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Sobre acúmuloS e SobrepoSiçõeS 
um pequeno recorte da praça cairu
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Mestranda no PPG Arquitetura e Urbanismo/UFBA e membro do Laboratório Urbano

Joselinda Maria Rodrigues
Graduanda em Ciências Sociais/UFBA

A partir da proposta apresentada pela Alessia de 

Biase insistimos por dois dias, 23 e 24 de abril de 

2013, em um ponto da Praça Visconde de Cairu, lo-

calizada na Cidade Baixa em Salvador (BA). Duran-

te esses dois dias conhecemos o Sr. 13, um florista 

que trabalha no local desde 1959.

Sr. 13 nos contou a história do lugar entremeada 

de sua própria história de vida: a construção da 

moderna Avenida do Contorno (Rua da Conceição 

da Praia) que dividiu a Praça Cairu em várias pra-

ças periféricas, os sucessivos processos de higie-

nização e modernização que a cada mudança de 

prefeitura remanejava o local, fazendo o florista 

mudar de lugar de trabalho, inúmeras vezes. Nos 

contou, também, sobre as ilustres visitas que já 

passaram e ainda passam nesse importante ponto 
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turístico e sobre as construções, as demolições, os 

encontros, as flores.

Falar desse pequeno recorte que fizemos da Praça 

Cairu é falar do presente atravessado por sobre-

posições e acúmulos espaço-temporais, é falar de 

processos históricos e políticos diversos, é falar de 

movimento, de pequenas cronologias que mistu-

ram “realidade” à ficção, de encontros e porque 

não, de afetos.

Numa tentativa de falar sobre a narrativa que fize-

mos no último dia da Oficina “In-sistir – Ensaio de 

insistência Urbana #1 Salvador – Bahia”, propomos 

uma nova narrativa, construída nas próximas pá-

ginas – uma experiência, também atravessada por 

sobreposições de acontecimentos: a nossa apre-

sentação final na sala de aula + os dias de insistên-

cia na Praça Cairu + consultas em livros e internet 

+ um distanciamento temporal maior + outros 

tantos acontecimentos que nos atravessaram até 

essa escrita.

Sequência de imagens a seguir, criação de Janaína Chavier.

FiGUrA 1. Sr. 13 
Autoria: Janaína Chavier.














