo como 

conceitos e como instrumentos, ou táticas de 
aproximação da experiência empírica: 

> Uma lente: cidade nômade

>Uma ferramenta: movimento como desvio

> Uma noção: estado de rua

> Um espaço: a sarjeta

> Uma prática: política da rua

Uma cartografia ao nível do chão, realizada 
em ruas centrais de Salvador em percursos a pé ou 
de bicicleta, é o instrumento que articula de forma 
transversal estes elementos. Mais do que mapear os 
percursos, procurou-se cartografar ações, modos de 
usar o espaço no tempo oportuno. A sobreposição 
de variados dispositivos de registro da experiência, 
do vídeo à memória do corpo, constrói uma espécie 
de mapa de procedimentos ou operações de sujeitos 
ambulantes, mas também do próprio cartógrafo. A 
depuração desses mapas, desdobrados em discursos, 
constitui as narrativas cartográficas3 (ver diagrama). 

Formadas a partir de um ou mais percursos, 
essas narrativas assumem formas e pontos de vista 
variados, entre eles: a) errâncias ou derivas, onde se 
buscou cartografar características de estados de rua 
instaurados; b) perseguições, ou processos de seguir 
o “outro”, buscando de forma anônima observar 
operações espaço-temporais de sujeitos ambulantes; 
c) acoplamentos, pela ação de acompanhar percursos 
de sujeitos ambulantes, onde as impressões 
e sensações do cartógrafo se interpelam a 
depoimentos e trocas não-discursivas que revelam 
um pouco do ponto de vista do “outro”; e d) auto-
observação, ou o cartógrafo enquanto “outro de si 
mesmo”, entendendo-se em alguns momentos como 
sujeito ambulante, um interlocutor prático de sua 
própria investigação.
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Diagrama Movimento como ferramenta: construção de narrativas cartográficas. 
Fonte: autor

Algo que é da dimensão do corpo. 
Podemos considerar que qualquer 
corpo humano é passível de ter o 
mesmo tipo de experiência. O que 
compartilhamos é o fato de ter um 
tipo de experiência referenciada no 
tipo de corpo que temos.

Os jogos dos Situacionistas propõem 
situações em que o corpo possa ser 
afetado de maneiras diferentes. Algo 
que lhe tire do condicionamento 
cotidiano que está acostumado. 

A dimensão da metodologia não 
está diretamente relacionado 
com a experiência. Ela é algo 
que conduz as possibilidades 
de experiência. Determinado 
tipo de metodologia permite um 
determinado tipo de experiência.

Devemos talvez entender 
criticamente o papel da metodologia 
nos processos de apreensão, 
inclusive para ter o cuidado de 
evitar a consolidação de métodos 
ou procedimentos que sejam 

protocolares ou programáticos. 
Nossa palavra chave pode ser 
propósito: qual o propósito de uma 
experiência e como a metodologia 
pode conduzir a este propósito. 
Tiraria a dimensão transcendental 
da experiência e substituiria por 
corporal, do tipo de corpo que está 
em jogo.
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Cartografia como percurso

Experimentar o movimento como ferramenta 
e com a lente da cidade nômade acoplada ao corpo 
traz o desafio da cartografia de espaços-tempos 
da cidade ao nível do chão. Como cartografar o 
movimento? Deleuze (1985), ao comentar as teses 
de Bergson sobre o movimento sugere algumas 
pistas quando fala que o movimento não pode ser 
confundido com o espaço percorrido. Ele explica 
que o espaço percorrido é passado enquanto o 
movimento é presente: o ato de percorrer.

Não se pode reconstituir o movimento através de 
posições no espaço ou de instantes no tempo, isto é, 
através de “cortes” imóveis [...] Essa reconstituição 
só pode ser feita acrescentando-se às posições ou 
aos instantes a idéia abstrata de uma sucessão, 
de um tempo mecânico, homogêneo, universal 
e decalcado do espaço, o mesmo para todos os 
movimentos. E então, de ambas as maneiras, 
perde-se o movimento. De um lado, por mais 
infinitamente que se tente aproximar dois instantes 
ou duas posições, o movimento se fará sempre no 

intervalo entre os dois, logo, às nossas costas. De 
outro, por mais que se tente dividir e subdividir o 
tempo, o movimento se fará sempre numa duração 
concreta.(Deleuze, 1985, p. 6)

No rastro da argumentação de Deleuze, 
parece perder sentido a busca de uma fidelidade na 
reprodução de um movimento, enquanto espaço 
percorrido. Considerando, assim, a possibilidade 
de sua reconstituição desde já inviabilizada, um 
caminho – que se afasta da reprodução – parece 
ser o da criação de sempre novos movimentos que 
se desdobram de um primeiro. e de um segundo, 
e... novos movimentos que criam novos espaços 
percorridos por cada receptor desta cartografia. 
Como sugere Rolnik (2006, p. 12), a cartografia 
pode ser pensada não como a produção de “mapas 
– representações de um todo estático – mas como 
um movimento que acompanha e se faz ao mesmo 
tempo que os movimentos de transformação da 
paisagem”. A autora invoca o cartógrafo a acionar 
seu “corpo vibrátil”, 

WASHINGTON DRUMMOND: Tudo 
bem, é do corpo, mas são muitos 
corpo possíveis. A ideia de “Campo 
de Possibilidades” é danosa porque 
é como se tivesse um mapa pré-
existente.

SILVANA OLIVIERI: O corpo não é 
universal.

FABIANA BRITTO: Mas o limite 
do nosso organismo (dos nossos 
sentidos, do nosso repertório de 
possibilidades) é o limite da 
nossa experiência. Até o sonho 
tem algum pé no existente. Olafur 
Eliasson diz que o modelo é a 
criação de uma realidade, não um 
modelo de realidade. 

FERNANDO FERRAZ: No momento 

em que o experimento devora 

a experiência (e nós corremos 

o enorme risco e aceitar isso 

passivamente) é o momento em que 

o protocolo torna-se público.

Para um experimento científico, 

protocolo tem que ser o mais público 

possível, para que o experimento 

possa ser repetido e refutado. Tem 

o receio de que nossos protocolos 
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capaz de apreender a alteridade em sua condição 
de campo de forças vivas que nos afetam e se fazem 
presentes em nosso corpo sob a forma de sensações. 
[...] O exercício desta capacidade está desvinculado 
da história do sujeito e da linguagem. Com ela, o 
outro é uma presença que se integra à nossa textura 
sensível, tornando-se assim parte de nós mesmos. 
Dissolvem-se aqui as figuras de sujeito e objeto, 
e com elas aquilo que separa o corpo do mundo. 
(ROLNIK, 2006, p. 12)

Este cartógrafo, segundo a autora, seria uma 
espécie de antropófago, capaz de absorver matérias 
de qualquer procedência. “O que lhe servir para 
criar matérias de expressão e criar sentido para ele 
é bem vindo”. É neste sentido que adotamos a ideia 
de perseguição. O cartógrafo em movimento nas 
ruas trata de perseguir avidamente qualquer vetor 
de expressão que provoque seu “corpo vibrátil”, 
isto é, todo o tipo de situação, ou de práticas 
de espacialização de sujeitos (ambulantes) que 
sensibilizam as questões que o movem (os desvios 
pelo movimento, os estados de rua). Se em um 
momento várias situações o provocam ao mesmo 
tempo, é seu corpo vibrátil que decidirá o que seguir. 

Desta forma, o cartógrafo não “se perde” pela falta 
de objetivos, mas por perseguir um objetivo muito 
singular e distinto dos fluxos comuns de circulação 
da cidade, o que faz com que nessas horas as 
referências de localização pouco importem. Neste 
tipo de prática cartográfica, o seguir distancia-se do 
reproduzir, como os distinguem Deleuze e Guattari 
(1997, p. 40):

Reproduzir implica a permanência de um ponto 
de vista fixo, exterior ao reproduzido: ver fluir, 
estando na margem. Mas seguir é outra coisa. 
Somos de fato forçados a seguir quando estamos 
à procura de singularidades de uma matéria ou, 
de preferência, de um material, e não tentando 
descobrir uma forma; [...] quando paramos de 
contemplar o escoamento de um fluxo laminar 
com direção determinada, e somos arrastados por 
um fluxo turbilhonar; quando nos engajamos na 
variação contínua das variáveis, em vez de extrair 
delas constantes.

Esta ferramenta cartográfica, que segue 
singularidades; que visa experimentar, apoiada 
numa lente nômade, um saber-fazer (um 

de procedimento se tornem 

experimentos. Assim vamos cair 

em algo que todos os autores que 

estamos discutindo criticam.

CACÁ FONSECA: Não é possível 
isolar e definir as variáveis, pois 
o nosso campo de atuação é a 
cidade. Ou seja, mesmo repetindo 
exatamente o protocolo, nunca 
se chegará ao mesmo lugar. 
Entra também em questão a 
noção de sujeito-pesquisador, 
pois a existência dele no campo, 
ela mesma, ao deparar-se 
com a cidade, transforma a 
experiência.

GIORGIO AGAMBEN: A 
transformação de seu sujeito 
não deixa imutável a experiência 
tradicional. Enquanto o seu fim era o 
de conduzir o homem à maturidade, 
ou seja, a uma antecipação da 
morte como ideia de uma totalidade 
consumada da experiência, ela era 
de fato algo de essencialmente 
finito, e logo, era algo que se podia 
ter e não somente fazer. Mas, uma 
vez referida ao sujeito da ciência, 
que não pode atingir a maturidade, 
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pensamento na experiência), não distingue campo, 
teoria e método. Ao contrário, compreende-os como 
profundamente imbricados (será possível separá-
los no ato de sua feitura?). Uma cartografia que se 
apresenta, portanto, como percurso, termo que, como 
aponta Careri, carrega um triplo significado, pois 
“se refere ao mesmo tempo ao ato de atravessar (o 
percurso como ação de andar), à linha que atravessa 
o espaço (o percurso como objeto arquitetônico) 
e ao relato do espaço atravessado (o percurso 
como estrutura narrativa)”. (CARERI, 2003, p. 25) 
Falaremos então de operações: operações práticas; 
operações teorizantes, que em determinados 
momentos se confundem, ambas se efetivando 
numa mesma experiência etnológica. Michel de 
Certeau sugere uma prática de pesquisa que não 
distingue essas esferas, mas que realize passagens 
de uma a outra, operações fluídas de contaminação 
onde uma arte de fazer do cotidiano desdobre-se 
numa arte de fazer teoria. Ele identifica assim um 
procedimento em dois gestos:

O primeiro gesto destaca certas práticas num 
tecido indefinido, de maneira a tratá-las como uma 
população à parte, formando um todo coerente, mas 

estranho no lugar onde se produz a teoria. [...] O 
segundo gesto inverte ou põe do avesso a unidade 
assim obtida por isolamento. De obscura, tácita, 
distante, ela se muda no elemento que esclarece a 
teoria e sustenta o discurso. (CERTEAU, 2009, p. 
124)

Trata-se de uma manobra astuta capaz de 
transformar “práticas isoladas como afásicas 
e secretas na peça-mestra da teoria”, fazendo 
dessa “população noturna o espelho onde brilha 
o elemento decisivo de seu discurso explicativo”. 
(CERTEAU, 2009, p. 124) Este movimento leva 
Certeau a defender que a teoria produzida deve 
pertencer aos procedimentos que aborda.

Narratividade 

Recorremos então à ideia de narrativa, que 
associada às ferramentas da cartografia, mostra-
se como possibilidade que pode dar conta das 
relações espaço-tempo do percurso como buscado 
aqui: criação de movimentos, implicação intensiva 
do cartógrafo, ou simplesmente um modo de 
contar que se pretende coerente com o modo de 
fazer proposto. A esse modo de contar chamamos 

mas apenas acrescer os próprios 
conhecimentos, a experiência 
tornar-se-á, ao contrário, algo 
essencialmente infinito, um conceito 
“assintótico”, como dirá Kant, ou 
seja, algo que se pode somente 
fazer e jamais ter: nada mais, 
precisamente, do que o processo 
infinito do conhecimento.

FERNANDO FERRAZ: Temos que 
ter cuidado para, quando falarmos 
sobre experiência, não estarmos 
falando sobre experimento. Nós 
não estamos entendendo a 
experiência como experimento 
refutável por pares. Por isso os 
protocolos que devemos buscar 
devem ser de outra ordem.

Sobre a relação entre experiência 
transcendental e conjunto de 
possibilidades: O transcendental 

tem tudo a ver com conjunto 
de possibilidade e nada com 
transcendente. O transcendental 
começa com o corpo, parte dos 
sentidos. O mistério é alguma coisa 
da ordem do opaco. A experiência 
da cidade é, na maioria das vezes, 
opaca. Não queremos torná-la 
clara, iluminada, esclarecida. O 
transcendental é algo que permite a 
experiência.
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narrativas cartográficas. Sua elaboração não se 
descola da experiência; começa a elaborar-se já em 
movimento nas ruas, mas sua trajetória prossegue 
incluindo elementos da teoria, detalhes apenas 
percebidos ao se reviver a memória e os registros de 
campo. Como descreve Rolnik (2006, p. 231), seria 
algo como “um roteiro, inventado ao mesmo tempo 
em que os territórios, as pontes e as passagens que 
foram sendo percorridas. Ao mesmo tempo em que 
as personagens fictícias mais que reais”.

Na narrativa se aplicam também arte-manhas 
e abre-se espaço para desvios múltiplos. Para 
Michel de Certeau (2009, p. 141), a “narrativização 
das práticas seria uma ‘maneira de fazer’ textual, 
com seus procedimentos e táticas próprios”. Neste 
procedimento escritural, construção de “um discurso 
em histórias”, assume-se a entrada em campo da 
ficção.

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, p. 142)

Mesmo assim, ainda que se assuma 
uma abertura para a ficção, é preciso levar em 
consideração uma certa “política da narratividade” 
(BARROS; PASSOS, 2010) que diz respeito a um 
ethos da pesquisa, uma tomada de posição nessa 
narrativa, que deve colocar-se em relação às políticas 
em jogo no contexto mais amplo da pesquisa – 
políticas urbanas, políticas sociais, políticas de 
subjetivação, etc. – que colocam em disputa os 
variados sujeitos, seus interesses e as formas de 
utilização do espaço (neste caso) das ruas. É neste 
sentido em que a produção de narrativas se coloca 
não apenas como “problema teórico, mas também 
como problema político”. (BARROS; PASSOS, 2010, 
p. 151)

O texto que segue apresenta trechos de uma 
das narrativas cartográficas elaboradas a partir da 
ferramenta aqui sintetizada.

FABIANA BRITTO: Talvez não haja 
dimensão não opaca em qualquer 
experiência. Talvez o que deva ser 
tornado público e político não seja 
combater a opacidade nem buscar 
uma luminosidade. A opacidade é 
a natureza da experiência. Nesse 
sentido, a experiência não é passível 
de ser reproduzida.

GABRIEL SCHVARSBERG: Manuel 
Delgado diz que a cidade é 
governável, o urbano não. Será 
que só o publicizado é o político? 
Ou nesse ingovernável reside 
também o comum, no sentido de 
uma experiência comungável? Nós 
comungamos esse ingovernável 
da cidade, sem que ele seja 
necessariamente publicizado. 
Agamben coloca o ingovernável 
como o fim e o limite da própria 
política.

Talvez, mais do que uma 
preocupação de como tornar 
pública a experiência, as nossas 
metodologias deveriam se 
preocupar em como mergulhar 
nesse campo ingovernável que 
é o urbano, podendo realizá-lo 
politicamente. No sentido de 
tentar associar o opaco com o 
mistério e a experiência com essa 
possibilidade do ingovernável como 
ação política.
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2 NARRATIVA CARTOGRÁFICA: 
Sujeitos  ambulantes e a sarjeta4

Após experimentar a intensidade do estado 
de rua no centro de Salvador, o cartógrafo quer 
agora investigar os agenciamentos possíveis entre 
este estado e a sarjeta. Percebendo indícios de uma 
diferença entre ruas exclusivas de pedestres e ruas 
comuns com trânsito de veículos, e um tipo de 
espacialização diretamente relacionada à presença 
da sarjeta nas ruas comuns, o cartógrafo direciona 
neste momento o foco da lente nômade para este 
espaço de limites imprecisos. Para isso, começa a 
observar a prática de sujeitos ambulantes que tiram 
partido deste espaço. Aquele estado de rua estaria 
presente nos movimentos desses sujeitos? Que 
relação pode ser pensada entre o estado de rua, a 
sarjeta e os sujeitos ambulantes? Buscando uma 
aproximação o cartógrafo começa a segui-los.

>> Teodoro

Ele caminha apressado com uma marcha 
firme. Aproveita-se da linha azul desenhada nos 
cantos do asfalto que vai da praça castro Alves até 

Sujeito ambulante e a linha azul. Fonte: autor

FERNANDO FERRAZ: Talvez o 
problema não seja de publicizar 
o feito, mas de transmitir o 
tido. O problema da experiência 
entendida não como experimento, 
não é o problema de como eu posso 
tornar público o que fiz, mas como 
transmitir aquilo que eu chamei de 
tido, ou, voltando à palavra alemã, 
eleibinitz. Assim, volta a narração.

FABIANA BRITTO: Talvez o caminho 

seja planejar o ingovernável. Se há 

uma metodologia a ser proposta 

ou buscada, provavelmente será 

uma que garanta a continuidade 

do sentido de ingovernabilidade do 

urbano.

THAIS PORTELA: Tem aí uma 

questão ética séria, porque 

a apreensão desse lugar do 

ingovernável, o que tentamos 

contornar, pode virar muito fácil 

uma política espetacularizada. 

Temos então que pensar como 

vamos “puxar a cordinha” que a 

gente quer sem deixar enveredar 

por esse outro lado que a gente não 

quer.
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o Campo Grande5. Não é possível saber se este 
homem pensa que ela o protege, e por isso tenta 
manter sua trajetória no interior de seus limites, 
ou se ele simplesmente caminha por ali e é apenas 
coincidência que a linha contorne seu trajeto. 

Em todo caso ele está firme em sua marcha 
e os carros e ônibus parecem manter distância ao 
ultrapassá-lo neste trecho. O homem usa tênis 
resistentes, bermuda e uma camisa amarela. 
Empurra à sua frente um suporte de ferro sobre 
duas rodas. Uma adaptação de um carrinho 
comum de transporte de materiais pesados, ao qual 
soldou aos braços originais dois tubos de ferro que 
deixam seus apoios mais compridos e permitem 
empurrá-lo ou puxá-lo com as mãos sobre os 
ombros. Isto aumenta sua alavanca e faz com que 
o corpo carregue menos peso do que as rodas – 
uma condição mais confortável para a duração do 
trabalho que vem pela frente. 

Na base próxima às rodas, adaptou também à 
estrutura original um conjunto de peças de madeira 
que dão mais profundidade à sua base e permitem 
carregar um volume maior de objetos. No fundo 
da estrutura, ainda vazia, estão um varal de roupas, 

lonas plásticas e algumas cordas, que juntos podem 
servir para amarrar e dar firmeza ao conjunto de 
sacos cheios carregados já no fim da noite. 

O homem sai da invasão onde mora, em algum 
lugar da Calçada, passa pelo Comércio e sobe a 
Contorno até atingir o fim da Carlos Gomes onde 
encontra a linha azul. Seu destino é Canela, Graça, 
Barra e Vitória, bairros onde procura chegar antes 
do fim da tarde, e pegar o processo de disposição dos 
lixos dos prédios na rua.

Na medida em que se aproxima desses bairros 
– que produzem um lixo valioso e em grande 
quantidade – começa a cruzar com outros como 
ele: alguns com carrinhos parecidos, outros com 
veículos melhores (verdadeiras carroças com amplo 
espaço para o carregamento); outros empurram um 
carrinho de supermercado e alguns levam apenas 
sacos plásticos enormes. O tipo de dispositivo 
de transporte condiciona o material catado. Os 
carrinhos maiores permitem o transporte de 
papelão – que chega a conformar imensas pilhas 
no fim do dia. Os dispositivos intermediários e os 
sacos costumam ser utilizados por aqueles que se 
concentram em latinhas de alumínio e recipientes 

GABRIEL SCHVARSBERG: No texto 

sobre Dobra, Deleuze fala sobre 

“regras facultativas” para designar 

“funções de variação interna e não 

mais constante”.

FABIANA BRITTO: É uma regra, 

mas uma regra que promove a 

continuação do imprevisto. Você tem 

que impor esta regra no conjunto 

de relações para que esse conjunto 

de relações siga esta regra de ter 

sempre o imprevisto.

ADALBERTO VILELA: É fundamental 
para entender esta questão, pensar 
na posição do sujeito. Na experiência 
sujeito é central, enquanto que no 
experimento o sujeito é periférico, 
não participa – está fora, por isso 
não há variação de resultado. A 
posição do sujeito com relação à 
experiência é chave.

Panorama do percurso do sujeito ambulante 
Fonte da foto aérea: Google Earth



169

Panorama do percurso do sujeito ambulante 
Fonte da foto aérea: Google Earth

FERNANDO FERRAZ: O momento 
histórico que o experimento 
engole a experiência é o momento 
da produção da constituição do 
sujeito cognoscente. Ou seja, 
a modernidade. A neutralidade 
epistemológica e axiológica 
do experimento tem que ser 
garantida. Mas isso tem um 
problema, porque no ato mesmo 
de fazermos uma experiência 
urbana sem ser um experimento, 
estamos absolutamente envolvidos 

naquele fenômeno. Ou seja, não há 
neutralidade epistemológica alguma, 
muito menos de valores, e, portanto 
de posicionamento político, ético e 
estético.

ADALBERTO VILELA: No momento 
que você tem a experiência você 
está no centro.

FERNANDO FERRAZ: Não. O sujeito 
está no centro do experimento. 
Porque é no momento mesmo que 
você separa “eu” do “mundo” e 
teoriza sobre isso, está dizendo: O 
que é conhecer? É a apreensão do 
sujeito sobre o fenômeno. Portanto, 
é justamente a relação sujeito-objeto 
que constitui o experimento. Mesmo 
que neutro, o sujeito é a chave do 
experimento. A ideia de experimento 
está calcada no sujeito.
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plásticos (frascos de água sanitária, detergente, 
potes de iogurte, garrafas pet), materiais mais leves. 
Mas todos caminham, empurram ou carregam 
seus veículos de carga pela sarjeta, geralmente 
entre o fluxo de veículos e uma fileira de carros 
estacionados. Pequenos obstáculos à fluidez do 
trânsito.

Alguns catadores se conhecem, se cruzam 
quase todos os dias, mas no momento da catação 
eles praticamente não se falam. É um trabalho 
barulhento, mas silencioso, onde está cada um 
por si.  Disputam os pontos de coleta, tentam 
chegar sempre antes dos outros, e quando chegam 
num tonel ele é seu. O trabalho da catação é uma 
competição como qualquer outro, mas ainda há lixo 
reciclável e não organizado o suficiente para todos 
que dele tiram alguma renda nas ruas de Salvador. 
Algumas caçambas estão permanentemente ali, 
na sarjeta, entre alguns carros. Outras entram 
e saem dos edifícios, cheias de lixo, em horários 
determinados todos os dias. Os catadores sabem 
exatamente que horários são esses e organizam 
seu trajeto em função disso. Alguns são mais 
organizados e saem antes, como este homem, já 
com um trajeto em mente e equipamento preparado 

para carregar um volume e peso suficientes para 
lhe garantir uma renda média mensal estável – 
na medida do possível. Outros não têm família, 
dormem nas ruas e “estão no crack”. A catação neste 
caso costuma ser bem menos organizada, e grande 
parte do dinheiro é consumida pela droga.

Este homem vai atrás de ruas mais internas, 
residenciais, onde não há trânsito, conhece os 
porteiros, e de alguma maneira construiu um 
território de trabalho. Mas não deixa de disputar 
espaço também nas ruas principais, mais 
complicadas pelo trânsito e pela competição, como 
a Rua da Graça e o Corredor da Vitória. Estas 
têm sempre a presença de catadores ao longo de 
todo o dia, mesmo que só de passagem com seus 
carrinhos pelos bordos da pista. No entanto, em 
determinados horários eles estão por toda parte; 
geralmente, momentos antes do caminhão da 
Limpurb passar recolhendo o lixo. Nestes poucos 
momentos, pela intensidade de uma presença 
coletiva, estes homens e suas microtrajetórias 
pontuais e invisíveis saem parcialmente da 
escuridão para borrar esses espaços luminosos com 
a opacidade de seus gestos. Carrinhos das mais 
variadas formas, tamanhos e materiais – expressão 

FABIANA BRITTO: Talvez o 
pressuposto não seja o sujeito, mas 
essa dinâmica que se instaura e 
que não é o sujeito. Que não é ele 
que instaura sozinho. É nessa outra 
dimensão que eu estou querendo 
pensar, de um sujeito que talvez não 
seja o parâmetro.

GABRIEL SCHVARSBERG: Talvez 
haja aqui um equívoco, uma mistura 
entre essa ideia de sujeito enquanto 
conceito filosófico que vem com 
Kant, que surge da sua separação 
com o objeto, e que a gente já pega 
de pessoas que criticam isso desde 
a década de 1970. Então talvez 
devamos seguir em frente, pois é 
uma questão que está bem resolvida 
pra todo mundo.

WASHINGTON DRUMMOND: Talvez 
não seja tão simples assim. Nós 
temos um discurso muito grande 
do descentramento, inundamos a 
academia com a ideia do “sujeito 
pós-moderno”, descentrado e me 
parece é que é preciso determinar 
as estratégias. É difícil fazer um 
trabalho descentrado, pois a própria 
instituição e inclusive a própria 
linguagem nos levam ao contrário.
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de uma tecnologia da precariedade – espalham-se 
por diversos pontos da rua; seus corpos, mais ou 
menos castigados, se distribuem ao redor de tonéis 
e pilhas de lixo; ouve-se por toda parte o barulho de 
objetos metálicos e plásticos sendo jogados ao chão, 
onde se espalham junto ao odor do lixo orgânico 
ao qual estão misturados. Toda esta atmosfera 
que toma o Corredor da Vitória três vezes por 
semana – a intimidade desses homens com o lixo, 
seu movimento veloz e silencioso, mas barulhento; 
os sacos de lixo rasgados e o odor de chorume que 
se espalha pela calçada e escorre para o asfalto – é a 
sarjeta, se expandindo, crescendo e contaminando 
este território luminoso de arranha-céus e carros 
importados.

Então o caminhão da Limpurb passa, 
marcando o fim do trabalho nesta rua, neste dia. 
Alguns dão o trabalho por terminado; outros 
seguem para outras ruas. De uma rua residencial 
a outra o catador precisa por vezes cruzar uma 
avenida, um canteiro central, subir e descer guias 
altas. De carrinho já pesado, retira duas tábuas 
de madeira que carrega amarradas ao fundo do 
dispositivo e constrói com elas duas pequenas 
rampas, do asfalto ao nível da calçada. Passa com 

as rodinhas do carrinho, depois amarra novamente 
as tábuas e segue seu rumo. Ao fim da noite, já de 
carrinho cheio, inicia sua longa e lenta trajetória de 
retorno para casa. Cruza no caminho com vários 
catadores; estão no mesmo movimento. Nessas 
horas da madrugada não há mais pista nem calçada: 
a rua é só sarjeta. 

Na tarde do dia seguinte, o caminhão que vem 
da usina de reciclagem que fica pra lá de Valéria 
o encontra em algum lugar da Calçada depois de 
um telefonema. A enorme pilha compactada e 
cuidadosamente amarrada no carrinho – material 
de três a cinco dias de coleta – é pesada na hora e lhe 
rende algum dinheiro. Um ciclo se fecha. O homem 
segue dali, pelo Comércio, rumo à Contorno, que lhe 
levará à cidade alta e sua linha azul, para uma nova 
noite de trabalho.

>> Anastácia

Hoje, ela caminha festeira, dançando com os 
braços estendidos com se estivesse num desfile 
da Marquês de Sapucaí. Atravessa o Corredor da 
Vitória de um lado a outro numa trajetória errática 
como se não se importasse com os carros. É início de 

GABRIEL SCHVARSBERG: O que eu 
coloquei não foi nesse sentido do 
sujeito pós-moderno, mas nesse 
sentido de que a gente sai dessa 
ideia de experimento – que separa 
sujeito e objeto – para trabalhos que 
realizamos aqui dentro em que o 
objeto vira sujeito e o pesquisador 
também se coloca como sujeito, e 
não como sujeito neutro, mas como 
sujeito político.

WASHINGTON DRUMMOND: Colocar-
se como sujeito político é uma 
coisa “tensa”, não nos coloca num 
lugar de segurança, de abrigo ou de 

conforto.

FERNANDO FERRAZ: A nossa 

experiência tem como campo 

investigativo a cidade, portanto o 

espaço público. Nós estamos 

aqui discutindo o “experienciar”. 

Algo experimental pode estar 

ligado ao fazer experimento. Mas 

também, pode ser algo “sempre 

por terminar”, da ordem do 

inacabado, ou “sempre em aberto”. 

Fazer experiência, no sentido 
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noite e o trânsito lento favorece sua performance. 
Seu caminhar dançante se limita ao asfalto, 
parecendo ignorar os limites de uma mão e outra. 
Nunca pisa na calçada. Todos a estão observando 
e ela sabe muito bem disso. Seus olhos brilham 
deslumbrados e eufóricos. Esse é seu momento de 
glória. Distribui beijos na banca de jornal, rebola 
para os motoristas de táxi que a provocam; em 
resposta, balança a cabeça, aponta o queixo para o 
alto e canta para os céus, rodando duas vezes com 
os braços abertos, no que vai parar no meio de 
uma pista. O carro logo atrás buzina. Parado pelo 
congestionamento, ela vai faceira até sua janela 
constrangê-lo na frente de toda a rua, enquanto ele 
sobe o vidro. O motorista agora finge que não é com 
ele, apenas para ouvi-la gritar debochada pequenas 
provocações. A faixa que envolve sua cabeça hoje é 
verde e amarela e ela segue cantando dona da rua, 
desafiando qualquer um. Recebe assobios e novas 
provocações de um guardador de carros. Mais uma 
vez empina o nariz e gira desfilando de braços 
abertos; gesto alucinado que desacelera o dominó de 
carros de um lado a outro da pista. 

Hoje ela caminha apressada, camiseta verde, 
bermuda jeans e chinelo. Caminha pela sarjeta, 

na contramão de uma das pistas no Corredor da 
Vitória. Mesmo apressado, o caminhar carrega um 
rebolado forçado e duro. É meio de tarde, uma mão 
segura a bolsa de pano, e o braço livre balança com 
força para frente e para trás, acompanhando o ritmo 
dos passos com todos os dedos da mão esticados. 
Caminha apenas pelo asfalto, falando sozinha e 
com olhar nervoso. Uma mulher bem vestida, de 
óculos escuros, atravessa a rua e abre a porta de 
seu carro estacionado na trajetória da sarjeta dela. 
Ela se desperta, estica o braço livre e apressa o 
passo, chamando: - ô lôra, lôraa, me dê uma ajuda 
pra comprar um lanche pra mim. A mulher abre a 
bolsa e lhe dá algum dinheiro. Ela agradece e segue. 
Apressa o passo novamente e mergulha no seu 
transe. A faixa que envolve sua cabeça hoje é azul. 
Continua seu caminho entre os carros falando 
sozinha, em linha reta.

Hoje ela segue aflita pelos cantos e manca de 
um pé, que está enfaixado. Mesmo assim caminha 
pela sarjeta, na mão dos carros. É cedo e ela passa 
mostrando o pé e pedindo dinheiro ao grupo de 
pessoas paradas num ponto de ônibus no Corredor 
da Vitória. Uma pessoa dá algumas moedas. 
Caminhando, lentamente, segue até a banca de 

que estamos tentando definir e 

fugindo do consensual, num espaço 

público e, além disso, sendo uma 

experiência política (pelo menos 

em termos teóricos, e até mesmo 

em termos de prática). Assim, em 

que sentido, uma determinada 

experiência na cidade pode ter 

potência política? O experimento 

não é político a princípio, apesar de 

sê-lo.

TIAGO RIBEIRO: Não seria a 
“ingovernabilidade de si” o lugar da 
experiência? Será que enquanto a 
gente não deixar de se manipular 
não nos aproximaria da experiência?

FERNANDO FERRAZ: Sobre o que 
Agamben fala, “infante”, “infância” 
e “inefável” como o lugar da 
experiência, é como se o 
processo de subjetivação, de 
clareza e de não embriaguez, de 
esclarecimento, de desvelamento – 
tudo que a modernidade promoveu 
– talvez só vá levar ao experimento. 
Ou seja, quanto mais o sujeito 
estiver no centro da experiência, 
mais ele estará fazendo um 
experimento.
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jornais arrastando o pé, e depois até a banca de 
frutas, sempre pela sarjeta, pedindo dinheiro a quem 
pareça ter. O pano que envolve sua cabeça hoje é 
verde e seu olhar é angustiado. Segue mancando de 
chinelos, sem rebolar.

Hoje ela segue tranquila, passos leves, 
expressão dócil e quase serena. Caminha pela sarjeta 
na mesma mão da pista, os braços soltos e um leve 
cantarolar chamam alguma atenção dos passantes. 
É meio dia e ela caminha com um rebolado largo 
pela Av. Euclides da Cunha.  Sobe a calçada e, 
gesticulando, pede educadamente dinheiro a uma 
senhora. Recebe. Continua seu caminho, atravessa a 
rua rebolando e se dirige ao caixa da padaria, onde 
uma mulher está pagando sua conta e pede a ela 
também um dinheiro. Recebe. Volta feliz para a rua, 
e segue suavemente por sua sarjeta. Dois homens 
uniformizados parados à porta de um prédio 
olham pra ela e a provocam com palavras e gestos; 
ela apruma seu rebolado e assopra beijos aos dois, 
empinando depois o queixo para o alto e cantarola 
mais forte. Um pouco adiante se debruça ao vidro de 
um carro aberto, onde uma mulher espera alguém: - 
Lôra, me dê uma ajuda pra comprar um sanduíche. 
E Recebe. O pano que se enrola sobre sua cabeça 

hoje é prateado com pontos brilhantes. Segue entre 
os carros na mão da pista, no seu passo dançante a 
cantar. 

Hoje ela passa pendurada à porta de um 
ônibus com o corpo pendente e um braço esticado, 
cantando alto. O porteiro e o guardador de carro 
gritam uma provocação; mais à frente o povo da 
banca de revistas faz o mesmo; Uma senhora grita: - 
desce daí, menina, você vai se machucar. Ela apenas 
dá tchau e distribui beijos. O pano da cabeça é 
amarelo e a expressão jocosa. Lá na frente ela salta e 
já aborda uma mulher loira saindo de um carro.

Hoje cruzo com um homem parecido com ela, 
feições tristes e olhar amargo e sem luz. Não há 
pano na cabeça e ele anda na calçada, mirando em 
nada e fechado em si mesmo. Hoje ela é ele.

PAUSA REFLExIVA: sobre os usos da sarjeta

Desde que aportou na cidade e começou 
a perambular por suas ruas, uma das primeiras 
características que chamou a atenção do cartógrafo 
foi uma inter-relacionada combinação entre caixas 
de rua delgadas, calçadas muitos estreitas, carros 
estacionados sobre as calçadas (às vezes obstruindo 

GIORGIO AGAMBEN: É o sujeito 
expropriado da experiência que se 
apresenta aqui fazendo valer aquilo 
que, do ponto de vista da ciência, 
não se pode manifestar senão 
com a mais radical negação da 
experiência. Uma experiência sem 
sujeito nem objeto absoluto.

TIAGO RIBEIRO: Mas a gente não vai 
voltar a ser criança. Há esperança?

GUSTAVO CHAVES: Mas a infância 
não é um estado psicossomático. 
Para Agamben, a infância é o que 
está sempre no homem, uma 
potência. É uma metáfora.

GIORGIO AGAMBEN: Pois a 
experiência, a infância que aqui 
está em questão, não pode ser 
simplesmente algo que precede 
cronologicamente a linguagem 
e que, a uma certa altura, cessa 
de existir para versar-se na 
palavra, não é um paraíso que, 
em um determinado momento, 
abandonamos para sempre a fim de 
falar, mas  coexiste originalmente 
com a linguagem, constitui-se aliás 
ela mesma na expropriação que a 
linguagem dela efetua, produzindo a 
cada vez o homem como sujeito.
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completamente a passagem, sem nenhum pudor) 
e, em contrapartida, pedestres caminhando na 
pista em meio aos carros; isto não apenas em vias 
locais, como também em ruas e avenidas de tráfego 
intenso. 

Pouco a pouco a compreensão deste tipo de 
arranjo, ou modus operandi da relação dos habitantes 
da cidade com seus espaços de circulação passou 
a interessar cada vez mais o cartógrafo. Esta que 
podemos chamar de uma cultura da sarjeta – pois 
culturalizou-se – parece ser uma das facetas mais 
fortes dos usos cotidianos das ruas da capital 
baiana. Esta zona de limites imprecisos, localizada 
entre a calçada e a pista, mas que é também 
um pedaço de cada um deles, e através da qual 
automóveis ocupam as calçadas e pedestres ocupam 
a pista, revela-se essencial para o funcionamento da 
cidade como ela é. Em outras palavras: uma certa 
“promiscuidade” saudável dos soteropolitanos com 
o espaço da sarjeta parece ser fundamental para 
tornar a coexistência entre velocidades e modos de 
usar as ruas viável diante das limitações de espaço 
ou precariedade de seus caminhos.

A sarjeta, por não constituir uma zona de 
direitos – não possui o estatuto da calçada ou o 
código de trânsito da pista –, configura-se como 
campo de disputa permanente. Todos podem 
reivindicar um uso para ela. Assim, os motoristas, 
de posse de seus veículos (mais fortes), diante da 
falta de espaço para seu volume cada vez maior 
nas ruas, acreditam que têm o direito de estacionar 
onde bem entendem já que não há estacionamento 
adequado quando precisam. Os pedestres, em 
contrapartida, diante da precariedade de suas 
calçadas e das barreiras de automóveis estacionados 
e outros obstáculos, acreditam que têm o direito de 
caminhar onde bem entendem, inclusive no meio da 
rua, fazendo com que, em determinados momentos, 
filas de automóveis esperem sua passagem. Além 
de pedestres e veículos, ainda aproveitam-se desta 
condição todas aquelas atividades que não são 
de circulação, como camelôs com suas barracas, 
moradores de rua; ou que a circulação está associada 
a outra atividade, como ambulantes com seus 
carrinhos ou personalidades excêntricas; ou ainda 
apenas uma circulação mais lenta e alternativa como 
a dos bicicleteiros e skatistas.

WASHINGTON DRUMMOND: É 

a embriaguez, uma experiência 

que te desloca do experimento. 

A experiência transgressiva é no 

sentido de dissolver o sujeito, ou 

mesmo a individuação. Pode ser 

mística, do sexo e o êxtase da morte 

(para Bataille). Se a constituição do 

homem moderno é o experimento, 

restituir a experiência sobre o 

experimento passa pelo apagamento 

desse homem constituído.

a experiência anunciada 
pOr Benjamin trata 
da seguinte questãO: 
a nãO transmissãO; 
a nãO narraçãO 
e O cOnseqüente 
empOBrecimentO da 
experiência. 
(OsnildO Wan-dall)

FERNANDO FERRAZ: É importante 
a compreensão da experiência e 
da necessidade de uma “teoria da 
experiência”; a experiência como 
um conceito discutido pela filosofia.
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Diagrama alegoria de experiências de rua: a calçada, a pista e a sarjeta
Fonte: autor

WALTER BENJAMIN: Sabia-
se exatamente o significado da 
experiência: ela sempre fora 
comunicada aos jovens. De forma 
concisa, com a autoridade da 
velhice, em provérbios; de forma 
prolixa, com a sua loquacidade, 
em histórias; muitas vezes como 
narrativas de países longínquos, 
diante da lareira, contadas a pais 
e netos. Que foi feito de todo isso? 
Quem encontra ainda pessoas que 
saibam contar histórias como elas 
devem ser contadas?

WASHINGTON DRUMMOND: Às 
vezes sociólogos e historiadores 
tentam discutir a experiência. O 
ano de 1933 foi o ano da ascensão 
do nazismo e é nesse clima que 
Benjamin termina seu texto. O 
texto possui um caráter dúbio e é 
telegráfico, com algumas surpresas. 
A pobreza da experiência, no 
contexto posterior à 1ª Guerra 
Mundial, relaciona-se ao fato de 
os homens voltarem mudos das 
trincheiras: era a experiência da 
guerra e da letalidade. É esta 

mesma experiência de mudez e da 
questão da narração que aparece 
em Agamben. Em “O narrador” 
(1936), qual a relação que Benjamin 
faz entre narração e experiência?

Neste momento há o aparecimento 
do cinema-rádio – que tipo de 
narração é essa e que tipo de 
experiência se passa nela? Surgem 
aí também os questionamentos 
acerca da possibilidade de um 
deslocamento da guerra e/ou da 
modernização da experiência.
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Esse elemento linear, quase bidimensional, que 
separa a calçada da pista de rolamento, converte-se 
em espaço, um espaço elástico, que se expande e 
se retrái, com os usos que o constroem. Diferente 
de outros espaços, que se produzem circunscritos 
por limites, a sarjeta só converte-se em espaço pela 
explosão de um limite a partir do uso que se faz dele. 
A sarjeta como espaço de uso parece estar presente 
sempre que nas ruas há circulação de veículos e 
pedestres. Assim, podemos pensar que se nas ruas 
de pedestres no centro, tomadas por camelôs, há 
um intenso estado de rua, nas outras ruas onde 
coexistem diferentes modos de circulação, é pela 
sarjeta que podem se instaurar estados de rua; justo 
quando os espaços da calçada ou da pista deixam 
de ser utilizados apenas pelos modos de circulação 
dominantes e passam a abrigar outros tipos de 
atividade, as mais heterogêneas possíveis. É de 
acordo com a intensidade dessas atividades que o 
espaço da sarjeta pode se expandir.

Podemos pensar também especificamente na 
relação entre a sarjeta e as atividades itinerantes de 
sujeitos ambulantes. Parece que nesta itinerância, 
alguns sujeitos carregam consigo um pouco 
daquele estado de rua encontrado nos centros 

tradicionais, povoados de alteridade. Circulando 
pelos bairros, ruas residenciais e de comércio local, 
estes sujeitos expandem o espaço da sarjeta e com 
isso contribuem para ativar estados de rua por onde 
passam.

É desta forma que a sarjeta converte-se no 
espaço através do qual se infiltram, mesmo nos 
territórios mais luminosos, aquelas atividades 
marginais e mais opacas, ou apenas mais lentas, 
construindo rugosidades humanas que promovem 
desacelerações nos fluxos cada vez mais acelerados 
da racionalidade capitalista contemporânea. É neste 
espaço de disputa, não exclusivo a nenhum modal 
ou função, que essas diferentes formas de ocupar 
o espaço, em suas velocidades variadas, colidem, 
instaurando uma esfera política no cotidiano das 
ruas.

Notas

1 Trata-se de uma pesquisa de mestrado desenvolvida no âmbito 
do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na 
Universidade Federal da Bahia. Para acesso ao trabalho completo 
ver Schvarsberg (2011).

FABIANA BRITTO: Há três questões 
importantes: a primeira é a 
experiência não comunicável; a 
segunda a experiência que não está 
articulada e a terceira é até onde 
a experiência é conhecimento e 
até onde é vivência.

PAOLA BERENSTEIN: Agamben 
enfatiza a questão da vivência 
(que é o 1º tipo de experiência) e o 
Benjamin enfatiza o conhecimento 
(que é o 2º tipo de experiência).

WALTER BENJAMIN: Não, está 
claro que as ações da experiência 
estão em baixa, e isso numa 
geração que entre 1914 e 1918 vive 
uma das mais terríveis experiências 
da história. Talvez isso não seja tão 
estranho como parece. Na época, já 
se podia notar que os combatentes 
tinham voltado silenciosos do campo 
de batalha.
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2 A ideia de colisão, mais interessante que a de “encontro”, 
apareceu no XIV ENANPUR, proposta por Marcus Vinícius Faustini 
(2011) na mesa “Dimensões da experiência: espaço público, 
alteridade e lugar”. Pesquisando sobre o significado da palavra, o 
conceito físico pareceu bastante oportuno: “Colisão é um evento 
no qual dois ou mais corpos em movimento exercem forças 
relativamente fortes entre si, por um tempo relativamente curto”. 
Sendo a colisão “elástica”, aquela em que os corpos conservam 
sua energia após a colisão, a colisão “inelástica”, mais comum e 
também mais interessante para a analogia buscada aqui, é aquela 
em que parte da energia dos corpos é alterada para outras formas 
de energia, incluindo uma parte da energia de cada corpo que será 
incorporada como energia interna dos outros corpos participantes 
da colisão.

3 As narrativas cartográficas são complementadas por vídeos 
disponibilizados no sítio <http://www.ruadecontramao.wordpress.
com>

4 Esta narrativa é complementada pelo vídeo NC#2 Salvador: 
sujeitos ambulantes e a sarjeta, disponível em <http://www.
ruadecontramao.wordpress.com>.

5 A linha foi impressa ali para organizar uma função que só existe 
cinco dias ao ano. Nos outros 360 dias, ela permanece, tatuada 
neste trecho da cidade, marcando seu asfalto com um conteúdo 
do qual ela (a cidade) parece depender cada vez mais, ou que 
setores poderosos da indústria cultural local querem fazer seus 
habitantes acreditar. Independentemente, ela está lá para que 
ninguém se esqueça. Durante 5 dias extraordinários, esta linha tem 

a função de guiar os “cordeiros” dos trios elétricos de carnaval. A 
linha azul é o limite dos blocos, que dali não podem passar para 
não fechar completamente a passagem – o que constituiria uma 
privatização completa do espaço de circulação. Ao invés disso, 
sobram 50 centímetros de asfalto, mais a calçada, o que dá uma 
média de dois metros e meio para cada lado para o livre ir e vir 
daqueles que não compraram passes de entrada para o carnaval 
espetacular. Nos outros dias do ano, dias ordinários, a linha 
confunde quem não conhece seu significado, ou é simplesmente 
ignorada pelos que conhecem. E ela mesma acaba conquistando 
novos significados. Alguns ciclistas, por exemplo, a atualizam como 
ciclofaixa. 
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WASHINGTON DRUMMOND: 
A noção/teoria de experiência 
seria essencialmente filosófica: 
expropriação, empobrecimento. 
O mote para a experiência teria sido 
justamente a 1ª Guerra Mundial 
(1914-18), que foi uma guerra 
de trincheira, com o maior índice 
de mortes: “os homens voltam 
mudos”, diz Benjamin. Esta foi uma 
Guerra de aristocracia para uma era 
eminentemente moderna. 

WALTER BENJAMIN: Porque 
nunca houve experiências mais 
radicalmente desmoralizadas 
que a experiência estratégica 
pela guerra de trincheiras, a 
experiência econômica pela 
inflação, a experiência do corpo pela 
fome, a experiência moral pelos 
governantes.

CACÁ FONSECA: O 
empobrecimento seria uma 
estratégia de defesa. 

PAOLA BERENSTEIN: Para suportar 
a experiência é necessário 
empobrecê-la. Para Benjamin, 
“o problema não está no 
empobrecimento da experiência, 
mas no empobrecimento da 
transmissão”.
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GIORGIO AGAMBEN: O homem 
moderno volta para casa à noitinha 
extenuado por uma mixórdia de 
eventos – divertidos ou maçantes, 
banais ou insólitos, agradáveis ou 
atrozes, entretanto nenhum deles se 
tornou experiência.

WALTER BENJAMIN: Pobreza de 

experiência: não se deve imaginar 

que os homens aspirem a novas 

experiências. Não, eles aspiram a 

libertar-se de toda experiência, 

aspiram a um mundo em que 

possam ostentar tão pura e tão 

claramente sua pobreza externa e 

interna, que algo de descente possa 

resultar disso. Nem sempre eles são 

ignorantes ou inexperientes. Muitas 

vezes, podemos afirmar o oposto: 

eles “devoraram” tudo, a “cultura” e 

os “homens”, e ficaram saciados e 

exaustos.

 Ao cansaço segue-se o sonho, e 

não é raro que o sonho compense 

a tristeza e o desânimo do dia, 

realizando a existência inteiramente 

simples e absolutamente grandiosa 

que não pode ser realizada durante 

o dia, por falta de forças. 




