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I.

Marinetti ou os elevadores
Paola Berenstein Jacques

Quando nasci, o ônibus já se chamava “marinete”: “Você tomou a marinete?” Um ônibus,
qualquer ônibus, não se chamava ônibus, se chamava marinete. O povo batizou o ônibus
de marinete. “A marinete vai passar aqui.” Eu não tinha nem noção, na época, da relação
com o Marinetti, que só vim a conhecer depois, quando fui para a Itália, estudando arte,
futurismo. [...] Marinetti esteve em Salvador, pelo o que me informaram. Fez uma palestra sobre a arte do futuro e, como o ônibus apareceu como uma novidade, uma coisa do
futuro, associaram isso com o futurismo. [...] O bonde era mais tradicional, o ônibus era
uma novidade. [...] A turma tinha mais afeição ao bonde, era mais arejado... [...] O bonde
era mais demorado, a pessoa que queria um pouco mais de rapidez pegava a marinete. [...]
O elevador trabalhava até meia-noite, eu descia, pegava o bonde [...] os elevadores eram
muito usados, tanto o plano inclinado da Sé [Gonçalves] quanto o Elevador Lacerda, eu
adorava. [...] Tinha também o elevador do Taboão. [...] Meu pai preferia pegar a Ladeira da
Conceição, a pé. [...] O Elevador Lacerda funcionava com as cabines da frente, que eram as
novas. Toda vez que eu descia, eu sentia um negócio assim, eu me lembro bem, e a paisagem
você via pelas venezianas, aí descia... Os dois elevadores de trás são elevadores antigos, ficaram desativados e muito depois, só na década de 1970, que foram recuperados e aí ficaram
quatro cabines, duas na frente e duas atrás. Você passa por baixo da Ladeira da Montanha.
[...] O Elevador era uma marca na cidade, era uma coisa moderna, uma coisa nova, que
facilitava a descida para a Cidade Baixa. Um elemento importante na cidade. (M AGNA-

VITA, 6 fev. 2014)

Um dos maiores desafios dos diferentes processos de modernização que buscavam transformar a antiga cidade da Bahia na cidade moderna de Salvador, sonhando romper com o passado de cidade colonial, foi a constituição de redes de
serviços urbanos, sobretudo de transportes e, em particular, a articulação entre
os dois diferentes níveis da falha geológica de Salvador: Cidade Alta e Cidade
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Baixa. O transporte vertical, com planos inclinados e elevadores, foi fundamental para a criação de um sistema moderno, uma rede de transportes urbanos integrada com os novos bondes, uma vez que as antigas ladeiras eram tidas como
resquícios antiquados da labiríntica cidade colonial. Os antigos guindastes, que
também já faziam o transporte de cargas e mercadorias na cidade colonial, foram
transformados em planos inclinados – como o Guindaste dos Padres transformado no Plano Inclinado Gonçalves – e passaram a transportar passageiros. Em
1873, é inaugurado o primeiro elevador da cidade que se transformou em marco
técnico desta rede de transportes e um símbolo deste processo de modernização
urbana: o Elevador Hidráulico da Conceição, conhecido popularmente como
“Parafuso”, por ter sido construído “incrustrado” na rocha. O Elevador do Taboão, também chamado de “Balança” (além de passageiros, transportava cargas),
foi construído em ferro 23 anos depois e está desativado há décadas. Os elevadores tinham a clara “aspiração de se distinguir do antiquado” (Benjamin), transformando a experiência do sobe e desce na cidade, antes relacionada ao andar à
pé pelas ladeiras tortuosas, em experiência urbana moderna. O “Parafuso” foi
considerado o primeiro elevador urbano do mundo, ao levar a técnica da máquina elevatória, já usada na esfera privada, para a esfera pública. Em homenagem
a seu visionário construtor, Antônio de Lacerda, o elevador foi rebatizado em
1896 com seu nome. Lacerda era considerado um “cidadão de ideias utópicas”,
um grande sonhador, que investiu toda sua fortuna e suas energias na construção
deste elevador urbano, considerado um projeto tecnicamente inviável na época.
“Cada época sonha a seguinte.”
Michelet. Futuro! Futuro!

(BENJAMIN,1985, p. 32 )

Os processos de modernização da cidade se sucederam, o Elevador Lacerda sofreu várias mudanças, seu mecanismo hidráulico foi substituído por um elétrico
em 1908 e a maior reforma, que lhe deu sua forma monumental atual, ocorreu
quando o serviço de bondes e elevadores passou a ter capital e administração
de uma empresa norte-americana – cuja gestão com aumento de tarifas gerou
uma série de conflitos e revoltas que ficaram conhecidas como “quebra-bondes”. A reforma ocorre também após um grande processo de modernização que
também pretendia, como os anteriores, apagar os rastros da antiga cidade escravista e construir uma nova imagem de cidade moderna ou “civilizada” (leia-se
higienizada, europeizada e veloz), que começou no início do século XX com a
grande reforma urbana – seguindo uma mesma tendência modernizadora-higienista-segregatória, dita civilizatória, da reforma de Haussmann em Paris, seguida, no país, por Pereira Passos, no Rio de Janeiro – promovida por J. J. Seabra

entre 1912 e 1926. Em 1930, o novo Elevador Lacerda é inaugurado com uma
nova torre externa em concreto armado, com traços verticais art déco e duas novas cabines mais rápidas, ligada por uma ponte de acesso em aço sobre a Ladeira
da Montanha. O novo e veloz elevador passa a ser tido como “futurista”, como
os novos ônibus da cidade que começam a substituir os antigos bondes, considerados lentos. Paulo Ormindo de Azevedo, em seu parecer como membro do
conselho consultivo do patrimônio histórico e artístico nacional do IPHAN, que
tomba o Elevador Lacerda como patrimônio nacional em 2006, comenta: “O
novo elevador Lacerda parece inspirado no Movimento Futurista, que buscava
uma estética da máquina e da velocidade. A visita do poeta italiano Marinetti ao
Brasil, exatamente em 1927, provocou um grande reboliço no Sul e em especial
no Nordeste, onde os recém lançados ônibus passaram a ser conhecidos como
marinetes. O tratamento art déco dado à torre, inspirado nos princípios aerodinâmicos dos aviões, expressa bem a velocidade do elevador que fazia o percurso
de 60 metros em apenas 17 segundos.” O sobe e desce entre os “dois andares”
da cidade do Salvador – Cidade Alta e Cidade Baixa – tornou-se ainda mais veloz.
Sem dúvida, a nova torre art déco do elevador se parece formalmente com os
projetos de arquitetura e urbanismo futuristas, sobretudo os traços verticais
dos desenhos de Antonio Sant’Elia, em particular de La cittá nuova, seu projeto de cidade futurista de 1914. No mesmo ano, Sant’Elia publicou o manifesto
A arquitetura futurista, que ressaltava a importância dos elevadores, ainda pensados como mecanismos privados, mas externos e visíveis no espaço urbano:
“Nós devemos inventar e refabricar a cidade futurista como se fosse um imenso
estaleiro tumultuante, ágil, móvel, dinâmico em todas as suas partes, e a casa
futurista semelhante a uma máquina gigantesca. Os elevadores não devem se
encolher como vermes solitários nos vãos das escadas; mas as escadas tornadas
inúteis, devem ser abolidas e os elevadores devem erguer-se como serpentes,
de ferro, de vidro, ao longo das fachadas.” O manifesto termina, como todos os
manifestos futuristas, atacando tudo o que poderia ser considerado como lento,
antiquado ou “passadista”: “Esta constante renovação do ambiente arquitetônico contribuirá para a vitória do FUTURISMO [...] pelo qual lutamos sem trégua
contra a velhacaria passadista.” (SANT’ELIA, 1914)
Filippo Tommaso Marinetti publica o primeiro manifesto futurista, o Manifesto
del Futurismo, no tradicional jornal francês Le Figaro, em 1909. O texto ressalta
a velocidade, a juventude e o futuro: “Nós afirmamos que a magnificência do
mundo enriqueceu-se de uma beleza nova: a beleza da velocidade. [...] O Tempo
e o Espaço morreram ontem. Nós já estamos vivendo o absoluto, pois já criamos
a eterna velocidade onipresente. [...] nós não queremos mais nada com o passado, nós, jovens e fortes futuristas. [...] Olhem para nós! Ainda não estamos exte-
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nuados! Nossos corações não sentem cansaço algum, porque se alimentaram de
fogo, ódio e velocidade!...” Dentro da lógica binária futurista sem dúvida alguma
os elevadores são futuristas, bem mais velozes do que se subir e descer a pé pelas ladeiras, que seriam passadistas, assim como os novos ônibus urbanos, mais
velozes do que os bondes e, assim, apelidados apropriadamente de “marinetes”,
uma homenagem popular nordestina ao chefe dos futuristas.
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Marinetti veio ao Brasil em duas ocasiões, 1926 e 1936, e proferiu palestras no
Rio de Janeiro, São Paulo e Santos (redigiu o Poema de Pernambuco em 1936, na
rápida passagem pelo litoral do Nordeste, com parada em Recife, a bordo do navio Neptunia). Na primeira visita, 17 anos após o primeiro Manifesto, a adesão
dos futuristas italianos ao fascismo era explícita. Marinetti era amigo de Mussolini, o Duce, e veio ao país como propagador de suas ideias. A propaganda fascista
capturou as provocações estéticas futuristas. Como sabemos, o Brasil vivia um
momento politicamente ambíguo (até a entrada na Segunda Guerra Mundial),
entre a simpatia pelos países do Eixo, como a Itália, e o apoio aos Aliados. Os
artistas modernos brasileiros, também chamados de futuristas – sobretudo o
grupo paulista que, a partir da semana de arte moderna de 1922, se dividiu em
vários grupos, com alguns mais nacionalistas, como o Verdeamarelo e o Anta,
que se ligou aos integralistas –, apesar de estarem mais próximos dos artistas
franceses do que dos italianos, também oscilaram de posição na tumultuada recepção do chefe do futurismo italiano em sua primeira visita ao Brasil. A visita
de Marinetti foi assunto em todos os grandes jornais do país, mesmo antes de
sua chegada. Uma charge nos jornais cariocas, em 1926, mostra duas senhoras
vestidas como empregadas domésticas, uma negra e uma branca, que conversam: “– D. Anastácia, estou doida que o tal Marinetti chegue para dizer o meu
futuro! – Qual a sabedoria dele? – Futurista!”
O jornal soteropolitano A Tarde também deu ampla cobertura às conferências
de Marinetti no país: em 17/05/1926, publica o artigo Entre vaias e aplausos – a
primeira conferência, no Brasil, do creador do futurismo sobre a conferência do poeta futurista no Theatro Lyrico, no Rio de Janeiro. Talvez o maior acontecimento
midiático da visita tenha sido a “excursão” ao Morro da Favella, hoje Morro da
Providência, a mais antiga favela carioca ainda existente, e resistente (às tentativas sucessivas de remoção, inclusive do atual prefeito Eduardo Paes), no centro
do Rio. As fotos de Marinetti na Favella foram publicadas em vários jornais da
época; na foto clássica, Marinetti está ao lado de sua esposa, Benedetta, com um
grupo de mais de 15 pessoas, todos vestidos em trajes de gala, entre elas Assis
Chateaubriand e Rodrigo Mello Franco de Andrade, fundador do SPHAN. No
jornal A Tarde de 29/05/1926, o título da matéria ilustrada era: Entre malandros
e viciados – Marinetti, o “az” do futurismo subiu ao Morro da Favella – a emocionante

narrativa dessa peregrinação. A charge de J. Carlos sobre a excursão foi capa de O
Malho: Marinetti, de gravata borboleta e chapéu-coco, com os braços cruzados,

bem no alto da favela, sobre um amontoado de casebres; e, na parte de baixo,
uma conversa entre dois mulatos “malandros-sambistas” de chápeu Panamá e
uma negra com lenço na cabeça.
Marinetti sobe a Favella como vários outros antes dele, como Cendrars, Morand, Agache ou Le Corbusier, levados pelos artistas modernos brasileiros. A
aventura da subida pelas ladeiras labirínticas e íngremes do morro carioca foi
narrada pelos jornais: “por uma noite só iluminada de estrelas, através de lama,
saltando barrancos, atravessa-se o lendário reducto do bam-bam-bam, o SeteCorôas”. Em sua 2ª conferência no Rio, Marinetti diz que a Favella era “o melhor
bas fond, por ser a mais linda colina do Rio” e, nos jornais, o seguinte subtítulo
foi estampado: “visitou a Favella e voltou deslumbrado”. As favelas ainda não
eram alvos das reformas urbanas do período - como os cortiços demolidos por
serem considerados insalubres no “Bota-Abaixo” realizado por Pereira Passos.
Mas a experiência de subir a favela explicitava certas ambiguidades da modernização no país, o que já tinha sido notado por vários artistas modernos brasileiros que viam nas favelas, consideradas como a antítese da cidade moderna, uma
expressão estética de certa “brasilidade”, como pode-se ver no Manifesto Pau
-Brasil, de 1924, que começava exatamente por: “A poesia existe nos fatos. Os
casebres de açafrão e ocre nos verdes da Favella, sob o azul cabralino, são fatos
estéticos.” Esta experiência urbana paradoxal, que tinha sido fundamental para
os artistas modernos brasileiros, não parece ter abalado, nem ao menos tensionado, as convicções futuristas e fascistas do italiano. Nas conferências posteriores, em São Paulo e em Santos, Marinetti mal conseguiu falar; no jornal A Tarde
de 02/06/1926, pode-se ler a manchete sobre sua apresentação em São Paulo
- Vaiado do princípio ao fim – Uma manifestação de batatas e vaias desabou sobre
Marinetti - e sobre a palestra em Santos - “A mocidade vibranete e barulhenta
de Santos faz o enterro de Marinetti”. Em 1935, antes de sua 2ª visita ao país, o
mesmo jornal soteropolitano, no artigo Vida literária – de futurista a passadista,
deixa bem claro o “fim” do futurista: “Evidentemente Marinetti está esgotado,
e o que nos oferece agora é uma simples bôrra de vinho e um côté de charuto
bastante chupado.” O futurista é declarado passadista, como se o futuro dos futuristas tivesse chegado tão rápido que o próprio futurismo logo tenha virado
algo do passado. O próprio Marinetti é visto, rapidamente, como algo do passado, torna-se antiquado, assim como as marinetes, os antigos ônibus que hoje
só são ainda lembrados por este nome por aqueles que percorreram a cidade
nos coletivos do final dos anos 1920 até meados dos anos 1960. No obituário
do poeta publicado em A Manhã de 05/12/1944, Marinetti é lembrado, mas
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o destaque é dado às marinetes, que sobreviveram com este nome por mais de
15 anos após sua morte: “Os baianos [...] apelidaram os coletivos de Marinetti e
ainda hoje é como lá se chamam os ônibus.”
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E o Elevador Lacerda? Sonhado por Antônio de Lacerda no século XIX, tombado como patrimônio histórico no século XXI, parece ser hoje mais um ícone
turístico banalizado, mais um cenário espetacularizado para turistas, do que o
símbolo de um sistema de um transporte público inovador, embora seu uso intenso e popular, ainda nos dias atuais, parecer mostrar exatamente o contrário.
Sem dúvida alguma, a complexidade e ambiguidades urbanas do “eterno país do
futuro”, em particular a coexistência de vários tempos e temporalidades em diferentes anacronismos urbanos – tão presentes na cidade de Salvador após tantos processos de modernização e, também, de patrimonialização urbanas, com
vários projetos ainda em pauta hoje e, reatualizados na gestão atual seguindo,
mais uma vez, a antiga tendência de “limpeza” segregatória – não parecem caber na simples lógica determinista e excludente que foi ditada pelos futuristas
do passado: futurismo/passadismo, velocidade/lentidão e, por consequência,
cidade moderna/favela, elevador/ladeira, nova construção/ruína. Caetano Veloso canta em Fora da ordem (2004): “Aqui tudo parece que é ainda construção
e já é ruína”, mas poderíamos acrescentar o contrário, que toda ruína também é
construção. As ladeiras soteropolitanas, repletas de ruínas, como as do “Balança” (Elevador do Taboão), parecem, ainda, guardar todos os “mistérios” (Jorge
Amado) desta cidade e, como pode-se ler no Manifesto antropófago (1928): “Só
não há determinismo onde há mistério. Mas o que temos nós com isso?”

II.

Verger ou o centro histórico
Washington Luis Lima Drummond

No período 1945/1950, não lembro se, na cidade, existiam muitas ruínas de valor artístico e o turismo era ainda incipiente e somente um ou outro turista fotografava a cidade
e sua gente. Neste período de pós-guerra, em relação à fotografia, cabe lembrar a emergência de uma máquina fotográfica importada que se caracterizava por sua nova tecnologia de mostrar a tomada da foto projetada em superfície quadrada, aproximadamente
de 6X6cm, e conhecido por Rolleiflex. Era uma máquina cara e cobiçada por fotógrafos
profissionais e amadores. Possuí-la era um atributo de distinção social. Na época, apareceu,
também, outra máquina fotográfica de fabricação russa, à qual se atribuía possuir uma
melhor lente e, se não me falha a memória, bem mais cara, ou seja, a máquina Laika, e
menos comercializada na cidade. A Rolleiflex, cada vez mais usada, um pouco mais tarde,
seu nome é referido até em uma música popular. Basicamente, as duas máquinas serviram para fotografar no período acima referido e foram utilizadas pela classe média para

documentar, particularmente, comemorações familiares (nascimento, batismo, primeira
comunhão, casamento), ou então, por fotógrafos profissionais/jornalistas para a imprensa. Entretanto, a cidade possuía três ateliers comerciais de fotografia: o Ideal, na Baixa do
Sapateiro, de um fotógrafo alemão que não lembro o nome; o Molinari, filho de italiano,
na Piedade; e Jonas, na Avenida Sete, do lado oposto ao Mosteiro de São Bento. Todos eles
documentavam para álbuns de família, individualmente ou coletivamente, inclusive, fotografavam os concluintes de cursos e professores para os quadros de formatura. As melhores
fotos eram colocadas em vitrines na rua, na porta de acesso ao atelier, geralmente de rostos
masculinos e femininos considerados bonitos. A única loja que lembro comercializando
máquinas fotográficas e filmes era a casa Milano na Rua Chile. Se não me falha a memória, também, a Ótica Ernesto. Os fotógrafos do “lambe-lambe” eram encontrados na Praça
Cairú, no Comércio, e mais tarde também na Praça da Piedade. Quanto à documentação
da cidade, particularmente o Centro Histórico e de sua gente que caracterizava a “Roma
negra” e de suas práticas religiosas por Pierre Verger, no mesmo período, somente tomei
consciência dessa monumental documentação a partir da década 1980, com a publicação
de seus livros e que o Colega analisou com muita propriedade e sensibilidade em sua tese de
doutorado. (M AGNAVITA, 10 jan. 2014)
Imagens reprodutíveis da cidade

Em meados do século XIX surgia um novo estilo, a fotografia de rua, tendo
como exemplo clássico a trajetória de E. Atget e a cidade de Paris. Imbuídos de
certo heroísmo explorador e documental, vários fotógrafos de nacionalidades
distintas aventuraram-se em espaços urbanos marginais, fotografando as novas
figurações da aparência urbana ou instantâneos do que se acreditava condenado pelo ritmo modernizante: nichos de pobreza ou boêmia. Impunham uma
visualidade técnica que desbancava a importância da pintura como imagem urbana, relegada, desde então, a um caráter secundário, forçando-nos a pensar as
imagens reprodutíveis como circulação incessante de mercadorias e seus efeitos
sobre os habitantes de uma cidade. Nos termos benjaminianos, adentrávamos
na reprodutibilidade e exponibilidade imagéticas, embora a publicização dessas
primeiras fotografias fosse, ainda, extremamente limitada aos meios restritos da
boemia estética; o devir mercadoria da imagem, no bojo das profundas transformações do capitalismo na segunda metade do século XX, prenunciava a aliança entre consumo e comunicação, em detrimento das formas expressivas que a
refutavam. A maneira de representarmos as nossas cidades através das imagens
não sairia ilesa desse processo.
A cena urbana e as imagens reprodutíveis

O estado reprodutível das imagens urbanas (fotográfico), em sua primeira
emergência, ainda estava sem as conexões midiáticas para potencializar e avançar num espaço indistinto entre cena e público, o que propiciava o jogo teatral do
cotidiano e as suas regras secretas. Mantinha, como a pintura, a distância neces-
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sária para o efeito representacional sob as injunções de uma quarta parede que
garantiria o segredo da cena, além do convívio e sedução mútua entre imagem
e cenário, entre corpo e exponibilidade. Só mais tarde, alavancado pelo êxtase
comunicacional, o estado reprodutível das imagens urbanas (televisivo), em sua
segunda emergência, atingiu a obscenidade midiática dos processos contemporâneos de digitalização e impregnação. Aqui, implode o campo cênico, destroçando a quarta parede que possibilitava o representacional, gerando a zona
informe onde não mais diferiríamos entre a nossa experiência da cidade e a das
imagens dela produzidas.
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São nesses momentos de maior tensão e raridade que surge o informe, quando o
híbrido anula-se para lhe dar lugar, resultando daí aquilo que não tem terreno ou
escapa a um conceito definido. Georges Bataille (1993, p. 33), em seu dicionário
crítico, escreve que “informe não é somente um adjetivo, tendo tal sentido,
mas um termo servindo para desclassificar, exigindo geralmente que cada coisa
tenha sua forma”. A zona informe de temporalidades e imagens diferenciadas
propicia ações e fusões de ambientes que interagem e se replicam, tornando-se
indistintas as linhas divisórias entre as diversas cenas urbanas, seus atores e as
imagens daí provenientes. Nela, tanto vivemos as imagens urbanas quanto elas
nos habitam como fantasmagorias – aqui, no sentido benjaminiano.
O segredo da cena

O fotógrafo francês Pierre Verger desembarcou na cidade do Salvador em 1940,
onde produziu as fotografias de ruas que compuseram dois de seus mais conhecidos livros dedicados à cidade e publicados nos anos oitenta, Retratos da Bahia
(RB) (1980) e Centro Histórico de Salvador (CHS) (1989). Os clichés tirados de
1946 a 1952, selecionados e organizados pelo autor, apresentam uma cidade
de mulheres e homens negros que deambulam desenvoltos por ruas, ladeiras e
praças. Nas caminhadas pela cidade, exercita a difícil arte de se perder na cidade
barroca ao seguir sorrateiro os corpos de tez negra, em sua maioria do sexo masculino, flagrados no trabalho, no descanso, no gozo da festa e na elevação do sagrado. Por vezes, estão atentos na labuta diária em busca da sobrevivência, outras
vezes exauridos, descansando nas ruas ou transformados pelo transe das festas e
rituais, sempre esculpidos pela luminosidade tropical em altiva dignidade. Essa
dramatização do dia a dia do homem comum assume contornos épicos, pois o
ato solitário e anônimo do fotógrafo compõe um afresco imagético, àquela época ainda desconhecido, evocando a vida das ruas ocupadas por negros e mestiços auscultados pela objetiva da Rolleiflex. O que significa para o imaginário da
cidade do Salvador, nos anos 1940, por exemplo, o rosto negro de um estivador iluminado por um riso? Ou as ancas balançantes de uma mulher negra que

sensualiza o samba de roda? As jovens iaôs que se deixam habitar por deuses e
impressionam os negativos com pequenas teofanias? Rostos, membros, músculos nos inquirem no instante mesmo que se esvaem através da potência da vida,
agora capturada e eternizada pelos clichés. Os habitantes da cidade deixam-se flagrar e reproduzir tecnicamente, duplicados na fixidez do que foi movimento e
devir. Nem mesmo os manequins escapam ao impulso do fotógrafo-etnógrafo
em registrar as cenas urbanas. Numa foto do Centro Histórico nesse período,
três distintos manequins parecem trocar intimidades, misteriosos, frente ao parapeito de uma janela, contraponto corporal marcado pela rigidez cadavérica e
pelo sonho dos autômatos. É o momento primevo, de visibilidade circunscrita
aos círculos intelectuais soteropolitanos, do tempo quase mágico da reaparição das cenas nas revelações dos negativos e do acolhimento nos arquivos do
fotógrafo. Similitudes insinuam-se entre os espaços reservados da vida urbana
negro-mestiça, das práticas religiosas ainda restritas aos sacerdotes e iniciados
(por isso postos na ordem do interdito) e às salas escuras dos laboratórios. É a
plenitude emergencial do estado reprodutível das imagens urbanas enquanto
segredo da cena em que a dubiedade do movimento de registro, reprodução e
exponibilidade enquadram-se no espaço cênico e representacional. Imagem e
cenário se alternam. O que não nos impede de indicar a imensa ambiguidade
dessa relação entre imagem fotográfica e segredo. No conjunto, as cenas urbanas
fotografadas invocam uma vida quase secreta, oposta aos surtos modernizantes,
escapando aos olhos dos poderosos que ordenam a cidade. As fotos dos livros
RB e CHS tratam dessa tessitura temporal, quando práticas e objetos de temporalidades diferentes dividem um mesmo presente condensado. Nelas, um comentário por vezes irônico, por vezes nostálgico, confere uma tragicidade nas
relações espaço-temporais urbanas, pois as intervenções sucessivas que mexem
na configuração urbana, no sentido de modernizá-la, contrapõem-se às persistências de práticas que performam um tempo em ruínas. O caráter efetivo dessas
imagens fotogáficas amplia o campo representacional da cidade, reinventando
uma cena urbana heterotópica de justaposições, contrastes e superposições. Ao
mesmo tempo, promove a manutenção do jogo reversível das formas mesmo
quando se instala, no cerne desse projeto, a transparância aflitiva da obscenidade
midiática. As imagens do Centro de Salvador nas obras vergeanas afirmam formas e práticas culturais enraizadas, indiferentes aos fluxos modernos associados
às elites brancas. As tensões que delineiam a nova configuração modernizante
são amenizadas e, se não desaparecem das fotografias, limitam-se a uma visibilidade controlada, pois o foco da objetiva está centrado na cidade provinciana e
negro-mestiça. No distanciamento do espetáculo citadino, algo do pacto representacional se quebra, fornecendo o palco para a floração de um corpo insubmisso no imaginário oficial da cidade.
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Em Verger, se por um lado, o corpo fotografado surge submetido ao dispêndio
do tempo e da energia, explorados no trabalho massacrante, por outro, desdenha das redes produtivas. Entretanto, nos dois casos, é sempre soberano. Os investimentos de potência sobre o corpo não se submetem às redes institucionais
de controle macro ou micropolíticos, visando discipliná-lo. Afastados de uma
ação que se quer reativa, investida como contrapoder, formam-se, antes, como
potência criativa. Ao contrário, seriam as redes de captura que reagiriam ao
corpo belo, gozoso e em transe, fruto do desordenamento das intensidades das
quais emergem corporalidades insuspeitas. A experiência manifesta no transe, seja profano ou sacro, serve como exemplo de uma temporalidade interior
e soberana, contanto que pensada fora dos quadros analíticos da antropologia
religiosa clássica.

III.
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Mário Leal ou as favelas
Felipe Caldas Batista

[...] sempre houve este tipo de ocupação, em menor ou maior escala [...] como a favela da
Sabina na Barra, ao pé do Morro Ipiranga, na Barra Avenida, e neste mesmo morro estão substituindo casas e mansões de alto padrão por “espigões” de alto luxo. [...] Quanto
aos terreiros de candomblé, havia um certo medo na reocupação das áreas por parte dos
proprietários, pois demonstravam medo de feitiços, pois imaginavam serem práticas do
Diabo o que motivava aceitar, com certa permissividade tais práticas. Inclusive, o próprio
negro, amestrado pela escravidão, ainda se demonstrava dócil. Embora existisse muita discriminação racial, inclusive em diferentes espaços, particularmente nos cinemas da Cidade Alta que não eram frequentados por afrodescendentes ou brancos mais pobres, como
os cinemas da Baixa do Sapateiro, onde existia a “geral” (que alguns denominavam galeria), com preços menores para os segmentos menos favorecidos, inclusive, isso ocorria
no estádio da Fonte Nova, onde as arquibancadas, castigadas pelo sol, eram ocupadas
pelos mais pobres e eram sempre lotadas e, do lado oposto, a arquibancada na sombra com
preços mais altos e ocupada pela classe média, inclusive, com camarotes para os mais ricos.
[...] Sempre teve segregação. Em 1940, quando eu estudava no Salesiano, havia um anexo
onde os meninos pobres aprendiam um ofício como tipografia, encadernação, carpintaria
ou mesmo solda. Como esta ordem religiosa nasceu com o capitalismo, ela se preocupava
da formação de mão de obra manual. Os meninos da classe média, que pagavam, nunca
se misturavam com os pobres, tudo era segregado, a capela, os horários do recreio etc. Em
pouco tempo, os meninos pobres eram colocados no mercado de trabalho com aptidão para
exercer algum ofício. (M AGNAVITA, 6 fev. 2014)
O problema entre nós é bastante complexo. Existem na Cidade do Salvador muitos bairros,
chamemo-los assim, semelhantes. Na Barra Avenida, na Graça, na Vitória, nos Barris para
citar as zonas residenciais mais abastadas, existem, lado a lado, os bangalôs elegantes e as
palhoças friorentas formando um contraste aliás comum a todas as cidades.

[...] A solução ideal seria a descentralização dessas massas proletárias, para os bairros onde
ao lado de ar e luz, pudessem ser fixados tipos de habitação popular. Essa a tarefa do urbanista, em nosso meio, estando presentemente em estudos um plano geral da cidade do Salvador que talvez venha dar remédio ao angustioso problema. (A TARDE, jul. 1944, p. 2)

Os relatos de jornais e outras fontes históricas nos revelam grande desconforto
e repugnância por parte das classes médias de Salvador em relação a certa aproximação da pobreza ou suas formas de uso e ocupação do espaço, sejam elas as
favelas, mocambos e “avenidas”, em relação aos bairros de status. Eram recorrentemente vítimas de denúncias nos periódicos locais os mendigos e toda uma
variedade de pedintes, os meninos de rua que se dirigiam salientemente, os pequenos jogadores de football das ruas, vendedores ambulantes, praticantes dos
cultos africanos e todos aqueles que se enquadravam genericamente na categoria desgraçada dos vagabundos urbanos. De algum modo - o que pode parecer
contraditório à primeira vista - não se desejavam um afastamento completo,
mas uma aproximação controlada entre pobres e os mais abastados. Não tão perto, porém, não tão longe. Apesar de indesejáveis sobre muitos aspectos, os pobres tinham papel estrutural na economia semi-escravista da cidade com os seus
serviços de criados e mascates de produtos de primeira necessidade. Caberia ao
Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS), entre outros
recursos históricos, como, por exemplo, a “polícia dos comportamentos”, a difícil tarefa de promover o equilíbrio entre o perto e o longe e de depurar o pobre
favelado, produzindo a sua forma útil.
Em 1943, é assinado o contrato entre a Prefeitura de Salvador e o engenheiro
Mário Leal estabelecendo, na capital, o EPUCS, cujas atividades se encerraram
em 1946. Um dos capítulos mais interessantes da produção deste escritório de
urbanismo foi a Tese da habitação proletária, onde se prescreveu o tratamento que
seria dado aos pobres urbanos (maioria negra), que moravam em favelas, mocambos e “avenidas”. Além da Tese, compartilhavam do mesmo propósito os
decretos do EPUCS: decretos municipais de nº 701 (zoneamento) e de nº 347
(prescrevia a extinção dos mocambos).
Segundo a Tese desenvolvida pelo escritório coordenado por Mário Leal, a priori, a massa proletária se comporia de dois tipos básicos “bem diferenciados”: 1º)
o operário propriamente dito; 2º) “o indivíduo que, sem profissão definida, vive
um pouco ao acaso dos ganhos eventuais de cada dia”. (OCEPLAN, 1976, p. 118)
O Decreto n° 701 teria o poder de fixar áreas do município para ocupação proletária afim do controle espacial dos trabalhadores de baixo status e da preservação do valor imobiliários das zonas residenciais de alto padrão. O “operário da
indústria ficará”, prescrevia o decreto, “como se vê na planta, localizado na zona
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assinalada por hachuras, na vizinhança imediata do futuro parque industrial”. Porém, os que viviam dos serviços domésticos e biscates diversos deveriam ficar próximos “das zonas residenciais e, sobretudo, das de mais alto padrão econômico”.
A verdade é que não seria tão perto assim. A ressalva era feita na doutrina da tese:
[...] surge desse modo um aparente paradoxo: com a intenção de preservar a valorização das
zonas residenciais de vários padrões, enseja-se a criação na proximidade delas, de manchas de baixo econômico. Para mostrar que não existe contra-senso, ao parecer, manifesto,
basta salientar que se pretende, por um lado, isolar essas construções por meios naturais,
a feição de ilha, e, por outro lado, criar dentro delas uma tendências de movimento centrípeto da população, isto é – tendência para a centralização e não para a dispersão pela
vizinhança. (OCEPLAN, 1976, grifo nosso)

O Estado, segundo às conclusões da tese assinada por Leal, deveria adquirir áreas
apropriadas e, loteá-las, segundo projeto urbanístico cuidadosamente estudado,
provendo-as com todos os serviços e equipamentos sociais necessários à vida.
Para tal, o
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[....] sacrifício de alta percentagem da área do terreno, para instalação dos serviços de assistência social a serem prestados à população aí sediada, a fim de possibilitar a ação educativa e protetora do Governo e instituições filantrópicas, indispensáveis às massas humanas
incapazes de se erguerem por suas próprias forças. (OCEPLAN, 1976, p. 116)

O “bairro” deveria ser entregue por concessão a uma empresa particular que ficaria responsável pela construção de moradias higiênicas e baratas que, através de
taxas, resgataria o investimento. Após o período determinado, o “bairro” seria
entregue à Prefeitura, que se encarregaria de destruí-lo “e assim tornar possível
dar a gleba seu novo e mais valioso destino”. (OCEPLAN, 1976, p. 117)
A ideologia que animou esses “bairros reformatórios” do EPUCS (concentração
proletária provisória) é a mesma que legitimou as vilas-jardins da Semana de Urbanismo e pode ser resumida neste pequeno trecho das conclusões do Escritório
sobre a condição de vida dos “pobres remediáveis”:
Para este estrato da população a casa não é a solução do problema de sua miséria, mas tão
somente o palco que é preciso montar para sobre ele serem desenvolvidas todas as complexas atividades de assistência social, de economia, de saúde e de educação, que possam,
quando mantidas perseverantemente, melhorar, através de suas sucessivas gerações, o estatuto de vida dessa gente. (OCEPLAN, 1976, p. 118)

Tais “bairros provisórios” para o proletariado a ser remediado seriam projetados de modo a se constituírem arranjos socioespaciais de organização centrípeta, contando com todos os meios técnicos, sociais e ambientais necessários para
fixar no local todas as faixas etárias da população pobre a ser tratada pela assis-

tência social. O urbanismo do EPUCS não aconselhava que tais pobres ocupassem áreas permanentes do espaço urbano sem primeiro passar pelo tratamento
social nessas “ilhas”. Eis, então, o tratamento prescrito:
Proporcionar a casa dentro de concentrações adrede preparadas, isto é – com os serviços
gerais de saneamento, higiene e conforto compatíveis com a própria dignidade humana;
com as escolas, desde o maternal e de atividades domésticas até a profissional, desde o jardim-de-infância ao curso primário e secundário (devidamente proporcionado este); com
os campos esportivos, as cooperativas de consumo, os cultos religiosos e, acima de tudo, o
serviço social ativo, proporcionador e coordenador dos demais.
Essas “ilhas” se formam naturalmente, desde que às glebas destinadas às concentrações sejam
morros isolados por vales que se converterão em parques do planejado sistema de faixa verde
da cidade, acompanhando os pequenos cursos de água de que a região é sobremodo rica.
O movimento centrípeto será obtido se a gleba for dotada de todas as facilidades imaginadas no plano, de modo a oferecer a seus ocupantes tudo aquilo do que necessitam, ao
alcance da mão, proporcionados e adaptados às suas circunstâncias e possibilidades [...].

(OCEPLAN, 1976)

Em maio de 1944, o prefeito Elísio Lisboa enviou ao Conselho Administrativo
do Estado o projeto do Decreto-lei Municipal nº 234, cujo objetivo era estabelecer “normas para as edificações em terras em enfiteuse, aforamento, emprazamento ou arrendamento” e regular “a extinção dos mocambos no perímetro
urbano”. Em seu primeiro artigo, o projeto traz a essência de suas pretensões:
“as terras dadas em enfiteuse, aforamento, emprazamento ou arrendamento,
somente poderão ser destinadas à edificação, mediante aprovação de planta de
loteamento e demais exigências locais ou técnicas da Prefeitura”. Não por acaso, o projeto se refere às terras sob enfiteuse, aforamento e arrendamento visto serem estes os principais modos de acesso da população de Salvador ao solo
urbano até o final dos anos 1960. Ademais, o projeto não deixou de fora do seu
escopo normativo as terras devolutas e não-cultivadas.
Logo em seu início, lemos:
As edificações encontradas em terras não cultivadas ou devolutas, no espaço do último
quinquênio, e que não tenham tido a aprovação da Prefeitura, são considerados atos ilícitos, devendo ser demolidas pelos responsáveis.

As edificações sem projetos aprovados pela Prefeitura, a partir do decreto, sob o
rótulo da ilicitude, privadas seriam de qualquer prática oficial por parte da Municipalidade, como consta no segundo artigo: “nenhuma averbação, lançamento
ou qualquer ato oficial, poderá ser efetivado por preposto ou funcionário muni-
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cipal, de edificações que não tenham observado todas as exigências legais”. Em
seguida (art. 4º), o redator prescreve o modelo de casa proletária a ser adotado
para o processo de licenciamento.
O citado projeto foi enviado para apreciação do EPUCS. Após as críticas feitas
por Mário Leal ao projeto, o mesmo fora expedido pelo gabinete do prefeito no
dia 6 de outubro de 1944 na forma do Decreto-lei Municipal nº 347. Mantendose em sua essência, o projeto de extinção de mocambos urbanos, sob a roupagem
do Decreto n° 347, do EPUCS, estabeleceu “normas para a extinção das habitações conhecidas pelas denominações de mocambos, cortiços ou casebres”.
Logo no primeiro artigo, o decreto de Mário Leal confirma o conteúdo do antigo
projeto do prefeito Lisboa ao adjudicar que “são condenadas e ficam sujeitas à
demolição as habitações construídas sem a devida licença da Prefeitura e conhecidas pelas denominações de Mocambos, Cortiços ou Casebres”.
O projeto de decreto-lei, então responsabiliza o proprietário que facilitar por esse meio a
construção de mocambos, combinando penas severas de modo que a providência influirá
certamente para conter a disseminação desses casebres na cidade.
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“Naturalmente, a providência da Prefeitura não se limitou a essa medida legislativa. Já encarregamos o escritório do contratante do plano de urbanismo de estudar a localização das
várias zonas da cidade, de trechos onde poderão ser levantados núcleos de habitação proletária. A fim de encaminhar a solução definitiva, com a deslocação sistemática dos mocambos, instalando seus moradores nas construções a serem feitas de acordo com plano em estudos [...] A solução radical importa em questões complexas dispendiosas, mas não devemos
ficar inativos, aguardando a solução ideal. Vamos agindo aos poucos, evitando a multiplicação dos mocambos e fazê-los desaparecer aqueles de aspectos mais chocantes e localizados
em trechos onde esse aspecto deponente para a cidade mais sobressai ainda, pelo contraste
com as construções próximas” – conclui o eng.º Elísio Lisboa. (A TARDE, mai. 1944, p. 2)

De qualquer modo, as classes dirigentes e médias de Salvador sonharam, nos
anos 1940 do século passado, uma cidade limpa ou pelo menos onde a favela
estivesse sob o controle do poder público. Com o EPUCS e com outros tantos
recursos intentaram uma cidade e um pobre purificados da favela.

IV.

Robatto ou as dunas
Milene Migliano

Quando ele produz seus filmes, se insere no período da renovação cultural dos anos 1960,
fato este que já vinha ocorrendo no final dos anos 1950. Ele estava muito ligado à questão
da cultura baiana, particularmente à questão da cultura negra, retomada mais tarde por

Glauber Rocha com o filme Barravento e a Grande Feira por Roberto Pires, e isso, com a
presença marcante da população negra, pois desde Gregório de Mattos, Salvador foi denominada a “Roma negra”. Ele, Robatto, se inseriu nesse universo, entretanto, não tive uma
aproximação maior com ele, mesmo morando não muito longe de minha casa. Ele estava
produzindo sua obra no âmbito de um grupo de artistas interessados na cultura negra:
Carybé, Mário Cravo e, particularmente, o escritor Odorico Tavares uma espécie de Assis Chateaubriand, agitando a cultura e descobrindo artistas e valores relacionados com
a cultura negra. E isso, se relacionando com afirmação da nacionalidade, ou seja, tudo o
que se poderia fazer em busca da realidade brasileira. E essa preocupação foi transferida
para a Bahia na procurada da baianidade. No caso específico, ele pertencia à classe média,
média e, naturalmente, incorporou plenamente a ideologia dominante de sua classe social,
pois ele não demonstrava uma atitude política em relação aos excluídos, ele expressava
sua condição de classe e, em uma comparação extemporânea, como a turma em geral de
classe média, hoje, ele seria contra o “rolezinho” [...]. Ele, como indivíduo de classe média
frente às manifestações da cultura baiana e particularmente negra, estava submisso aos
conceitos e valores da ideologia dominante, ou seja, do paradigma da “arte pela arte”. Vale
lembrar que o Brasil, após a Segunda Guerra, foi americanizado: concursos de Miss Universo e até tem uma música cantada por Carmem Miranda, “Sossega leão” na qual ela
dizia que voltou americanizada, pois ela exportou uma baiana, com trajes de lantejoula,
com salto muito alto, balangandãs e frutas estilizadas e com aquela grande boca pintada
que a caracterizava, cantando: “O que a baiana?”... Evidentemente, uma falsa baiana! [...]
As dunas eram uma coisa encantadora. Parecia que você estava na Suíça. Aquela areia
branca, coisa linda. [...] Ele estaria dizendo: nós, burgueses, é que devíamos aproveitar esta
paisagem [...]. (M AGNAVITA, 30 jan. 2014)

As dunas que compõem paisagens paradisíacas na orla de Salvador eram, até a
década de 1960, quase intocadas. Melhor dizendo, as dunas não eram exploradas da maneira como as conhecemos hoje. Havia, sim, habitantes, que não eram
mais os povos originários, nações indígenas de tempos outros. Eram moradores
em sua maioria descendentes de africanos, lá chegados por diversos caminhos.
Nos filmes Entre o mar e o tendal, de 1952, e Xaréu, de 1954, ambos de Alexandre
Robatto, deparamo-nos com seu modo de viver ali, imbuídos no cotidiano da
pesca. Ambos os filmes foram montados com o material audiovisual capturado nas vilas de pescadores que se localizavam em Chêga-nêgo e Carimbamba,
praias e dunas próximas ao Farol de Itapuã. Carimbamba é o segundo nome do
xaréu, peixe que, naquela época, era pescado em abundância na região, e também
o nome de um logradouro, na Pituba, paralela à beira-mar, próximo à Boca do
Rio, local onde se situava, pelo que mapeamos, Carimbamba. O documentário
Imagens do Xaréu, 2007, de Marília Hughes e Cláudio Marques, nos diz que as
áreas são hoje as conhecidas como Boca do Rio e Armação.
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No texto extenso narrado em off sobre as imagens do trabalho manual em Entre
o mar e o tendal, somos informados que foi outra pesca que trouxe os homens
para aquela região, ainda nos tempos da colônia: a da baleia cachalote, proibida
em 1985 no Brasil, mas extinta muito tempo antes. Eram chamadas de armação
as artimanhas de pesca preparadas para capturar as baleias, procedimento que
nomeia praias em toda a costa brasileira. O narrador diz que, diante da escassez
dos grandes mamíferos marinhos, os homens de ébano passaram a lidar com os
cardumes do xaréu, ainda assim, “coleta fabulosa da fortuna submersa”.
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Como este filme foi produzido pela Diretoria do Arquivo, Divulgação e Estatística da Prefeitura de Salvador, compreendemos a quantidade de dados enunciados, como que apresentando para a cidade uma parte dela até então desconhecida. São amostradas as dunas e lagoa do Abaeté logo no início, dizendo da
volatilidade de sua formação, transformada continuamente pelo vento. Vêm as
imagens dos corais, que mesmo em preto e branco nos encantam pela variação
de formas e volumes na tela e com a refração da luz, intermediada pela água. Os
que já tiveram a oportunidade de vislumbrar um coral ao vivo, conhecem a alegria sensorial das cores que contém um coral. Na sequência, a fita mostra que,
entre as dunas e o mar, estão os coqueirais, paisagem muito diferente antes da
colonização, na qual as praias nuas em dunas, sem sombra alguma. Conta que
vieram do Oriente as mudas das palmeiras que geram frutos cheios de água doce.
A narração feita em voz grave e firme nos convence rapidamente que estamos
diante de um lugar incrível. A serenidade da câmera bem estabilizada, planos
eximiamente compostos quadro a quadro, com movimentos em planos-sequência panorâmicos para mostrar o que ainda pode ser mais belo. O filme vai
se desenrolando como uma propaganda do que aqueles lugares podem proporcionar ao visitante ou veranista. Na continuidade desta etapa de apresentação
do espaço onde se desenrolará a trama narrativa da pesca, Robatto apresenta as
moradias dos protagonistas das ações a se desenrolarem.
Em certos pontos da costa encontram-se com algumas habitações singelas e pitorescas,
ocupadas por pescadores mais afortunados e mesmo por veranistas, que aí se refugiam nos
tempos dos banhos de mar. São as antigas casas das fazendas de coco, que contrastam com
o primitivismo em que mora a gente da praia. Pobres casas de palha, alinhadas lado a lado
pelas aldeias de uma rua só. (Robatto, 1952, 4’39’’).

O filme continua a compor as imagens que caracterizam a região com um registro das práticas da pesca, mostradas desde o reforço e manutenção da rede
de pesca, feita no tendal, ao lançamento da rede para a água na jangada grande,
os insucessos diante da natureza. Quase como um filme etnográfico, a narrativa
enfatiza os gestos dos homens no jogo para tirar o peixe do mar.

A música cantada pelos pescadores alivia nossos ouvidos da voz grave que insiste em nos informar sobre como tudo acontece. As imagens são impressionantes.
A inovação técnica que proporciona que a câmera seja leve lembra a autonomia
do cinema documentário produzido por Jean Rouch na África; o cinema verité que era capaz de se misturar às caçadas e rituais: a prática antropológica do
registro dos modos de fazer do outro facilitada pelas condições de mobilidade
do aparato cinematográfico. Diante da falência da primeira investida dos homens do mar, somos apresentados à frustação do grupo e à transformação do
triste fato pela crença Yorubá, guardada nas fitas azul e branca presas ao apito do
mestre da rede. O narrador descreve Yemanjá, a Rainha do Mar, e seu poder de
tudo dar, mas, também, retirar. Apresenta a retomada do trabalho com cantos e
a presença feminina nestes campos de produção, como simples observadoras ou
como presenteadas por peixes na tradição do lava-pés. Robatto produz uma narração articulando as diferenças culturais como algo a ser consumido, como um
conto fácil para crianças antes de dormir. A montagem revela, então, um ponto
para o Orixá: “Oyá oyá, ela é dona do mundo, Oyá oyá, ela já venceu guerra.”
As imagens dos belos corpos persistindo na pesca continuam a ser montadas
de vários ângulos. Em seguida, começa um canto de trabalho rememorando
outros tempos:
[...] quando eu venho da Luanda, eu venho só
eu lá deixei mãe, eu lá deixei vó,
eu lá deixei pai, eu lá deixei vó,
quando eu venho da Luanda, eu venho só [...]

O documentário-ficção revela o sucesso da pesca. A voz em off enaltece o trabalho dos pescadores, profissão dos primeiros apóstolos, saber relacionado aos
grandes milagres cristãos, e considera o pescado uma recompensa das mãos de
Deus. A crença católica de Robatto, e da classe média branca que expressa, é afirmada em relação assimétrica à crença dos pescadores, que é mostrada como algo
menor, cultuada, por exemplo, nas fitas no pescoço do mestre de terra.
Os tios africanos são relembrados para dizer que o pouco que se sabe do xaréu
foi apresentado por eles aos mais novos, que continuam a praticar o mesmo método do trabalho, “condenados por uma cidade vetusta que olha tudo por cima
dos muros”. Parece-nos que, aqui, Robatto chama atenção para o que há para se
fazer lá, naquela parte da cidade de Salvador. Como se dissesse aos citadinos, mas
não àqueles a quem filma, mas aqueles para quem filma; que muito há lá para
tomar para si. Quase no fim, o narrador ainda enuncia que nem todo peixe é dos
pescadores, mas também há uma parte das obrigações e da comunidade. Temos
durante todo esse tempo as imagens da coleta na rede, dos pescadores carregan-
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do peixes do tamanho de seus troncos, com um canto de trabalho que lembra
um francês criollo. A vida vivida ali é enfatizada como alegre, passada quase que
como uma competição esportiva, entre o mar e o tendal.
As mesmas práticas e os mesmos cantos aparecem também no filme Xaréu,
encadeado por outros, que se tornam quase um mantra na contemplação das
imagens sem tantas explicações. O filme, que tem metade da duração do precedente, começa com o plano das copas dos coqueiros girando quando da apresentação dos créditos - exatamente o mesmo plano com o qual terminou - Entre o
mar e o tendal. A voz em off aparece menos neste filme, em dois momentos bem
delimitados, no final e no começo.
No litoral da Bahia, muitos descendentes de antigos pescadores africanos ainda continuam com
as práticas primitivas mantidas pela tradição. Essa gente humilde e vigorosa, nos permite uma
visão do passado nos atos singelos da mais poética das profissões.” (ROBATTO, 1954, 1’41’’)
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Neste segundo filme, Robatto parece estar mais à vontade para fazer uma montagem sem precisar explicar tudo o que deseja mostrar. Acreditamos que a razão
é que Xaréu não é um filme de cavação, como são chamados os filmes produzidos para alguma demanda específica que os paga, como foi o produzido para a
Prefeitura, seguindo a apresentação do termo no documentário de Petrus Pires
sobre Robatto, Os filmes que não fiz (2013). Outros filmes de cavação, como o Regresso de Marta Rocha, produzido para a fábrica Fratelli Vita, tem mais acentuado
em sua narração os anseios da classe burguesa, como a definição dos costumes e
comportamento modelizados mostrados nas relações da família da quase Miss
Universo. A fita da Fratelli Vita enfatiza os modos quase europeus que devem
ser o que a gente civilizada, como Marta Rocha e família, reconhecidas, inclusive, na América, devem se sujeitar neste momento de sucesso da capital baiana
no mundo moderno. O filme, propaganda comercial do início deste gênero, causa repulsa, tamanha imperatividade dos costumes corretos, sem pensar na inalcançável condição de renda da maioria da população, a mesma que recebe a musa
no aeroporto e a segue pelas ruas da Cidade Baixa até a indústria de refrigerantes.
Além do conceito refrigerantes, toda uma prática de consumo da indústria cultural norte-americana estava em implementação no Brasil no pós-guerra. E a
participação era tanto no consumo das imagens do cinema americano como na
produção de imagens singulares que marcassem a cultura brasileira para consumo do público americano. Carmen Miranda, a pequena notável, consagrou-se
para o cinema americano depois do lançamento do filme Banana da Terra de,
1939, de Ruy Castro. É neste filme que Carmen canta, dança e encena a música
O que é que a baiana tem?, de Dorival Caymmi. Falsa baiana, nascida em Marco de

Canaveses, província do Porto, em Portugal, é a única “brasileira” que tem os pés
e mãos marcados na calçada da fama em Hollywood, desvelando a natureza da
imagem capaz de ser produzida pela indústria cinematográfica: mentirosa mas
muito alegre, fácil de ser consumida pelos países que estavam sob o júbilo da política de vizinhança norte-americana. Na página oficial de Carmen na Internet,
(www.carmenmiranda.com.br), encontramos, até hoje, quais são as marcas que
têm a licença para vincular-se à sua imagem.
Os pescadores do xaréu apresentados pelo cinema de Robatto influenciaram nitidamente Glauber Rocha na produção do seu primeiro longa-metragem, Barravento, em 1962. Diferentemente da consideração das práticas pitorescas a serem
legitimadas e consumidas como um bem, um produto característico da Bahia,
a ficção de Glauber problematiza a docilidade dos pescadores diante dos donos
da rede de pesca, detentores do capital de produção que os oprime. Voltando da
cidade grande, o personagem Firmino, um dos jovens locais, instiga a revolta
dos pescadores quando a cobrança dos donos da rede desentende a falibilidade
da prática, atrelada a fatos da natureza e da sorte. Vanguarda tanto na história
contada como na transparência da influência do pensamento marxista, Glauber
não fez questão de mencionar Robatto na facilitação do encontro da situação de
seu lançamento.
Mas não é apenas nas telas de cinema que o litoral norte de Salvador se torna
uma zona de atração inter-estadual (FERNANDES, 2006, p. 10), novo produto a ser consumido nos tempos difíceis da economia baiana na década de 1950,
1960. O turismo aparece como uma oportunidade de explorar os prazeres do
bem-estar proporcionado nas dunas paradisíacas da orla soteropolitana. Depois
do asfaltamento da Rodovia Rio-Bahia, em 1963, e da criação da Empresa de
Turismo da Bahia, em 1968, Salvador entra no mapa do turismo nacional. Em
1970, acontece a ocupação da cidade por cadeias hoteleiras nacionais e internacionais, propiciando o terreno para o primeiro boom do turismo soteropolitano
(1974-1979), trazendo novos investimentos para a capital. (ALMEIDA, 2006,
p. 35) Outros eixos econômicos passaram a demarcar os caminhos para um futuro sonhado para as dunas filmadas por Robatto.
Que a transferência dos serviços empresariais tenha se dado por uma linha Sul-Norte
atlântica – e não pela alternativa de contornar a BTS, acompanhando a BR-324, que liga
Salvador a Feira de Santana, e as BR-116 e 101, no eixo industrial da RMS – parece, nesse contexto, uma solução bastante lógica, haja vista a dependência dos novos serviços em
relação ao aeroporto, as ambições turísticas da cidade e a maior valorização imobiliária
dos bairros do litoral oceânico da cidade, fator fundamental para empresas dependentes de
status e imagem. (ALMEIDA, 2006, p. 39)
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Na última sequência de Xaréu, a voz off do narrador retorna sob a imagem dos
homens puxando a rede de volta para o tendal Depois de concluída a pesca o
ponto de Yemanjá é cantado, e vem a narração:
O progresso virá. Virão fatalmente os métodos modernos e as velhas canções se perderão
no ronco dos motores. Ficará porém naquelas praias, a lembrança de uma gente alegre que
trabalhava cantando. (8’58’’)

Na imagem vemos uma fila de pescadores carregando a rede, depois do dia de
trabalho. No momento em que é falada palavra “progresso”, um carro entra em
cena ao fundo, numa estrada que não havíamos notado, e cruza o quadro permeado pelos gestos de trabalho. Será uma imagem surrealista?

V.
108

Jorge Amado ou as ladeiras
Osnildo Adão Wan-Dall Junior

Todo o espaço urbano na cidade da Bahia é caracterizado por ladeiras. [...] Assim como
se diz que a cidade tem 300 igrejas, pode-se afirmar que ela também tem (bem mais que)
300 ladeiras. [...] São muitas as ladeiras, um sem número: Pau-da-Bandeira, da Praça
[Castro Alves], da Conceição da Praia, da Montanha, da Preguiça, dos Aflitos, da Saúde,
de São Francisco, do Pelourinho, evidentemente; e, aí, tem uma ladeira tão íngreme que
o povão chama de “Ladeira do Quebra-bunda”, que liga o Pelourinho à Baixa do Sapateiro. E mais: tem a [Ladeira] de São Francisco, do Desterro, da Fonte Nova, dos Galés, de
Nazaré e muitas outras [...], pois o que não falta nessa cidade é ladeira! [...] Nos romances e
contos de diversos escritores, particularmente os de Jorge Amado, as ladeiras são evocadas
e são lugares de tramas e ocorrências [...]. Ladeiras caracterizam a vida da cidade [...]. Você
sobe e desce, desce e sobe no cotidiano da vida na cidade, e isto caracteriza muito a cidade,
presença indelével em sua topografia, e o cidadão se encontra sempre entre as cumeadas
e os vales. As ladeiras estão em todo lugar, inclusive nas ocupações informais das favelas,
pois a cidade já foi definida, então, como uma grande favela com bolsões de riqueza, e a
multiplicidade de ladeiras nas favelas nem sempre tem nome. Na minha memória, lembro-me de duas ladeiras opostas e que se encontravam na Baixa do Sapateiro: a Ladeira
de São Francisco, que começava na Ordem Terceira, descia e chegava ao cinema Pax; e a
Ladeira do Desterro, que subia até a cumeada, evidenciando o convento e o campanário da
Igreja. Era um espetáculo visualizar esse confronto de duas importantes ladeiras. Todavia,
com a plantação de árvores na ladeira de São Francisco, esse espetáculo desapareceu. [...]
O cidadão soteropolitano cresce e vive subindo e descendo ladeiras, descendo e subindo,
atividade inalienável e que, sem dúvida, gera certa preguiça, não é...? Não sei se é por isso
que, sem razão e ironicamente, no Sul do país se diz que “baiano nasce cansado”... [risos].

(M AGNAVITA, 24 mar. 2014)

À imagem e semelhança de Lisboa e do Porto, a cidade de Salvador apresenta,
em sua implantação tipicamente portuguesa, um sem número de ladeiras que
respondem à falha geológica que lhe é característica e que servem, sobretudo,
de ligação entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa ao longo da íngreme escarpa. A
transposição desses dois planos, que desde a colonização era realizada por trilhas
e escadas urbanas, passou a ser realizada, portanto, principalmente através da
abertura de ladeiras e da construção de guindastes. Entretanto, as fortes chuvas
e os sucessivos desabamentos ocorridos até a primeira metade do século XIX
impulsionaram obras de contenção da montanha, momento em que foi necessário “alargar, consolidar e calçar as diversas ladeiras”. (SAMPAIO, 2005, p. 65)
De todas as ladeiras da cidade, porém, as mais importantes seriam justamente
aquelas voltadas para a Baía de Todos-os-Santos, construídas durante a chamada
“urbanização” (período que compreende a segunde metade do século XX) e que
se tornariam parte da paisagem urbana enquanto elementos de composição de
fachada desse principal frontispício da cidade. Trata-se das íngremes ladeiras da
Conceição e da Misericórdia e a subsequente Ladeira Nova da Montanha que,
superposta à Ladeira da Conceição, teria sido a “principal obra de ligação entre os
dois planos da capital” (SAMPAIO, 2005, p. 68), servindo tanto como muralha
(com seus vinte e três arcos de sustentação) quanto garantia de subidas e descidas mais suaves entre as duas cidades.
Contudo, talvez a mais conhecida de todas as ladeiras seja a do Pelourinho. Não
apenas para a historiografia do urbanismo ou, ainda, para a memória urbana dos
próprios habitantes da cidade, mas também para uma grande quantidade de turistas que por ela passam diariamente, ou para aqueles que simplesmente têm
uma “ideia de Bahia” (PINHO, 1998), sem nunca terem efetivamente visitado
a cidade. Tal “produção subjetiva” (GUATTARI, 1993) da cidade (WAN-DALL
JUNIOR, 2013) tem sido possibilitada, sobretudo, pelo do “grupo baiano modernista” (DRUMMOND, 2009) desde pelo menos a década de 1930, através
da música (Dorival Caymmi) e da arte baianas (Pierre Verger e Carybé, ainda que
estes artistas não sejam brasileiros de nascimento) e, particularmente, da literatura de Jorge Amado (um dos escritores brasileiros mais conhecidos e traduzidos),
amplamente reproduzida pela mídia de massa, como a televisão e o cinema nacionais, especialmente a partir da década de 1970. Cenário de muitos dos romances
publicados por Amado, a Ladeira do Pelourinho fizera parte do cotidiano do próprio escritor em sua experiência de Salvador, tendo sido por ele eternizada como
“coração da vida popular baiana” e “praça de vida enumerável” – “Belo durante o
dia, à noite o Pelourinho é um deslumbramento”. (AM ADO, 1971, p. 70).
Apesar de tê-la narrado até a década de 1970, como foco de insalubridade, foi
justamente em um dos cortiços “abjetos” da Ladeira do Pelourinho que Amado
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residiu aos quinze anos de idade, chegado de sua cidade natal, Itabuna, experiência que se tornaria o mote de seu primeiro romance sobre a então cidade da
Bahia: Suor, publicado em 1934. Além de narrar o cotidiano e a “vida miserável” dessa parte antiga da cidade durante a prolongada Era Vargas (1930-1945),
a grande contribuição desse livro de “formação” proletária (DUARTE, 1996
apud PINHO, 1998), compreendido na fase “regionalista” da literatura de Amado, para os estudos dos processos urbanos de Salvador justifica-se por ter como
lugar principal de enredo o Centro da cidade, ou o próprio Pelourinho – ainda
que fosse tido como “o fim do mundo”, mesmo localizado “em pleno centro da
cidade, em pleno coração da Bahia”. (AM ADO, 1945, p. 98)
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Alguns anos mais tarde, em 1945, já durante sua militância política no Partido Comunista Brasileiro (PCB), Amado publicaria aquele que talvez fosse o seu
mais importante livro sobre a capital baiana, exatamente no ano em que se casaria com Zélia Gattai, companheira de toda sua experiência vindoura de Salvador:
Bahia de Todos os Santos (Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador), explicitamente caracterizado como uma narrativa sobre a sua própria experiência
da cidade da Bahia, tratando-se, portanto, de uma narrativa urbana literária. No
livro, que seria atualizado pelo menos seis vezes ao longo de mais de quatro décadas e de mais de quarenta edições, e que teria como ponto de inflexão o ano de
1977, em plena gestão de Antonio Carlos Magalhães no Governo do Estado; é o
Centro que figura enquanto o lugar mesmo dos “mistérios” da cidade.
Ainda que apresente um panorama contextualizado sobre outras áreas da cidade, como as áreas de expansão norte do território urbano (tanto pela Cidade
Baixa, por entre o bairro de Alagados e o subúrbio ferroviário, em direção ao
Recôncavo quanto pela orla, em direção à praia de Itapuã), Amado o faz evocando muito mais uma memória historicista do que uma implicação corporal. É no
Centro da cidade, e através das ladeiras, portanto, que o escritor se detém com
grande ênfase na narrativa, pois a “identidade” e a “cultura popular” baianas que
enuncia são, assim, ampliadas justamente pela narração do Centro. Em várias
passagens do livro, acompanhado de ilustrações e fotografias em todas as suas
edições, Amado acentua a separação morfológica das duas cidades: se, por um
lado, a Cidade Baixa situa-se “entre o mar e o morro” (ou “entre o mar e a montanha), sendo o lugar do “grande comércio”, onde as construções modernas dos
sucessivos aterros do início do século já não lembram mais o “cheiro a mercadorias importadas característico de armazéns e mercearias” da colonização lusa;
por outro lado, as ladeiras junto ao morro “partem em busca da cidade-alta”,
especialmente pela Ladeira da Montanha, “a mais importante” das ladeiras.
(AM ADO, 1945, p. 32)

Entretanto, o Guia, que, segundo as notas às sucessivas edições, pretende acompanhar as transformações da antiga cidade do Salvador na moderna Salvador,
também narra os modernos elementos de ligação urbana, como os elevadores e
os planos inclinados mecânicos – que hoje sobrevivem em ruínas, todos praticamente em desuso ou abandonados, com exceção do cartão-postal Elevador Lacerda, que ainda funciona plenamente, tendo se tornado um dos símbolos da cidade.
Assim escreve Amado: “A cidade-baixa está ligada à alta pelo Elevador Lacerda,
uma bela construção de cimento armado, pelo Plano Inclinado Gonçalves, o “xarrior” como chama o povo, o Plano Inclinado do Pilar e o Elevador do Tabuão.”
(AM ADO, 1945, p. 264) Em contrapartida, as ladeiras são definitivamente protagonistas não apenas do Guia, mas da obra literária de Amado como um todo,
seja por sua função de ligação, seja por sua localização, ambiência ou inserção na
paisagem urbana; como a Ladeira do Tabuão, onde habitam muitos dos personagens de seus romances. Conhecer as ladeiras seria conhecer o cotidiano da cidade,
pois é por elas que transita não apenas os turistas, mas os próprios habitantes, especialmente o “povo” que, sendo “mais forte do que a miséria” (AM ADO, 1977,
p. 15), acaba muitas vezes por habitar as ruínas adjacentes a essas ligações, em
áreas fadadas ao destino cruel e espetacular ditado pela especulação imobiliária.
Ao invés de enaltecer os elevadores e os planos inclinados como produtos indiscutíveis da modernização, Amado se mostra, sobremaneira, cúmplice da cidade
antiga. O escritor não vê a modernização como algo necessariamente desejável
– “nestas ruas coloniais onde começam a subir, magros e feios, os arranha-céus modernos” (AM ADO, 1945, p. 15, grifo do autor) –, mas vê, exatamente através das
ladeiras, o “futuro” como o lugar de dias melhores para o sofrimento cotidiano
da gente pobre da cidade. Passagens como: “Para o futuro sobem as ladeiras da cidade da Bahia” (AM ADO, 1945, p. 301, destaque original) ou “as ladeiras eram
os braços da cidade esticados para o céu” (AM ADO, 2011, p. 71) traduziriam a
“força”, a “potência” e a “resistência” do povo baiano face às dificuldades da vida
miserável. Diferentemente dos modernos sistemas de transportes que aspiravam “se distinguir do antiquado” (BENJAMIN, 1985, p. 32), implementados
ao longo dos sucessivos processos de modernização que atravessaram a cidade
durante todo o século XX, sobretudo a partir das grandes reformas urbanas encabeçadas pelo governador José Joaquim Seabra (conhecido como J. J. Seabra – o
“Haussmann baiano”) no período de 1912 a 1924; as ladeiras continuam aspirando ao futuro, mas de modo reverso, justamente por aspirar ao porvir, à época
seguinte, encaminhando-se para o seu despertar. (BENJAMIM, 1985, p. 43)
As ladeiras da Cidade da Bahia estariam, ainda, diretamente relacionadas aos
“mistérios” por elas abrigados. Além de dar lugar às encruzilhadas de Exu (orixá do movimento), levam a população aos ritos do candomblé e trazem-na do
transe: “ Tôdas as ladeiras descem para o mar de manhã cedo, mas à noite tôdas
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elas se dirigem aos candomblés, atendendo ao insistente bater dos atabaques,
aos cantos nagôs saudando os santos.” (AM ADO, 1961, p. 321-322) Por sua
vez, a “noite” também teria relação direta tanto com as ruas (leia-se ladeiras)
quanto com os “mistérios” da cidade, sendo um importante elemento narrativo
em muitos dos livros de Jorge Amado, como pode ser conferido na metáfora do
“óleo pegajoso que escorre pelas ruas da cidade”, apresentada, em várias passagens do Guia. É nessa “noite” estado-de-espírito - que permite a coexistência
de todos os tempos e de todos os espaços - que habita a maior parte dos personagens de seus romances, sobretudo aqueles criados em sua segunda literária,
onde Amado se encontra, “voltado para a festiva polifonia de estereótipos baianos” (PINHO, 1998), como se pode conferir, por exemplo, em A morte e a morte
de Quincas Berro Dágua, publicado em 1961, e em Os pastores da noite, publicado
em 1964.
E, se não fôssemos nós, pontais ao crepúsculo, vagarosos caminhantes dos prados do luar,
como iria a noite – suas estrelas acendidas, suas esgarçadas nuvens, seu manto de negrume
–, como iria ela, perdida e solitária, acertar os caminhos tortuosos dessa cidade de becos e
ladeiras? Em cada ladeira um ebó, em cada esquina um mistério, em cada coração noturno
um grito de súplica, uma pena de amor, gosto de fome nas bocas de silêncio, e Exu solto na
perigosa hora das encruzilhadas. (AM ADO, 2009, p. 11)
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Pelo jeito, aquela ia ser noite memorável, inesquecível. Quincas Berro Dágua estava num
dos seus melhores dias. Um entusiasmo incomum apossara-se da turma, sentiam-se donos daquela noite fantástica, quando a lua cheia envolvia o mistério da cidade da Bahia.
Na ladeira do Pelourinho, casais escondiam-se nos portais centenários, gatos miavam
nos telhados, violões gemiam serenatas. Era uma noite de encantamento, toques de atabaques ressoavam ao longe, o Pelourinho parecia um cenário fantasmagórico. (AM A-

DO, 2008, p. 81)

A duradoura escrita de Bahia de Todos os Santos atravessa este ponto de inflexão
na obra de Amado e, narra, através de suas ruínas literárias, também as ruínas
da cidade, onde sobrevivem seus personagens. Ao contrário da agilidade mecânica prometida pelos elevadores e planos inclinados, que, apesar de públicos,
são um transporte urbano pago; andar a pé pelas ladeiras não custa nada, e talvez por isso mesmo elas sejam narradas com força na literatura de Amado como
o lugar dos vagabundos e dos infames (BORGES, 1999; FOUCAUL T, 2003)
alteridade que, apesar de resistir em ruínas, sobrevive como um vaga-lume (DIDI-HUBERM AN, 2011) potente na sua própria “noite”. Na cidade da Bahia
narrada por Jorge Amado, as ladeiras estão, sem dúvida, diretamente relacionadas à alteridade urbana, servindo tanto a casa quanto a rua (BENJAMIN, 1985,
p. 40) do “povo” baiano.

VI.

J. J. Seabra ou os bombardeios
Gustavo Chaves de França

[...] Na Avenida Sete derrubaram: parte da Assembleia Legislativa; a Igreja de São Pedro [...]
parte da fachada da Igreja do Rosário, parte da fachada Colégio das Mercês. [...] O espirito
dele de fazer ampliações, alargamentos, isso tudo se verificou, porque alargaram a Rua
Carlos Gomes, que era uma rua estreita, e Antônio Carlos [Magalhães] completou depois,
quando era prefeito, com o estrangulamento da faísca e lá na liberdade.. (M AGNAVITA,

12 fev. 2014)

Não parece estranho afirmar que a situação político-institucional que o Brasil
passava na Primeira República (1891-1930) fosse necessariamente conturbada.
Não por que o caráter revolucionário do republicanismo no Brasil fosse uma realidade, mas por que a situação das instituições exigia uma nova acomodação dos
homens da política.
J. J. Seabra (1855-1942) é um representante dessa nova figura do republicano
brasileiro. Traz uma série de ideias inovadoras, um conjunto bastante articulado
de discursos democráticos; parece de fato um representante do liberalismo europeu, no entanto, nas práticas políticas e de angariamento de votos, em pouco
se distancia das velhas práticas coronelistas já bastante conhecidas Brasil afora,
mas especialmente encontradas na velha Bahia, o que leva Sampaio (1975) verificar sua hipótese de que o republicanismo só teria realizado uma nova acomodação de cadeiras entre os antigos poderosos e os novos aspirantes, e não realizado, propriamente, uma ruptura.
Seabra fora o candidato a governador do Estado da Bahia para o exercício do
mantado 1912-1916, apoiado pelas novas forças federais – estas venceram, para
explicitar o problema baiano, a chapa na qual Rui Barbosa (1949-1926), figura
proeminente da política na Bahia que dialogava sem muito pudor com antigos
coronéis do Estado, era candidato a vice. Ocorre que já em 1911 as forças federais
instalaram-se no Forte de São Marcelo, com pelo menos 700 homens (SAMPAIO, 1975), levando à renúncia do então governador do Estado. J. J. Seabra fez
parte das campanhas das Salvações Nacionais, cujo objetivo, declarava-se, era o
de extinguir as antigas oligarquias regionais, principalmente presentes na região
Nordeste. (SAMPAIO, 1975)
A força militar ainda presente na Bahia tinha por objetivo sedimentar o caminho
de Seabra ao cargo de governador do Estado. Assim já em 1911, as combalidas
forças locais fizeram um acordo no qual garantiram, pela primeira vez na história da Bahia, que se cumprisse a presença mínima da oposição na Câmara dos
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Deputados e no senado nas eleições legislativas daquele ano. (SAMPAIO, 1975)
Ainda que a força do “seabrismo” se estabelecesse no Estado, dando-lhe chances
reais nas eleições de 1912, havia o empecilho da maioria situacionista no poder
legislativo, que não reconheceria sua vitória nas eleições. Ainda no Forte de São
Marcelo, as tropas federais estavam prontas para resolver o problema, com os
canhões apontados para a cidade do Salvador.
Sob a justificativa de dar cumprimento a um habeas corpus concedido por um
juiz federal aos parlamentares oposicionistas que estavam sendo proibidos de
ingressar na Câmara dos Deputados, as tropas atacaram a cidade do Salvador e,
então, no dia 10 de janeiro de 1912,
Às 13h30, dois tiros de pólvora seca foram dados como advertência e, em seguida, o forte
de São Marcelo começou a bombardear Salvador, instaurando o pânico na cidade. Além
do “forte do mar”, o forte do Barbalho também participou do ataque, em balaços convergentes que visavam destruir a resistência da policía estadual, cujas forças estavam concentradas no centro da cidade. É difícil determinar com precisão o saldo da destruição, pois os
relatos divergem de acordo coma filiação política das testemunhas, mas é certo que a tarde
de 10 de janeiro de 1912 marcou um dos mais violentos e extraordinários acontecimentos
da história da Bahia. (SARMENTO, 2009, p. 98)
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O ataque atingiu o histórico prédio do Governo baiano e, ainda, o Arquivo
Público, no qual obras de suma importância histórica foram destruídas para
sempre, ignorando, ainda, as diversas propriedades particulares atingindas.
(SARMENTO, 2009)
É simbólico que o “seabrismo” chegue ao poder na forma da destruição, não só
da destruição de prédios e casas, mas, principalmente, de um prédio histórico e
do Arquivo Público. Representante de ideias modernas e anti-oligárquicas, Seabra montou uma oligarquia sem precedentes na história da Bahia. (SAMPAIO,
1975) Sua intervenção governamental na cidade é o símbolo do sonho moderno; sua cidade, seu plano para Salvador, é o plano de uma cidade moderna, não
por acaso a ligação do seu Partido Democrata com os trabalhadores, e com o
modo de vida do operariado,
O programa do Partido Democrata fazia referências explícitas aos trabalhadores, ao postular a “solução do problema operário, visando, principalmente, três questões: as habitações operárias; a educação do operário e de seus filhos; e a proteção aos operários vítimas
dos acidentes no trabalho”. No caso da moradia e da educação, atendia-se também ao desejo de “civilização”, pois a educação disciplinaria os costumes populares e a construção de
casas facilitaria a remoção dos cortiços e outras formas de moradia consideradas insalubres e feias. (SARMENTO, 2009, p. 89)

E se o sonho da cidade moderna não pode ignorar a situação higiênica do cortiço,
relevando também sua estética, jamais ignoraria o problema da circulação. De
inspiração sabidamente haussmanniana, antigo colaborador de Pereira Passos,
quando no Governo Federal, Seabra declara num discurso à câmara de deputados:
Benditas as revoluções que mudam a face obsoleta e anacrônica das cidades, presas, até
então, à rotina e ao sórdido capricho de seus dominadores; felizes as revoluções que despertam as forças vivas dos recursos econômicos; que drenam os campos, que impulsionam
as vias de comunicação, que levantam templos à ciência e vão ao encontro das aspirações
artísticas, amparando, protegendo como uma necessidade social [...].
Não cessarei de vos dizer que o movimento, a inquietação de melhorar, o forte desejo de
progresso, a que não mais refogem os desanimados de outrora, convertidos em operários
da grande transformação, que somente a inveja e a maldade não festeja, sintetizam-se nas
avenidas que se rasgam, nas ruas que se alargam, nas casas novas que se erguem, nas cúpulas e torres que se erigem, na ânsia de renovar e progredir [...] E vos confesso que tudo
farei para dar à Capital do Estado novos melhoramentos, o que faz jus a sua população
ordeira e operosa. (OCEPLAN, 1979, p. 16, grifo nosso)

Como herança maior, a abertura da Avenida Sete de Setembro, ainda hoje de
inegável importância viária em Salvador, é também símbolo de que se os bombardeios que iniciaram do histórico Forte de São Marcelo não se interromperam durante seu governo, mas agora partiam do Palácio do Governo, conforme
nos conta, em entrevista, Pasqualino Magnavita; eles se estenderam a todos os
prédios históricos ou não que foram abertos ao sonho moderno, que pode ser
simbolizada em Salvador com a Avenida Sete de Setembro. O “bombardeio da
cidade do Salvador”, ocorrido no início do século, é, sem dúvidas, evento único,
mas, se este trabalho se intitula Seabra ou os bombardeios, estes últimos no plural;
é porque os bombardeios iniciados por Seabra talvez não se tenham interrompido sequer com o fim da sua influência na política baiana, sendo o marco inaugural do sonho modernizador.
Se há algo que o Filósofo Walter Benjamin considera como característica fundamental da modernidade, é o empobrecimento da experiência (no sentido de
saber transmitido) e a decorrente perda de valor memória, “pois qual é o valor
de todo nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós”.
(BENJAMIN, 1985, p. 115) É a destruição, pela velha política, e na instalação de
uma política oligárquica e pouco republicana, que, ao que parece, instaura sua
dialética no centro da cidade do Salvador, inaugurando o sonho dos modernos
bombardeios.
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Mesmo não tendo sido um “pequeno-Haussmann”, Seabra conseguiu realizar
diversas intervenções na paisagem urbana da antiga cidade colonial, sendo de
fundamental importância para o processo de modernização da cidade, tendo
sem dúvidas, sonhado a cidade futura, como reflete Pasqualino Magnavita na
entrevista citada no início. O sonho moderno inspirou e ainda inspira as intervenções na cidade.

VII.

Artur Ramos ou os batuques
Maria Isabel Costa Menezes da Rocha

Eu ouvia falar que muitos estudantes e professores de medicina iam aos terreiros de candomblé para estudar o fenômeno do transe [...] considerado uma manifestação exótica e
mais próxima a um distúrbio mental, ou, então, algo que explicava a teoria de Lombroso –
cientista italiano, na época, famoso por seus estudos sobre criminalidade relacionada com
a conformação do crânio das pessoas, e isso, na época, [era] a mentalidade científica. [...]
O candomblé para os católicos, como hoje para os evangélicos, era uma manifestação do
Diabo, culto que deveria desaparecer. [...] Não sei se os estudantes iam apenas por essa ra116

zão de estudo, ou mesmo pela curiosidade, exotismo, clima de festa ao ritmo de batuques,
ou mesmo, particularmente os jovens brancos e quase doutores, para flertar (hoje se diria
paquerar) com as jovens cabrochas que assistiam aos rituais. [...] Não sei se você sabia que
as cabeças, de Lampião e Maria Bonita, ficaram expostas ao público no Nina Rodrigues
que ficava em um anexo na antiga Faculdade de Medicina na Praça Terreiro de Jesus, e,
isso, por anos. [...] Provavelmente, na época, a exposição das referidas cabeças consideradas
de criminosos, reforçava a pseudo cientificidade das ideias discriminadoras de Lombroso...

(M AGNAVITA, 6 mar. 2014)

As teorias lombrosianas – inseridas na Escola Italiana de Penologia – foram a
base para os primeiros estudos dos rituais afro-brasileiros. Numa abordagem
psiquiátrica do fenômeno, Raimundo Nina Rodrigues é considerado o precursor dos estudos dos negros, sobretudo_ através do candomblé, na cidade
de Salvador. Sua obra data do final do século XIX, tendo seu livro O animismo
fetichista dos negros bahianos sido publicado, inicialmente, em 1896, na Revista
Brasileira, e, em 1900, em francês – L’animisme fétichiste des negres de Bahia. O

médico e estudioso é tido por muitos como o fundador da antropologia no Brasil. Outros concedem a Artur Ramos, um de seus discípulos, o título de “Pai da
Antropologia Brasileira”, sobretudo após suas publicações da década de 1930,
dentre elas O negro brasileiro.

Ramos, ainda fundamentando-se nos estudos de Nina Rodrigues, contestava as
heranças das teorias racistas dos estudiosos anteriores dentro de um processo
de renovação das ciências sociais na década de 1930. Foi a partir dele, seguido
de Edison Carneiro, que o pensamento antropológico seguiu caminho no Brasil. Outros estudiosos, como “Estácio de Lima, seus companheiros e discípulos,
epígonos à direita da escola [...] seguiram falando em ‘antropologia’, mas ignoraram totalmente o desenvolvimento da disciplina. E mantiveram-se fiéis à ótica
lombrosiana” (SERRA, 2006) no campo da Medicina Legal.
Segundo Gilberto Freyre, as intervenções psiquiátricas nos terreiros de candomblé, iniciadas por Nina Rodrigues, consistiam em uma alternativa às intervenções policiais violentas que se faziam valer até os primeiros anos da década
de 1930 do século XX. (SERRA, 2006)
No entanto, ainda que se constituísse uma alternativa “menos violenta”, a pesquisa psiquiátrica de Nina Rodrigues nos cultos afro-brasileiros visava comprovar, cientificamente, a inferioridade do povo de “raça” negra. Dizia-se que os
negros e a miscigenação se constiuiam fatores de nossa inferioridade enquanto
povo brasileiro, e ele, ainda, afirmava que “na Bahia, todas as classes, mesmo a
dita superior, estão aptas a se tornarem negras”. (NINA RODRIGUES, 2005, p.
130, grifo do autor)
Em matéria de conversão das raças inferiores para as crenças religiosas das raças superiores, o negro baiano não podia fazer exceção à regra geral. Aqui na Bahia, como em todas as
missôes de catequeses dos negros na África, sejam elas católicas, protestantes ou maometanas, longe do negro se converter ao catolicismo é o catolicismo que recebe a influência do fetichismo, se adapta ao animismo rudimentar do negro que, para torná-lo assimilável, materializa e dá corpo e representação objetiva a todos os mistérios e abstrações monoteístas.

É importante notar como a estratégia de aproximação do objeto estudado, por
parte dos estudiosos mais inclinados à antropologia, possibilitou “efeitos de
astúcia” (CERTEAU, 1994) no campo dos terreiros de candomblé. Tal aproximação, que também pode ser interpretada, de certa forma, como (tentativa
de) envolvimento, fez de Nina Rodrigues, Artur Ramos, Edison Carneiro, entre
outros, ogãs de alguns terreiros tradicionais da cidade de Salvador. Ogãs, segundo Nina, são responsáveis e protetores do camdomblé. É um tipo de sacerdote
que exerce algumas atividades específicas, uma espécie de diplomata da casa,
que não incorpora divindades, mas pode participar da música e do sacrifício,
de questões administrativas e de representação externa do terreiro. A prática
de tornar ogãs pessoas influentes, de preferência poderosas, frequentemente
artistas, intelectuais e/ou estudiosos do fenômeno, é vista como uma tática de
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resistência do povo-de-santo, uma forma de proteção que garanta a tolerância
da polícia, um meio para a consolidação dos centros de culto e para a aceitação
social do candomblé.
Alvo constante de investidas policiais, essas associações [os terreiros] sobreviveram e se
consolidaram graças, em grande parte, às alianças que souberam firmar e manter. Renato da Silveira arrola dois tipos principais de alianças, além daquela fundamental e interétnica que possibilitou a (re)organização do culto: a aliança com os santos católicos e a
aliança com personalidades influentes da sociedade que apoiavam e protegiam os terreiros.

(SANT’ANNA, 2005)

Outras manifestações negras também adotaram táticas semelhantes em períodos anteriores. Os clubes de carnaval uniformizados negros incorporam elementos considerados mais “civilizados” nos últimos anos do século XIX. A
própria forma “uniformizada” do clube já se contrapunha aos candomblés, batuques e rodas de samba da época.
O que era chamado candomblés são os nossos atuais afoxés, porém pouco sabemos de seus
desfiles no século passado [XIX] pois os jornalistas não tinham nenhuma preocupação em
descrever as suas saídas, principalmente por recaírem sobre este tipo de manifestação as
maiores críticas dos intelectuais da época.
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[...]
Batuques, durante toda a colonização e império, era o nome genérico para todas as manifestações lúdicas negras, danças e cantos, acompanhadas de percussão de atabaques.
No final do século passado [XIX], essas manifestações passaram a ser individualizadas,
ou seja, estudadas e descritas uma a uma, passando a receber diversos nomes. (VIEIRA

FILHO, 1997)

Os próprios Nina Rodrigues a Artur Ramos identificaram e descreveram alguns
desses batuques que levavam a população afro-baiana a mani-festar-se nas ruas
durante o carnaval, como os cocumbis e os afoxés. (ICKES, 2013)
Observamos que houve uma gradativa dissociação entre candomblés e grupos
carnavalescos no período que vai do começo do século XX até a década de 1930,
juntamente com uma apropriação das formas negras de carnaval pelos brancos.
Segundo Vieira Filho, o período entre 1915 e 1930 foi de “total liberação carnavalesca”, quando as músicas de origem afro também passaram a integrar a trilha
sonora dos carnavais das elites.
A crise dos “clubes brancos”, na década de 1930, também é vista como um impulsionador da vanguarda de valorização da cultura negra no carnaval de Salvador. (ICKES, 2013) Segundo Ickes, a emergência das batucadas – diferente de
batuques – no cenário do carnaval baiano soube aproveitar “o poder transfor-

mador da festa para pressionar e obter maior relevância cultural e simbólica no
carnaval da cidade e além dele.” (ICKES, 2013)
Quanto às manifestações dos cultos afro-brasileiros – os batuques originais –
que aconteciam em locais mais afastados do centro da vida urbana, nas “roças”,
onde pudessem estar livres das investidas policiais, ao mesmo tempo em que
estivessem mais próximos à natureza (condição para os rituais); estes não conheceram a mesma aceitação, tampouco a mesma valorização das batucadas.
Os estudos antropológicos dos rituais procuravam evidenciar o seu caráter
primitivo e patológico, embora o próprio Nina Rodrigues reconheça que “Por
via de regra, é a música que provoca o estado de santo”. (NINA RODRIGUES,
2005, p. 79) O autor tece, então, considerações sobre o chamado batucagé e sua
importância na provocação dos corpos à dança e, finalmente, à manifestação final do santo.
No entanto, além desse tipo de observação, alguns estudiosos recaíam na acusação criminal dos praticantes do candomblé, entendido como magia negra pelos
agentes da polícia, cuja prática de captura de utensílios religiosos findava justificada pelas teorias lombrosianas.
Nina Rodrigues e parte de seus seguidores consideravam os ritos afro-brasileiros manifestações de uma patologia social oriunda de inclinações suspeitas da raça inferior, segundo
eles propensa também ao crime; achavam muito natural, e efetivamente preconizavam,
um enfoque criminológico do candomblé. (SERRA, 2011)

Com base na ação policial, mais precisamente na apreensão de objetos utilizados
nos cultos pelas forças da ordem, em 1902, foi criado o Museu de Medicina Legal, Etnografia, Antropologia Física e Criminal, desativado e recriado mais tarde
por Estácio de Lima, quando recebeu o nome Nina Rodrigues, funcionando ainda na sede da Faculdade de Medicina da Bahia. Transferido para Instituto Médico
Legal Nina Rodrigues, recebeu o nome do próprio Estácio Lima. Desativado há
muitos anos – segundo informam hoje os funcionários do Instituto –, o Museu
abrigava uma coleção em três frentes: armas e instrumentos diversos para práticas criminais; exemplares de aberrações teratológicas e cabeças de conhecidos
bandidos e inimigos do Estado, como cangaceiros; e, por último, objetos ligados
ao culto afro-brasileiro do candomblé.
A associação do candomblé às praticas criminais foi mantida durante muito tempo e justificada, por parte da polícia, por se tratar de magia negra, portanto, usada
para produzir o mal – o que já evidencia uma certa crença no poder sobrenatural
da religião. Isto se apresentava, então, coerentemente às ideias lombrosianas da
propensão natural ao crime de indivíduos de morfologia negra.
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A apreensão da arte sacra do candomblé pela polícia foi inclusive incorporada
ao enredo do livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, publicado originalmente
em 1937. No livro, a Mãe de Santo Don’Aninha recorre aos meninos, chamados
Capitães da Areia, para recuperar uma imagem do orixá Ogum, que foi confiscada pela polícia e se encontra presa na delegacia. O enredo apresenta uma clara
associação entre os sujeitos marginalizados – no caso, os meninos de rua e o povo-de-santo. Além destes sujeitos urbanos, o autor faz uma ligação ainda com
a prática do cangaço, no meio rural, através de um dos Capitães da Areia, Volta
Seca, que vem a integrar o bando de Lampião.
Voltando ao contexto do Museu Nina Rodrigues/Estácio de Lima, além dos objetos de arte sacra, a parte do acervo relativa ao cangaço também foi fortemente
questionada. Com a morte de Lampião e parte do seu bando em 1938, as cabeças
que teriam sido analisadas no Instituto Médico Legal ficaram em exposição no
seu Museu durante aproximadamente três décadas, até serem sepultadas em fevereiro de 1969, após grande apelo por parte dos familiares e, finalmente, também, da mídia. (GRUNSPAN-JASMIN, 2006)

120

Segundo a tese sobre uma propensão natural ao crime, dizia-se que Lampião
não era um criminoso lombrosiano. Em fala atribuída a Estácio de Lima, quando perguntado sobre as razões de manter expostas as cabeças dos cangaceiros
capturados:
As cabeças estão conservadas pelo método egípcio de mumificação. Elas são documentos inestimáveis de uma época da criminalidade brasileira. Daqui a cem anos, elas ainda
demonstrarão que Lampião não era um assassino nato, um lombrosiano. Êle era fruto de
condições sociais, políticas e econômicas. Foi uma vítima do seu tempo e do seu ambiente.

(ESTÁCIO LIM A apud M ARTINS, jun. 1959)

Como vemos, as teorias lombrosianas ainda perduraram longamente como justificativa científica à marginalização, inferiorização e criminalização de grupos
étnicos no Brasil, apesar da evolução no campo da antropologia, iniciada, ainda
que lentamente, por Artur Ramos, Edison Carneiro e seus seguidores. Apenas
muito recentemente, anos depois de o Ministério Público, atendendo às reinvindicações de terreiros baianos, ter transferido o conjunto das peças religiosas
para o Museu da Cidade, em 2010, antropólogos como o prof. Ordep Serra, outros estudiosos e ogãs, juntamente com o povo-de-santo e parte da mídia, conseguiram dissociar os objetos de culto do Museu Estácio de Lima e retira-los de
exibição para a realização de um inventário, devendo este ser fundamentado na
pesquisa sobre a origem de cada um desses objetos. (RAMOS, jul. 2010)

Atualmente, agora já sem museu, o prédio do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues tem à frente os batuques silenciosos de uma imensa e bem vestida árvore
sagrada para o candomblé. Junto à árvore se encontra uma placa explicativa, diferentemente dos objetos que se encontravam no citado Museu, sem qualquer
identificação e/ou informação sobre a origem e as razões de ali estarem:
IROKÒ
Árvore de origem africana trazida para o Brasil nos navios negreiros. Sua madeira é considerada sagrada, divindade iorubana da hemoglobina, que provoca a hemofilia, leucemia
e menstruação.
Botânica: Cloropinora Excelsa
ERÓ-BI-ERÒ

VIII.

Carybé ou as festas
Amine Portugal Barbuda

Estive sem Internet na semana passada... terrível... vou desligar a televisão para lhe ouvir
melhor... Em relação ás décadas 1930 e 1940, na pista do sentimento nacionalista, aqui
na Bahia - assim era denominada Salvador - nasceu o sentimento de baianidade, e que
continuou na década 1950, promovida por Odorico Tavares e Jorge Amado, e, isso, com o
reconhecimento e valorização de artistas negros e práticas relacionadas com a cultura de
origem africana, particularmente a capoeira e o candomblé e suas festas. Neste contexto,
emergiu o artista Carybé, argentino que passou a residir em Salvador, e já reconhecido por
ter ilustrado Macunaíma. Então, produziu um conjunto de desenhos registrando práticas
da cultura produzida por afrodescendentes e que foi divulgado através da Bahiatursa, empresa governamental então criada. Autor de um desenho expressivo, de um ágil traço. Na
época a cidade se demonstrava ainda provinciana e a herança colonial estava preservada,
embora, novas transformações urbanas já se faziam sentir. Cabe lembrar que estamos para
completar quase um século deste período. As festas ditas populares eram manifestações da
população mais humilde e muitas delas, mesmo comemorando santos, tinham um caráter
profano, pois eram momentos para encontros, e as pessoas se “arrumavam” para se distinguir, namorar ou flertar e conhecer pessoas, ou mesmo para comer ou beber algo nas
barracas ao som de músicas de vitrolas. Vale lembrar que a festa do Bonfim era precedida
da lavagem da Igreja pelas baianas no seu interior, prática posteriormente vetada no final
da década 1930 pelo Cardeal D. Augusto. Não lembro se havia cortejo. Lembro das festas:
Conceição, Boa viagem, Bonfim, Segunda-feira da Ribeira, Lapinha, Santa Luzia, Santo
Antônio, entretanto, a festa maior e popular era o Carnaval. Pela manhã os “caretas”,
à tarde, o corso das elites que exibiam suas fantasias em carros abertos com capota e,
também, os desfiles dos clubes: Fantoche, Cruz Vermelha e Inocentes em Progresso, este o
mais popular, criticando acontecimentos políticos e sociais. A festa se estendia das Mercês
à Praça Municipal, e no trecho da Avenida. Sete, os moradores colocavam as cadeiras na
rua (amarradas entre si ou em árvores), pois, na área, o comércio era ainda incipiente,
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pois, ele se concentrava na Rua Chile e onde a festa era mais quente e com alguma permissividade, pois ainda dominava a estrita moral familiar. Lembrar que era permitido o
lança perfume e era prazeroso ver as fantasias de crianças e adolescentes e gente bonita na
rua, e a festa era uma oportunidade para namorar ou procurar namoro, pois as restrições
morais da época não favoreciam as facilidades que hoje presenciamos, contudo, particularmente nas mediações do Terreiro de Jesus a prostituição. A festa de São João era apenas
de soltar balões e queimar fogos de artifícios. (M AGNAVITA, 19 mar. 2014)
ATIVIDADES URBANÍSTICAS
A Prefeitura empreende uma obra de verdadeira remodelação – a Bahia será uma cidade
moderna – o momento é que não ajuda... A Decantada crise de habitações – E um caso na
travessa Maria da Paz. (O IMPARCIAL, out. 1944)
Jorrou! Petróleo no Lobato. Teme-se um desastre devido à impotência da perfuradora.

(JORNAL DIÁRIO DE NOTÍCIAS, jan. 1939)
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A imprensa do século XX inventa a mercantilização do espaço gráfico em larga
distribuição. Os jornais baianos, como O Diário de Notícias, sob o comando de
Antônio Balbino, precipita-se ao defender os interesses de seus anunciantes e
tomam parte na Segunda Guerra Mundial. A invenção da rotativa e a aceleração da distribuição estabelecem novos valores à informação, ou ao alcance do
veículo. As agências de notícias do pós-guerra traçam uma cartografia invisível
da consolidação de suas áreas de influência. A invenção do novo requer a invenção de fatos.
Em 1941, começou a exploração do primeiro poço de petróleo na Bahia, em
Candeias. O petróleo era muito grosso para as refinarias brasileiras, sendo, então enviado aos Estados Unidos e trocado por um petróleo mais fino extraído
lá. “Em 28 de janeiro de 1942, durante a Terceira Conferência dos Chanceleres
Americanos, no Rio de Janeiro, o Brasil anunciava o rompimento de suas relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão, por causa da agressão japonesa
aos Estados Unidos, em Pearl Harbor. ” (BATALHA, 2008, p. 52) A imprensa
noticia o ataque a navios mercantes brasileiros que são afundados no litoral baiano por submarinos alemães. Em 1943, já sob o comando de Odorico Tavares, O
jornal Diário de Notícias inicia uma nova fase caracterizada pelo estímulo às artes
e às letras, promulgando uma revolução cultural no estado.
O sonho clandestino dos intelectuais, artistas e escritores, de democratização
e de instrução do proletariado para uma genuína revolução trazia a arte para
dentro das instituições de ensino e se manifestava na comemoração do primeiro decênio do governo Getúlio Vargas, organizada pela União Sindical dos

Trabalhadores. Em 1937, é realizado em Salvador, sob a égide de Edson Carneiro, o II Congresso Afro-Brasileiro, sendo reiterada a valorização da cultura
de matriz africana e suas manifestações como a capoeira, o samba, a culinária
e o candomblé. Em 1942, são mobilizadas por forças da esquerda, manifestações anti-nazistas. “A emoção popular é incontida, e chega-se a depredar a
loja de charutos Dannemann e Cia., de descendentes alemães. O país inteiro
toma conhecimento do movimento na Bahia, o qual crescerá inevitavelmente.
” (BAHIA, 1996, p. 175)
CRIANÇAS LADRONAS
As aventuras sinistras dos capitães da areia – A cidade infestada por crianças que vivem
do furto – urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia – Ontem Houve
Mais um assalto
Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações
da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da
Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a
nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm
moradia certa ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda
não foi localizado o local onde escondem o produto dos seus assaltos, que tornam diários,
fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do Dr. Chefe de polícia.
NA RESIDÊNCIA DO COMENDADOR JOSÉ FERREIRA
No corredor da Vitória, coração do mais chique bairro da cidade, se eleva a bela vivenda
do comendador José Ferreira, dos mais abastados e acreditados negociantes desta praça,
com loja de fazendas na rua Portugal. É um gosto ver o palacete do comendador, cercado
de jardins, na sua arquitetura colonial. Pois ontem esse remanso de paz e trabalho honesto
passou uma hora de indescritível agitação e susto com a invasão que sofreu por parte dos
capitães da Areia.
[...] os relógios badalavam as três horas da tarde e a cidade abafava de calor quando o jardineiro notou que algumas crianças de molambo rondavam o jardim da residência do comendador O jardineiro tratou de afastar da frente da casa aqueles incômodos visitantes.
E, como eles continuassem o seu caminho, descendo a rua, Ramito, o jardineiro, volveu
ao seu trabalho nos jardins do fundo do palacete. Minutos depois porêm era o ASSALTO.

(JORNAL DA TARDE, página “Fatos Policiais”)
CARTA DE UMA MÃE, COSTUREIRA, À REDAÇÃO DO JORNAL DA TARDE
Sr. Redator,
Desculpe os erros e a letra pois não sou costumeira nestas coisas de escrever e se hoje venho
a vossa presença é para botar os pontos nos ii. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos
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Capitães da Areia e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles e então o doutor
dos menores veio com uma conversa dizendo que era uma pena que eles não se emendavam
no reformatório para onde ele mandava os pobres. É para falar no tal do reformatório que
eu escrevo essas mal traçadas linhas. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o
tal do reformatório para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de
cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Meu filho Alonso teve lá seis meses e se eu não
arranjasse tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais seis meses.
O menos que acontece pros filhos da gente é apanhar duas e três vezes por dia. O diretor
de lá vive caindo de bêbedo e gosta de ver o chicote cantar nas costas dos filhos dos pobres.

Publicada na quinta página do Jornal A Tarde, entre anúncios, sem clichês e sem
comentários.
Esta é uma rainha da África. Ela é mesmo uma rainha!

(Jean Paul Sartre em visita, com Jorge Amado, a Mãe Senhora, sobre a ialorixá)
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A fotografia de Pierre Verger conecta o candomblé da Bahia à África, e a cultura
negra ao poder de trânsito da fotografia. O cotidiano baiano é fonte primária da
produção cultural na capital baiana em meados do século XX. Mãe Senhora e seu
filho Didi estabeleciam uma ligação com “estrangeiros” e os intitulavam ministros do culto, embaixadores da prática proibida que sobrevivia às modernizações
realizadas na cidade: o corpo de obás de Xangô da Casa Opô Afonjá de D. Senhora era composto por convidados, entre eles o “Obá Onã Xocum, ao mesmo tempo filho de Oxóssi e ministro de Xangô”. (CARYBÉ, 2012) Em meados de 1940,
D. Senhora acolhe os perseguidos artistas “abertos aos movimentos literários
e culturais próprios da época e homens de esquerda” (TEIXEIRA; SANTOS,
2000 p. 155) na Roça de São Gonçalo e, em época de perseguição, abre trânsito
mais fluido e livre entre o culto religioso e a intelectualidade.
O candomblé tem representante de postulado repaginado; postulado esse que
fora criado pela antecessora de Senhora, Mãe Aninha. Carybé representa a cultura popular da Bahia como as linhas mestre dessa terra que foi desbravada de
ponta a ponta: seja pela criação da BR-116, que liga o estado ao Rio de Janeiro,
seja pela caça com quê de bandeirante ao bando de Lampião, que tem desfecho
na morte de Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco, que se encontrava desarmado, inutilizado dos dois braços, crente numa promessa de anistia apregoada
pelos governadores nordestinos. O fugitivo, pacificamente, entregou as suas armas a Pedro dos Campinho. A imprensa noticiou grande conflito e batalha travada entre as forças volantes da polícia e os criminosos do sertão. A cultura do
Recôncavo baiano, a afro-brasileira, domada por forças brancas e iniciada nas relações de poder do estado começam a dominar o cenário de fomento às tradições
populares e incorporam um status de “verdadeira” Bahia.

Em 1947, assume o governador Octávio Mangabeira, eleito no primeiro pleito
após a queda do Estado Novo. Trazia o sonho de construir a modernização da
Bahia criando as fundações para a recepção do estrangeiro conhecimento na cidade: a Estrada Amaralina Santo Amaro de Ipitanga, onde ficavam a base aérea norte-americana o novo aeroporto de Salvador e a construção do Hotel da Bahia, de
Diógenes Rebouças, uma mistura da vertente progressista da arquitetura e projetos e de urbanos de cunho culturalista, reforçada pelas decisões institucionais
da época e pelo desenvolvimento idealizado para a cidade por seus desenhistas.
Diógenes Rebouças fez escola dentro da recém-criada Universidade Federal da
Bahia. O encontro entre Anísio Teixeira e Diógenes Rebouças se dá na “transposição das ideias do educador para o plano concreto da realização de uma escola
com a merecida dignidade, um marco na Bahia, com larga repercussão nacional
e internacional”. (ROCHA, 1992, p. 115) Os modernos artistas passam a ter incentivos oficiais para agregar a sua produção a edificações e eventos realizados
pelo estado, e este, através de Anísio Teixeira, que esperou a carta de recomendação a Carybé enviada por Rubem Braga do Rio de Janeiro, encomenda painéis
de artistas da atualidade para a Escola Carneiro Ribeiro, bancando um ano de
Carybé em Salvador, que foi pago em parceria com particulares. Esta parceria do
capital público e particular também financia outras obras a serem exibidas no
Salão Baiano de Artes e no bar “Anjo Azul”.
E começa a lavagem, água e vassoura, frascos de perfumes e água da Colônia derramados,
vestidos de sêda das damas misturados a saias e anáguas rendadas das crioulas, tudo confundido, molhado, às vezes estragado na faina, por entre risos, benditos, uma exaltação pia
que confina com a bacanal.

Breviário da Bahia, Afrânio Peixoto
Quando dois de Fevereiro,
Na praia do Rio Vermelho,
O rincão do negro velho,
Há festejo o dia inteiro!
Essa festa primitiva.
Que sempre a todos cativa,
Tem o nome de Yemanjá
Que també se diz Mãe d’Água...

Cidade de Salvador, Terra do meu coração, Weldon Americano da Costa
Meu interesse é apenas dizer que, quando tudo se faz na Bahia para degradar a grandeza
da cidade, roubar-lhe o verde das árvores, a brisa do mar, as velas dos saveiros, poluir o céu
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e as praias, matar os peixes e reduzir os pescadores à miséria, quando agridem a paisagem
a cada momento, com espantosos edifícios rompendo a harmonia dos locais mais belos,
fazendo da lagoa do Abaeté e da doçura de Itapuã, cantadas por Caymmi, caminhos do
lucro imobiliário sem o menor controle, quando tantas forças se juntam para destruir a
Cidade da Bahia, construída no oriente do mundo’, onde os sangues se misturaram para
criar a nação brasileira, nessa hora de agonia e vileza, Obá Onã Xocum, dito Carybé, nascido Hector Júlio Páride Bernabó na primeira encarnação, tomou dos instrumentos, da
goiva, do formão, do macete, dos materiais mais nobres, a madeira, o cimento, o barro, e
armado com a força dos orixás, fixou para sempre a face da verdadeira Bahia, a que está
sendo assassinada. Quando nada mais restar de autêntico, quando tudo já se fizer apenas
representação, mercadoria a transformar-se em dinheiro na sociedade de consumo, a memória perdurará pura pois o filho de Oxóssi e de Oxum, o obá de Xangô, guardou a verdade
íntegra na feita com as mãos, o talento e o coração.
Em Congonhas do Campo os profetas de Aleijadinho são a memória de um tempo e de um
povo. Na cidade de Salvador da bahia de Todos os Santos, os orixás, os jagunços, os beatos,
as mães e as filhas-de-santo, os mestres de saveiro, o rei de ketu e a Senhora-das-Águas, a
criação de Carybé, Obá Onã Xocum, são a memória imortal e mágica, do mistério, do axé
da Bahia.

Jorge Amado: Obá Onã Xocum e a memória da Bahia
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O artista Carybé, através de seus traços, transmite um grande conhecimento, vivência e afinidade artística com a Bahia, as suas manifestações culturais, as festas,
o candomblé, o sonho de emancipação do povo pobre, as mulheres. Fazendo um
paralelo ao contemporâneo Pierre Verger, que tinha intenções um tanto mais
estudiosas da vida cotidiana desses pobres pretos e que também amava o corpo negro, também a sua obra nos revela o intenso contato com a África Baiana
que definiu a produção artística de um modo geral na cidade da Bahia de 1940
e 1950. Carybé, que não fora iniciado no candomblé, mas que, devido aos seus
serviços de mediação entre a Cidade da Bahia branca e a negra foi “suspendido”
Obá, chegou a falecer dentro de um terreiro, numa quarta-feira primeira do mês,
no dia de Oxóssi, orixá que a cabeça lhe tomou por D. Senhora.
As produções artísticas em devir afro-baiano tornam-se verdade estética e institucional (FOUCAUL T, 2013) através das obras artísticas do período. A vinculação institucional dos artistas juntamente ao entendimento de progresso
com cara brasileira utiliza, muito bem apoiada pelos artistas, as obras de Carybé,
de Verger e Amado para uma finalidade publicitária. O caminho já tinha sido
aberto por uma sucessão de fatos que trinta e poucos anos depois ganhou corpo
no estágio presente do neoliberalismo e, num sentido de fetiche, sacralizou as
profanas festas baianas; padronizou e elegeu elementos da culinária que valem a
pena ser preservados e vendidos; espremeu os pobres para além da Roça de São

Gonçalo para que o que foi eleito como “patrimônio” seja desfrutado por quem
sabe apreciar uma especiaria. O estado, como Carybé o fez com os costumes afro
baianos, molda uma máscara para a cara da cidade de Salvador. Ela é preta que
nem pixe, mas comunica por bocas, mãos e uma curiosa lente gringa que contagia até mesmo aqueles de pele escura e os leva ao ato de “captura” dos costumes
de Salvador através do discurso institucional, impondo costumes e práticas cotidianas herdadas da miscigenação racial a regimes de criogenia. Carybé está para
a África baiana como Mick Jagger está para o blues. A cultura negra domesticada,
institucionalizada, bem vestida, bonita, asseada e, se necessário for, reformada a
chutes e pontapés.
As obras de Carybé, quarenta anos depois do artista fixar residência na capital
baiana, vêm sendo aplicadas até em grades das praças da cidade, embelezando o
encarceramento dos espaços públicos em série. O utilitarismo da arte, o sentido
de um dado de verdade, validado por tantas coisas e tantos discursos; além de
forjar lugares de enunciação e identidades, coloca costumes e práticas cotidianas
como souvenirs a serviço dos interesses capitais e acaba por transformar o potencial da arte de afetação, sem um sentido utilitário ou causal, num potencial que
hoje está fora de controle: o publicitário. A verdade como ela é hoje, inventada
por muitos, multidirecional, sem um vilão, mas com elementos específicos que
ecoam no desejo de muitos ao mesmo tempo, muda como se muda o cacique
numa brincadeira de criança. A institucionalização da arte, como única forma
de produzir arte e cultura na Bahia no presente estágio que conhecemos da não
diferenciação escancarada entre capital privado e estado.

IX.

Baker ou o blackout
Breno Silva e Lutero Pröscholdt Almeida

[...] esse bombardeio que você fala não é da Segunda Guerra, mas de 1912 no tempo do J.
J. Seabra, que atingiu o Palácio Rio Branco na Praça Municipal. Antes do Brasil declarar
guerra ao Eixo, circulavam notícias de que submarinos alemães foram vistos em Itapuã,
inclusive, a tripulação utilizava as praias e bebia água de coco. [...] Para dramatizar a situação frente ao inimigo, foi decretado a lei do Blackout, a qual solicitava aos cidadãos para
não acenderem as luzes em suas casas. Penso que esta lei começou a ser exigida no início de
1943, [...] tratava-se de uma falsa dramatização. As lâmpadas eram apagadas, entretanto,
acendiam-se velas e candeeiros e, devido ao calor, as janelas ficavam abertas, permitindo
que a fraca luz do interior das casas se projetasse para o exterior, descaracterizando, assim,
o rigor da lei do “blecaute”[...]. [...] em Salvador, a Base Baker tinha um contingente de mais
de mil mariners americanos. Eu já tinha treze anos e lembro de um mariner de nome Francis,
filho de italianos que namorou minha irmã, e eu a acompanhava nos encontros mensais
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de boa vizinhança com sociedade local na Base Baker, pois, naquela época, moça com 18
anos não podia ir sozinha [...]. Lembro que adorava a ida à Base, pois tinha sorvete de creme
(baunilha) e Coca-Cola [...] aqui ainda não havia Coca-cola, ela vinha do Estados Unidos e
era servida com pedrinhas de gelo [...]. [...] depois da Guerra a americanização foi forte [...]
as palavras americanas invadiam nossa linguagem: Ray-ban, footing, Parker, milkshake, sandwich, sundae [...] e criaram os ACBEU (Associação Cultural Brasil - Estados Unidos) por todo
o país. Bem antes, vale lembrar, ainda menino, só exibiam filmes americanos [...]. Inclusive, no colégio Antonio Vieira, passou um documentário das pequenas cinco gêmeas Diones e distribuíram gratuitamente para os colegiais miniaturas de pasta de dente Kolynos.

(M AGNAVITA, 29 jan. 2014)
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Em meados de 1943, segundo Jorge Amado (2008), morria Pedro Arcanjo na
sarjeta e no completo blecaute do centro da cidade de São Salvador. O herói e
intelectual mestiço só ganhou notoriedade quase dez anos após sua morte,
quando o famoso sábio americano James D. Levenson (Prêmio Nobel de Ciência) desembarcava no Brasil e fazia a seguinte referência: “estou na pátria de Pedro
Arcanjo, me sinto feliz”. Com o seu reconhecimento, ele elevava às alturas uma
produção intelectual brasileira. Foi um “deus nos acuda”, pois quase nenhum
repórter ou intelectual brasileiro conhecia o tal Arcanjo, e Levenson tinha urgência em publicar a sua obra em solo americano. Enquanto Pedro Arcanjo agonizava na escuridão, o centro de Salvador era tomado por um estado de exceção
que impunha blecautes à cidade. A escuridão era quase total, todas as lâmpadas
apagadas nas ruas e, nas casas, apenas fracas nesgas de luz. Tratava-se de uma
medida de guerra, pois os submarinos alemães rondavam as costas brasileiras,
onde se sucediam os afundamentos de pacíficos navios de cargas e passageiros.
Só em agosto de 1942 foram afundados pelos U-boot alemães mais de sete navios e barcos menores brasileiros no litoral nordestino, e todas essas embarcações tinham aportado em Salvador. Dentre o cotidiano de mar, calor e chuvas
passageiras, Salvador, até então, parecia estar ilhada, esquecida ou desconhecida,
no entanto, repentinamente, se aproximava do resto do mundo através de uma
guerra mundial. Durante a Segunda Guerra, o cotidiano da cidade se alterava
com a instalação de uma base americana em solo soteropolitano, submarinos
nazistas em seu litoral, possíveis bombardeamentos a qualquer momento, blecautes diários, racionamentos. As alterações cotidianas emergiam diversos fantasmas que rondavam no escuro pela cidade. Mas, como que num brilho espectral, também parecia que a sua chance de reconhecimento internacional, desde a
época em que fora “a primeira capital brasileira”, havia, enfim, regressado.
Em euforia, a cidade dramatizava seus possíveis em uma futurologia incerta.
Durante os blecautes, várias casas ficavam com as janelas abertas, pois o calor
continuava, as pessoas seguiam o curso de suas vidas à base de velas e lamparinas

e, claro, alguns se aproveitavam do escuro para seus desvios tendenciosos. No
jornal A Tarde de 15 de março de 1943, era noticiado que um morador do bairro
Lapinha fora pego por policiais por cooperar com os alemães, passando informações geográficas da orla de Salvador usando sinais de código Morse com uma
lamparina. Porém, de acordo com os vizinhos, o motivo era outro, pois ele foi
para prisão por ter sido pego com a filha de um oficial de alta patente do exército
brasileiro, ambos se aproveitando do escuro. Essa outra versão da notícia estava
escrita à caneta como “rodapé” na borda do jornal que encontramos e anexamos
como continuidade do noticiado. Algumas partes do papel jornal com tinta de
caneta estavam carcomidas, dificultando a interpretação do comentário. No entanto, não deixa de ser um curioso indício de um “método”. Outra manchete
do mesmo dia dizia que pessoas ouviam um chiado de rádio ao anoitecer vindo
do sacrário do Mosteiro de São Bento, onde padres alemães estavam refugiados
e foram acusados de espionagem. Contudo, nos parece que isso não passava de
mais uma das infindáveis elucubrações coletivas em noites quentes e escuras.
Na escuridão, ouviam-se vozes e viam-se velas, principalmente no Corredor
da Vitória, onde as casas mais abastadas se situavam; ouviam-se chiados de
rádios que acompanhavam a trajetória da guerra no mundo: “Tantos navios na
costa brasileira foram afundados, tantos nazistas morreram, o eixo está ganhando”.
O medo generalizado era disseminado pelas ondas de rádios, jornais, informações desencontradas ou verdadeiras lendas urbanas: – “mas você não viu ontem
o submarino passando em Itapuã”; – “o meu vizinho disse que viu um submarino
alemão”; – “passou um zepelim ontem aqui, estão estudando o terreno para bombardear!” Dentre as fantasmagorias disseminadas nada se igualou àquelas da escu-

ridão provocada pelo racionamento de energia e gasolina, que trouxe pânico
para uns, mas que favoreceu os namorados, os pequenos furtos dos Capitães da
Areia, os trabalhos das prostitutas, os boêmios, a fauna noturna, os delinquentes profissionais, os anônimos e os fabuladores de esquina. Na escuridão, além
de chiados de rádios, ouviam-se também sussurros. Amanhece o dia e os sussurros se amplificam em novas fábulas: – “meu vizinho é Italiano eu ouço vozes de
seu rádio em língua alemã”; – “os americanos estão na base se preparando para um
ataque”; – “arrebentaram a vitrine da loja dos alemães, foi charuto para tudo quanto é
lado”. E, ao anoitecer, retorna o leitmotiv fantasmagórico: a escuridão preenchida

de sussurros. De fato, a guerra chegou, mas em forma de fantasia, instaurando
ora pânico, ora devaneios no imaginário urbano. Foi uma verdadeira invasão
das potências do Eixo em terras soteropolitanas, porém sem nenhum soldado
alemão ter pisado na Bahia. Era uma invasão nos imaginários. Comentou-se, na
época, que, nem na Londres bombardeada, nem na São Francisco de após Pearl
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Harbor, o blecaute tinha chegado ao rigor alcançado em Salvador, onde se havia
“enveredado pelo exagero”. Talvez, exagero como no seu contraponto barroco
no jogo de claro-escuro urbano. A escuridão era atenuada apenas pela luz da lua
e das estrelas e pelas atividades que se nutriam dela, como naquelas de brilho
espectral fugidio e sussurrado mencionadas acima.
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“Precisava-se ter olhos de gato para enxergar nas trevas”, comentou a importante historiadora baiana Consuelo Novais Sampaio (1995). Mas se o blecaute
foi a invasão invisível do Eixo, também era um dos sintomas da americanização
como vocação para “internacionalização” que acontecia mais ou menos às escuras em Salvador. O blecaute conferia à cidade um status simbólico de capital
internacional ameaçada, assim como Londres ou Paris. E é sobre o desejo meio
épico e meio fracassado de internacionalização, de brilho espectral, que avançava a americanização. No trocadilho, a sigla do aeroporto da cidade, SSA, ficaria
entre perder o A para a SS ou trocar o S pelo U dos USA. Nessa obscura e embaralhada invasão, alinhavam-se, de um lado, as potências do Eixo e, de outro, os
Aliados. Os objetivos eram parecidos, mas os últimos se empenharam mais na
“internalização” da vocação internacional de Salvador. Prepararam-se bem antes da guerra para isso, como relata Pasqualino: “a colonização americana já vinha pelo cinema”. O procedimento estava tão refinado que, em 1939, Carmen
Miranda abria o corpo mostrando “o quê que a baiana tem” para os EUA. E, se
estamos falando de conquistas ideológicas, em troca, o próprio termo do inglês
Blackout fora incorporado à língua e aportuguesado como “blecaute”. Incorporado à língua no afã obscuro e embaralhado das conquistas, o termo ganhou
vários sentidos, segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, como:
perda temporária da consciência; interrupção no sistema de fornecimento de
eletricidade, também conhecido atualmente como “apagão”; perda total de
memória ou da visão; bloqueio de informação transmitida à comunicação social, por parte de uma figura pública ou entidade.
Adentremos nas significações do termo: o blecaute como perda temporária de
consciência. Às claras, pouco se fala sobre a implantação das bases americanas no
Brasil durante a Segunda Guerra. Talvez seja mais um dos recalques milicos de
nossa história recente. Mas o fato é que entre 1941 e 1945 foram implantadas
sete bases americanas nos litorais do Norte e do Nordeste brasileiros, justificadas pelo Departamento de Defesa Americano como estratégia militar contra a
ocupação alemã. Segundo o Departamento, a invasão alemã ao Brasil acarretaria
riscos de invasão ao Panamá e Caribe e, consequentemente, para eles próprios.
(CAMPOS, 1999) Tais riscos exigiam uma estratégia mirabolante, chegando ao
delírio de pensarem em uma ocupação de cerca de cem mil soldados no litoral

brasileiro, com ou sem o aceite do governo. Aqui, o blecaute começa a aderir à
significação de “bloqueio de informação transmitida à comunicação social, por
parte de uma figura pública ou entidade”. Foi assim que, após longas negociações diplomáticas, pressões ideológicas e naufrágios suspeitos no litoral brasileiro, o governo Vargas autorizou a instalação das bases militares no Amapá, em
Belém, em São Luís, em Fortaleza, em Natal, no Recife, e à que nos interessa aqui
- em Salvador. A Base Baker, com nome do seu oficial-mor, funcionou de 1941
a 1945, e hoje é o atual Grupamento dos Fuzileiros Navais de Salvador. Durante
esse período, Salvador foi invadida por cerca de dois mil marinheiros americanos e seus costumes. Como rememora Pasqualino: “o que mais se via eram os mariners tomando Coca-Cola nas redondezas da Praça Castro Alves”. Para atender às
demandas desse contingente, foi consolidada a antiga estrada para o aeroporto.
Era a rota de transporte para os produtos americanos que começavam a aparecer
também nos comércios de Salvador.
Dos fantasmas já dissipados pela vitória dos Aliados, sobraram resquícios reveladores: a Coca-Cola, a caneta Parker 51, a Rolleiflex, o footing na Barra, o
milkshake e o sundae na Cubana... Também se engrandeceu o desejo coletivo em
realizar a vocação de Salvador como “cidade capital mundial”. As arquiteturas
estavam sendo nomeadas para isso. Não só à imagem e à semelhança dos personagens de importância, mas, também, das empresas estrangeiras. A Base é Baker,
a Praça Municipal é Bayer, o ponto de encontro da aristocracia para jogar snooker
e beber whisky é no Yacht Clube da Bahia; surgia, também, a empresa de construção civil Odebrecht, de família de origem germânica. Com a transnacionalização
das empresas por vir, as origens seriam uma questão secundária diante das novas instalações periféricas. Enquanto o blecaute reverberava na cidade, os olhos
baianos privilegiados se encobriam de Ray-bans, como blecautes individualistas; ou miravam a nova realidade com suas Rolleiflex, como blecautes sobre o que
não se encontrava enquadrado. As bocas se enchiam de chiclete com banana para
aprender novos termos internacionais, as mãos assinavam com Parkers contratos do escambo de um colonialismo ideológico. E o blecaute era aderido até
aos nomes próprios, mas não sem as ambiguidades impróprias da escuridão.
Foi assim que em 1949, o cantor Blecaute fazia sucesso com a marchinha O
pedreiro Waldemar que “faz tanta casa e não tem casa pra morar”.
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