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Espacialidades 
da experiência – 
Salvador

Breno Silva
Arquiteto-urbanista, mestre Arquitetura/UFMG

“O espaço mesmo está em transe.”

G.Bataille, Lê coupable.

A proposta da Oficina “Espacialidades da experi-

ência – Salvador”, acontecida nos dias 23 e 24 de 

abri de 2012, durante o CorpoCidade 3, visava ex-

perimentar, provocar e comunicar espacialidades 

que evidenciam uma crise das formas e dos usos 

familiares na cidade e, nesse sentido, espacialida-

des que privilegiam a heterogeneidade, a diferen-

ça e a alteridade. Isso em situações erráticas, onde 

a experiência aconteceria a partir das disposições 

e ou limites provocativos de cada participante. E 

as comunicações dessas experiências assumiriam 

as formas imediatas dada por cada qual, sendo 

atualizadas em suas parcialidades nas narrativas 

dos acontecimentos. A atualização funcionaria 

como um “documento” assumido numa concep-

Ambientes 
improváveis

Verusya Correia
Mestranda PPG Dança/UFBA

Renato Wokaman Neri dos Santos
Graduado História, mestrando PPG Arquitetura e Urbanismo/UFBA e 
membro Laboratório Urbano

Experiências, passagens, medo, senhas pautadas 

nos códigos de convivência num território sin-

gular. Estórias ouvidas saboreado em narrativas, 

recordações nostálgicas dos mais velhos. Eram 

cafés, magazines, restaurantes, sorveterias, que 

se misturavam na, e à paisagem urbana. Lojas da 

Rua Chile, da Avenida Carlos Gomes, Avenida Sete, 

Relógio de São Pedro, Largo Dois de Julho, circui-

tos, passarelas convidativas aos passeios, ao ver 

vitrine, a admirar a paisagem do Lacerda, da Praça 

Castro Alves. Calçadas e praças públicas em que o 

cortejar e as boas conversas fluíam num ambiente 

em que o simples cumprimentar o outro demons-

trava a existência duma vida urbana expressiva. 

Ali, portas e janelas conduziam a relação singular 

entre o cumprimentar e ser cumprimentado, de 

breves contatos com os vizinhos e transeuntes, do 
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ção em Bataille1 como “figura de conhecimento”, 

utilizando textos, imagens, sons, matérias expres-

sivas diversas que se provocam na tessitura de um 

pensamento. Assim, realizaríamos um pensamen-

to que, suponho, se for condizente ao experimen-

tado, pode assumir formas ainda não imaginadas 

de produção de conhecimento e pode repercutir 

em outras experiências participantes na produção 

do espaço urbano. Nessa comunicação proponho 

um percurso amparado numa linearidade discur-

siva descontínua, em fragmentos experimentados 

que perpassam alguns blocos de duração da Ofici-

na que desdobra de questões sublinhada durante 

as práticas e que, talvez, incite desvios para desa-

propriações críticas sobre a produção hegemôni-

ca do espaço urbano.

Um começo derivante. O encontro inicial com os 

participantes da Oficina ocorreu na Praça das Ar-

tes, no Pelourinho. Ela possui duas vias de acesso, 

uma pela parte alta outra por uma pequena tra-

vessa, pela parte baixa do vale, com acesso por um 

estacionamento. Ela ainda não era referenciada 

no Google Mapas, de modo que os participantes 

que não a conheciam acabaram por experimen-

tar uma deriva involuntária, fato constado pelos 

relatos de atrasos e desorientação de algumas 

pessoas. Mas, aqui já poderíamos falar de uma 

experiência de deriva involuntária, sem rumo pela 

cidade, como procedimento? Ou, ainda, de uma 

detecção de que a experiência está aí, que ela es-

capa dos nossos desejos e nos toma por assalto? 

Inicialmente vamos nos desviar dessas questões, 

entretanto, me parece que elas conduzirão o pul-

so dessa reflexão. Sentamos na Praça sob a som-

bra de uma árvore e, após as apresentações que 

mostraram a diversidade de formações e interes-

ses dos participantes, precipito uma teoria sobre 

ver e ser visto, do paquerar. Nesse tempo soleiras e 

peitoris constituíam o limiar entre espaço público 

e o privado. Portas e janelas a moldura duma pai-

sagem visualizada de um dentro e/ou de um fora.

 O que falar da experiência por mim vivida? Outro 

tempo, mesmo lugar, outras histórias. Percepções 

diacrônicas e sincrônicas, alteradas por políticas 

urbanísticas e práticas elitistas que modificaram 

drasticamente a fisionomia do lugar e pessoas. 

Estórias que me levavam a buscar imagens, a re-

colher retalhos e retratos duma época por mim 

imaginada, de um tempo em que a vizinhança se 

conhecia. Agora, o impessoal reina. Vejo um am-

biente desconstruído, quiçá desmanchado, zonas 

de sombra. Ruínas de um tempo, ambientes insó-

litos, territórios de ninguém, talvez do tráfico, dos 

craqueiros, zonas proibida. Rua do Sodré, Ladeiras 

da Preguiça, da Conceição e da Barroquinha, Rua 

do Gravatá, revelada por policiais a vigiar diutur-

namente uma fronteira invisível, monitorada por 

circuitos tecnológicos de rua (câmeras), como a 

proteger os desavisados como aqueles no grupo 

em que eu estava e que pareciam turistas. Somos 

abordados por policiais que procuram saber se 

conhecemos as características do lugar, das pes-

soas e dos riscos, desencorajando-nos a transpor 

os limites, fronteiras do território legal, porta de 

entrada para o território marginal, obscuro que 

ali está. Sou reconhecido, me sinto vulnerável. 

Perguntam os motivos que nos conduz ao lugar. 

Vejo, nesse conjunto, câmeras de vigilância so-

bre a zona sombria, desse território abandonado, 

terra de ninguém, dos despossuídos, marcados e 

vigiados e de seus vigilantes, supostos algozes. 

Observo, enxergo e percebo uma política discri-

minatória de proteção aos cidadãos de bem, ao 

qual me incluo, vinculada ao controle dos corpos. 
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a experiência e lanço um paradoxo: será que uma 

teoria da experiência não deveria consistir a partir 

das experiências singulares e, portanto, teria sen-

tido construir uma Epistemologia da experiência 

a partir de algo comum, seja na tentativa de sua 

definição ou em modelos de aplicação? Mas pre-

cipitada, aqui quer dizer também caída num pre-

cipício, lançada ao seu próprio eco longínquo e, 

nesse sentido, a teoria por vir soava como um cha-

mado escorregadio sem promessas que mergulha 

na própria espessura-fissura do precipício que 

anuncia. Nos termos experimentais, o que ace-

naria esse comum seria uma leve e frágil coinci-

dência, não de como as experiências acontecem, 

mas naquilo que as faz acontecer em suas singu-

laridades, em suas próprias diferenças evidencia-

das. De imediato, pensamos nos indivíduos que 

experimentam em alguma espacialidade, onde a 

experiência acontece numa relação entre corpos 

mais ou menos animados e em um espaço-tempo 

de duração específica, de difícil mensuração, pois 

ainda não se inventaram índices tão flexíveis para 

isso. Talvez, diríamos de um aspecto infinitesimal 

da experiência, da sua ocorrência numa tendência 

aproximativa entre dois ou mais, sem pretensões 

arqueológicas ou teleológicas, cuja aproximação 

tenderia a sua própria arruinação. Isso quer dizer 

que em termos gerais a experiência está ai na 

medida em que somos afetados na exterioridade, 

ocorrendo como forma de realização ou de produ-

ção de realidade e sentido no mundo sem aprio-

rismos. Mas isso não quer dizer que priorizamos a 

experiência como forma de agir, sentir, construir e 

pensar no mundo. E, ainda, teríamos que pensar 

e expressar sobre seus modos de acontecimento, 

visibilidade e compartilhamento dados em sua 

comunicação, ou seja, nas suas repercussões co-

Fico a imaginar a quem esta máquina está contro-

lando. Concluo olhando para o direcionamento 

das câmeras: a todos que ali trafegam e residem 

inclusive os agentes de segurança.

Retomo o passeio, nesse e noutros momentos 

em Oficina e atividade de campo, na mesma área. 

Como de costume, algumas paradas para obser-

var, sentir, apreender o lugar. Lembranças afloram, 

imagens do tempo de criança quando seguia mi-

nha mãe às compras, não havia shopping e o con-

sumo conduzia no centro antigo da cidade. Ob-

servo momentos atemporais, mas similares. Ficar 

à deriva, a experienciar as múltiplas faces do terri-

tório, a decifrar códigos ou mesmo a entregar-me 

a experiência labiríntica que leva a “vivência duma 

outra dimensão do tempo, a perda da noção de 

todo, a uma insegurança quanto à possibilidade 

de sobrevivência”. (VAZ, 2005, p. 29) Será necessá-

rio romper com a racionalidade e me direcionar 

ao precipício, divagar à noite cheio de incertezas, 

cauteloso, apreensivo com a aproximação do ou-

tro. Sinto a confiança ceder ao medo inculcado em 

nossas mentes por programas sensacionalistas 

que vinculam repetidamente chamadas ensaia-

das num marketing exacerbado de demonstração 
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munitárias. Mas como realizar ou transmitir uma 

experiência desviando dos apriorismos e coações 

que garantem inclusive a própria legibilidade de 

uma linguagem?

Espacialidades da experiência. Na conversa sob a 

sombra, cada vez mais ampliada, passo a teorizar 

sobre a experiência a partir daquilo que a provoca. 

Provocação afetiva, que lhe tira do sério, que lhe 

tira de si, ou seja, que lhe extrai da dominância da 

razão e do modelo identitário. Que muitas vezes 

nos assalta, como no caso da errância involuntária 

dos participantes. Algo arriscado, talvez perigoso, 

se assumirmos que privilegiamos nossos modos 

de entendimento e de ação no mundo sob o pri-

mado do sujeito razoável, produtivo, qualquer, 

esse modelo crucificado, transcendente, estático, 

cristalizado e, portanto, inexistente em sua ple-

nitude, a não ser sob formas parciais dominantes 

e realizadas por coação. E por falar em perigo... 

Roendo a raiz etimológica, o termo experiência 

deriva do latim experiri, que significa provar ou 

experimentar, sendo composto pelo radical ex, 

que significa lançar para fora, ou ponto de par-

tida, e pelo radical periri que significa periculum, 

perigoso. A raiz indo-europeia é per que significa 

travessia ou prova. Assim, a experiência pode ser 

lida como lançar-se a uma travessia perigosa, ou a 

um provar perigoso, ou ainda a um provar o peri-

go numa travessia perigosa, movimentos que co-

locam em questão tanto uma espacialidade arris-

cada quanto uma exposição e uma disposição do 

experimentador para o imprevisto, para o estra-

nhamento, para o desconhecido, para o outro. Ela 

provoca alterações, entendidas aqui, como movi-

mentos de alteridades. Espacialidades alterantes, 

no sentido em que são alteradas na experiência 

e também possuem suas potências sintomáticas 

da insegurança que ronda nossas portas e corpos, 

fomentando um medo “aflorado concentrado 

agora no inimigo interior”. (BAUMAN, 1999, p. 55) 

Vejo placas, algumas de vende-se este imóvel ou 

outdoors proveniente duma publicidade massiva 

do capital imobiliário que tem arrematado como 

num leilão inúmeros casarios, agora fechados, 

especulam, assim dissolvem essas comunidades, 

consequentemente o abandono e desvalorização 

tomam esses lugares. O que importa agora? Apre-

ender o lugar, entender as relações socioambien-

tais ou simplesmente viver o jogo da descoberta e 

“observar tanto a paisagem quanto o espaço sob 

a ótica do duplo rosto que não deve ser separada, 

pois “a face ignorada, mas não abolida, vem se im-

por como face escondida sob a face reconhecida”, 

em que a paisagem tem sua existência nas formas 

estabelecidas, em diferentes momentos históri-

cos coexistindo com o momento atual, enquanto 

no espaço “as formas que compõem a paisagem 

preenchem no momento atual, uma função atual”, 

(RICCI,1974, apud Santos, 2006, p. 67)como res-

posta às demandas das sociedades. 

Retomo imagens esmaecidas pelo tempo, são 

fotos e folhetos, talvez representação das memó-

rias ainda latentes, duma época narrada e vivida 

por meus tios, mãe e amigos. Recuo no tempo. 

Lembro-me dos anos 80 e 90 do século XX, das 

idas aos cinemas, a pastelaria, sorveterias, lan-

chonetes, agora experiências minhas. Estabele-

cimentos comerciais e residências, lado a lado, 

numa convivência necessária às relações sociais e 

a ocupação do lugar. Vejo famílias a observar dos 

seus casarios o movimento da rua. Ruas, calçadas, 

praças, largos, vielas, malandros bem vestidos a 

transitar, casas de prostituição bem frequentadas 

e convidativas, onde segundo meu tio os rapazes 
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como possibilidades de provocar por afeto um es-

tremecimento na crisálida subjetiva. Nessa leitura 

que Didi-Huberman (1995, p. 84) pensa as espa-

cialidades da experiência a partir de Bataille como 

o que “permite declinar todos os afetos possíveis 

em um mesmo ‘lugar’”. E, nesse sentido, as espa-

cialidades assumem formas críticas, impuras, em 

nada transcendentes ou a priori, como crise das 

formas familiares. A espacialidade da experiência 

seria, então, uma alteração do, e no comum, onde, 

por exemplo, o espaço urbano cotidiano seria um 

espaço de estranhamento que coloca em crise 

diversas instâncias de propriedades. Após essa 

conversa sobre o que e onde se faz a experiência, 

mas sem especificar o que e nem dizer como, nes-

se ponto propus aos participantes a experimen-

tação de espacialidades em Salvador nos limites 

da disposição de cada um. Colocando-se em risco 

na cidade, indo de encontro a espacialidades que 

provoquem experiências limites, afetivas. Caberia 

pensarmos algumas táticas para isso e, ainda, em 

como comunicar o que foi experimentado?

Dispositivos e disposições. Continuamos a conversa 

durante o almoço no Feijão da Alaíde. Os partici-

pantes começaram a estabelecer formas de reci-

procidades para investidas comuns. A primeira 

aposta foi em realizar alguns dispositivos, como 

articuladores e ou detonadores de situações que 

podem possibilitar experiências na cidade. Dentre 

eles: se perder, ser outro, acompanhar pistas fal-

sas, procurar alguém, ir em busca do aratu, dan-

çar na praça de olhos vendados, seguir pessoas 

de camisa vermelha, adentrar numa crakolândia, 

visitar Martinho da Cuíca na sua casa. Formamos 

pequenos grupos e partimos. A última propo-

sição, em busca do remanescente do samba de 

roda no Pelourinho, foi proposta por mim e Tia-

tornavam-se homens. Territórios divididos, entre-

tanto, respeitados e compartilhados. E nós, a ju-

ventude ficávamos a perambular, a ver e nos fazer 

vistos, a curtir os ares numa época mais recente, 

1984/1995 em que o lazer concentrava-se nas ruas 

do centro: casas de jogos; boates – Tabarís Night 

Club, Pigalli –, bares, prostíbulos –, Maria da Vovó, 

Marinalva, lojas de departamento – Duas Améri-

cas, Mesbla, Sandiz, Sloper, Nova América, Casa 

Alberto; restaurantes – nos Hotéis Chile, Palace e 

Meridional, Sorveteria A Cubana; Joalheria Nóvoa; 

Drogaria Chile; Sapataria Clark; cinemas – Excel-

sior, Liceu, Glória, Guarani, Art 1 e 2, Bahia, Glau-

ber Rocha, Tamoio, Tupy, dentre outros. Existiam 

códigos, senhas ou algo similar que facilitasse o 

acesso a determinadas áreas da cidade ou mesmo 

coibisse ação de vândalos? 

Experimentei a senha uma vez quando na madru-

gada, na Ladeira da Conceição, fomos abordados. 

A senha? Um dispositivo de reconhecimento, é 

como uma identificação, não sou um transeunte 

desavisado, sou da área. Perambulo nessas zonas 

mortas, assassinadas. Vejo os prédios, relembro de 

algumas lojas, agora são casas fechadas, comér-

cios falidos, impessoalidade, indiferenças. Zonas 

escuras, proibidas, perigosas com sombras a se 

esgueirar e olhos a me observar. Sei que estão lá. 

Pessoas tendenciosas ao crime, viciados, viventes 

do subterrâneo esquecidos como estas áreas da 

cidade. Em alguns momentos a tensão tomou 

meu corpo. O cerco se fechava. A escuridão, as 

vozes, o vazio, a madrugada apresenta um novo 

território, uma forma diferente de vida, conhecida, 

mas pouco experienciada por mim. O cerco se fe-

cha, os seres da noite marcham em nossa direção 

e enquanto se aproximam solicitam de longe al-

gum dinheiro. Lembrei onde estou. Os tempos são 
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outros, que posso fazer? Parar, lutar, correr. Vem à 

mente a senha do lugar: “Marinalva”. Eles param 

recuam, retornam a sombra, somem como surgi-

ram, desaparecem na esquina ou descem a rua do 

couro, na ladeira da Barroquinha.

Caminhamos seguimos em frente, procuramos al-

gum boteco, percorremos caminhos que poucos 

se atrevem na madrugada. Nada nos acontece. 

Saímos ilesos, colocamos nossos medos à prova. 

Lutamos contra nosso inimigo interior. Retorna-

mos ao lugar seguro. Estamos em casa. Grades, 

muros, cercas, lanças, trancas. Contudo mantenho 

o desejo de retomar a caminhada, de desbravar o 

desconhecido.

go, mas, traindo o dispositivo, resolvemos parar 

no bar do Cravinho para pensarmos no assunto. 

Lá iniciamos uma conversa profícua que passou 

pela noção de dispositivo em Agamben (2005) 

na sua leitura sobre o termo em Foucault, com-

preendido num sentido geral como redes que se 

estabelecem entre elementos diversos e inscritos 

em alguma relação de poder. E, portanto, os dis-

positivos são tanto os meios dos nossos processos 

de subjetivação quanto os de coerção no mundo, 

maquinações das operações transcendentes que 

nos alienam do não mediado. Nesse sentido os 

dispositivos proporcionam dos modos de assu-

jeitamento, aos de experimentações. Mas fora da 

dominância transcendente, o dispositivo é “profa-

nado”, desfuncionalizado, isto é, restituído ao uso 

comum2 numa pretensa integridade que incidiria 

também sobre os modos de intersubjetividades 

ou subjetivações coletivas. Daí a pergunta é se 

os dispositivos sobreviveriam a essa restituição 

ou se não estaríamos falando aqui duma alte-

ração que o aproximaria muito da experiência, 

numa confusão significativa? Aqui traçamos um 

pensamento sobre as disposições, de como nos 

situamos diante dos dispositivos, e isso implica 

em como nos situamos diante de uma relação de 

poder específica. Suponho que a experiência no 

modo como temos entendido é uma espécie de 

desempoderamento. O sujeito fora de si, desa-

propriado do modelo identitário e, o dispositivo 

inútil, desempoderado das relações funcionais de 

poder. Temos mais um paradoxo, pois se o desem-

poderamento é reativo a um modelo de coação 

social, no campo subjetivo ele escapa da vontade 

do sujeito. Nestes termos proponho alguma dis-

posição para a experiência como prática de ex-

clusão das relações de poder no campo social e 
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subjetivo. Em tal campo impróprio teríamos que 

nos mover somente contra nossa vontade prescri-

ta, mas isso sem qualquer relação de coação, ou 

seja, desejando o não sei o quê, o acontecimento 

inesperado. Assim, prescindindo desse concentrar 

no dispositivo como detonador de uma situação, 

uma outra aposta seria se dispor às espacialidades 

da experiência cidade afora, se dispor a situações 

de desapropriação. Mas, lembrando Wilson das 

Neves: “quem procura o que não perdeu quando 

encontra não reconhece”. Sem querer, no outro 

dia encontramos com Aluísio do Cavaco, saudoso 

compositor do Everest. E dois dias depois Marti-

nho da Cuíca no caminho do bar Suvaco de Co-

bra que foi logo cantando ou como ele diz: dando 

uma “resposta”...

O transe em espacialidades alterantes. Sentados no 

bar Cruz do Pascoal, no Bairro de Santo Antônio 

Além do Carmo, tomamos algumas cervejas GIA3 

enquanto aguardávamos um dos grupos se deci-

dir pelo descaminho a seguir. Há algumas horas 

do passo da embriaguez (aqui a bebida-arte figu-

ra como dispositivo desfuncional?). Já em outra 

mesa, recebo o telefonema de Renato, que nos 

convida para ir ao bar Pedaço do Céu, brega de 

Marinalva na Ladeira da Conceição, eleito casual-

mente como campo experimental de seu grupo.

Vamos de carro em busca do brega, e após algu-

mas voltas já um tanto vertiginosas, eis que sur-

ge Renato performando na ladeira, entramos na 

contra-mão enquanto ele parava um trânsito que 

não existia. Chegando na porta do estabelecimen-

to, três sujeitos saídos cada um de um lado vie-

ram em nossa direção, um deles perguntou onde 

íamos. Respondendo em Marinalva, logo saíram. 

Todo um poder territorial enunciado num nome.  

O bar, que fica no alto com vista para a Baía de 
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Todos os Santos é de grande valor material e 

imaterial, tanto pela preservação da edificação 

e da história do lugar, quanto pelas espacialida-

des proporcionadas ainda atualmente, graças às 

ações de sua proprietária. Bóias com declarações 

de amor de marinheiros em vários idiomas estão 

dependuradas nas paredes. Música no jukebox, 

dança, bebida em uma festa não programada que 

ganhava fôlego com nossa chegada. A experi-

ência inebriante amplificava a potência com um 

estranhamento espacial: estávamos num bordel, 

mas havia uma sobreposição de espacialidades, 

o local podia ser apenas um bar ou uma pista de 

dança, ou ao mesmo tempo um bordel e um es-

paço familiar. Essa espacialidade da experiência 

me remete a noção de heterotopia em Foucault 

(2001), na qual os “posicionamentos reais que se 

podem encontrar no interior da cultura estão ao 

mesmo tempo representados, contestados e in-

vertidos, espécies de lugares que estão fora de 

todos os lugares, embora eles sejam efetivamente 

localizáveis”.

Liberação das intensidades ou a Oficina continua. 

No Oliveira’s Bar, no Santo Antônio, marcamos 

uma conversa sobre os dois dias da Oficina. O en-

tendimento de que a experiência condiz com uma 

produção subjetiva não coagida, me foi expresso 

pelos participantes no reconhecimento daquilo 

que eles já faziam, ou seja, a alteração da domi-

nância do sujeito cristalizado, e na produção inter-

subjetiva na experimentação de espacialidades. 

Mas eles não achavam que podiam encaminhar 

suas experimentações que alteram os cotidia-

nos para a seriedade do gradiente acadêmico, e 

tampouco garantir alguma validade epistemoló-

gica para isso. Muito menos pensar a experiência 

como constituição fundamental de si mesmos 

Experimentos distintos, autonomia para seguir 

em qualquer direção, proposta que resultariam 

no vaguear na cidade. Assim foi o inicio do traba-

lho para mim Verusya. Chegando a Salvador, ainda 

na BR 324, liguei para o Breno, que informou sua 

localização: bairro Santo Antônio, na rua em frente 

ao bar do Pascoal, numa casa com azulejos portu-

gueses e portão azul, modo peculiar de orienta-

ção interiorana que não acreditava encontrar nes-

sa cidade. Cheguei ao lugar, um bar, onde Breno, 

Tiago Ribeiro – integrante do grupo GIA, então 

morador daquele bairro e eu, discutimos acerca 

do conteúdo e referências que orientariam as dis-

cussões e praticas de trabalho.

Observei naquele momento e durante a estada no 

bairro Santo Antônio que os números das casas 

foge aos padrões e rigidez de códigos municipais. 

Ali, residências e estabelecimentos comerciais 

possuem três ou quatro algarismos distintos, pro-

vavelmente uma tentativa sem êxito dos orgãos 

publicos em orientar um marco espacial da cidade 

ou mesmo a manutenção dos moradores de seus 

antigos numeros como referência a uma comuni-

dade consolidade e com sentimento de pertenci-

mento. Considero que a existência de algarismos 

diversos para um mesmo imóvel dificulte o recebi-

mento de correspondências e mesmo localização 

dos estrangeiros, não pertencentes ao lugar. Para 

estes, utilizam-se códigos: cores, formato das ca-

sas, um estabelecimento antigo ou rua, diferente 

do que acontece em outros lugares.

Partimos para a oficina, ouvimos as primeiras nar-

rativas de experiências. Pessoas de outros estados 

à deriva, não diferente daquelas residentes em 

Salvador a procura da Praça das Artes no Pelouri-

nho seguindo o acesso pelo beco na Rua Maciel 
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numa disposição reativa aos modelos de coação 

que organizam e determinam o socius. Retoman-

do as questões iniciais, como eles comunicaram 

o deslocamento do experimentado? Ou, quais as 

reverberações comuns da experiência podem ser 

evidenciadas? Conseguimos uma produção ex-

pressiva dispersa, relatos orais, algumas imagens 

que funcionam como registros e algo que escapa. 

De fato, resultados que não incidem objetivamen-

te como ferramentas para se pensar ou produzir 

o espaço urbano, ao menos nos modos como são 

entendidas. Mas algum reconhecimento das po-

tências da experiência como alterações de usos 

por suspensão temporária de propriedades e re-

lações intersubjetivas na cidade. O que seria da 

experiência se ela não fosse narrada, teorizada? 

Ela sucumbiria no abismo infinitesimal anunciado 

acima. Ela perderia sua dimensão política contes-

tatória, para além daquela imediata dada em sua 

comunicação, na medida em que no seu esque-

cimento, guardada numa memória não comparti-

lhada do acontecido, ela não atuaria desde dentro 

das estratégias de sua inibição, ou seja, das estra-

tégias transcendentes que promovem o modelo 

identitário como forma de entendimento e ação 

dominantes no mundo privilegiando o controle 

social. Nesse sentido temos um embate entre a 

comunicação singular da experiência e a comu-

nicação nos moldes de uma linguagem compar-

tilhada a partir de códigos pré-estabelecidos. 

Mas é infiltrando a experiência que podemos, por 

exemplo, experimentar a escrita ou nos termos da 

linguagem da produção do espaço urbano como 

espacialidades da experiência. Pois compartilhar 

a experiência significa dividir mas também ceder, 

contestar, deixar passar, se entregar, se perder...  

O movimento incessante do transe e da transa ou, 

de baixo recomendada pelo Breno. Perderam-se 

na cidade. Os relatos, a diversidade de histórias 

conduzia a inúmeras percepções. Discutimos, di-

vagamos, nos (re)orientamos. Saímos da praça em 

busca de um lugar para almoçar, seguimos para o 

restaurante Feijão da Alaíde na Rua da Ordem Ter-

ceira do São Francisco. Comemos, bebemos e re-

tomamos as discussões. A autonomia concedida 

para experienciar à cidade permitiu formar gru-

pos com interesses comuns. Atenta, verifico que 

aqueles estrangeiros não conseguem identificar 

os códigos inscritos nos copos dos citadinos locais 

e isso já evidenciava a diferença entre dispositivo 

e disponibilidade. Dispositivo, são regras, planos 

de ação, um roteiro prévio e Disponibilidade ex-

periências perceptivas não usuais do espaço-tem-

po na cidade de Salvador?

Como fiquei na casa do Luis, outro integrante do 

grupo GIA, readaptei meu roteiro, decidi expe-

rienciar a rotina, a convivência e o bairro do San-

to Antônio. Quando ao estacionar o carro, duas 

moradoras me orientaram a fazê-lo noutro local, 

já que estava numa rua estreita e uma escolha 

desrespeitando os códigos já estabelecidos pelos 

moradores poderia gerar conflitos. Resolvida à 

questão, andei, me coloquei a observar as carac-

terísticas familiares, artísticas e relações sociais. 

Vejo pessoas a conversar, crianças e adolescentes 

a brincar, bares e restaurantes, ateliês, padarias, di-

versas pousadas. Começo a me apropriar do lugar, 

ando, sinto a boêmia. Vejo placas de vende-se em 

inúmeros casarios. Procuro saber os elementos 

condutores da ação comercial de lugar tão apra-

zível. Ouço repostas contundentes, preocupantes, 

que me desperta ao que vem acontencendo nou-

tras, bem como nessa cidade. Trata-se dos interes-

ses imobiliários que adquire o que lhe interessa 
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experimentar inscrevendo entre a ranhura e a es-

crita. Algo que proponho a ser intensificado nas 

cidades na contestação das propriedades.

NOTAS

1 Ver os verbetes do Dicionário Crítico de Bataille, publicado 
originalmente na revista Documents (1929-1930),da qual ele 
foi o editor. Em português, cf. BATAILLE, Georges. A mutilação 
sacrificial e a orelha cortada de Van Gogh. Lisboa: Hiena edi-
tora, 1994. Para uma aproximação da noção de experiência 
desenvolvida nesse texto cf. BATAILLE, Georges. A experiência 
interior. São Paulo: Ática, 1992. Publicado originalmente em 
1943 e reeditado em 1954 como primeiro tomo da Suma at-
eológica.

2 “O problema da profanação dos dispositivos – isto é, da res-
tituição ao uso comum daquilo que foi capturado e separado 
de si – é, por isso, tanto mais urgente. Ele não se deixará pôr 
corretamente se aqueles que se encarregarem disto não esti-
verem em condições de intervir sobre os processos de subjeti-
vação não menos que sobre os dispositivos para levá-los a luz 
daquele Ingovernável, que é o início e, ao mesmo tempo, o 
ponto de fuga de toda política”. Ibidem. p.16

3 Cerveja GIA faz parte do trabalho artístico do Grupo de Inter-
venção Ambiental (GIA). <http://giabahia.blogspot.com.br/>
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a preço de ouro e promove a especulação, em 

que outros moradores também venderão a pre-

ços menores que os primeiros, tendo em vista o 

abandono e quebra de relações e vinculos sociais 

decorrentes do crescente número de casas fecha-

das que altera a rotina do bairro. Questiono. Ouço 

ser um forte grupo de full service do setor de sho-

pping o responsável pela aquisição de inumeros 

casarios e que a partir da criação da casa Amigos 

do Santo Antônio, tentam coptar a simpatia da co-

munidade, onde em reuniões períodicas expõem 

os planos para o lugar, numa tentativa de aproxi-

mação com os moradores. Nesses dias seguran-

ças, com seus aparatos tecnológicos circulam pelo 

bairro, uma dinâmica policialesca que tem provo-

cado à rejeição a espetacularização pautada na 

requalificação imposta pelo capital.

Tento reconhecer os aspectos processuais do bair-

ro a partir da organização, complexidade peculiar, 

situação distinta daquela que busca despendê-lo 

por enumeração de parâmetros lineares, quanti-

tativos na sua configuração, em que as ideias de 

unidade, controle, influência estão muito distan-

tes quando frente aos termos envolvidos num 

processo. Neste contexto o ambiente é pensado 

de forma segmentada e a própria impossibilidade 

de uso fortalece a estratificação reconhecida pe-

los moradores desse bairro.

Uma chamada, outro ambiente a visitar. Em plena 

madrugada uma contramão em direção a ladeira 

da Conceição, bar da Marinalva, guiado por um 

participantes na rua a realizar uma corpografia 

que se configurava na medida em que realizáva-

mos o percurso. Um antigo bordel, que por sua 

característica “familiar”, conduz ao sentimento de 

segurança às mulheres da noite e frequentado-
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res. A Marinalva controla, administra, cuida das 

suas meninas e fregueses. Ali, ouvimos músicas, 

bebemos, dançamos, conversamos, escutei estó-

rias na mesa de bar. Madrugada. Lugar marginal, 

pessoas discriminadas, receios. Pergunto-me a 

razão. Qual motivo me conduz a temer ir ou estar 

na Ladeira da Conceição a frequentar um bar na 

madrugada? Talvez esteja relacionado à imposi-

ção social e à lógica duma cultura hegemônica 

que designa padrões e fomenta o medo como 

elemento persuasivo de tal sentimento. Reflito 

mais uma vez: não podemos renunciar, deixar de 

observar com nossos olhos esses ambientes im-

prováveis das cidades e assim envolvermo-nos 

em ações, experiências perceptivas não usuais 

do espaço-tempo, em que fluem novos nexos de 

pensamento para o próprio cotidiano dos envol-

vidos: oficineiros, participantes, ouvintes e, como 

a própria cidade.
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