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Em seu último número dedicado ao acompanhamento dos debates e ativida-
des da pesquisa PRONEM (FAPESB/CNPq) “Laboratório Urbano: experiências 
metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea”, esta 
edição nº 14 da revista Redobra, preparada para ser lançada na ocasião do COR-
POCIDADE 4, desdobra questões já anunciadas no número anterior e, em parti-
cular, as articulações entre narração, memória e história como possibilidades de 
tensionar experiências metodológicas de apreensão da cidade. 

Para nos ajudar a pensar este número, tivemos a participação, como editor asso-
ciado, do historiador Washington Luis Lima Drummond, membro do grupo de 
pesquisa Laboratório Urbano e coordenador de atividades da pesquisa PRONEM, 
que nos propôs abordar, como fio condutor do número, a obra de Walter Benjamin, 
procurando algumas brechas na enorme produção editorial sobre o ensaísta alemão. 
Nesse sentido, optamos por publicar textos que investigassem o trabalho teórico de 
pensadores do ciclo de amizades de Benjamin ou de autores que exploram um cam-
po analítico próximo ao nosso autor, além de nossos próprios esforços em atualizar 
algumas ideias benjaminianas. Buscamos, também, contemplar práticas estéticas 
como a fotografia, o cinema, a poesia e o desenho, sobre as quais Benjamin devotou 
grande parte dos seus insights sobre os modernos e sobre a modernidade urbana. 

Para introduzir este tema a partir dos campos da filosofia e da literatura, a Redo-
bra nº 14 traz uma EnTREVISTA com uma das mais importantes pesquisado-
ras da obra de Walter Benjamin no Brasil, a professora de filosofia da PUC-SP e 
de teoria literária da Unicamp, Jeanne Marie Gagnebin, que respondeu as per-
guntas elaboradas sobre temas variados, como experiência, narração, história, 
memória, infância e cidades, propostas por Fabiana Dultra Britto e Paola Berens-
tein Jacques, a partir das reflexões da pesquisadora já publicadas sobretudo no 
livro de referência: História e narração em Walter Benjamin. 

A seção EnSAIOS, que já no título traz uma questão tão cara à Walter Benjamin – 
o “ensaio como forma”, como escreveu Adorno – , abrange contribuições vindas 
de diferentes campos e que usam diferentes formas ensaísticas (desenhos, textos, 
fotografias). Anotações sobre a Paris de Benjamin, desenhos de Washington Drum-
mond, faz alusão às anotações manuscritas feitas por Benjamin nos diferentes ca-
dernos que sobreviveram à guerra demonstrando sua singular forma de trabalho, 
que opera a partir de referências e citações bem distintas. As anotações, constela-
ções de diferentes ideias, em forma de desenhos de Drummond se referem ao tex-
to fundamental de Benjamin para os estudos sobre cidades: Paris, capital do século 
XIX. No texto História e dilaceramento, Vera Casa Nova e Alexandre Rodrigues da 
Costa abordam as relações entre o pensamento de Benjamin e o de Georges Batail-
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le, adentrando uma lacuna de alguns pesquisadores brasileiros que ainda ignoram 
as profícuas relações estabelecidas no seio do mítico Colégio de Sociologia. Benja-
min e Bataille, que viveram a experiência das duas guerras, sob os signos do tempo 
e da ruína, evocam a história como dilaceramento. Em Benjamin e Kracauer: algumas 
passagens, Danielle Corpas e Carlos Leal, traçam os caminhos cruzados desses dois 
importantes e pioneiros pesquisadores das manifestações da cultura urbana sob 
o impacto da produção de mercadorias em massa. Kracauer e Benjamin surgem, 
no artigo, elaborando seus temas e pesquisas em diálogo permanente e, sobretu-
do, muito próximos quanto à compreensão da produção teórica como combate ao 
conformismo. No texto Lobosimem na cidade: exceção soberana e demissão subjetiva, 
Fernando Ferraz refaz o caminho da melancolia na modernidade benjaminiana 
entre a acedia e a depressão contemporânea. Trazendo o famoso conceito de esta-
do de exceção, explorado por Agamben como leitimotiv contemporâneo, busca, ao 
lado da leitura benjaminiana da psicanalista Maria Rita Kehl, aproximar política e 
subjetividade. Teses sobre Walter Benjamin, do poeta Raimar Rastelly, cita o pensa-
mento benjaminiano na mais sutil das formas: a escrita. As frases curtas, o humor, 
a agudeza barroca estão espalhadas no minimalismo, e a paródia modernista se 
volta sobre o seu mais instigante intérprete. Para fechar esta seção de ensaios com 
imagens, em Rastros do flâneur, fotografias de Paola Berenstein Jacques, procura-
mos abarcar esse universo no qual Benjamin nos legou o importante e instigante 
ensaio: A pequena história da fotografia. As imagens atuais das passagens parisienses 
e de seu flâneur espectral – como as mercadorias que lhe cercam ou mesmo a pró-
pria arquitetura das passagens – cedem uma nebulosa visual ao ensaio benjami-
niano ao tempo em que acionam as fantasmagorias provocadas pelo contrapelo da 
escrita e do visual: como a técnica fotográfica evoca esses rastros da modernidade, 
tão bem retratada por Benjamin, que ainda habitam nosso imaginário?

A seção EXPERIÊnCIAS traz, em seu primeiro bloco, o resultado de um exercí-
cio de apreensão de Salvador, desenvolvido por parte dos integrantes da pesquisa 
PRONEM, como um processo de montagem de micronarrativas da experiência 
urbana soteropolitana até meados do século XX. Livremente inspirados no texto 
de Walter Benjamin – Paris, capital do século XIX – buscamos compreender  a mon-
tagem literária do texto benjaminiano e, a partir desta leitura engendrar diferen-
tes temporalidades históricas: as memórias de juventude do professor Pasqualino 
Romano Magnavita foram articuladas à pesquisa histórica, teórica e/ou documen-
tal feita por cada um dos dez autores, integrantes da pesquisa PRONEM, sobre os 
fatos narrados em entrevistas com o professor emérito, mas também a partir de 
reflexões críticas sobre o momento presente da cidade. Fabiana Dultra Britto nos 
apresenta o processo desse exercício experimental proposto dentro da pesquisa e, 
Salvador, cidade do século XX: a partir das memórias de Pasqualino Romano Magnavi-
ta – elaborado por Paola Berenstein Jacques, Washington Luis Lima Drummond, 
Felipe Caldas Batista, Milene Migliano, Osnildo Adão Wan-Dall Junior, Gustavo 
Chaves de França, Maria Isabel Costa Menezes da Rocha, Amine Portugal Barbuda, 
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Breno Silva e Lutero Pröscholdt Almeida, que também inclui um caderno de ima-
gens montado por Amine Portugal Barbuda atualizando desenhos de época de Pas-
qualino Romano Magnavita – conjunto que constitui um resultado transitório do 
profícuo exercício realizado pelo grupo. O segundo bloco da seção, traz quatro arti-
gos que apresentam uma tese de doutorado e três dissertações de mestrado defen-
didas por egressos do Laboratório Urbano ou integrantes da pesquisa PRONEM, 
respectivamente: O artefato cenográfico na invenção do cotidiano espetacularizado, de 
Eliezer Rolim; Dança e intervenção urbana: a contribuição do regime dos editais para 
a espetacularização da arte e da cidade contemporânea de Tiago Nogueira Ribeiro; 
Quando o pornô vai à cidade de João Soares Pena; e Narrativas urbanas literárias como 
apreensão e produção da cidade contemporânea: uma leitura do guia de ruas e mistérios 
da Bahia de todos os santos, de Osnildo Adão Wan-Dall Junior.

A seção DEBATES se inicia com um texto da pesquisadora entrevistada, Jeanne 
Marie Gagnebin, a partir de sua fala na 27ª Bienal de São Paulo. Como viver jun-
to? Uma comunidade de estrangeiros parte de um texto clássico de Georg Simmel, 
professor de Walter Benjamin, para nos colocar questões que ainda reverberam 
na cidade contemporânea como: a nostalgia comunitária, o distanciamento do 
“homem blasé”, o “lugar” da alteridade e o papel dos estrangeiros, dos nômades 
e demais errantes ou desviantes nas cidades. Benjamin retoma estas questões so-
bre a modernidade abordadas inicialmente por Simmel, tendo nas cidades seu 
principal “laboratório” de estudos da modernidade. Neste momento de moder-
nização urbana também surge o cinema e é exatamente esta relação entre cine-
ma e cidade que José Francisco Serafim busca desenvolver em A cidade no cinema 
documental dos anos 1920. Aprofundando a questão do cinema e, em particular, 
a questão da montagem a partir de imagens, em Horizonte distante: Warburg, Glau-
ber e a fabricação da história dos afetos, Ana Ligia Leite Aguiar, traz as formulações 
sobre uma historiografia imagética (ou historiografia das imagens) desenvolvidas 
por Benjamin e Warburg sob o impacto tanto das fotografias quanto do cinema. A 
iconologia do intervalo e as imagens dialéticas são duas possibilidades de investigar o 
tempo moderno da historiografia, desafiadas pelo imaginário das imagens repro-
dutíveis, desafio tomado como programa pelo cineasta Glauber Rocha.

Encerrando esta edição, na seção RESEnHA, o filósofo Rodrigo Araújo nos traz 
a resenha do livro Imagens de pensamento – Sobre o haxixe e outras drogas, de Wal-
ter Benjamin. O texto avança uma análise da obra, generosamente excedendo à 
simples resenha em direção a um estudo das concepções textuais benjaminianas.

Desejamos a todos que o nosso aprendizado prazeroso na elaboração deste nú-
mero, sobretudo ao buscar atualizar o trabalho de Walter Benjamin, também se 
estenda em sua leitura.

Fabiana Dultra Britto, 
Paola Berenstein Jacques e  

Washington Luis Lima Drummond





EnTREVISTA
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Graduada em Filosofia e Literatura, professora
de Filosofia Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo e de Teoria Literária da 
Universidade Estadual de Campinas

Jeanne Marie GaGnebin

reDObra
Fabiana Dultra 

Britto e Paola 
Berenstein Jacques

Esta entrevista foi realizada via e-mail. As sete perguntas enviadas pelas entre-
vistadoras foram agrupadas e respondidas pela autora em três partes distintas. 

I – ExpErIêncIa E transmIssão

1. Em seu livro História e narração em Walter Benjamin, ao tratar de história 

e narração, duas outras noções surgem também relacionadas, experiência 

e transmissão. Alguns autores contemporâneos, como Agamben, insis-

tem na questão da impossibilidade da experiência hoje. Não poderíamos 

pensar que a principal questão – ao invés de não ser mais possível fazer 

experiências – ainda seria, como em Benjamin, a sua dificuldade de trans-

missão? A necessidade de se buscar outras formas de narração, de se com-

partilhar experiências, de se escrever a história? 

2. Em Benjamin, a questão da experiência está relacionada à infância, mas 

também à grande cidade, a um tipo de experiência urbana moderna, seja 

de Berlim, seja de Paris, ou ainda nas várias outras cidades visitadas e co-

mentadas por Benjamin: Moscou, Weimar, Marselha, Nápoles... Estas ex-

periências, da infância e da cidade, estariam relacionadas entre si? E qual 

a importância destas para o pensamento do autor, em particular da expe-

riência da cidade na modernidade?

Devemos partir da distinção que vocês conhecem bem, entre Erfahrung 
e Erlebnis, que podemos traduzir, respectivamente, por experiência e vi-
vência ou experiência vivida. O primeiro conceito, Erfahrung, é o mais 
antigo; ele remete no seu núcleo etimológico (fahren, viajar, atravessar 
um país) às errâncias e provações de Ulisses, esse primeiro viajante de 
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nossa tradição ocidental. Aliás, as provações de Ulisses, em grego, seus sofrimen-
tos e suas vitórias, são ditas no radical grego “peiran” que, depois, passando pelo 
latim, dá nossa palavra “experiência”. Se a Odisseia pode ser dita o paradigma do 
caminhar da vida e do pensamento, ela também é o modelo de uma narração bem 
sucedida, aquela de Homero (mesmo que esta figura singular nem tivesse existi-
do enquanto tal) e, sobretudo, a do próprio Ulisses que conta suas aventuras, nos 
cantos centrais do poema, a seus anfitriões na ilha da Feácia. Essa cena demonstra 
não só a aptidão narrativa do herói, mas, também, a vontade, o desejo de ouvir 
histórias dos seus ouvintes. Eles preferem passar uma noite em branco a perder 
essas belas histórias. E Ulisses, por sua vez, aceita de bom grado postergar sua par-
tida para Ítaca e continuar narrando durante vários dias.

O que nos diz este episódio? Que a faculdade de contar e de ouvir histórias é in-
timamente ligada a uma temporalidade pré-capitalista, para dizê-lo de maneira 
sucinta. A evocação da produção ligada ao artesanato no ensaio O narrador, de 
Benjamin, não significa uma nostalgia retrógrada, mas assinala que o ritmo da 
narrativa tradicional, popular e transmitida pela épica, segue o ritmo de uma pro-
dução na qual a matéria trabalhada (madeira, pedra ou mesmo voz) impõe certos 
ritmos específicos.  Com o advento da industrialização e do capitalismo, o tempo 
da produção se torna um fator essencial da obtenção da mais-valia e, portanto, do 
lucro. Essa aceleração se torna universal, também em relação aos processos de nar-
ração, de escrita (Twitter!), de transmissão e de experiência: a vivência (um termo 
introduzido no fim do século XIX) designa uma experiência individual, não mais 
ancorada numa experiência coletiva, geralmente ligada a um presente fugidio, não 
mais ancorado numa tradição comum. Portanto, uma experiência vivida, certa-
mente real, mas evanescente e difícil de ser realmente transmitida como um bem 
comum. Aliás, quem ainda tem tempo para ouvir de maneira gratuita, pelo sim-
ples prazer de ouvir? Esse ritmo acelerado transforma a comunicação cotidiana e 
as formas artísticas de comunicação e de pensamento. Elas continuam existindo, 
mas são outras: ensaio efêmero, romance, filme, conto curto, videoclipe! E tam-
bém são menos duráveis porque seguem a lei das novidades mercadológicas. Nes-
se sentido, também duram menos na memória do público que são muito mais 
consumidores do que ouvintes pacientes e curiosos.

A vida na grande cidade potencializa esses efeitos de aceleração e de anonimato 
pela rapidez dos transportes, dos encontros, e pela aglutinação de pessoas em es-
paços apertados de trabalho e de moradia. Georg Simmel, de quem Benjamin foi 
aluno, descreve essas mudanças já no início do século XX, em Berlim. Benjamin 
percebe em Baudelaire a transformação necessária da lírica: o poeta não é mais um 
enviado dos deuses (tema da perda da auréola), mas um transeunte anônimo, que 
deve cuidar para não ser atropelado (tema do choque), que troca olhares apaixo-
nados com uma mulher que nunca mais virá (À une passante), que erra na cidade 
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grande e não descansa mais numa natureza que perdeu seu caráter idílico. Baude-
laire é um exemplo das dificuldades da lírica sob o capitalismo avançado, como 
o chama Benjamin, mas também de suas transformações possíveis, de um novo 
tipo de “beleza” ou de “arte”, portanto.

II – método, dEsvIo, montagEm, constElação

3. No trabalho sobre as Passagens, Benjamin aponta como método a montagem li-

terária, ele também sugere (nas teses) a ideia de constelação, ambas como um tipo 

de composição. Poderíamos dizer que, além de uma forma textual moderna, ou 

de composição literária, este tipo de “constelação” de ideias, este tipo de “mon-

tagem” seria uma forma de conhecimento como nos sugere o historiador da arte 

Georges Didi-Huberman (sobretudo a partir do Atlas Mnemosyne de Aby War-

burg)?  

4. Podemos relacionar o “método” benjaminiano à noção de “desvio” a partir de 

sua afirmação no prefácio da Origem do drama barroco alemão: “Método é desvio”. 

Poderíamos falar, então, em método desviante, labiríntico, ou ainda, errante, em 

Walter Benjamin? Poderíamos relacionar este “método” errante às experiências 

dos artistas e escritores surrealistas dos anos 1920 e 1930 (por exemplo, a rela-

ção da montagem do livro Rua de mão única com o livro O Camponês de Paris, de 

Aragon), ou seja, relacioná-lo ao “método” surrealista ou da “iluminação profana” 

como diz Benjamin, um tipo de paródia ao discurso sobre o método cartesiano?

Receio bastante tentar elaborar uma teoria do “método” em Walter Benjamin, 
como se ele propusesse uma nova epistemologia. O que ele, como outros pen-
sadores, tipo Deleuze, Adorno, os surrealistas, Didi-Huberman, Warburg etc, de 
fato ressaltam, é a insuficiência de métodos engessados para apreender buscas ar-
tísticas e, também, político-sociais. Há um uso engessado possível tanto de Des-
cartes quanto da dialética marxista. Em particular, quando se tenta “aplicar” uma 
teoria – ou um método – a fenômenos novos, singulares, que pedem a invenção 
de novos modos de vida e de novas formas de pensar. É sempre bom lembrar que 
o “objeto” concreto pede pela invenção conceitual e não que o “objeto” deve ser 
encaixado numa categoria preexistente.

A ideia de “desvio” no prefácio da Origem do drama barroco alemão, primeiramen-
te faz um trocadilho com a palavra “método”. Em grego, método quer dizer com 
(met) caminho (hodos).  E desvio, em alemão é umweg, um caminho (weg) que dá 
volta (prefixo um-). Benjamin simplesmente lembra que o caminho não é sempre 
reto e direto (como propunha Descartes quando se trata de adquirir certezas no 
conhecimento), mas que há outras formas de caminho e de caminhar, dependen-
do do projeto de busca e de investigação ou de “exposição”, como ele também diz. 
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Já o velho Platão falava na necessidade de uma “estrada longa”, na caminhada pen-
sante do diálogo quando o alvo da investigação era grande. Sem falar que se pode 
perder o alvo primeiro e encontrar outros ou se perder no labirinto!

Benjamin, certamente como Warburg, que conheço pouquíssimo, também ten-
tava pensar relações entre elementos artísticos e, igualmente, momentos da me-
mória, que não podem ser explicitadas por relações lineares de causa/efeito ou 
de anterioridade cronológica constitutiva. No campo das artes, a linearidade tem-
poral é um modelo muito limitado. Fala-se em influências, por exemplo, mas se 
sente a insuficiência dessa categoria. Benjamin lança mão de várias metáforas que 
permitem pensar essas relações de maneira mais livre e mutante. Assim, como 
as próprias práticas artísticas também o revelam, o sentido muda segundo a or-
dem de montagem dos diversos elementos, a constelação permite nomear um 
conjunto (como o faz a constelação com as estrelas) sem fixá-lo de maneira de-
finitiva. Certamente, essas metáforas, que permitem uma inventividade lúdica, 
participam das mesmas tentativas de estranhamento e de reorganização que pro-
puseram os surrealistas. Em termos emprestados a Bertold Brecht, tão importan-
te para Benjamin, trata-se sempre de Versuchsanordnungen, isto é, de “ordenações 
experimentais”, de uma série de exercícios (o conceito de exercício é essencial em 
Benjamin) que visam a uma nova apreensão e a uma transformação do “real”.

III – mEmórIa, hIstórIa, fIlosofIa E lItEratura

5. A senhora transita entre campos do conhecimento que nem sempre se frequen-

tam, como filosofia da história e teoria literária. Como podemos relacionar estes 

campos, em particular, em torno da questão da memória/esquecimento, e a partir 

dos autores lidos/traduzidos por Benjamin, como Baudelaire, Proust ou, ainda, 

Kafka? Como Benjamin, que parecia se colocar no limiar entre literatura e filoso-

fia, tensiona estes campos? 

6. Ainda sobre a questão da memória e da narração e, também, da relação destas 

com a filosofia, a história e a literatura, a senhora cita, em várias ocasiões, o traba-

lho de Paul Ricoeur. Quais seriam, em síntese, as maiores contribuições deste au-

tor para problematizar esta complexa relação entre memória, narração e história?  

7. No final do livro A memória, a história e o esquecimento, Ricoeur cita o famoso 

anjo da história (da tese em que Benjamin comenta o quadro Angelus Novus, de 

Klee) e se pergunta: “O que vem a ser, portanto, para nós, essa tempestade que 

tanto paralisa o anjo da história? Não seria, sob a figura hoje em dia contestada do 

progresso, a história que os homens fazem e que se abate sobre a história que os 

historiadores escrevem?” Como a senhora responderia a esta pergunta de Ricoeur 

(que parece buscar atualizar as teses sobre o conceito de história de Benjamin)? 
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Poderíamos relacionar esta ideia de Ricoeur às pesquisas de Michel de Certeau so-

bre a questão do cotidiano (e as práticas dos homens ordinários)?

Estamos, hoje, tão acostumados a taxinomias ditas acadêmicas que dividem alu-
nos e professores em alunos e professores e em disciplinas impermeáveis umas às 
outras que esquecemos a constituição histórica dessas separações. Constituição 
que também se deve a uma luta de poderes/saberes entre os detentores de tais 
saberes. Assim, um pouco mais de liberdade permite lembrar que o pensamento 
não precisa obedecer a essa compartimentação, como se ela fosse garantia de rigor. 
Isso não significa que se possa “misturar” tudo e que não haja territórios e proce-
dimentos específicos. Não nego as diferenças entre literatura, história e filosofia, 
mas tais diferenças devem, também, ajudar a pensar melhor os diversos aspectos e 
os diversos modos de aproximação de uma problemática comum. Por exemplo, da 
problemática da história, da narração e da memória. Ricoeur faz isso soberbamen-
te nos três volumes de Temps et Récit, nos quais escreve de maneira precisa sobre 
as diferenças entre discurso histórico, discurso literário e discurso filosófico para, 
finalmente, estudar a ligação específica de cada disciplina com a narratividade.

No fim dessa obra e no outro livro, A memória, a história e o esquecimento, Ricoeur 
retoma a questão da nossa relação ao passado. Sobretudo, ele se detém na relação 
de “dívida” ou de dever de não esquecimento (ele não gosta da expressão “dever 
de memória”, da qual se abusou na França) em relação aos mortos do passado, em 
particular às vítimas da violência e dos genocídios. Os exemplos de Ricoeur são 
ligados a discussões sobre a Shoah e, igualmente, sobre a Comissão de Verdade e 
de Justiça na África do Sul. Podemos, no Brasil de hoje, ter outros exemplos, como 
Benjamin, nas “teses”, também tinha em mente outras derrotas e outros massa-
cres. O que importa, na bela expressão de Michel de Certeau, é a questão comple-
xa da história como “ritual de sepultamento”, uma descrição muito próxima do 
desejo do anjo da famosa tese IX, que gostaria tanto de poder acordar os mortos. 
Trata-se de reconhecer os mortos, de nomeá-los e de lhes prestar homenagem 
ao enterrá-los de maneira digna – não preciso dizer o quanto a problemática dos 
“desaparecidos” no Brasil alude a essa tarefa. Simultaneamente, trata-se de poder, 
segundo Certeau, distinguir com clareza entre o domínio dos mortos e o domínio 
dos vivos, isto é, ajudar os vivos a não ficarem presos do medo ou da melancolia, 
mas a viver no presente. E a inventar o futuro.

Talvez possamos dizer, aproveitando algumas reflexões tanto de Ricoeur quanto 
de Benjamin, que, para isso, a literatura é de grande auxílio. Ela aponta para o futu-
ro, ela é “profética” (Benjamin) ou comparável a um “sismógrafo” (Ricoeur) que 
diz que a terra está por tremer. A filosofia (e certamente a história também), como 
o pássaro de Minerva, a coruja; olha mais para trás, no crepúsculo; ajuda a refletir 
sobre o dia que passou. Ambas são imprescindíveis.
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Introdução

Embora contemporâneos, Georges Bataille e Walter Benjamin apresentam simi-
laridades e diferenças de pensamentos. Cada um a seu modo tenta compreender 
a sociedade e o indivíduo. Bataille, no Colégio de Sociologia, investiga a natureza 
humana em todos os seus aspectos sintomáticos. Benjamin, por outro lado, no 
seu projeto das Arcades, almeja analisar, a partir do seu cotidiano, a cidade como 
uma fotografia das relações humanas e dos objetos circundantes. Assim como 
seus contemporâneos Roger Callois, René Girard e Karl Einstein, tanto Bataille 
quanto Benjamin têm uma preocupação marcante: a noção de tempo e sua relação 
com a história. 

O tempo como transformador das relações humanas e da percepção dos objetos 
que nos cercam é trabalhado por Bataille e Benjamin de uma forma crítica que foge 
ao senso comum, sobretudo pela visão que altera a linearidade. Prova disso é a 
forma como se constituem as obras desses dois filósofos. A concepção de ruína 
parece invadi-las a todo instante, como é o caso da obra Passagens, constituída de 
fragmentos, e a obra de Bataille, constituída de repetições, verbetes que vão con-
figurando um verdadeiro labirinto. Deve-se entrar nesse labirinto como um tra-
peiro (chiffonnier) que sabe que vai ficar perdido e sem saída, pois rastros e restos 
que se encontram não produzem um conhecimento uniforme e homogêneo, mas 
heterogêneo, capaz de colocar em questão a realidade histórica.
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Para Bataille, a história surge como contratempo, no sentido de que o não saber se 
constitui como forma de rever o passado através das contradições que constituem 
o presente. O interesse de Bataille pela história pode ser observado pela análise 
que faz do julgamento de Gilles de Rais. No julgamento desse assassino, Bataille 
vê a importância da questão da soberania e da violência. Em um primeiro momen-
to, a soberania não pode ser vista em seu valor individual, uma vez que ela é um 
anticonceito. Ela é o esfacelamento da noção de sujeito, da razão como sustentá-
culo da identidade. A preocupação de Bataille sobre a violência o levou a ver em 
Gilles de Rais elementos que estão de acordo com a noção de despesa – teoria que 
ele desenvolve em A parte maldita.

De Rais, figura que vive na transição da sociedade feudal para a sociedade capita-
lista, e educado para ser guerreiro, utiliza-se do poder de sua nobreza para práticas 
nas quais chacinava crianças e seus empregados. O que interessa a Bataille na figu-
ra de De Rais é a contradição que ele representa nesse momento histórico, pois 
essa figura vive em uma era voltada para a acumulação de riqueza, enquanto ele 
mesmo, não se subordinando a esse costume, volta-se para o dispêndio em seus 
rituais. De Rais é a parte oculta, aquilo que os economistas tendem a desprezar, 
mas que atrai o olhar de Bataille, pois para este o que realmente sustenta a econo-
mia, assim como a história, estaria não na acumulação de riquezas, mas no desper-
dício, o que foge a todo o pensamento racional: “não basta que as joias sejam belas 
e deslumbrantes, o que tornaria possível a substituição pelas falsas: o sacrifício de 
uma fortuna, à qual se preferiu um rio de diamantes, é necessário para a constitui-
ção do caráter fascinante desse rio”. (BATAILLE, 1975, p. 30) O desperdício seria 
a dilaceração, aquilo que abre a vida à luz dos excessos. Todos os fatos, até os mais 
insignificantes, se exaurem, ao romper com os limites destinados a cercear as ati-
vidades humanas. É nessa exaustação, nesse gasto desnecessário, que a existência 
se torna insubordinada, inútil e infinita.

tEmpo E ruÍna

A dinâmica do pensamento de Benjamin se orienta a contrapelo de uma história 
oficial, cronológica, e se realiza através do fragmento. Em suas teses, o tempo é 
suspenso. O conceito de imagem dialética é central em todo o seu discurso, ela é 
“um relâmpago que atravessa o horizonte do passado”. O conhecimento históri-
co só é possível no momento histórico. Mas esse conhecimento é sempre conhe-
cimento de um momento.

De acordo com Benjamin, o historiador deve constituir uma experiência com o 
passado. Em Experiência e pobreza, O narrador, Sobre Baudelaire, Sobre o conceito da 

história e O anjo da história, Benjamin coloca o tempo em uma relação crítica con-
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sigo mesmo. Não existe momento privilegiado, pois o tempo é ruína de si mes-
mo. O que definimos como marco temporal – o presente – nada mais é que uma 
ilusão construída como uma tentativa de dar ordem ao tempo, de submetê-lo 
às paixões humanas.

Uma das grandes dificuldades de abordagem do tempo em Benjamin é encon-
trar pontos de apoio para definir seu conceito de tempo. Existe um conceito de 
tempo em Benjamin? “Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele (o 
anjo) vê uma catástrofe única que acumula incansavelmente ruína sobre ruína”. 
Estaria Benjamin ecoando o narrador de Memórias do subsolo, de Dostoiévski, 
para o qual não existe utopia, já que a noção de progresso se sustentaria a partir 
do sofrimento e da destruição?

O angelus é impelido irresistivelmente para o futuro, ao qual ele dá as costas, 
enquanto amontoado de ruínas que diante dele cresce até o céu. É o que se cha-
ma progresso. Esse “amontoado de ruínas” é o obelisco sobre o qual Bataille 
se debruça em seu artigo L’Obelisque. É bom lembrar que esse obelisco já é uma 
ruína pelo fato de ter sido retirado de seu local de origem – o Egito –, mas é inte-
ressante observar que ele se torna ruína de uma ruína. É o que Bataille chamaria 
de reversão dos signos. Embora o obelisco, em um primeiro momento, tivesse 
sido concebido como uma forma de estabelecer limites do tempo e do espaço, 
na análise de Bataille ele não se cumpre como contingência dessa permanência, 
mas como um vazio que é ameaçado pela instabilidade. Em Benjamin, a histó-
ria é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, 
mas o preenchido de tempo do agora. Em Bataille, a reversão do signo é uma 
interpretação dos objetos que são aprisionados pela mobilidade de tempo. O 
obelisco, sendo ruína de ruína, não se apresenta mais como a guilhotina. Ele 
torna-se, assim, vazio, uma vez que, conforme Bataille, o tempo age como uma 
força centrífuga, excluindo esse objeto como memória coletiva:

Os lentos e obscuros movimentos da história tomam lugar aqui no coração e não na pe-
riferia do ser, eles representam a inexplicável luta de deus contra o tempo, o combate da 
soberania estabelecida contra a destrutiva e criativa loucura das coisas. Assim a história 
interminavelmente repete a resposta da pedra imutável ao mundo do rio e do fogo de He-
ráclito. (BATAILLE, 1970, p. 505)

Em Benjamin, história e memória vão de mãos dadas com a exploração do pas-
sado. A palavra chave, aqui, parece ser escavação: “quem procura aproximar-
se do seu próprio passado soterrado tem de se comportar como um homem 
que escava”. (BENJAMIN, 2004, p. 219) Aqui, devemos nos lembrar do caráter 
épico e rapsódico de memória (da recordação). Benjamin se aproxima de uma 
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vertente arqueológica da história, ou ainda, do que se pode chamar destruição 
e violência. Recuperar a memória, tentar salvar do esquecimento as ruínas e os 
escombros. Assim é que catástrofe, crise, decadência, fragmentos e ruínas vão 
traçar o rosto da modernidade. Em Sobre o conceito de história, pode-se notar que 
a expressão “escovar a história a contra-pelo”, que define a tarefa do historiador 
materialista, é um dos eixos do pensamento benjaminiano.

O olhar de Benjamin se volta para o passado como exigência da memória e da 
justiça. Dessa forma, é preciso elaborar um luto profundo, salvar os mortos do 
esquecimento. O pensamento de Benjamin surge das sombras (entre a cultura e 
a barbárie), mas ilumina conceitos como o de dialética, imagem crítica, materia-
lismo histórico e progresso. Tais noções ficam evidentes no anúncio da revista 
Angelus Novus: “a verdadeira destinação de uma revista é a de anunciar a expres-
são de sua época”. (BENJAMIN, 2012, p. 41)

Teria Bataille, em Documents, articulado uma concepção de história de maneira 
similar à de Benjamin? Em Bataille, observamos a história se tornar obliterada, 
ou seja, o tempo que se inscreve em sua obra se move contra a história oficial. 
Uma das chaves de interpretação da história passaria por um novo entendi-
mento da antropologia. Trata-se de uma história orgânica, no sentido de que 
a civilização não obedece a um centro organizador, mas se rearticularia a partir 
daquele que a observa. Daí a revista Documents se fundamentar em extratos vi-
suais, a partir dos quais o antropomorfismo é recusado em prol da desorganiza-
ção material e da heterogenia:

Documents não ilustra um conhecimento, ela crítica, ao contrário, todo valor axiomático, 
ela o constitui como dilapidado, porque ela se opõe à singularidade, à exceção, à regra 
cujo conhecimento seria colocado à prova pela exigência substancial de reencontrar a 
insubordinação material de seus próprios objetos. (DIDI-HUBERM AN, 1995, p. 38)

Se, de acordo com o verbete Informe, o universo se assemelha a uma aranha ou a 
um cuspe, a história também seria informe, sem etapas privilegiadas, não pen-
sada sob a forma teleológica, mas aberta, cega e sempre possibilitando a des-
construção. Conceber a história como um corpo cego é romper com a unifor-
midade, ou seja, instituir a heterogeneidade, em contraste com a continuidade, 
perseguida pelo discurso como ideal. A história é, assim, pensada como uma 
produtividade destrutiva, não no sentido do a se fazer, mas como informidade 
que faz escapar o sentido.

Para Bataille, o tempo não privilegia um determinado momento específico, 
pois ele é o próprio incognoscível, “aquilo viveríamos se não nos esforçásse-
mos em evitá-lo com falsas aparências de conhecimento”. (BATAILLE, 1992, 
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p. 146) A história, nessa concepção, não pode ser fixada no e pelo tem-
po, uma vez que ela se move, indefinida, pelo “gasto” de sentidos.

O uso somente funciona em um espaço dominado pela categoria de significado –
significado formulado. O que Bataille chama trabalho é de uma ordem diferente, 
um tom diferente. Ele indica todo aquele processo de repulsa ou sedução erguido 
pela palavra independente de seu significado. (HOLLIER, 1993, p. 64)

Documents é, portanto, uma revista de insubordinação que busca criar 
um vazio em torno dos significados sacralizados para destrui-los. 
Trata-se, sobretudo, de transgredir todos os conceitos, inclusive o da 
história. Nesse sentido, poderíamos arriscar a dizer que, para Batail-
le, a história é pensada em termos de cissiparidade, ou seja, múltiplas 
segmentações que, ao se espelharem, deformam umas às outras, de tal 
maneira que a repetição corrompe, como o câncer, as semelhanças e as 
simetrias. Daí o rompimento com a origem e o fim. Morte e vida se tor-
nam assim indiferenciadas.

O agora benjaminiano, no entanto, se encontra sob outra forma. Se-
gundo Benjamin, a perspectiva do infinito é aterrorizante: “Quando 
dois espelhos se refletem, Satanás prega sua peça preferida, abrindo 
aqui à sua maneira (como seu parceiro faz dos olhares dos amantes) a 
perspectiva do infinito”. (BENJAMIN, 2006, p. 580) A história deve 
se cumprir em um fim contestando a dialética. Para Bataille, não existe 
uma visão negativa do infinito, da repetição. A história é um labirin-
to. Seu dentro e seu fora se confundem. Estamos sempre no mesmo 
lugar e em um lugar diferente. O labirinto sem saída, para Benjamin 
,seria a angústia, o sentimento do beco sem saída, no qual ele se con-
sumiu. Angústia ou prazer. Dessa forma, o labirinto seria sinônimo de 
angústia, de espaço de insegurança, de desorientação para Benjamin, 
enquanto que para Bataille os passos dentro do labirinto se tornariam 
dança. Uma dança dionisíaca que é composta de embriaguez, capaz de 
fazer do vazio a contestação das formas.

Vazio que para Benjamin é preenchido pelos restos e rastros da histó-
ria – o inferno do mundo moderno –, uma vez que o agora se constitui 
sempre do mesmo. Se há algum traço que seja comum aos dois pen-
sadores, talvez seja o olhar que lançam para a anedota, que pode ser 
tanto o nonsense – o que Bataille privilegia como antídoto contra o pen-
samento racional; e, para Benjamin, a insurreição contra as construções 
da história oficial, já que a anedota afirma o agora.
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Homem ou cavalo, pouco importa, 
desde que o dorso seja aliviado do seu fardo.

W. Benjamin, Franz Kafka

Focar no “genuíno” oculto nos interstícios entre as crenças 
dogmatizadas sobre o mundo, estabelecendo assim a tradição 
das causas perdidas, dando nomes ao até agora inominado.

S. Kracauer, História: as últimas coisas antes das últimas

As afinidades entre Walter Benjamin e Siegfried Kracauer são matéria que só re-
centemente chamou atenção dos tantos interessados pelo pensamento benjami-
niano no Brasil. Presença frequente em bibliografias dos trabalhos mais díspares, 
a obra de Benjamin tem sido aqui objeto de abordagens que variam da perspec-
tiva materialista da Teoria Crítica – a qual insiste na centralidade que tem para a 
compreensão de suas ideias, a vinculação com o marxismo – a leituras que passam 

beNjamIN e Kracauer: 

algumas passagens
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ao largo de tal vínculo, celebrando no autor das teses Sobre o conceito de história 

apenas a originalidade na abordagem da esfera cultural. Talvez Kracauer tivesse 

tido recepção equivalente por aqui, não fosse o fato de sua obra ter permanecido 

à margem da difusão que alcançaram outros autores associados à chamada Escola 

de Frankfurt. Por décadas foi limitada a circulação de seus trabalhos. A influência 

que tinha o editor cultural do Frankfurter Zeitung nos meios intelectuais de lín-

gua alemã durante o entre-guerras caiu no esquecimento depois de sua imigração 

para os Estados Unidos, e mesmo o lançamento de O ornamento da massa em sua 

terra natal, em 1963, só se deu sob os auspícios do prestígio de Adorno. Apenas 

no início dos anos 1970 saiu uma reunião abrangente de escritos (Schriften, 8 v.), 

muitos até então publicados somente em periódicos. As obras completas (Werke 

in neun Bänden) só começaram a ser editadas em 2004, a partir do acervo reuni-

do no Deutsches Literaturarchiv Marbach. Hoje, embora a maioria dos livros de 

Kracauer já se encontre disponível em inglês, francês ou espanhol, um enorme 

número de textos permanece acessível apenas ao leitor de alemão, sobretudo cen-

tenas de notáveis artigos para jornais e revistas das décadas de 1920 e 1930. 

Do ponto de vista biográfico, as aproximações entre Walter Benjamin e Siegfried 

Kracauer são muitas: ambos de famílias judias de classe média, nascidos nos últi-

mos anos do século XIX (Kracauer em 1889, Benjamin em 1892), inscritos na-

quela geração da intelectualidade judaica da Europa Central cuja trajetória incluiu 

a correlação entre teologia e marxismo – aquela geração que Michael Löwy (1989, 

p. 10) identificou como de “vencidos da história”, que “aspiravam a um mundo 
radicalmente outro” e experimentaram a derrocada da utopia libertária. Ambos, por 

fim, submetidos ao trauma do exílio forçado pela ascenção do nazismo – Kracauer, 

com melhor sorte, conseguiu partir de Lisboa para Nova York, poucos meses de-

pois da morte de Benjamin em Portbou. Dos anos de exílio que compartilharam 

na França (meados dos anos 1930 a 1940), sobressai o interesse comum pela Paris 

do Segundo Império como matriz a partir da qual refletiram sobre as origens e 

contradições da modernidade – Benjamin, na Obra das passagens e no ensaio Paris 

capital do século XIX, e Kracauer, em Jacques Offenbach e a Paris de sua época, livro 

de 1937 que apresentou como “biografia da sociedade”.1 Também é digno de nota 

o entusiasmo com a obra recém-descoberta de Franz Kafka (mais um da “geração 

de vencidos da história”), à qual Kracauer dedicou resenhas logo que os primei-

ros livros foram editados por Max Brod, ainda nos anos 1920. Junto com o en-

saio de Benjamin Franz Kafka. A propósito do décimo aniversário de sua morte” 

(1934), os pequenos artigos sobre O processo (1925), O castelo (1926), Amerika 

(1927) e Durante a construção da muralha da China (1931) formam um conjunto 

que inaugurou rumos fundamentais para a recepção do originalíssimo escritor de 
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Praga. Embora Benjamin insista muito mais que Kracauer na dimensão teológica 
do mundo kafkiano, suas leituras convergem na valorização daquilo que, no fim 
do ensaio de 1931 (reproduzido em O ornamento da massa), Kracauer (2009, p. 
300) identifica como “aspiração não confirmada do lugar da liberdade”. Um in-
dício posterior dessa convergência é o fato de Kracauer ter finalizado o capítulo 
8 do livro que escrevia quando faleceu, em 1966, História: as últimas coisas antes 

das últimas, com citação do mesmo texto curto de Kafka que Benjamin transcreve 
no encerramento do ensaio de 1934 – aquele que apresenta a figura de Sancho 
Pança como “homem livre”. Para Benjamin (1994, p. 164), trata-se de “um dos 
textos mais perfeitos” do ficcionista, no qual Kafka finalmente encontra o segredo 
de uma verdadeira lei; para Kracauer (2009, p. 242), a definição da “memorável 
figura simples” de Sancho Pança como homem livre se reveste de caráter utópico: 
“Aponta para uma utopia do entre-meio – uma terra incógnita nos ocos entre as 
terras que conhecemos”.2

Mais uma série de pontos de identificação entre os dois autores se evidencia em 
resenhas que escreveram um sobre o outro. Os termos com que Benjamin elogia 
a atitude de Kracauer em Os empregados (1930) valem para seu próprio posicio-
namento, assim como espelham traços do pensamento de Kracauer muitos dos 
aspectos que ele ressalta na resenha dedicada a Origem do drama barroco alemão 

e Rua de mão única (publicada originalmente em 1928 e reproduzida em O orna-

mento da massa). Comentando o singular ensaio sobre a vida material e a mentali-
dade dos empregados de escritório e comércio que definiam a nova configuração 
de estratos baixos da classe média berlinense, Benjamin nota que Kracauer assume 
o “modelo do descontente”, agindo como um estraga-prazeres que desmascara a 
falsa consciência – não como marxista ortodoxo ou com pretensão de intelectual 
a liderar as massas, mas com penetração dialética em seu objeto capaz de “promo-
ver algo real e demonstrável, a saber: a politização da própria classe”, “influência 
indireta”, “a única que hoje se pode propor um autor revolucionário procedente 
da classe burguesa”. Isso também não se põe no horizonte de Benjamin no início 
da década de 1930? No parágrafo final da resenha, recorrendo à imagem baude-
laireana do trapeiro, que lhe era tão cara, Benjamin parece descrever a si mesmo, 
no exercício de coleta dos resíduos de uma história de degradação, aspirando à 
redenção utópica: 

[...] este autor se encontra aí, por fim, justificadamente como um solitário. Um descontente, 
não um líder. Não um fundador, mas um estraga-prazeres. E se quisermos imaginá-lo tal 
como é, na solidão de seu ofício e de sua obra, veremos um trapeiro que, na alvorada, junta 
com seu bastão os trapos discursivos e os farrapos linguísticos [...]. Um trapeiro, ao amanhe-
cer: na alvorada do dia da revolução. (BENJAMIN, 2008, p. 100-01)
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De modo equivalente, em Sobre os escritos de Walter Benjamin (1928) destacam-
se procedimentos que também são próprios de Kracauer: a “rara capacidade 
intuitiva” que inaugura caminhos originais para a análise das formas estéticas 
e históricas, a rejeição da generalização abstrata do pensamento abstrato tra-
dicional, em prol da reflexão que se volta para a “plenitude concreta dos ob-
jetos” (KRACAUER, 2009, p. 280-81) – ou, nos termos programáticos de O 

ornamento da massa (1927), para as “discretas manifestações de superfície” 
esclarecedoras do “lugar que uma época ocupa no processo histórico”. (KRA-
CAUER, 2009, p. 91) A isso se somam a atenção ao “campo do imperceptível”, 
o “cuidado especial em demonstrar que as questões grandes são pequenas, e as 
pequenas, grandes” (KRACAUER, 2009, p. 282), e a disposição para “retira[r] 
dos celeiros da vida vivida os significados ali depositados e que agora esperam 
aquele que saiba acolhê-los”. (KRACAUER, 2009, p. 285)

__

Buscaremos, aqui, explicitar nexos entre as perspectivas de Benjamin e Kracauer 
a respeito da (perda da) experiência do indivíduo nas sociedades modernas, con-
siderando, também, o vínculo problemático com as formas específicas de cultura 
que surgem aí. A singularidade desse vínculo foi central nos trabalhos de grande 
parte dos intelectuais  de esquerda do período da República de Weimar, tornan-
do-se um dos eixos norteadores da produção da Teoria Crítica em seu momento 
inaugural.

No célebre ensaio A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (1935-36), 
Benjamin (1994, p. 165) atenta para a dinâmica de transformação da esfera da 
cultura: “ Tendo em vista que a superestrutura se modifica mais lentamente que 
a base econômica, as mudanças ocorridas nas condições de produção precisaram 
mais de meio século para refletir-se em todos os setores da cultura”. A partir do 
momento em que a lógica de produção industrial incorpora a atividade cultural 
sob a égide do capital, cada desenvolvimento do processo cultural e comunicativo 
guarda em seu âmago uma contradição. Por um lado, implica uma ampliação da 
capacidade de produção e recepção de bens culturais e, por outro, uma degrada-
ção e instrumentalização desta produção, submetida ao fenômeno da alienação 
capitalista. A partir dessa premissa, podemos observar sucessivos movimentos 
de passagem da subordinação formal para a subordinação real. Em cada momento 
no qual se desenvolve o processo cultural sob a égide do capital, a subordinação 
evolui de uma apropriação do resultado desta atividade e avança em direção à pró-
pria gênese e morfologia do processo. O predomínio da técnica mecanizada como 
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elemento determinante da produção cultural irá inaugurar um novo tipo de sen-

sibilidade que se associa de maneira direta com as vivências de choque pelas quais 

os indivíduos são atravessados nas sociedades urbano-industriais. Com relação 

a isso, é importante notar que a apreensão da dimensão histórica das faculdades 

cognitivas e sensíveis do homem é central na argumentação de Walter Benjamin. 

Assim como as estruturas da sociedade se transformam ao longo do processo 

histórico, também as formas de experimentar, apreender e entender o mundo; 

em resumo, as formas de sensibilidade não são um dado humano a priori (como 

se supõe na filosofia de cunho idealista), mas se encontram em relação intrínseca 

(ainda que não linear) com a mutabilidade das estruturas sociais. Assim, a erosão 

das sociedades tradicionais, da sociabilidade pré-moderna; significou o fim não só 

de uma forma de organização social, mas de um regime de apreensão da realidade 

calcado na tradição e na capacidade de contar histórias. A vigência de valores uni-

versais, facilmente identificados por todos os membros de uma comunidade, e a 

possibilidade de compartilhar narrativas de cunho valorativo serão componentes 

essenciais da concepção benjaminiana de experiência (Erfahrung). Ou seja, para que 

o indivíduo tenha experiência, não basta que vivencie algo, é necessário que isso 

seja refletido e ganhe um significado para além do âmbito puramente individual. 

É justamente a impossibilidade dessa experiência comum que Benjamin identifica 

nos indivíduos modernos. A sociedade urbano-industrial, a vivência do choque, a 

hiperestimulação sensorial contribuem para a perda da experiência. E a cultura de 

massas, regida pela técnica, aparece como modalidade condensada dessa socieda-

de, que oferece aos indivíduos uma sequência infindável de estímulos e sensações, 

mas parece impedir que essas vivências se convertam em experiência.

A análise atenta das formas de expressão cultural específicas das sociedades mo-

dernas por uma perspectiva dialética nos aproxima do entendimento das singula-

ridades e plurivalências do momento da destruição da experiência, tal qual expres-

so em Experiência e pobreza (1933). Nesse ensaio, observamos Walter Benjamin 

preocupado com a possibilidade de compreender a dialética entre a destruição da 

experiência – já anunciada pelo predomínio da tecnologia inumana e destrutiva 

da Primeira Guerra Mundial e o total assujeitamento dos homens frente ao fun-

cionamento da sociedade na crise de 1929 – e a persistência de uma perspectiva 

de emancipação. Benjamin indica que, mais do que uma reverência nostálgica ao 

que foi a “experiência”, é necessário partir daquilo que ela está sendo – ou seja, 

seu vazio. O vazio, ou a ausência de qualquer experiência, tomado como ponto de 

partida de um movimento, talvez seja o insight mais instigante desse ensaio. Isso 

porque ele nos leva a um questionamento da própria noção de “vazio”. Se, inicial-
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mente, tendemos a tomá-lo como absoluta ausência, o nada enquanto negação do 

ser, Benjamin irá dialetizar essa compreensão. Nessa dialética, onde diversos mo-

mentos de um mesmo fenômeno se sobrepõem, ocorre o encontro entre a expe-

riência, sua perda e sua superação. O vazio, assim, é interpretado, também, como 

impulso inicial constitutivo do projeto estético das vanguardas modernistas e do 

esforço de reconstrução de identidades políticas emancipatórias. Seria um ponto 

não de paralisia, mas de recomeço. Recomeço, porém, que, se parte de um vazio, 

não o toma como perda absoluta, mas como a ausência de algo que foi; algo que, na 

medida em que não é mais, faz sentir sua ausência em uma solicitação de recomeço.

Essa tentativa de reconstrução da experiência está em consonância com a aspira-

ção à redenção da “história contada a partir da perspectiva dos vencidos” que en-

contramos nas teses Sobre o conceito de história (1940). A vinculação entre sujeito e 

objeto constitutivo do fenômeno da experiência seria o polo oposto da contradi-

ção da destruição do sujeito pela necessidade absoluta. Partindo dessa correlação 

existente entre Sobre o conceito de história e Experiência e pobreza pode-se pensar a 

vinculação entre uma temporalidade específica e a noção de práxis como elemen-

to constitutivo de uma filosofia da história; pode-se pensar a possibilidade de uma 

filosofia da história em que, conforme a quinta tese de Benjamin, “A verdadeira 

imagem do passado passa célere e furtiva. É somente como imagem que lampeja 

justamente no instante de sua recognoscibilidade, para nunca mais ser vista, que 

o passado tem de ser capturado”. (BENJAMIN, 1940 apud LÖWY, 2005, p. 62) 

A compreensão da história como resultado de uma sequência de determinantes 

unidimensionais que se sucedem linearmente, característica do positivismo, seria 

desestabilizada pelas contradições em aberto que emanam do passado e continu-

am, lampejantes, no presente. Assim, se o  presente que observamos seria, a prin-

cípio, expressão do polo dominante da contradição, “da história contada a partir 

da perspectiva dos vencedores”, ele contém também, como tensão e abertura, 

tudo aquilo que poderia ter sido e que não foi, todos os esforços emancipatórios 

do passado. Daí a possibilidade de uma leitura da história a contrapelo, como es-

forço de construção de uma redenção futura.

Esses dois eixos centrais conjugados na reflexão benjaminiana dos anos 1930 

(proposição de perspectiva emancipatória para relato da história e para lidar com 

a perda da experiência) encontram paralelo no pensamento de Siegfried Kracauer. 

Este trabalha com a cultura de massas como, ao mesmo tempo, expressão e parte 

constitutiva de um problema teórico e prático a ser encarado dialeticamente, não 

contornado com a abstratividade, com expedientes do pensamento abstrato tra-

dicional. Quando se dedica a refletir sobre “discretas manifestações de superfície” 
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específicas – como as coreografias que faziam sucesso na Alemanha dos anos 1920, 
ou a cultura da Paris de Offenbach, ou os gestos e expressões de pequenos em-
pregados, sindicalistas e empresários de Berlim na virada para a década de 1930; 
ou as cenas do cotidiano metropolitano das décadas de 1920 e 1930 flagradas em 
textos curtos, miniaturas urbanas posteriormente coligidas em Ruas em Berlim e 

noutras partes (1964) –, Kracauer põe em prática uma visão da história que enfa-
tiza a dialética entre o tipo de racionalização próprio das sociedades capitalistas 
(ratio) e o caráter “ornamental” de sua cultura. Daí o alcance de um ensaio como  
O ornamento da massa: partindo da observação de fenômenos banais (os “com-
plexos indissolúveis de garotas” geometricamente organizadas em espetáculos de 
dança, com a mesma precisão matemática com que se organizam apresentações de 
grandes grupos em estádios), alia originalidade teórica propositiva para a crítica 
cultural à acuidade na percepção de direcionamentos do processo histórico.

A estrutura do ornamento da massa reflete aquela estrutura de toda a situação contem-
porânea. Visto que o princípio do processo de produção capitalista não se originou puramente da 
natureza, deve destruir os organismos naturais que representam um instrumento ou uma 
resistência. Comunidade popular e personalidade se dissolvem quando o que se exige é a 
calculabilidade; tão-somente como partícula da massa é que o indivíduo pode, sem atrito, 
escalar tabelas e servir máquinas. [...] O ornamento da massa é o reflexo estético da racio-
nalidade aspirada pelo sistema econômico dominante. 

[...] o prazer estético nos movimentos ornamentais da massa é legítimo. Na verdade, eles per-
tencem às raras criações da época que dão forma a um material já existente. A massa orga-
nizada nesses movimentos vem das fábricas e dos escritórios; o princípio formal, segundo 
o qual é moldada, determina-a também na realidade. [...]

Claro que a ratio do sistema econômico capitalista não é a própria razão, mas sim uma 
razão turva. [...] o núcleo de debilidade do capitalismo: ele não racionaliza muito, mas muito 
pouco. (KRACAUER, 2009, p. 94-97, grifos do autor)

Note-se que a alusão a valores como “comunidade popular” e “personalidade”  
não constitui índice de atitude nostálgica; aspiração a um retorno a modos de 
sociabilidade pré-modernos. Nesse, como em outros escritos da mesma época, 
Kracauer confronta setores da intelectualidade alemã que se recusavam a admi-
tir a transformação do sistema cultural burguês em curso na sociedade de massas 
como fato consumado a desafiar o pensamento crítico:

Os intelectualmente privilegiados que, sem que o queiram de fato reconhecer, são um apên-
dice do sistema econômico dominante, ainda não perceberam o ornamento da massa como 
signo deste sistema. Eles negam este fenômeno para continuar a edificar-se nas exposições 
de arte que permaneceram intocadas pela realidade que está presente no modelo do está-
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dio. A massa que adota espontaneamente este modelo é superior àqueles que o desprezam, 
quando ela reconhece de modo claro os fatos em estado bruto. [...] O processo da história 
consiste em atravessar o ornamento da massa e não consente voltar para trás. (KRA-
CAUER, 2009, p. 101-103)

A visão da história disposta a enfrentar o problema que, em termos benjaminia-
nos, é o da dissolução da experiência nas sociedades modernas vai se constituindo 
no pensamento de Siegfried Kracauer desde o início dos anos 1920. Nesse sen-
tido, um notável ponto de chegada é o ensaio A viagem e a dança (1925), não por 
acaso também incluído na coletânea de 1963. Assim como em O ornamento da 

massa, o crítico parte de fenômenos vulgares, que em pouco tempo haviam se 
convertido em padrões, para elucidar o modus operandi e as decorrências para o 
indivíduo, do problemático tipo de racionalização próprio do capitalismo. Com 
uma arguta comparação das novas formas de dança que encontrava nos cabarés 
e da nova tipologia que as viagens assumiram no início do século XX (graças ao 
incremento técnico dos meios de transportes e à sistematização das viagens de 
turismo e negócios), identifica um significado para a relação dos indivíduos com 
as categorias de espaço e tempo. A partir do momento em que a dimensão “trans-
cendental” do sujeito é perdida nas formas de racionalização secularizantes que 
marcam a modernidade, a viagem e a dança deixam de ser “acontecimentos” no 
“espaço” e no “tempo” para serem a transmutação das próprias categorias “espa-
ço” e “tempo” em “acontecimentos”. 

O escopo da viagem moderna não corresponde ao escopo da alma, mas à busca pura e 
simples de um novo lugar, não de uma paisagem específica, mas muito mais da estranheza 
de seu rosto. [...] A ênfase recai sobre o desligamento enquanto tal que a viagem oferece e 
não sobre o interesse que se procura neste ou noutro lugar; sua significação repousa no fato 
de permitir o consumo do five o’clock-tea num lugar casualmente menos habitual do que no 
espaço dos negócios cotidianos.

[...]

Se a viagem reduziu-se a uma pura vivência do espaço, a dança transformou-se em um es-
candir do tempo. [...] A dança da sociedade moderna, alienada da trama de convenções que 
rege as camadas médias, tende a representar pura e simplesmente o ritmo; a dança já não 
mais exprime os conteúdos determinados no tempo, o tempo tornou-se o verdadeiro conte-
údo da dança. Se, nos seus inícios, a dança era um ato de culto, hoje é um culto do movimen-
to; se anteriormente o ritmo era uma declaração psicoerótica, hoje o ritmo satisfaz a si mes-
mo, cancelando em si todo significado. (KRACAUER, 2009, p. 81- 83, grifo do autor)

Paradoxalmente, ao mesmo tempo que os padrões de viagem e dança expressam o 
avassalador domínio da racionalização abstrativa sobre as mais diversas instâncias 
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da vida, resta neles, também, algo de uma resistência dos indivíduos em 
relação a esse processo, ou pelo menos um resíduo de aspiração a uma di-
mensão da vida que é negada na dinâmica contemporânea. Para Kracauer 
(2009, p. 84, grifo do autor), “[o] homem real, que não renunciou a se 
tornar uma simples figura de um funcionamento mecanizado, se opõe 
à dissolução no espaço e no tempo”. Segundo Kracauer (2009), o que a 
modernidade coloca em xeque é a possibilidade de interação entre per-
cepção fenomênica subjetiva e dimensão transcendente (“aquela dupla 
existência constitutiva da realidade”), dado o predomínio de uma ratio 
que prima pela abstração generalizante. A viagem e a dança expressariam 
uma espécie de revolta da natureza, que ganha forma no processo da prá-
xis, na medida em que funcionam como vivências vicárias em relação a 
expectativas de experiências plenas, efetivamente satisfatórias. 

Os homens civilizados, por assim dizer, encontram hoje na viagem e na dança 
um substituto para aquela esfera que os nega. Como são prisioneiros do sistema de 
coordenadas espaciotemporais e não podem se colocar além das formas de con-
templação da contemplação das formas, o mais-além torna-se em parte para eles 
apenas uma mudança de sua posição no espaço e no tempo. Para assegurar seu 
direito de cidadania nos dois mundos eles, reduzidos a pontos no espaço e no tem-
po, devem encontrar-se alternativamente neste e naquele lugar e mover-se ora 
com esta ora com aquela velocidade. A viagem e a dança adquiriram um signifi-
cado teológico para as figuras presas nas garras da mecanização, são possibilidades 
essenciais de viver, mesmo que de maneira imprópria, aquela dupla existência 
constitutiva da realidade. [...] O que se espera e o que se retém da viagem e da 
dança: a liberação da gravidade terrestre, a possibilidade de uma relação estética em 
relação à fadiga organizada – o que corresponde a uma elevação além do efêmero 
e limitado [...]. O mais aquém equivale para eles à atividade corrente do escritório, 
compreende apenas o achatamento cotidiano no espaço e no tempo [...]. E quan-
do nos intervalos refutam sua fixidex espaciotemporal, lhes parece que o mais 
aquém já lhes conduz ao mais-além, pois lhes falta a palavra para isso. (KRA-
CAUER, 2009, p. 87-88, grifos do autor)

São de uma atualidade pungente essas frases de 1925. É tremendamente 
atual e necessária a disposição crítica comum a Walter Benjamin e a Sie-
gfried Kracauer para interpretar, a contrapelo, a supressão efetuada pela 
generalização da ratio moderna; para reconhecer, em seus resultados, re-
síduos de verve para a emancipação; para instigar perspectivas que façam 
frente à “fadiga organizada” que predispõe aos diversos modos de con-
formismo vigentes na época deles e na nossa. 
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1 Sobre as relações entre tais traba-
lhos de Benjamin e Kracauer, ver 
Machado (2006) e Agard (2010, 
p. 205-12). Ver também Vedda 
(2011).

2 Sobre a recepção de Kafka por 
Kracauer, ver Salinas (2010, p. 199-
211).
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1. 

Michel Löwy, em livro recente (2005), percorreu um trajeto entre os principais 
textos de Benjamin desde Origem do drama barroco alemão (1925-1984) até as 
teses Sobre o conceito da história (1940-1989) em busca, entre outras questões, 
da ligação entre melancolia e fatalismo que pode auxiliar-nos na leitura da rela-
ção entre depressão e a “demissão subjetiva” em Lacan. 

Apesar de, em alguns momentos da obra, Benjamin associar um elemento de 
genialidade ou inspiração à melancolia, como o faz na sua leitura de Baudelaire, 
o autor, em Origem do drama barroco alemão, considera estar presente na acedia 

melancólica um sentimento de mundo vazio.1 Nesse texto, como de resto no 
geral, o autor leva em consideração as condições sociais em que sua análise do 
barroco se engasta: a inédita mobilidade social barroca predecessora do Esta-
do moderno. Para Benjamin, o personagem central dessa mobilidade social é o 
cortesão. Como a ascensão dos cortesãos dependia da vontade do monarca, aos 
olhos de Benjamin, essa relação de dependência levaria a uma ideia de fatalis-
mo, origem da acedia, da “indolência do coração” do melancólico. O cortesão 
viveria em uma eterna dependência das graças do soberano; sua infidelidade aos 
homens corresponde à  sua fidelidade aos objetos e imagens da soberania e dos 
vencedores. 

o lobISomem Na cIdade: 
exceção soberana e 
demissão subjetiva
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Não se pode imaginar nada mais inconstante do que o cortesão [...] no drama barroco. A 
traição é seu elemento. [...] Coroa, púrpura e cetro são em última instância os adereços cê-
nicos no sentido do drama de destino, e encarnam um Fatum a que se submete em primeiro 
lugar o cortesão, áugure deste fado. Sua deslealdade para com os homens corresponde a 
uma lealdade, impregnada de devoção contemplativa, para com esses objetos. (BENJA-
MIN, 1984, p. 178)

Quinze anos depois, nas teses Sobre o conceito da história, sua crítica se dirige ao 
historicismo na figura do historiador Fustel de Coulange, associando a história 
dos vencedores ao triunfo inevitável do Bem. Tal visão anula, aos olhos de Ben-
jamin, qualquer possibilidade ou mesmo tentativa de transformação do estado 
vigente da vida social. Se as formas de dominação; o triunfo dos vencedores de 
turno representa o triunfo do Bem, o que esperar do futuro? Se há um fatalismo 
no triunfo do Bem que sustenta um conformismo, esse mecanismo se dá pela 
“identificação afetiva” dos perdedores com os vencedores. Para Khel (2009, p. 
84), e, aqui, seguimo-la de perto, poderíamos relacionar a “identificação afeti-
va” à “covardia moral apontada por Lacan, encontramos aqui as condições da 
demissão subjetiva daquele que abre mão da sua via para tentar se colocar do 
lado do Bem do Outro.” Para Benjamin, a origem do fatalismo melancólico é a 
“indolência do coração, a acedia, que hesita em apoderar-se da imagem histórica 
que lampeja fulgaz”. Quem se beneficiaria do fatalismo historicista? “A identi-
ficação afetiva com os vencedores ocorre, sempre, em benefício dos vencedores 
de turno”. (BENJAMIN, 1989, tese VII)

No seu comentário à tese VII, Löwy (2005, p. 71, grifos do autor) diz o seguinte:

A origem da empatia que se identifica com o cortejo dos dominadores encontra-se, segun-
do Benjamin, na acedia, termo latino que designa a indolência do coração, a melancolia. 
Por quê? [...] A tese VII não explica de maneira alguma, mas é possível encontrar a chave 
do problema em Origem do drama barroco alemão (1925): a acedia é o sentimento melancólico 
da todo-poderosa fatalidade, que priva as atividades humanas de qualquer valor. Conse-
quentemente, ela leva a uma submissão total à ordem das coisas existentes. Enquanto me-
ditação profunda e melancólica, ela se sente atraída pela majestade solene do cortejo dos 
poderosos. O melancólico, por excelência, dominado pela indolência do coração – acedia – é 
o cortesão. A traição lhe é habitual porque sua submissão ao destino o faz sempre se juntar 
ao campo do vencedor.

A leitura lacaniana que Khel (2009, p. 84) faz dessa passagem nos parece opor-
tuna. Na identificação afetiva com os vencedores, a autora encontra a relação en-
tre melancolia e (auto) traição que

[...] estaria na origem da culpa depressiva daquele que “cede a seu desejo”. A disposição 
fatalista a colocar-se sempre a favor dos “vendedores de turno”, identificados a partir do 
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artifício historicista como se fossem os detentores do Bem, leva o sujeito a “trair a própria 
via”, traição, análoga àquela que Lacan projeta na origem da culpa depressiva. 

O “Outro”, na teoria lacaniana, diz respeito à dimensão simbólica que está na 
origem da divisão do sujeito. A dimensão simbólica se relaciona com a existên-
cia da linguagem que determina e antecede a existência do sujeito. O campo sim-
bólico é sustentado pelas representações imaginárias: o imaginário sustenta o 
simbólico e a Lei que ele determina. As representações imaginárias contingentes 
e dependentes da vida em cultura dão forma à Lei simbólica em cada uma das 
variadas situações culturais. A mãe e o pai que apresentam ao infans a linguagem, 
formam as primeiras representações imaginárias do “Outro”. Após a travessia 
do Édipo, são substituídas, no espaço público, por algumas figuras de autori-
dade: o professor, o líder político, o monarca, Deus, o parceiro amoroso etc., ao 
qual o sujeito dirige a pergunta: o que deseja de mim?

O que chamo de ceder a seu desejo, diz Lacan, acompanha-se sempre, no destino do sujeito, 
[...] de alguma traição. Algo se desenrola em torno da traição, quando se tolera, quando, 
impelido pela idéia do bem – quero dizer do bem daquele que traiu –, se cede a ponto de 
diminuir suas próprias pretensões e dizer-se.  – Pois bem, já que é assim, renunciemos a 
nossa perspectiva [...]. Aqui, vocês podem estar certos de que se reencontra a estrutura que 
se chama ceder de seu desejo. (LACAN, 1988, p. 384-385, grifo do autor)

O sujeito que trai a si mesmo, trai sempre na tentativa de responder a um ideal 
de Bem – um ideal do Estado, da Soberania? – que coloca o bem do outro à fren-
te do bem do sujeito, “[...] pois, se é preciso fazer as coisas pelo bem, na prática 
deve-se deveras sempre perguntar pelo bem de quem?” (LACAN, 1988, p. 383) 
Deixemos por ora esse argumento lacaniano, ele terá sua serventia a frente. 

2.

A tradição dos oprimidos nos ensina que o “estado de exceção” no qual vivemos é a regra. 
Precisamos chegar a um conceito de história que dê conta disso. Então surgirá diante de nós 
nossa tarefa, a de instaurar o real estado de exceção; graças a isso, nossa posição na luta 
contra o fascismo tornar-se-á melhor. A chance deste consiste, não por último, em que seus 
adversários o afrontem em nome do progresso como se esse fosse uma norma histórica. – 
O espanto em constatar que os acontecimentos que vivemos “ainda” sejam possíveis no 
século XX não é nenhum espanto filosófico. Ele não está no início de um conhecimento, a 
menos que seja o de mostrar que a representação da história donde provém aquele espanto 

é insustentável. (BENJAMIN, 1989, tese VII)

Na tese VIII, novamente Benjamin confronta duas concepções de história e suas 
implicações práticas: de um lado, a concepção progressista de história para a 
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qual o progresso histórico em direção a mais liberdade, mais democracia e paz é a 

norma; e de outro, aquela que vê a norma, a regra da história, levando à opressão, 

à barbárie, à violência dos vencedores de turno. Tal como dito na célebre passa-

gem da tese VII: “Nunca há um documento da cultura que não seja, ao mesmo 

tempo, um documento da barbárie”. Cada uma das concepções interpreta o fas-

cismo de forma diametralmente oposta. A primeira trata-o como uma exceção 

à regra do progresso, algo inexplicável, um lapso no progresso da humanidade: 

“Como isso foi possível?” Para a segunda, trata-se de um capítulo recente e mais 

brutal do “estado de exceção permanente” que é a história de violência e opres-

são de classe. 

Aqui não há dúvidas, Benjamin está influenciado pelas ideias de Carl Schmitt 

em Politische Teologie (Teologia Política) (1922), na qual o autor aproxima sobe-

rania e exceção. Encontra-se esse tema em Origem do drama barroco. Após ci-

tar Schmitt, Benjamin escreve: “No estado de exceção, quando ocasionado pela 

guerra, pela revolução ou por outras catástrofes, o príncipe reinante é imediata-

mente designado a exercer o poder ditatorial”,  e logo em seguida acrescenta: “A 

teoria da soberania, para a qual o caso de exceção, ao desenvolver instâncias de 

ditadura, torna-se exemplar, quase obriga que a imagem do soberano se realize 

no sentido do tirano.”(BENJAMIN apud LÖWY, 2005, p. 84-85) Certamente, 

essas observações dos anos 1920 estavam em seu espírito quando da escritura 

das teses Sobre o conceito da história. Para Benjamin, o fascismo se alimenta da in-

compreensão que seus adversários têm em relação a ele, iludidos que estão com 

a ideologia do progresso, e, claro, os tais adversários outros não são que a própria 

“esquerda”. Para Löwy, dois exemplos explicariam tal equívoco de interpretação 

sobre o fascismo. Para a social-democracia, o fascismo seria uma espécie de resto 

do passado, anacrônico e pré-moderno, que tocaria o inexplicável em uma so-

ciedade moderna industrializada como a Alemanha. Para o movimento comu-

nista, seria algo efêmero que seria brevemente varrido do horizonte pelas forças 

operárias progressistas ancoradas no Partido Comunista Alemão (KPD). 

Benjamin, ao contrário, está muito cônscio da modernidade do fascismo e sua 

relação íntima com a sociedade industrial/capitalista contemporânea. “Daí, sua 

crítica àqueles – os mesmos – que se espantam com o fato de que o fascismo ‘ain-

da’ seja possível no século XX, cegos pela ilusão de que o progresso científico, 

industrial e técnico seja incompatível com a barbárie social e política.” (LÖWY, 

2005, p. 85) Somente uma concepção sem ilusões progressistas poderia ler o 

fascismo de forma coerente e, aos olhos de Benjamin, melhorar nossa posição 

na luta antifascista. 
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3. 

Possivelmente influenciado por Benjamin, Agamben se interessará por Carl 
Schmitt e, refletindo sobre o que denominou de o “paradoxo da soberania”, 
enuncia-o assim: “o soberano está, ao mesmo tempo, dentro e fora do orde-
namento jurídico”. Segundo Carl Schmitt, o soberano é aquele que pode pro-
clamar o estado de exceção e suspender a validade do ordenamento, então “ele 
permanece fora do ordenamento jurídico e, todavia, pertence a este, porque cabe 
a ele decidir se a constituição in toto possa ser suspensa”. Para Agamben, algo de 
não trivial se passa aí. O soberano, tendo o poder de suspender a lei, coloca-se 
“legalmente” fora dela. Em outras palavras: “Eu, o soberano, que estou fora da 
lei, declaro que não há um fora da lei”, ou em outra formulação: “a lei está fora 
dela mesma”. (AGAMBEN, 2010, p. 22) 

Em uma passagem de Homo sacer, Agamben (2010, p. 30) se depara com a teoria 
dos conjuntos a qual distingue pertencimento e inclusão. “ Tem-se uma inclusão 
quando um termo é parte de um conjunto [...]. Mas um termo pode pertencer a 
um conjunto sem estar incluído nele [...] ou vice-versa, estar nele incluído sem 
pertencer a ele”. Em O ser e o evento (1996), Badiou partiu dessa distinção para 
traduzi-la em termos políticos, associando os termos pertencimento à apresen-
tação e inclusão à representação.

Dir-se-á assim que um termo pertence a uma situação se ele é apresentado e contado como 
unidade nesta situação (em termos políticos, os indivíduos singulares enquanto pertencem 
a uma sociedade). Dir-se-á, por sua vez, que um termo está incluído em uma situação se 
é representado na metaestrutura (o Estado) em que a estrutura da situação é por sua vez 
contada como unidade (os indivíduos, enquanto recodificados pelo Estado em classes, por 
exemplo, como “eleitores). (AGAMBEN, 2010, p. 30-31)

Badiou define como “normal” um elemento que seja ao mesmo tempo apresen-
tado e representado (pertence e está incluído). Como “excrescência”, um ele-
mento que esteja representado, mas não apresentado (está incluído em deter-
minada situação sem pertencer a ela). Por fim, como “singular” aquele elemento 
que está apresentado, mas não representado (pertence sem estar incluído).

Pois bem, questiona Agamben: Como ficaria a exceção nesse esquema? Em prin-
cípio, se encaixaria no terceiro caso, isto é, a exceção seria uma forma de per-
tencimento sem estar incluído. E, assim, o é, do ponto de vista de Badiou. Mas, 
escreve Agamben (2010, p.31): “o que define o caráter da pretensão soberana é 
precisamente que ela se aplica à exceção desaplicando-se, que ela inclui aquilo 
que está fora dela. A exceção soberana é, então, a figura em que a singularidade é 
representada como tal, ou seja, enquanto irrepresentável.” A exceção se confi-
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guraria como a singularidade como tal: uma representação irrepresentável. No 
esquema de Badiou, argumenta Agamben (2010, p. 31), ela introduziria um 
quarto caso:

[...] um limiar de indiferença entre excrescência (representação sem apresentação) e sin-
gularidade (apresentação sem representação), algo como uma inclusão do pertencimento 
mesmo. Ela é aquilo que não pode ser incluído no todo ao qual pertence e não pode perten-
cer ao conjunto no qual está desde sempre incluído. O que emerge nesta figura-limite é a 
crise radical de toda possibilidade de distinguir com clareza entre pertencimento e inclusão, 
entre o que está fora e o que está dentro, entre exceção e norma. 

Todo o esforço de Agamben é o de demonstrar que a exceção é a forma originária 
do direito. Já sugerimos que, para Schmitt, a soberania se apresenta na forma de 
uma decisão sobre a exceção. Mas nos alerta Agamben: “A decisão não é aqui a 
expressão da vontade de um sujeito hierarquicamente superior a qualquer ou-
tro, mas a inscrição no corpo do nómos, da exterioridade que o anima e lhe dá 
sentido” ou, em outras palavras, é a exterioridade da lei que dá sentido à lei, ou, 
na formulação acima: “a lei está fora dela mesma”, a exceção é a forma originária 
do direito, ou ainda, a exceção é a regra permanente. O soberano não decide en-
tre o lícito e o ilícito, mas faz muito mais do que isso, ele decide a implicação ori-
ginária do ser vivente na esfera do direito de que a lei necessita. “O direito tem 
caráter normativo, [...] não porque comanda e prescreve, mas enquanto deve, 
antes de mais nada, criar o âmbito da própria referência na vida real, normalizá

-la.” (AGAMBEN, 2010, p. 32, grifo do autor)  Ou seja, o direito, ou o que viria 
dar no mesmo, o soberano, estabelece as condições dessa referência e ao mesmo 
tempo a pressupõe. 

A operação chave da soberania é, então, a captura do ser vivente, e a chave dessa 
captura não é a sanção, mas a culpa no seu sentido original que indica um estado, 
um “estar-em-débito” (in culpa esse). A culpa, nos lembra Agamben (2010, p. 33), 
“não se refere à transgressão, ou seja, à determinação do lícito e do ilícito, mas a 
pura vigência da lei, ao seu simples referir-se a alguma coisa”. Donde a máxima 
jurídica de que a ignorância da norma não elimina a culpa. Na impossibilidade de 
se decidir se é a norma que introduz a culpa ou se é a culpa que estabelece a nor-
ma, transparece claramente a indistinção entre o externo e o interno, entre vida 
e direito que caracteriza a decisão soberana sobre a exceção. O lugar da soberania 
é esse limiar que está ao mesmo tempo dentro e fora do ordenamento jurídico. 

Contrariamente ao que nós, modernos, entendemos como o espaço da política, 
qual seja nos termos de direitos do cidadão, de livre-arbítrio, de contrato social 
etc., do ponto de vista da soberania, principalmente se pensarmos em Hobbes, 
“autenticamente política é somente a vida nua.”2 Assim, para Hobbes, não se 
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deve buscar o fundamento da soberania na livre cessão por parte dos súditos 
contratantes de seu direito natural, mas sobretudo, no direito do soberano de 
manter o seu direito natural de fazer qualquer coisa em relação a qualquer um, o 
que se apresenta como direito de violência e punição. Diz-nos Hobbes (2008, p. 
223, grifos do autor) em O Leviatã: 

Este é o fundamento daquele direito de punir que é exercitado em todo estado, pois os súdi-
tos não deram esse direito ao soberano, mas apenas, ao abandonar os próprios, deram-lhe 
o poder de usar o seu no modo que ele considerasse oportuno par a preservação de todos; 
de modo que o direito não foi dado, mas deixado a ele, e somente a ele, e – excluindo os limites 
fixados pela lei natural – de um modo tão completo, como no puro estado de natureza e de 
guerra de cada um contra o próprio vizinho. 

Dessa passagem pode-se inferir, em primeiro lugar, que na pessoa do soberano, 
o “homem lobo do homem”, o lobisomem, entidade meio ferino, meio homem, 
habita estavelmente a cidade. Trata-se de dizer que o estado de natureza sobre-
vive plenamente no coração mesmo do Estado. Parece-nos que nos deparamos, 
aqui, com a exceção permanente, a exceção como regra que gostaríamos todos 
de esconjurar, sem nos atentarmos de que esse fato é estruturante da própria 
ideia de soberania.  

4. 

O que se quer, a partir desse ponto e a título de “sugestão” para futuros 
desdobramentos, é tentar estabelecer uma relação, por um lado, entre a 
demissão subjetiva, o “ceder de seu desejo” que Lacan designou como 
a posição do sujeito que se deprime e, por outro, o par soberania/ex-
ceção, entendida a exceção como estando no fundamento da própria 
soberania a partir de Benjamin e Agamben, tal como discutidos acima. 

Vale lembrar, mesmo que en passant, que a “identificação afetiva” com 
os valores dos vencedores, a identificação de uma maioria com os va-
lores e crenças impostos por uma minoria, sustentada por Benjamin e 
causadora do fatalismo da acedia melancólica, seria entendida nos ter-
mos de Freud, por exemplo, em O futuro de uma ilusão, como um dos 
“meios necessários para se defender a cultura”: “Uma das características 
de nossa evolução consiste na transformação paulatina da coerção ex-
terna em coerção interna, pela ação de uma instância psíquica especial 
do homem, o supereu, que vai acolhendo a coerção externa entre seus 
mandamentos”. (FREUD, 1969, p. 21, grifos do autor)3 Assim, a insta-
lação da ordem obtida por meio das identificações é entendida como um 
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avanço civilizatório em relação à ordem imposta pela força. “Se assim for, de-

vemos concluir que as condições da melancolia estariam instaladas no coração 

da modernidade?” (KHEL, 2009, p. 85) Nesse ponto, sentimo-nos tentados a 

dizer que sim, e não somente pela introjeção, por assim dizer, da coerção através 

do supereu, como signo do processo civilizatório como queria Freud, mas, sim, e 

principalmente, por dois outros motivos. 

O primeiro deles já foi sugerido acima: a identificação afetiva dos perdedores 

em relação aos vencedores apontada por Benjamim como causadora da melan-

colia. Em segundo lugar, talvez possamos sugerir que a estrutura do “ceder de 

seu desejo”, da “demissão subjetiva,” nos termos de Lacan; o trair sua via, o trair 

a si mesmo, característica da melancolia e da depressão, se relacione diretamen-

te com o próprio “contrato” hobbesiano que constitui a soberania fundada na 

exceção. Vale lembrar que, no entender de Agamben, a operação da soberania é 

uma operação de captura que se caracteriza pela culpa, no sentido de “estar-em-

débito”, ou seja, “o estar incluído através de uma exclusão, o estar em relação 

com algo do qual se foi excluído ou que não se pode assumir integralmente”. 

(AGAMBEN, 2010, p. 33) A culpa, o “estar-em-débito”, se refere à pura vigên-

cia da lei, ao seu simples referir-se a alguma coisa. O ato do contrato coloca o su-

jeito na posição de débito, de culpa consigo mesmo. Lembremos: a única culpa 

justificável, em psicanálise, é a culpa de “ceder em seu desejo”. Como diz Lacan: 

“pois, se é preciso fazer as coisas pelo bem, na prática deve-se deveras perguntar 

pelo bem de quem”.

1  Na expressão do próprio poeta, 
o spleen seria uma manifestação da 
“indolência natural dos inspirados”, 
apesar de sua resistência à moder-
nidade. 

2 Sem que entremos em detalhes 
aqui, talvez desnecessários para nos-
so argumento, a vida nua, o homo 
sacer representa o polo oposto ao da 
soberania, a vida que pode ser ma-
tável sem que se cometa homicídio; 
e insacrificável. “Soberana é a esfera 
na qual se pode matar sem cometer 

homicídio e sem celebrar sacrifício, 
e sacra, isto é, matável e insacrificá-
vel é a vida que foi capturada nessa 
esfera”. (AGAMBEN, 2010, p. 85) 

3 Optamos pela tradução proposta 
por Khel. 

/ 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2010.
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raiMar rasteLLy
Poeta

teSeS 
Sobre walter 

beNjamIN

Para WD, leitor de WB:

“Jamais deixe de escrever porque
nada mais lhe ocorre.”

Walter Benjamin

1. Benjamin foi quem primeiro entendeu o caráter sedutor da mercadoria. Onde 
Adorno lamenta, Benjamin olha de soslaio, como quem não quisesse se enfeiti-
çar, mas sabendo que no fundo, esta é uma guerra impossível de se vencer.

2. Books and bitches: sebos e bordéis não deixarão que desapareçam.

3. Benjamin em São Paulo reencontraria Kafka via Carpeaux.

4. Johnnie Walker, de chapéu e bengala, pelas ruas de Notting Hill. Jean Flâneur 
nos mercados de pulgas. Zé Flané na 25 de março.

5. Benjamin no Brasil ouviria Caymmi e descobriria a palavra “saudade” atra-
vés da Bahia.

6. Klee leu Rilke. Benjamin leu ambos e percebeu que o anjo da história também 
é terrível.

7. As teses são uma escrita infinita. É um texto tecido com referências a WB e 
teoricamente não se sustenta. Nada precisa ser verdadeiro. Basta admirar Ben-
jamin e seguir suas pegadas. É um mercado popular. Cabe tudo.

8. Rua de mão única: caminhar, caminhar. Um passo bêbado, outro passo trêfe-
go. Só assim aprendemos a nos perder na cidade.

9. Benjamin amava a fotografia, por isso, mirou suas lentes sobre a história desta 
arte. Ora tele-objetiva, ora grande angular.

10. As várias fotos de Benjamin com os livros não mentem. Este era um amor cor-
respondido. Eles estão sempre abertos; mostrando um ato de violação consentida.

11. Benjamin tradutor: Proust e Baudelaire para alemães.

12. A arte perdeu a proporção áurea. Depois perdeu a aura. Fantasmagoria.

13. Benjamin nos ensina a amar as cidades. Nele, o olhar do crítico não suplanta 
o olhar do amante.

 Raimar Rastelly (leitor do L. do D.) 
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EXPERIÊnC IAS





Com o propósito de articular as questões enfocadas nas discussões de 
texto com as aquelas problematizadas nas experiências de apreensão da 
cidade, até então testadas na pesquisa Metodologias de apreensão da 
complexidade da cidade conemporânea, as duas atividades regulares 
da pesquisa – Estudos Teóricos e Trabalhos de Campo – foram integra-
das em um mesmo procedimento de trabalho com toda a equipe.

Tomando como ponto de partida os três temas centrais da pesquisa –  
experiência, narração e memória – em todas as inflexões já alcançadas 
ao longo dos dois anos decorridos, nos propusemos a realizar um exer-
cício de apreensão da experiência da cidade que resultasse na composi-
ção de uma narrativa urbana, baseada na tessitura das diferentes tempo-
ralidades da experiência, mesclando memória e história.

Partindo do texto de Willi Bolle, sugerido pelo professor Fernando 
Ferraz, Paris na Amazônia: um estudo de Belém pelo prisma das Passagens, 
em que o autor  desenvolve um estudo narrativo da cidade de Belém-
PA inspirado no trabalho das Passagens, de Walter Benjamin, como um 
tipo de descrição histórico-crítica da cidade, passamos a discutir seus 
aspectos metodológicos de tratamento das categorias benjaminianas 
na construção da narração histórica feita sobre a cidade. Reconhecen-
do, neste procedimento, uma possibilidade metodológica de apreen-
são da cidade, decidimos realizar uma experiência semelhante sobre o 
contexto urbano de Salvador, contudo, tomando por base, outro texto 
de Walter Benjamin: Paris, capital do seculo XIX. Partimos da citação de 
Michelet feita por Walter Benjamin, segundo a qual “cada época sonha 
a seguinte” e, assim  como o trabalho de Benjamim sobre a Paris do sé-
culo XIX foi escrito no século XX, a partir de documentos históricos 
e vestígios urbanos; no propomos enquanto  grupo a um exercício de 
apreensão da cidade de Salvador pelo que teria sido sonhado na sua 

exercícIo 
experIêNcIa, memórIa 
e Narração da cIdade

Fabiana DULtra brittO
Licenciada em Dança, professora PPG Dança /UFBA,

coordenadora do Laboratório Coadaptativo LabZat
 e membro do Laboratório Urbano
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época (século) anterior, a partir das memórias de Pasqualino Romano Magnavi-
ta -  professor emérito da Faculdade de Arquitetura da UFBA e membro da nossa 
equipe de pesquisa.  

Para isso, à exemplo de Walter Benjamin, que já tinha escrito sobre suas memórias 
de infância em Berlim e que no texto sobre Paris articulava sua própria experiência 
urbana às suas pesquisas sobre a história da cidade na Biblioteca Nacional de Paris. 
Tomamos as memórias de experiência urbana de Pasqualino. Sobre sua percepção 
de Salvador até 1950 para articulá-las, como narrativas de cidade, às percepções 
atuais dos integrantes do grupo, por sua vez também formuladores (em seus tra-
balhos de mestrado ou  doutorado) de narrativas sobre a mesma cidade.

O exercício iniciou-se pelo estudo do texto de Walter Benjamin sobre Paris, bus-
cando entender a lógica da sua estruturação em partes intituladas com o nome de 
um personagem seguido de um espaço ou evento urbano que, em certos casos, 
também podem se configurar como categorias ou conceitos (caso das passagens 
ou da questão da técnica). Em seguida, passamos a nos concentrar no caso da ci-
dade de Salvador, privilegiando, inicialmente, a memória viva de Pasqualino aos 
documentos históricos em arquivos. Partimos, assim, da livre narração de Pas-
qualino sobre suas memórias de juventude na cidade de Salvador, a partir da qual, 
destacamos, juntos, personagens, espaços ou eventos urbanos relativos à sua ex-
periência urbana narrada que tivessem alguma ressonância no contexto sotero-
politano atual, seja como presença patrimonializada, como lembrança distorcida, 
ruína abandonada, sobrevivência na lembrança ou simples esquecimento.

Os muitos nomes, lugares, situações, ocorrências e aparências citados por Pas-
qualino foram transformados pela mestranda Janaina Chavier em um jogo de 
cartões coloridos, que espalhamos na mesa buscando estabelecer constelações 
possíveis entre uns e outros, que apontassem possibilidades críticas em relação 
ao presente. Desta montagem coletiva resultaram duplas de parâmetros mobili-
zadores de pesquisa histórica, teórica e documental que foram, então, desenvol-
vidos individualmente como temas de reflexão sobre a cidade de Salvador pelos 
nove narradores deste exercício – entre docentes, mestrandos e doutorandos in-
tegrantes do grupo.

Escolhidas pelos autores por afinidades eletivas, as duplas de parâmetros foram, 
então, objeto de entrevistas mais específicas com Pasqualino, que acrescentou 
detalhes, corrigiu e sublinhou relevâncias, recompondo atualizacões de suas me-
mórias. Em analogia aos subtítulos contidos no ensaio de Benjamin tomado por 
referência neste exercício, cada dupla de parâmetros intitula uma das nove mi-
cronarrativas urbanas que, juntas à narrativa imagética composta de desenhos da 
época feitos por Pasqualino e agora atualizados pela mestranda Amine Portugal, 
resultam nesta polifonia mnemônica da experiência urbana de Salvador.



Paola Berenstein Jacques, Washington Luis Lima Drummond, 
Felipe Caldas Batista, Milene Migliano, Osnildo Adão Wan-Dall Junior,  
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Salvador, cIdade do Século xx:
a partir das memórias de 

pasqualino romano magnavita 

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 pales-
tra 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, fica-
ram 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 bus-
cavam transformar a antiga cidade da Bahia na cidade moderna de Salvador, so-
nhando 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 

I.
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Baixa. O transporte vertical, com planos inclinados e elevadores, foi fundamen-
tal para a criação de um sistema moderno, uma rede de transportes urbanos in-
tegrada 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 transfor-
mado 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 Ta-
boão, também chamado de “Balança” (além de passageiros, transportava cargas), 
foi construído em ferro 23 anos depois e está desativado há décadas. Os eleva-
dores tinham a clara “aspiração de se distinguir do antiquado” (Benjamin), trans-
formando 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 máqui-
na 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 so-
freu 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-bon-
des”. A reforma ocorre também após um grande processo de modernização que 
também pretendia, como os anteriores, apagar os rastros da antiga cidade escra-
vista 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-hi-
gienista-segregatória, dita civilizatória, da reforma de Haussmann em Paris, se-
guida, no país, por Pereira Passos, no Rio de Janeiro – promovida por J. J. Seabra 
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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 no-
vas 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, consi-
derados 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 aerodi-
nâmicos 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 proje-
to de cidade futurista de 1914. No mesmo ano, Sant’Elia publicou o manifesto 
A arquitetura futurista, que ressaltava a importância dos elevadores, ainda pen-
sados 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 arquitetôni-
co 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 passa-
do, 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 pe-
las 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. 

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 na-
vio Neptunia). Na primeira visita, 17 anos após o primeiro Manifesto, a adesão 
dos futuristas italianos ao fascismo era explícita. Marinetti era amigo de Musso-
lini, 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 re-
cepção 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 conver-
sam: “– 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 poe-
ta 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 tentati-
vas 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 



93

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, Mo-
rand, 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 Sete-
Corôas”. 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 moderni-
zação no país, o que já tinha sido notado por vários artistas modernos brasilei-
ros 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 tensio-
nado, as convicções futuristas e fascistas do italiano. Nas conferências posterio-
res, 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 fu-
turistas tivesse chegado tão rápido que o próprio futurismo logo tenha virado 
algo do passado. O próprio Marinetti é visto, rapidamente, como algo do pas-
sado, 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.”

E o Elevador Lacerda? Sonhado por Antônio de Lacerda no século XIX, tomba-
do 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 in-
tenso 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 di-
ferentes anacronismos urbanos – tão presentes na cidade de Salvador após tan-
tos 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 ca-
ber 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 Ve-
loso 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 “Balan-
ça” (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?”

vErgEr ou o cEntro hIstórIco
Washington Luis Lima Drummond

No período 1945/1950, não lembro se, na cidade, existiam muitas ruínas de valor artís-
tico 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 emer-
gência de uma máquina fotográfica importada que se caracterizava por sua nova tecno-
logia 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 servi-
ram para fotografar no período acima referido e foram utilizadas pela classe média para 
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documentar, particularmente, comemorações familiares (nascimento, batismo, primeira 
comunhão, casamento), ou então, por fotógrafos profissionais/jornalistas para a impren-
sa. 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, foto-
grafavam 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 memó-
ria, 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)  

IM AGENS 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 condena-
do pelo ritmo modernizante: nichos de pobreza ou boêmia. Impunham uma 
visualidade técnica que desbancava a importância da pintura como imagem ur-
bana, 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 transfor-
mações do capitalismo na segunda metade do século XX, prenunciava a alian-
ça 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 IM AGENS REPRODUTÍVEIS 

O estado reprodutível das imagens urbanas (fotográfico), em sua primeira 
emergência, ainda estava sem as conexões midiáticas para potencializar e avan-
çar 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 contem-
porâneos de digitalização e impregnação. Aqui, implode o campo cênico, des-
troçando 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.

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 conhe-
cidos 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 mas-
culino, flagrados no trabalho, no descanso, no gozo da festa e na elevação do sa-
grado. 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 épo-
ca ainda desconhecido, evocando a vida das ruas ocupadas por negros e mesti-
ços 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 estiva-
dor iluminado por um riso? Ou as ancas balançantes de uma mulher negra que 
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sensualiza o samba de roda? As jovens iaôs que se deixam habitar por deuses e 
impressionam os negativos com pequenas teofanias? Rostos, membros, múscu-
los 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 fla-
grar 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 pa-
rapeito 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 reapari-
ção 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 tempo-
ralidades diferentes dividem um mesmo presente condensado. Nelas, um co-
mentário 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 persis-
tências 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 for-
mas 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 visibi-
lidade controlada, pois o foco da objetiva está centrado na cidade provinciana e 
negro-mestiça. No distanciamento do espetáculo citadino, algo do pacto repre-
sentacional se quebra, fornecendo o palco para a floração de um corpo insubmis-
so 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, desde-
nha das redes produtivas. Entretanto, nos dois casos, é sempre soberano. Os in-
vestimentos 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 tran-
se, seja profano ou sacro, serve como exemplo de uma temporalidade interior 
e soberana, contanto que pensada fora dos quadros analíticos da antropologia 
religiosa clássica.

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 es-
tão 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 dis-
criminação racial, inclusive em diferentes espaços,  particularmente nos cinemas da Ci-
dade 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 ga-
leria),  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.
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[...] 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 urba-
nista, em nosso meio, estando presentemente em estudos um plano geral da cidade do Sal-
vador 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 apro-
ximação 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 recor-
rentemente vítimas de denúncias nos periódicos locais os mendigos e toda uma 
variedade de pedintes, os meninos de rua que se dirigiam salientemente, os pe-
quenos jogadores de football das ruas, vendedores ambulantes, praticantes dos 
cultos africanos e todos aqueles que se enquadravam genericamente na catego-
ria 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 per-
to, porém, não tão longe. Apesar de indesejáveis sobre muitos aspectos, os po-
bres 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 di-
fícil 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, mo-
cambos 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 prio-
ri, 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 pro-
letária afim do controle espacial dos trabalhadores de baixo status e da preserva-
ção 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”. Po-
rém, os que viviam dos serviços domésticos e biscates diversos deveriam ficar pró-
ximos “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 man-
chas 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 cen-
trípeto 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 

[....] sacrifício de alta percentagem da área do terreno, para instalação dos serviços de assis-
tência social a serem prestados à população aí sediada, a fim de possibilitar a ação educa-
tiva 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 fica-
ria 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 Ur-
banismo 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 com-
plexas atividades de assistência social, de economia, de saúde e de educação, que possam, 
quando mantidas perseverantemente, melhorar, através de suas sucessivas gerações, o es-
tatuto de vida dessa gente. (OCEPLAN, 1976, p. 118)

Tais “bairros provisórios” para o proletariado a ser remediado seriam projeta-
dos de modo a se constituírem arranjos socioespaciais de organização centrípe-
ta, 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-
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tência social. O urbanismo do EPUCS não aconselhava que tais pobres ocupas-
sem 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 jar-
dim-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 imagi-
nadas 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 estabe-
lecer “normas para as edificações em terras em enfiteuse, aforamento, empra-
zamento 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 aca-
so, o projeto se refere às terras sob enfiteuse, aforamento e arrendamento vis-
to 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 ilíci-
tos, 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 Mu-
nicipalidade, 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. Mantendo-
se 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 habi-
tações 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 conhe-
cidas 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.

“Naturalmente, a providência da Prefeitura não se limitou a essa medida legislativa. Já en-
carregamos 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 prole-
tária. A fim de encaminhar a solução definitiva, com a deslocação sistemática dos mocam-
bos, instalando seus moradores nas construções a serem feitas de acordo com plano em es-
tudos [...] A solução radical importa em questões complexas dispendiosas, mas não devemos 
ficar inativos, aguardando a solução ideal. Vamos agindo aos poucos, evitando a multiplica-
ção 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.

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 
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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 deno-

minada 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 As-

sis 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 Uni-

verso 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 explora-

das 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 captura-

do 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”. 

Como este filme foi produzido pela Diretoria do Arquivo, Divulgação e Esta-
tística da Prefeitura de Salvador, compreendemos a quantidade de dados enun-
ciados, como que apresentando para a cidade uma parte dela até então desco-
nhecida. 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 ale-
gria 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-se-
quência panorâmicos para mostrar o que ainda pode ser mais belo. O filme vai 
se desenrolando como uma propaganda do que aqueles lugares podem propor-
cionar 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 re-
gistro 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. 
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A música cantada pelos pescadores alivia nossos ouvidos da voz grave que insis-
te 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 veri-

té 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 ho-
mens 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 nar-
ração 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 tra-
balho 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 afir-
mada 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 mé-
todo 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 prece-
dente, começa com o plano das copas dos coqueiros girando quando da apresen-
tação 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’’)

Neste segundo filme, Robatto parece estar mais à vontade para fazer uma mon-
tagem 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 produzi-
dos 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 Re-

gresso 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, inclusi-
ve, na América, devem se sujeitar neste momento de sucesso da capital baiana 
no mundo moderno. O filme, propaganda comercial do início deste gênero, cau-
sa repulsa, tamanha imperatividade dos costumes corretos, sem pensar na inal-
cançável 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 cul-
tural 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 consu-
mo 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 
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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 po-
lítica 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 ni-
tidamente Glauber Rocha na produção do seu primeiro longa-metragem, Barra-

vento, 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 produ-
to 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 interna-
cionais, 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 fu-
turo 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, nes-
se 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 perme-

ado pelos gestos de trabalho. Será uma imagem surrealista?

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 Sapa-
teiro. 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, lem-
bro-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)
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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 neces-
sário “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 desci-
das 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 tu-
ristas 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 mo-
dernista” (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 literatu-
ra de Jorge Amado (um dos escritores brasileiros mais conhecidos e traduzidos), 
amplamente reproduzida pela mídia de massa, como a televisão e o cinema nacio-
nais, especialmente a partir da década de 1970. Cenário de muitos dos romances 
publicados por Amado, a Ladeira do Pelourinho fizera parte do cotidiano do pró-
prio 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, experi-
ência 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 miserá-
vel” 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 Ama-
do, 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)

Alguns anos mais tarde, em 1945, já durante sua militância política no Parti-
do Comunista Brasileiro (PCB), Amado publicaria aquele que talvez fosse o seu 
mais importante livro sobre a capital baiana, exatamente no ano em que se casa-
ria 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), ex-
plicitamente 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 dé-
cadas 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 ci-
dade, 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 evocan-
do 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 mon-
tanha), sendo o lugar do “grande comércio”, onde as construções modernas dos 
sucessivos aterros do início do século já não lembram mais o “cheiro a merca-
dorias 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)
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Entretanto, o Guia, que, segundo as notas às sucessivas edições, pretende acom-
panhar 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 pratica-
mente em desuso ou abandonados, com exceção do cartão-postal Elevador Lacer-
da, 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 “xar-
rior” 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 pro-
tagonistas 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 persona-
gens 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, es-
pecialmente 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 indis-
cutíveis 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 moder-
nos” (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 ci-
dade 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 aspira-
vam “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 en-
cabeçadas pelo governador José Joaquim Seabra (conhecido como J. J. Seabra – o 
“Haussmann baiano”) no período de 1912 a 1924; as ladeiras continuam aspi-
rando 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 (ori-
xá 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 passa-
gens 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 perso-
nagens de seus romances, sobretudo aqueles criados em sua segunda literária, 
onde Amado se encontra, “voltado para a festiva polifonia de estereótipos baia-
nos” (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)

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 do-
nos 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 ata-
baques 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 mecâ-
nica prometida pelos elevadores e planos inclinados, que, apesar de públicos, 
são um transporte urbano pago; andar a pé pelas ladeiras não custa nada, e tal-
vez 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 (DI-
DI-HUBERM AN, 2011) potente na sua própria “noite”. Na cidade da Bahia 
narrada por Jorge Amado, as ladeiras estão, sem dúvida, diretamente relaciona-
das à alteridade urbana, servindo tanto a casa quanto a rua (BENJAMIN, 1985, 
p. 40) do “povo” baiano.
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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 re-
alidade, 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 eu-
ropeu, 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) veri-
ficar sua hipótese de que o republicanismo só teria realizado uma nova acomo-
dação de cadeiras entre os antigos poderosos e os novos aspirantes, e não realiza-
do, 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 (SAM-
PAIO, 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 his-
tória 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 conver-
gentes que visavam destruir a resistência da policía estadual, cujas forças estavam concen-
tradas 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)

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, Se-
abra montou uma oligarquia sem precedentes na história da Bahia. (SAMPAIO, 
1975) Sua intervenção governamental na cidade é o símbolo do sonho moder-
no; 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 pos-
tular a “solução do problema operário, visando, principalmente, três questões: as habita-
ções 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 de-
sejo 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 insalu-
bres e feias. (SARMENTO, 2009, p. 89)
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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 deputa-
dos:

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 des-
pertam 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 cú-
pulas 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 bom-
bardeios que iniciaram do histórico Forte de São Marcelo não se interrompe-
ram 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 interrompi-
do sequer com o fim da sua influência na política baiana, sendo o marco inaugu-
ral do sonho modernizador.

Se há algo que o Filósofo Walter Benjamin considera como característica fun-
damental 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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vII.

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 inter-

venções na cidade.

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 can-

domblé 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 ra-

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 pre-

cursor 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 Bra-

sil. 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.
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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 Bra-
sil. Outros estudiosos, como “Estácio de Lima, seus companheiros e discípulos, 
epígonos à direita da escola [...] seguiram falando em ‘antropologia’, mas ignora-
ram 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 can-
domblé, iniciadas por Nina Rodrigues, consistiam em uma alternativa às inter-
venções 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 pes-
quisa psiquiátrica de Nina Rodrigues nos cultos afro-brasileiros visava compro-
var, 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 superio-
res, 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 maometa-
nas, longe do negro se converter ao catolicismo é o catolicismo que recebe a influência do fe-
tichismo, se adapta ao animismo rudimentar do negro que, para torná-lo assimilável, ma-
terializa 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 apro-
ximação, 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, segun-
do 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. Rena-
to da Silveira arrola dois tipos principais de alianças, além daquela fundamental e inte-
rétnica 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 perí-
odos anteriores. Os clubes de carnaval uniformizados negros incorporam ele-
mentos considerados mais “civilizados” nos últimos anos do século XIX. A 
própria forma “uniformizada” do clube já se contrapunha aos candomblés, ba-
tuques 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.

[...]

Batuques, durante toda a colonização e império, era o nome genérico para todas as ma-
nifestações 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 carna-
valesca”, 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 im-
pulsionador da vanguarda de valorização da cultura negra no carnaval de Sal-
vador. (ICKES, 2013) Segundo Ickes, a emergência das batucadas – diferente de 
batuques – no cenário do carnaval baiano soube aproveitar “o poder transfor-
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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 co-
nheceram 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 fi-
nal do santo.

No entanto, além desse tipo de observação, alguns estudiosos recaíam na acusa-
ção criminal dos praticantes do candomblé, entendido como magia negra pelos 
agentes da polícia, cuja prática de captura de utensílios religiosos findava justifi-
cada pelas teorias lombrosianas.

Nina Rodrigues e parte de seus seguidores consideravam os ritos afro-brasileiros manifes-
tações 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 Le-
gal, Etnografia, Antropologia Física e Criminal, desativado e recriado mais tarde 
por Estácio de Lima, quando recebeu o nome Nina Rodrigues, funcionando ain-
da 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 prá-
ticas 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 tem-
po 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 confis-

cada 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 po-

vo-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 ob-

jetos 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 fe-

vereiro de 1969, após grande apelo por parte dos familiares e, finalmente, tam-

bém, da mídia. (GRUNSPAN-JASMIN, 2006)

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, quan-

do perguntado sobre as razões de manter expostas as cabeças dos cangaceiros 

capturados:

As cabeças estão conservadas pelo método egípcio de mumificação. Elas são documen-

tos 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 jus-

tificativa 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 rein-

vindicações de terreiros baianos, ter transferido o conjunto das peças religiosas 

para o Museu da Cidade, em 2010, antropólogos como o prof. Ordep Serra, ou-

tros estudiosos e ogãs, juntamente com o povo-de-santo e parte da mídia, con-

seguiram 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)
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vIII.

Atualmente, agora já sem museu, o prédio do Instituto Médico Legal Nina Ro-
drigues 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, di-
ferentemente 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 con-
siderada sagrada, divindade iorubana da hemoglobina, que provoca a hemofilia, leucemia 
e menstruação.
Botânica: Cloropinora Excelsa

ERÓ-BI-ERÒ

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, em-
presa 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 dis-
tinguir, 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 per-
missividade, 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, particu-
larmente 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)

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 acelera-
ção 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 in-
venção 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, en-
tão 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 rela-
ções 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 baia-
no 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 pri-
meiro decênio do governo Getúlio Vargas, organizada pela União Sindical dos 
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Trabalhadores. Em 1937, é realizado em Salvador, sob a égide de Edson Car-
neiro, 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, manifes-
tações 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 jar-
dineiro notou que algumas crianças de molambo rondavam o jardim da residência do co-
mendador 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)

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 minis-
tros 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. Senho-
ra era composto por convidados, entre eles o “Obá Onã Xocum, ao mesmo tem-
po 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 cul-
tura 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 desar-
mado, inutilizado dos dois braços, crente numa promessa de anistia apregoada 
pelos governadores nordestinos. O fugitivo, pacificamente, entregou as suas ar-
mas a Pedro dos Campinho. A imprensa noticiou grande conflito e batalha tra-
vada 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 re-
lações de poder do estado começam a dominar o cenário de fomento às tradições 
populares e incorporam um status de “verdadeira” Bahia.
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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 cida-
de: a Estrada Amaralina Santo Amaro de Ipitanga, onde ficavam a base aérea nor-
te-americana o novo aeroporto de Salvador e a construção do Hotel da Bahia, de 
Diógenes Rebouças, uma mistura da vertente progressista da arquitetura e  pro-
jetos 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 “transpo-
sição 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 in-
centivos oficiais para agregar a sua produção a edificações e eventos realizados 
pelo estado, e este, através de Anísio Teixeira, que esperou a carta de recomen-
dação 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 con-
fundido, 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, nas-
cido 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 me-
mória 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

O artista Carybé, através de seus traços, transmite um grande conhecimento, vi-
vência 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 cor-
po 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 ins-
titucional (FOUCAUL T, 2013) através das obras artísticas do período. A vin-
culação 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 
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Ix.

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 conta-
gia 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 co-
tidianas 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 poten-
cial 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. 

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 situ-
ação 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, sandwi-
ch, sundae [...] e criaram os ACBEU (Associação Cultural Brasil - Estados Unidos) por todo 
o país. Bem antes, vale lembrar, ainda menino, só exibiam filmes americanos [...]. Inclusi-
ve, no colégio Antonio Vieira, passou um documentário das pequenas cinco gêmeas Dio-
nes e distribuíram gratuitamente para os colegiais miniaturas de pasta de dente Kolynos.  
(M AGNAVITA, 29 jan. 2014)

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 Ciên-
cia) 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 ur-
gência em publicar a sua obra em solo americano. Enquanto Pedro Arcanjo ago-
nizava 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 na-
vios e barcos menores brasileiros no litoral nordestino, e todas essas embarca-
ções 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, ble-
cautes diários, racionamentos. As alterações cotidianas emergiam diversos fan-
tasmas que rondavam no escuro pela cidade. Mas, como que num brilho espec-
tral, 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 
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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 infor-

mações 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 en-

tanto, 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, informa-

ções 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 bombar-

dear!” 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 delinquen-

tes profissionais, os anônimos e os fabuladores de esquina. Na escuridão, além 

de chiados de rádios, ouviam-se também sussurros.  Amanhece o dia e os sus-

surros 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. 

“Precisava-se ter olhos de gato para enxergar nas trevas”, comentou a impor-
tante 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 es-
curas 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 avança-
va 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 emba-
ralhada 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 an-
tes da guerra para isso, como relata Pasqualino: “a colonização americana já vi-
nha 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”. Incorpo-
rado 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 so-
cial, 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, justifica-
das 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 
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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 negocia-
ções diplomáticas, pressões ideológicas e naufrágios suspeitos no litoral brasi-
leiro, 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 america-
nos e seus costumes. Como rememora Pasqualino: “o que mais se via eram os ma-

riners 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 re-
veladores: 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 perso-
nagens 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 constru-
ção civil Odebrecht, de família de origem germânica. Com a transnacionalização 
das empresas por vir, as origens seriam uma questão secundária diante das no-
vas instalações periféricas. Enquanto o blecaute reverberava na cidade, os olhos 
baianos privilegiados se encobriam de Ray-bans, como blecautes individualis-
tas; 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 contra-
tos 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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A partir de uma experiência empírica ocorrida na pequena cidade de 
Taperoá, localizada na região do Cariri paraibano, transformada pela 
cenografia da minissérie A Pedra do Reino (baseada no romance homôni-
mo do escritor nordestino Ariano Suassuna, realizada pela Rede Globo, 
em 2006), a pesquisa investigou os espaços de espetacularização urbana 
afetados pelo consumo das imagens virtuais, desenvolvendo o concei-
to de “artefato cenográfico” como agenciador da espetacularização do 
cotidiano nos centros históricos urbanos. Seguindo a trajetória da evo-
lução cenográfica, a pesquisa se concentrou no cotidiano do semiárido 
transformado pela presença do espetáculo. Partindo das rupturas espa-
ciais determinadas pela coexistência de cenários e espaços imaginários, 
o trabalho desenvolveu um estudo das desterritorializações causadas 
pelo artefato cenográfico. A metodologia tem como base o estudo das 
ambiances urbanas e espaços imaginários, a partir da linguagem oral dos 
moradores da comunidade, criando uma composição autêntica do coti-
diano das ambiances espetacularizadas.

Em 2006, tive a oportunidade de presenciar a transformação urbana da 
pequena cidade de Taperoá, na Paraíba, através da referida minissérie te-
levisiva,  acontecimento que tornou a necessidade desta pesquisa mais 
determinante. Percebi que aquele fenômeno espetacular havia transfor-
mado mundos internos e externos da cidade. Ali estava algo curioso e 
revelador para uma pesquisa transdisciplinar, pois circulava entre o ur-
bano, a arte, a cultura, tendo como elemento gerenciador a cenografia.

o artefato ceNográfIco Na 
INveNção do cotIdIaNo 

eSpetacularIzado1 
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A partir dessa experiência, comecei a estudar os espaços urbanos transformados 
pelo espetáculo; não apenas a espetacularização urbana, mas, exatamente, os 
espaços que tiveram seus cotidianos alterados pela presença de uma cenografia 
e, assim, participaram do espetáculo urbano.  Todo o processo da espetacula-
rização ocorrido em Taperoá oferece exemplos singulares desse fenômeno na 
criação de imagens-cenários, imagens-cidades na construção de consensos-si-
mulacros de participação da comunidade e, também, da competição entre cida-
des-cenários do país.

A pesquisa partiu da evolução da cenografia do teatro para o mundo urbano con-
temporâneo. A sua evasão do teatro e sua exibição em praças, monumentos, me-
moriais, museus, viadutos e pontes criou uma revolução espacial imagética. Tal 
fenômeno pode ser chamado também de: cenografias urbanas, arquitetura dos 
sentidos, alegorias pós-modernas ou espaços espetaculares. Tais espaços funcio-
nam semelhantemente aos cenários dos espetáculos teatrais. Acoplados a gran-
des eventos internacionais, constituindo-se no que Harvey (1999) denominou  
empresariamento urbano, como resultado do capitalismo do final do século XX. 
Nessa época, as cidades, então, na condição de mercadorias, passaram a se ajus-
tar à ordem econômica mundial, alavancada pela cultura que veio democratizar 
o uso dos centros urbanos com eventos e festividades culturais desenvolvidos 
como forma de celebração patrimonial dos grandes festivais urbanos.

A pesquisa empírica em Taperoá foi realizada de 2006 a 2012. No intervalo de 
seis anos, presenciei as relações do cotidiano modificadas pela presença do arte-
fato cenográfico. Essas transformações tiveram cunho social também, mas fo-
ram as relações que giram em torno da cultura, do cotidiano, da arte e mídia que 
gerenciaram a renovação nas mentalidades da cidade, através da imagem criada 
em torno dela. Por isso, a pesquisa se debruça sobre as relações espetaculares ur-
banas contemporâneas, contextualizadas a partir das obras de Debord (1997), 
Baudrillard (2009) e Bourdieu (2010).

Para perceber o espaço espetacular como agente de ruptura e criação de novos 
territórios, tomei como parâmetros as noções de territórios conceituadas por 
Deleuze (1980). As formas descritas por eles se apresentam de maneira rizo-
mática e descontínua além de mostrarem a criação de territórios como espaços 
onde há somente direção e movimento. 

Faltava encontrar bibliografias que me servissem de suporte para entender as 
questões subjetivas que a cenografia exerce sobre seu entorno. Encontrei o ma-
terial necessário  durante o estágio no Laboratório Cresson,2 na École Nationale 
de Architecture de Grenoble, na França, sob a tutela da pesquisadora Drª. Rachel 
Thomas, onde participei ativamente das atividades desenvolvidas no laboratório 
e conheci o estudo transdisciplinar das ambiances 3 urbanas e arquiteturais. A pes-
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quisa do Cresson tem como referencial central qualificar as sensações do campo 
sensível e as representações de um determinado espaço construído. Encontrei 
nesses estudos melhores autores para legitimar o uso das metáforas cenográficas 
trabalhadas pelo espaço teatral na formação das ambiances urbanas. 

A partir da visão do conceito de ambiances desenvolvidos nas obras de Torgue 
(2011), Malherbe (1998) e Crozat (2006), foi permitido formar a base metodo-
lógica da pesquisa. No entanto, esta pesquisa não se dispõe a analisar ou colocar 
em questão a discussão sobre o conceito das ambiances e sua complexidade, uma 
vez que essa discussão seria infrutífera para a pesquisa. Busquei apenas escolher 
as similitudes da matéria das ambiances com as da cenografia teatral, para poder 
identificar e compreender o objeto desta pesquisa, que é o artefato cenográfico.

Portanto, os procedimentos elaborados partem da criação do conceito de artefato 
cenográfico, embasado na pesquisa da cenografia pós-moderna que já desenvol-
via desde o mestrado, culminando no entendimento do processo de espetacula-
rização urbana. Fazendo as relações de representação das ambiances cenográficas 
e o espaço imaginário desenvolvido por Torgue (2011), cheguei à formação se-
mântica dos espaços identitários das cidades, à complexa ideia dos espaços sen-
síveis e do viver coletivamente. A partir do estudo das ambiances urbanas, com-
preendi melhor o espaço cotidiano espetacularizado pelo artefato cenográfico até 
desenvolver a ideia das ambiances espetacularizadas.

Por outro lado, para compreender os mecanismos usados pela cenografia na 
transformação espacial urbana, foi preciso entender e reconhecer os sistemas 
simbólicos como instrumentos de poder, conhecimentos e de comunicação. 
Para a produção do espaço cenográfico espetacularizado, o poder simbólico con-
ceituado por Bourdieu (2010) teve um valor primordial, uma vez que sua força 
não reside exatamente nos “sistemas simbólicos, mas se define numa relação de-
terminada – e por meio desta – entre os que exercem o poder e os que lhe estão 
sujeitos”.  Assim, percebo a cenografia como poder simbólico na sua expressão 
maior, a qual se manifesta no campo cultural e da qual também se torna cenário, 
uma vez que a cultura já reside no pensamento da elaboração do conceito dos ce-
nários. A cenografia absorve a cultura e se expressa através dela e se mantém por 
ela. Partindo desta ideia, procuro entender o patrimônio cultural como esteio na 
manutenção do espaço espetacular.

Situo as cenografias urbanas inseridas num mercado de competitividade entre 
cidades alimentadas por essa produção de imagens instantâneas, que são viven-
ciadas com intensa simultaneidade ao criarem uma rede rizomática de imagens 
virtuais que desmaterializa o tempo real e reforça o urbano como espaço germi-
nador no qual a ideia de cenário, cenografia, realidade, cópia, verdade ou falso 
se desmaterializa em imagens eletrônicas. Falo de uma transformação cotidiana 
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potencializada pela sociedade de consumo da imagem virtual, em que a imagem 
de uma cidade pode ser retocada, recriada, refeita em vários formatos digitais e 
colocadas no mercado online como divulgação para o mercado de consumo em 
tempo real.

Partindo desta premissa, a pesquisa procurou conhecer a arte de inventar espa-
ços cenográficos urbanos espetacularizados a partir de um artefato, mais precisa-
mente, como esse artefato se reproduz ao ponto de se transformar em imagem. 
A pesquisa toma como base a dialética do espaço cênico, capaz de desnaturalizar 
qualquer objeto no palco com o uso da luz e das atmosferas, mas parte do concei-
to de espaço imaginário de Torgue (2011) para chegar ao conceito de Thirdspace, 
de Soja (1999), ao definir o espaço imaginário como espetacular por excelên-
cia, na medida em que provoca imagens a partir de quem o observa, dilatando 
o espaço-tempo do lugar em imagens e situações que fazem parte de uma rede 
diretamente ligada ao consumo.

O espaço imaginário foi materializado na minha experiência empírica, quando 
me deparei com o artefato cenográfico na Praça de Taperoá como objeto de estu-
do. Percebo que essa cenografia urbana funciona como lugar de uma apreensão 
particular do mundo, orientando o visitante para uma abstração ou “pelo desejo 
de propor uma ficção sensível e emocional” da qual fala Torgue (2011). Acredito 
ser o espaço imaginário um dos elementos mais importantes para a invenção do 
cotidiano espetacularizado, principalmente por ser imaterial, simbólico, sensí-
vel e, principalmente, por se reproduzir por imagens individuais e coletivas dos 
habitantes das cidades, e por se reproduzir como um ciclo rítmico e dinâmico do 
imaginário da sociedade do espetáculo. Assim, essa pesquisa tenta, através des-
sas discussões expostas, chegar à compreensão de como uma cenografia urbana 
inventa um cotidiano espetacularizado.

Depois da experiência do espaço sensível vivido em Taperoá, através do portal 
mágico, elaborei uma pesquisa direta em que tive a oportunidade de ouvir os 
moradores e conhecer de que forma tiveram seus cotidianos transformados com 
a convivência do artefato cenográfico. Durante a permanência que tive na cidade 
no período de seis anos, desde que acompanhei, em 2006, a execução da ceno-
grafia, até o ano de 2012, observei as tarefas cotidianas, presenciei as festivida-
des culturais, ouvi narrativas feitas pelos cidadãos, escutei diversos “causos” 
contados nas noites frias de Taperoá por nativos, acompanhei rituais ancestrais 
como o funeral, o carnaval e o Natal. Todos esses eventos mostraram os aspectos 
mais íntimos das relações sociais e da anatomia de uma cultura original. 

No primeiro capítulo, descrevi o processo de espetacularização ocorrido no co-
tidiano de Taperoá através da gravação de uma minissérie televisiva. Partindo 
da compreensão do que é espetacular e de como o uso das cenografias foi uma 
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prática usual no processo da espetaculaização urbana, identificamos nosso ob-
jeto de pesquisa - o artefato cenográfico - como o elemento gerador do espaço 
espetacularizado.

Debord (1997), analisando as formas da criação do espaço espetacularizado no 
mundo urbano, conclui que sua instalação se manifesta através de um “centro 
unificador”. Esse centro unificador, na verdade, é um centro de passagem entre 
um equilíbrio ameaçado da realidade e a desordem dinâmica de tudo que é o 
espetáculo. Podemos dizer que o centro unificador é a verdadeira instalação es-
pacial urbana do espetáculo criada pela festa, o teatro ou a arte. Em Taperoá, esse 
centro unificador se manifestou duas vezes.

O primeiro centro unificador criado em Taperoá foi exatamente a cidade ceno-
gráfica sobreposta às casas dos moradores, na medida em que esse cenário alte-
rou o espaço cotidiano e o colocou em desordem. Por outro lado, esse espaço 
cenográfico expressava uma dinâmica industrial de estúdio para uma produção 
televisiva, funcionando como um espaço gerador artístico onde a câmera e os ar-
tistas criaram as imagens da obra audiovisual da Rede Globo. Determinado por 
uma cenografia sobreposta às casas dos moradores, o primeiro centro unificador 
representava um espaço fechado à comunidade e reservado apenas aos artistas 
e técnicos: ao mesmo tempo em que esse centro era apenas uma rua perdida de 
Taperoá, era também uma extensão do PROJAC e o lugar de produção industrial 
das imagens.

Um segundo centro unificador se formou a partir do primeiro quando os mora-
dores voltaram para suas moradias e, permanecendo com as cenografias super-
postas às suas residências, passaram a morar dentro de um cenário fantástico. 
Estava também instalada a desordem cotidiana quando os moradores passaram 
a preservar tais cenografias e incorporaram às suas vidas cotidianas os horários 
das visitas dos turistas. Os moradores construíram uma dinâmica na qual o real 
se misturava à ficção através da cenografia, de forma que incorporaram o espe-
táculo ao seu cotidiano, e a cenografia, como centro de unificação espetacular, 
colocou-se no papel de mercadoria. Primeiro, a cultura de Taperoá vendeu seus 
arquétipos e suas imagens para participar da sociedade espetacular, confirman-
do o que Debord (1997) afirma sobre a cultura e sua reversão integral em mer-
cadoria vedete da sociedade do espetáculo; a mesma operação ocorre, também, 
quando os moradores inverteram o uso espacial.

No segundo capítulo, descrevi a organização histórica da expansão do espetácu-
lo na paisagem urbana da contemporaneidade através das imagens representa-
cionais dos espaços produzidos pela ordem do consumo. Situamos a experiência 
de Taperoá como um espaço urbano transformado pela presença do espetacu-
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lar estabelecido na esfera da cultura. As imagens de uma Taperoá cenográfica se 
propagam pela midiatização, primeiramente, com uma produção televisiva e, 
depois, através das redes sociais globalizadas. Dessa forma, mostro uma Taperoá 
participando da ordem globalizada do consumo. Em seguida, relaciono o estu-
do das ambiances com o espaço produzido pelo artefato cenográfico, situando-o 
no domínio do sensível, do sensorial.  A cenografia em Taperoá se estabeleceu 
como gerador de novos territórios, funcionando no espaço urbano como agente 
estratificador da memória e determinante na ação imaginária. Partindo do con-
ceito de Torgue (2011), identifiquei que o artefato cenográfico cria um espaço 
imaginário na medida em que guarda as estruturas ou traços do passado subjeti-
vamente, não como memória morta, mas como modalidade ativa do presente.

O artefato cenográfico, um monolítico de base quadrada, com cinco metros em 
cada fachada, ornamentado por texturas em gesso, recria um pequeno templo 
totalmente branco. Suas portas em arcos mouriscos denunciam suas origens ar-
quiteturais. Plantado ali no meio de uma avenida, onde termina a parte urbana 
e inicia a zona rural, se assemelha a um portal de tempos ancestrais, quando os 
mouros e judeus ibéricos, fugindo de Portugal, adentraram as terras brasilei-
ras e deram inicio, juntamente com os índios, à formação do povo nordestino. 
Poderíamos, também, dizer que fora construído como portal festivo por onde 
adentraram as Cavalhadas4 comemorativas plantadas pelo imaginário popular, 
cujos cavaleiros, vestidos de cores alegres, montados em cavalos ornamentados, 
com suas lanças, atravessariam o portal trazendo uma mensagem de liberdade e 
alegria de um tempo imemorial, da mesma forma que a imaginação das pessoas 
é estimulada a criar imagens mentais a partir de um objeto construído: 

Assim também em relação ao cotidiano urbano na criação de um universo teatral, o espaço 
imaginário aparece como o lugar de uma apreensão particular do mundo, orientado seja 
pelo desejo de apropriação do meio ambiente, seja pelo desejo de propor uma ficção sensível 
e emocional. (TORGUE, 2011, p. 69)

Em Taperoá, o espaço imaginário se torna um denominador comum do lugar 
das representações realizadas pela presença do artefato. Segundo Torgue, o es-
paço é sempre um objetivo concreto de agenciamento sensível, seja ele sonoro 
ou de outra sensação. O espaço é, assim, o construtor do “verdadeiro jogo ma-
terial do trabalho imaginário que se opera” (TORGUE, 2011) na comunidade 
Chã da Bala.

Portanto, o artefato cenográfico de Taperoá cria uma superposição de imagi-
nários que coexistem entre si, formando uma projeção ficcional, na medida em 
que foge da existência real com a reinvenção do espaço urbano. Na primeira e 
segunda ruptura, esse mesmo artefato, como um cenário da Rede Globo, pro-
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duziu uma imagem multiplicada pelas comunicações virtuais de uma cidade 
cenográfica da Pedra do Reino que não tinha nada semelhante com a realidade de 
Taperoá. Criava, a partir de um evento espetacular, uma confusão, a “performa-
tividade absoluta, do hiper-real”, quando o imaginário torna-se real. Forma-se, 
assim, três espaços engajados numa triangulação com o real e a representação, 
podendo definir o espaço da Chã da Bala como aquele que emerge do real e do 
imaginário, portanto, em interação permanente com o quadro da experiência 
geográfica individual dos moradores e dos visitantes.

Numa última ruptura, já sem teto, o artefato cenográfico trabalha valorizando 
mais as formas subjetivas e, dessa forma, provoca a coexistência de diferentes 
imaginários num mesmo território, funcionando como a materialização dos 
desejos, das aspirações coletivas de quem o observa. Dependendo do mundo 
imaginário do observador, de suas necessidades, o artefato se transforma e se 
reinventa. O espaço imaginário em Taperoá se reproduz dentro de um ciclo 
dinâmico. Sua incorporação ao cotidiano é comprovada quando é anunciado 
pelos moradores como uma representação espacial dele mesmo. A sua perma-
nência ao longo de seis anos agrega novas relações e novas subjetivações ao es-
paço da comunidade, configurando um novo signo formado pela coexistência 
de diferentes imaginários num mesmo território.

No terceiro capítulo, analisei a evolução da cenografia, sua expansão do teatro 
ao urbano. Identifiquei a cenografia como o elemento transformador da nova 
estética dos museus e das novas práticas contemporâneas ligadas ao consumo. 
Sua evolução como cenografia urbana se caracteriza como a arte da mise-en-s-
cène dos espaços públicos urbanos, refletindo a identidade da cidade e de seus 
habitantes. Assim, situo a instalação do artefato cenográfico como invenção 
espetacular do espaço urbano pela elaboração de três táticas: mise en scène urba-
na, imagem identidaria e o Tridspace. Mostro, nesse capítulo, que a cenografia é 
utilizada como poder subordinado, transformador e regenerador das mazelas 
urbanas, agindo sobre a cidade transfigurada em cenários fabulosos e legitiman-
do todas as formas de poder.

Para melhor catalogar os dados coletados na entrevista aberta, dividi o quarto ca-
pítulo seguindo as ideias de rupturas territoriais ocorridas em Taperoá durante 
um cotidiano transformado pelo espetáculo. Como forma de apresentar a pes-
quisa direta que desenvolvi na comunidade Chã da Bala, considerada como a pri-
meira rua de Taperoá, recriei a cena urbana de Taperoá utilizando personagens 
reais, nomeando-os através de iniciais fictícias para manter o anonimato. Atra-
vés das ações dos personagens, montamos a cena urbana, e apresento as sub-
jetividades da espetacularização nos cariris velhos. Acredito que a história do 
homem comum, em seu cotidiano singular em oposição ao seu cotidiano extra-
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ordinário, exibe uma realidade alterada a partir da invenção do artefato 
cenográfico. Essa invenção funcionou como um agente transformador 
das ambiances, alterando o contexto espaço/tempo da cidade, usando 
sua própria imagem identidária como mercadoria.

Foi revelador para a investigação a percepção do espaço imaginário, tam-
bém agregado ao estudo das ambiances, como um dos geradores das trans-
formações ocorridas na comunidade. Como material virtual que toma 
emprestado ao sensível o espaço imaginário, confronta suas representa-
ções numa infinita construção imaginária de mão dupla, de forma que a 
construção de sentido da comunidade Chã da Bala  parte, em um primei-
ro momento, da herança imaginária e dos desejos de seus idealizadores 
ancestrais depositados na arquitetura dos primeiros arruados das cidades 
nordestinas. Num segundo momento, esse lugar é alterado pela super-
posição de cenários de uma produção televisiva, baseada no imaginário 
literário de Suassuna. Por último, a construção de sentido da comunidade 
será alterada a partir da leitura do visitante como detentor de um ima-
ginário particular e de sua própria vida pela acumulação de imaginários 
diversos. Podemos assegurar que existe uma sobreposição de imaginários 
numa criação rizomática que cresce de forma exponencial. Dessa forma, 
a pesquisa se apodera da linguagem oral coletada nas entrevistas para 
descrever uma narrativa imaginária cotidiana alterada pela espetaculari-
zação. Acreditamos que as simples ações do cotidiano são mais um dos 
depositários desses imaginários e, assim, representam um bem imaterial 
expressivo na construção cultural das cidades.

1  Doutorado defendido junto ao 
PPGAU-UFBA, em agosto de 2013. 
Banca: Paola Berenstein Jacques 
(orientadora) (PPGAU/UFBA), Fran-
cisco de Assis Costa (PPGAU/UFBA), 
Washington Luis Lima Drummond 
(PPGAU/UFBA), Ricardo Bruguer 
Cardoso (UFRB), Rachel Thomas 
(ENSAG - Grenobre/França).

2  Laboratoire CRESSON/ENSAG/
UMR 1563 (CNRS), Centro de 
Pesquisa sobre o Espaço Sonoro 

e Ambiente Urbano pertencente 
à Escola Nacional de Arquitetura 
de Grenoble, França. As pesquisas 
do laboratório sobre o ambiente 
sensível e as ambiências arquite-
turais e urbanas iniciaram-se nos 
anos 1990. Suas investigações estão 
difundidas em múltiplas dimensões 
da percepção sensível do espaço 
construído.

3 A palavra ambiance não será tradu-
zida para o português uma vez que 
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a pesquisa pretende trabalhar com 
o conceito fechado da forma que ele 
foi criado pelos pesquisadores do 
Laboratório CRESSON.  

4 Cavalhadas é uma celebração por-
tuguesa tradicional que teve origem 
nos torneios medievais, onde os 
aristocratas exibiam, em espetácu-
los públicos, a sua destreza e valen-
tia. Além de recriarem os torneios 
medievais, também relembram as 
batalhas entre cristãos e mouros. 
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tiaGO nOGUeira ribeirO
Mestre PPG Dança/UFBA e membro do Laboratório 
Coadaptativo LabZat

O despontamento das Intervenções Urbanas (IUs) em um âmbito artístico, as-
sim como o aparecimento de qualquer coisa nova, decorreu de fatores históri-
cos que provocaram alguns desvios de pensamentos então vigentes a respeito da 
arte e da cidade. Esta prática não surgiria do nada, não está suspensa no tempo e, 
em determinado contexto – de uma nova institucionalização/mercantilização 
da arte e intensa espetacularização e privatização das cidades –, os artistas visuais 
investiram nesta forma específica de expressão que acontece no limbo da arte 
com a não-arte, aproximando-se e até confundindo-se com a vida, cujo lugar de 
realização é o espaço público.  

Uma experiência interior, por mais “subjetiva”, por mais “obscura” que seja, pode aparecer 
como um lampejo para o outro, a partir do momento que encontra a forma justa de sua 
construção, de sua narração, de sua transmissão. (DIDI-HUBERM AN, 2001, p.135)

daNça e INterveNção urbaNa: a contribuição 
do regime dos editais para a espetacularização 
da arte e da cidade contemporânea1 
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O que se tem contato de algo estético é a configuração com que se apresenta, 
como uma espécie de síntese/seleção de todo o processo de construção até o 
momento e na duração do compartilhamento público. Por sua vez, a configu-
ração, que pode ser a resultante entre os modos de organização e de emissão, 
indica do que se trata, comunica. É pela configuração que é possível identificar 
determinados padrões compositivos e técnicas de dança, diferenciar cinema de 
vídeo, perceber o estilo de um poeta, diferenciar arte urbana, arte pública e in-
tervenção urbana. Configuração é o modo de expressão. Quanto mais “justa” for 
a configuração, maior será sua potência de expressão, expansão e ressonância, 
ainda que em forma de um pequeno “lampejo”. 

É bastante comum, na atualidade, a existência de uma confusão entre IU, arte 
urbana e arte pública. Tanto a arte urbana como a arte pública têm a cidade como 
“ponto precursor”, como linha de tangência de suas realizações, embora não ne-
cessariamente embutida em sua poética; o que, por sua vez, é pressuposto básico 
das IUs, aqui compreendidas em seu sentido etimológico: quando se intervém, 
pretende-se modificar ou perturbar algo que, neste caso, são os espaços urbanos 
e o conjunto de medidas técnicas, sociais, políticas, culturais, econômicas, entre 
outros, utilizados para o desenvolvimento das cidades.

O encontro entre dança e IU decorre de um processo histórico de modificações 
ocorridas nos modos de composição artística da dança, seus modos de produ-
ção e inserção no mercado. As vias de experimentações abertas pelo movimento 
nova-iorquino Judson Church, durante a década de sessenta, levaram a mudan-
ças radicais das noções de corpo, de coreografia, de espetáculo, de espectador, 
de ambiente. Não por acaso, isso ocorreu ao mesmo tempo em que a dança foi 
reconhecida como modo de produção de conhecimento, inserindo-se no meio 
acadêmico e expandindo-se no mercado cultural como mercadoria de crescente 
valor simbólico e material.

A partir de então, alguns artistas da dança começaram a pensar sobre o ato de 
dançar como forma de intervir no espaço urbano, diferente de apresentar-se no 
espaço público, o que exige novas formas de olhar para a relação entre corpo e es-
paço. Com isso, ocorre um deslocamento muito radical para a dança: o corpo no 
espaço urbano desprovido das garantias de uma técnica, de uma sala de ensaio e 
de um teatro. Isto implica, necessariamente, em a dança abrir-se a outros tipos de 
percepções e experimentações. 

Os assuntos das cidades estão nos bueiros, nas rachaduras dos prédios, nos bu-
racos do asfalto, nas plantas que crescem nas construções barrocas, nas narrati-
vas das travestis, naquele senhor que todas as manhãs perambula pelo mesmo 
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centro, na lata de refrigerante amassada que denuncia os restos de uso de crack, 
na forma como a polícia trata os civis e na maneira como, supostamente, ela nos 
traz segurança; na largura ou na (in)existência das calçadas, nas roupas que secam 
nos chafarizes ou nas grades que hoje cercam as praças públicas. 

Uma IU emite sua mensagem como tal se, e somente se, ela for elaborada de 
acordo com os assuntos que se pretende intervir, sejam quais forem os fins. Uma 
IU é elaborada para ser compartilhada, e este compartilhamento, em forma de 
enunciado, é, aqui, apresentado como “performativo”. A performatividade é 
algo que se diz ao mesmo tempo em que se faz. 

A performatividade então, não opera em contextos prontos a priori. Ela os apronta e, é 
nesse sentido, no da instauração do dizer que precisa inventar o modo de ser dito que sua 
ação pode ser pensada como sendo política. (SETENTA, 2008, p. 30)  

O interesse da dança pelos espaços públicos da vida mundana não necessaria-
mente significa estar coimplicado com a des-institucionalização, des-mercado-
rização ou des-espetacularização das artes. No sistema produtivo atual da dan-
ça estão em maior evidência aqueles artistas que fazem parte de alguma grande 
companhia, o que equivale a ter um “bom patrocínio” ou ser contratado pelo 
Estado (como é o caso dos membros dos balés municipais, cuja lógica de sus-
tentação é praticamente a mesma desde o governo de Getúlio Vargas); e aque-
les que produzem dentro do sistema de editais. Estes últimos correspondem à 
quase totalidade dos profissionais da dança contemporânea no Brasil, salvo raras 
exceções.

As noções de “corpo que dança” sofreram experimentações fundamentais para 
as configurações que podemos acompanhar atualmente na cena da dança con-
temporânea. No entanto, há um traço de dependência da dança com o poder 
vigente difícil de ser rompido e que afeta a experiência da criação. Ao longo da 
história, desde que a dança se institucionalizou e determinou uma área que se 
desenvolvesse sob a perspectiva da profissão – o que teve início com o balé clás-
sico –, a herança de representação do poder político pela dança apenas atualiza-
se na forma de novas configurações. Dentre as categorias de dança beneficiadas 
pelo regime dos editais, a dança contemporânea é a que usufrui das principais 
regalias na ocupação de espaços de apresentação e de acesso à produção do pen-
samento contemporâneo sobre dança.  

É como se o profissional de dança contemporânea fizesse parte de uma elite da 
dança, tendo uma participação efetiva no sistema de produção do pensamento 
institucionalizado. É também este tipo de profissional que tem presença incisiva 
na produção de intervenções urbanas na esfera da dança, tendendo a utilizar uma 
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produção de saber e exercer um poder de ocupação privilegiada na distribuição 
da arte na cidade: locais de exposição partilhada que engloba as imediações dos 
aparelhos culturais do Estado, espaços públicos alvos dos processos de “revitali-
zação” e zonas de investimento turístico internacional.

Trata-se de fazer com que as pessoas se conscientizem de que o trabalho que se faz em nome 
da cultura e da arte é destinado somente a uma elite. De que o esquema por meio do qual 
essa produção entra em contato com as pessoas é o mesmo sobre o qual se apoia o sistema 
de dominação. (LE PARC, 2006, p. 200)

A mais séria implicação disto é o comprometimento da capacidade criativa e da 
potência crítica, provocado pelo regime dos editais, e a colaboração para a espe-
tacularização das cidades e da arte, o que ocorre sob a perspectiva da competitivi-
dade, da exclusão e da segregação. Viver junto é um pré-requisito para qualquer 
tipo de criação implicada politicamente, que se intitule de intervenção urbana. 
Porém, é exatamente a potência que existe em viver junto que é abalada quando 
o criador depende do Estado como condição para criar.

Consideremos, então, que a institucionalização da produção sensível e criativa 
dos artistas da dança com interesse em intervir no espaço urbano causa tanto o 
anestesiamento da experiência criativa da relação do corpo com a cidade quanto 
colabora com o atual sistema de espetacularização da cidade. A situação atual do 
controle da produção criativa por meio das demandas dos editais para dança é 
algo que atravessa a história da dança e se faz permanente sob diferentes modos 
de  relação da dança com o poder vigente. Percebemos a lógica dos editais como 
uma atualização de controle da arte cujo interesse não é o de proporcionar uma 
emancipação criativa, mas controlar a criação. 

Curiosa e assustadoramente, a dominação do Estado por meio dos editais pa-
rece não sofrer resistência alguma, e, sim, uma aderência quase total. É como se 
vivêssemos no sistema da arte contemporânea uma situação sem controle e sem 
controlados, o que é um enorme equívoco, expresso em forma de pacificação 
alienada e desapossada de qualquer reflexão crítica. Um sintoma disto é a dispo-
sição desenfreada para se encarar o sistema dos editais, ainda que os criticando, 
mas com o discurso de utilizá-los da melhor forma possível, sem nenhum tipo 
de distanciamento.

Esse distanciamento é exatamente o que faz com que haja a possibilidade de 
“desofuscar” a percepção com relação ao espetáculo produtivo e competitivo 
que se está imerso no contexto dos editais que, por sua vez, modulam as criações 
daqueles que a eles se submetem; funcionando mais como um cabresto institu-
cional do que como uma mediação criativa. Deve-se duvidar de que o atual meio 
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hegemônico e espetacular dos editais seja a única maneira de dar visibilidade às 
obras, de realizá-las. O modelo de editais é, hoje, no Brasil, a forma hegemônica 
de produção da arte, de maneira tal que se transformou em um axioma – o que 
Marilena Chauí (2011) chama de “discurso competente” –, embora suas falhas 
e artimanhas estejam cada vez mais evidentes diante dos recorrentes descuidos 
com os artistas.

A questão da espetacularização das cidades é um assunto imprescindível 
para a formulação de um pensamento crítico tanto sobre o urbanismo 
quanto sobre a arte, especialmente quando esta se destina diretamen-
te ao assunto “cidade”, como é o caso das IUs. Este tipo de pensamen-
to problematiza a prática urbana e artística dominante, que buscam sua 
própria eficiência como promotora de consensos em torno do status quo, 
a partir de práticas desagregadoras, com o intuito de aumentar a eficácia 
do uso do poder hegemônico para controlar e distribuir a complexidade 
da cidade e da arte. Entre as consequências que este tipo de poder hege-
mônico produz, destacamos a quase impossibilidade de experienciar a 
cidade como campo de relacionamento coadaptativo com a alteridade, 
pois os espaços públicos estão cada vez mais segregados, homogeneiza-
dos, rendidos ao processo de privatização pelos interesses do capital e 
construídos para serem consumidos e contemplados, ao invés de serem 
experienciados e praticados. Uma espécie de estratégia de diferenciação 
pelas aparências ou condições socioeconômicas que favorecem a estig-
matização e consequente segregação espacial-cultural nas cidades. 

O anestesiamento da potência crítica das IUs por meio da lógica dos 
editais é, talvez, o efeito mais grave sobre a IU, que corre o risco de ver 
suprimido exatamente o que de mais caro está embutido nela: as rela-
ções de alteridade na cidade, haja vista que a espetacularização das cida-
des e da arte ocorrem sob a perspectiva da competitividade, da exclusão 
(ou da inclusão pela exclusão) e da segregação ou gentrificação. No atu-
al contexto de espetacularização das cidades e da especulação artística 
por meio de editais, a aliança entre arte, cidade e Estado como condição 

para criar compromete o “viver junto”, pressuposto básico para qual-
quer tipo de criação ou pensamento crítico a respeito da prática da in-
tervenção urbana.

Nesse sentido, novos agenciamentos devem ser produzidos, novas 
frentes de aderência e, ao mesmo tempo, de resistência devem ser pro-
jetadas e materializadas a partir das relações micropolíticas emergentes 
em cada contexto ou situação. O ato de criação não surge no seio das 
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instituições, ele é anterior e independente delas. Já a existência dos editais não 
ultrapassa sequer a metade de um século. Para a invenção de novos percursos 
de realização artística, é necessária uma atitude de radicalização no sistema da 
arte, abrir mão de certas regalias para que seja possível o usufruto de possibi-
lidades que enalteçam a potência crítica, sensível e política na relação da arte 
com a cidade.

1  Dissertação defendida junto 
ao PPGAU-UFBA, em 17/janei-
ro/2014. Banca: Fabiana Dultra 
Britto (orientadora) (PPGDANÇA/
UFBA), Jussara Sobreira Setenta 
(PPGDANÇA/UFBA), Paola Be-
renstein Jacques (PPGAU/UFBA)
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Introdução

O presente texto apresenta a pesquisa de mestrado intitulada Espaços de excita-

ção: cines pornôs no Centro de Salvador (PENA, 2013), desenvolvida no Progra-
ma de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 
da Bahia (PPG-AU/FAUFBA), apontando alguns de seus resultados. A inves-
tigação trata dos cines pornôs existentes no Centro de Salvador e sua relação 
com esta área, ou seja, a cidade.2 Nosso interesse está na apreensão e compre-
ensão de processos urbanos que fogem daqueles presentes na prática tradi-
cional do urbanismo3 e, consequentemente, do ordenamento urbano. Nesse 
sentido, buscamos entender como as práticas sexuais – especificamente, aqui, 
as relacionadas aos cines pornôs – se inserem e se relacionam, a partir de seus 
praticantes, com a cidade.

quaNdo o 
porNÔ vaI 
à cIdade1 
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É importante situar que os cinemas pornôs estudados se inserem na trajetória 
dos cinemas de rua em Salvador, cujo princípio data do ano 1897, quando hou-
ve a primeira exibição de filme na cidade. Ao longo dos anos, várias mudanças 
ocorreram tanto na configuração desses espaços quanto na relação entre eles e a 
cidade. Salvador, que tivera outrora inúmeros cinemas de rua em funcionamen-
to, passou a contar com apenas dois, funcionando como pornôs. Assim, enfati-
zamos, neste texto, a dinâmica atual desses dois lugares e sua relação com a área 
onde estão inseridos.

Para a realização da pesquisa fizemos uma aproximação do urbanismo com a an-
tropologia urbana, assumindo o que Magnani (2002) chama de olhar “de perto e 
de dentro”. Isto “permite-lhe captar determinados aspectos da dinâmica urbana 
que passariam desapercebidos, se enquadrados exclusivamente pelo enfoque 
das visões macro e dos grandes números”. (M AGNANI, 2002, p. 16) Essa visão 
macro seria o que o autor chama de olhar “de fora e de longe”, o qual se refere aos 
enfoques corriqueiros sobre a cidade. Nesse sentido, buscamos nos aproximar 
do nosso objeto, assumindo uma postura “de perto e de dentro” ou, ainda, como 
diria Biase (2012), uma abordagem ou postura antropológica4 para, a partir daí, 
compreendê-lo no contexto do Centro da cidade. 

a chEgada do pornô Em salvador

Os filmes pornográficos passaram a ter espaço no mercado exibidor brasileiro 
no final da década de 1970. Em Salvador, os filmes pornôs foram exibidos, de 
forma geral, nos cinemas de rua distribuídos pela cidade, sobretudo os do Cen-
tro, a partir do final dessa mesma década. Os filmes pornôs inicialmente eram 
exibidos nos cinemas comerciais, inclusive, nas melhores salas. Contudo, com 
o passar do tempo, eles restringiram-se a algumas salas que se especializaram 
nesse gênero. De acordo com Leal e Leal Filho (1997), nos anos 1970 havia cinco 
cines pornôs em Salvador: Jandaia, Pax, Liceu, Tupy e Astor. Todos eles estavam 
localizados na área central, relativamente pertos um do outro, configurando o 
que Magnani (2002) chama de “mancha”, ou seja, áreas contíguas onde há equi-
pamentos que favorecem a existência de uma prática ou atividade predominan-
te. Neste caso, tratava-se de uma mancha de lazer por competição, já que todos 
esses estabelecimentos ofereciam o mesmo serviço.5 

No final dos anos 1970 e começo dos 1980, as sessões de filmes pornôs inicia-
vam-se à tarde, a partir das 14h até as 22h, e eram contínuas, ou seja, era possível 
ver mais de uma vez ao filme após o pagamento do ingresso, desde que não se 
saísse do cinema. Nesse período, os espectadores lotavam os cinemas, haven-
do filas enormes (de cerca de 600 a 700 m) de quem aguardava pelo início da 
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exibição. Os frequentadores eram geralmente homens jovens ou de meia idade, 
poucos casais e pouquíssimas mulheres ou grupos de amigas. A programação 
dos cinemas que exibiam filmes com conteúdo sexual geralmente continha um 
filme de ação (artes marciais, como kung fu) seguido de um filme de sexo (soft ou 
hard core),6 cuja censura era sempre indicada nos anúncios dos jornais, permiti-
do apenas para maiores de 18 anos.

Podemos perceber que as dobradinhas kung fu-pornô atraíam bastante públi-
co, e foi uma alternativa para cinemas de rua nos anos 1980 manterem a fre-
quência de muitos espectadores, pois neste período esses cinemas de rua estão 
perdendo sua importância.  Contudo, entre meados e final desta década, “de-
sapareceram os lanterninhas e a vigilância no interior das salas comporta uma 
maior “tolerância”. (VALE, 2000, p. 34) O “lanterninha” era responsável por 
manter a ordem na sala, evitando ou coibindo atos impróprios, além de orientar 
o espectador. Coincidentemente ou não, o desaparecimento dessa figura acon-
teceu no momento em que esses cines pornôs passaram a abrigar o exercício de 
práticas sexuais entre seus frequentadores que eram, majoritariamente, do sexo 
masculino. Se, por um lado, isto afastou alguns frequentadores que não 
estavam interessados nessas práticas, por outro, atraiu pessoas que iam 
em busca de parceiros. 

A partir daí, a possibilidade de encontrar parceiros para prática sexual 
passou a ser o sustentáculo desses espaços, sendo o filme apenas um 
pano de fundo que, apesar de ser assistido por alguns com atenção, 
não se configura como o objetivo da maioria que procura esses cines 
pornôs atualmente. Neles, o sexo deixa a tela e passa a ser protagonista na sala 
de exibição entre os frequentadores, com a realização de suas práticas sexuais. 

no EscurInho do cInEma

Dos diversos cinemas de rua existentes em Salvador, apenas dois mantiveram-
se em funcionamento, ambos pornôs. São eles: o Cine Astor, fechado no início 
de 2013; e o Cine Tupy, qual continua em atividade. Eles estão localizados no 
Centro de Salvador, área que, apesar das mudanças ao logo do tempo, continua 
sendo importante devido à quantidade de serviços diversos que oferece à cida-
de e de toda a infraestrutura que possui. Se, por um lado, houve a retirada dos 
órgãos administrativos do Estado dessa área, por outro, há uma série de órgãos 
da administração municipal, inclusive a Prefeitura, que aí funcionam cotidiana-
mente, além de um forte comércio popular. Isto atrai uma grande quantidade de 
pessoas para essa área, tanto para trabalhar e para resolver uma série de questões 
junto ao poder público quanto para as práticas de consumo.
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Todo esse movimento que acontece durante o dia vai cessando e, ao cair da noi-
te, ,não o observamos mais. Então, as ruas estão mais vazias (menos carros e pe-
destres), as lojas fechadas; as pessoas que procuram o Centro não são as mesmas 
ou os interesses são diferentes e a ambiência já é outra. Saem os trabalhadores de 
rua que comercializam eletroeletrônicos, CDs e similares e aparecem outros su-
jeitos que também têm a rua como local de trabalho, como os michês, os traves-
tis e as garotas de programa. Entretanto, é durante o dia que os cinemas mantêm 
seu funcionamento – devido ao fluxo de pessoas na área –, cessando à noite por 
conta também, da falta segurança.  

O Cine Tupy foi inaugurado em 1956 e está localizado na Avenida J. J. Seabra, 
conhecida como Baixa dos Sapateiros, uma área de comércio popular intenso. 
Com sua fachada discreta – só é notado pelos inscritos “ Tupy todos os dias 2 
filmes eróticos” –, funciona todos os dias das 10h00 às 18h30. O ingresso custa 
R$ 6,50 (meia-entrada para todos) e dá o direito de permanecer no cine o tempo 
que se quiser até o fim do expediente. 
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Inaugurado em 1953, o Cine Astor tornou-se pornô nos anos 1970, atividade 
que manteve até 2013. Localizado na Rua da Ajuda, paralela à Rua Chile, o Astor 
estava próximo a importantes equipamentos urbanos, como a Câmara de Vere-
adores, o Elevador Lacerda, a Prefeitura Municipal, o Palácio Rio Branco, o ter-
minal de ônibus da Praça da Sé etc., onde há, também, uma presença intensa de 
turistas. Entretanto, essa rua não é tão movimentada quanto a Rua Chile, o que, 
aliado à discrição de sua fachada, lhe confere pouca visibilidade, tanto que mui-
tas pessoas desconheciam completamente a existência desse espaço ou, quando 
já ouviram falar a respeito, acreditavam que o mesmo já estava fechado (antes 
dele ter fechado de fato).

Pagando cerca de R$ 5,00, era possível ter acesso ao cinema, cuja sessão era con-
tínua, ou seja, o espectador poderia ficar o quanto quisesse na sala pelo valor de 
um único ingresso. 
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O fechamento do Cine Astor poderia ter significado uma retração do segmen-
to pornô no Centro, mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. Após o 
fechamento, houve a reabertura provisória no prédio em frente, sendo poste-
riormente deslocado para a Rua Ruy Barbosa, abrindo com o nome de Colônia 
Filmes. Nesse momento, um antigo funcionário do Astor resolveu manter o es-
paço até então provisório, enquanto sala de exibição de filmes pornôs, chamado, 
aqui, de Cine Cabine. Curiosamente, o fechamento do Astor deflagrou, então, 
o aumento no número de salas pornôs na cidade. É claro que estamos em uma 
situação diferenciada, pois eles não funcionam mais como os antigos cinemas 
de rua com sua estrutura original, apesar de tentarem reproduzir, nesses novos 
espaços, a ambiência que existia naquele tipo de cinema.

Após passar pela porta dos cines pornôs, a realidade que se mostra em seu in-
terior distingue-se fortemente do que vemos a alguns metros de distância, bem 
em frente a esses locais. A ambiência desses espaços sugere o estabelecimento 
da noite durante o dia em espaços determinados e propicia o aparecimento de 
certas posturas e práticas não tão comuns à luz do dia. A sala deixa de ser apenas 
um cinema, pois certas práticas emergem ao nosso olhar. A escuridão possibilita 
um possível anonimato, uma vez que é muito difícil enxergar completamente 

os detalhes da fisionomia da pessoa com quem se está praticando sexo 
ou mesmo de quem está lá.

Entre os frequentadores dos cines há quem esteja simplesmente bus-
cando divertimento, mas há quem use o local como ponto de trabalho, 
como é o caso dos garotos de programas ou boys, os travestis e as garotas 
de programa, além dos próprios funcionários que são responsáveis pelo 
funcionamento dos estabelecimentos.

Entre eles podemos, antes de tudo, constatar que a frequência é majoritaria-
mente masculina. Entretanto, podemos fazer, pelo menos, três distinções en-
tre essas pessoas: os “caçadores”, que são os que procuram interagir com outros 
frequentadores sem precisar pagar; os homens que procuram os travestis e os 
que procuram pelas garotas de programa. A prostituição feminina acontecia no 
Astor, onde também havia a atuação de travestis e boys, e se mantém no Colônia 
Filmes e no Cine Cabine. Já no Tupy não há garotas de programa, apenas boys 
e travestis. Entretanto, o melhor cine para os boys é o Tupy, pois nele há mais 
pessoas que buscam seus serviços. 

Desse modo, há uma especialização dos cinemas, pois, de acordo com os inte-
resses do público, há tipos de profissionais do sexo que têm mais chances de 
atuar em cada um deles. Entretanto, isso não é excludente a uma ou outra prá-
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tica sexual. Entre as razões pelas quais os profissionais 
do sexo escolheram os cines pornôs, em vez de outros 
espaços que acolhem essas práticas, estão a segurança 
desses locais e o retorno financeiro, já que eles pagam 
apenas o ingresso, ou seja, não há nenhuma outra taxa 
que seja cobrada pela administração dos cines.

Na pesquisa de campo, fizemos uso da etnografia, mé-
todo da antropologia, que consiste num mergulho na 
realidade que se pretende compreender. Nesse senti-
do, é interessante notar que, entre os profissionais do 
sexo com os quais tivemos contato, de maneira geral, 
os garotos moram em bairros periféricos, já os traves-
tis habitam a área central da cidade. Além disso, alguns 
deles atuam em outros locais além dos cines, sejam 
saunas, clubes de sexo ou a própria rua à noite. Assim, 
atuando em vários desses espaços da cidade, eles po-
dem estabelecer certa conexão entre eles, não apenas 
do ponto de vista espacial, mas, também, em relação 
aos frequentadores desses diferentes lugares.

Nos arredores dos cinemas existem hotéis,-
que, na verdade, funcionam como motéis e 
são frequentemente utilizados por frequen-
tadores desses cinemas quando estes não 
desejam realizar suas práticas sexuais nestes 
lugares. Geralmente, isto acontece quando 
se trata de programa com os profissionais do 
sexo. Além disso, no Centro há outros espa-
ços que, de algum modo, estão relacionados 
a esses cines pornôs, seja pela proximidade espacial, seja pelos frequentadores 
em comum ou por, haver de certa maneira, a mediação da imagem nas práticas 
que acontecem em seu interior. Trata-se das saunas e clubes de sexo existentes 
no Centro, os quais, juntamente com os cines pornôs, configuram uma mancha 
de espaços de práticas sexuais nessa região.

No caso dessa mancha especificamente, o regime de visibilidade é um tanto 
curioso, pois, ao mesmo tempo em que alguns deles estão em áreas com certo 
movimento, a discrição da fachada dos estabelecimentos dificulta sua identifi-
cação por pessoas que não sejam frequentadoras, que sejam simples transeun-
tes, ou seja, que não frequentem esses lugares. Magnani (2002) acrescenta que a 
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mancha é o lugar de cruzamentos inesperados e não previstos. “Numa determi-
nada mancha sabe-se que tipo de pessoas ou serviços se vai encontrar, mas não 
quais, e é esta a expectativa que funciona como motivação para seus frequenta-
dores.” (M AGNANI, 2002, p. 23) 

Esses espaços integram o que podemos chamar de circuito gay de Salvador, 
ou seja, locais com frequência de pessoas homo-orientadas extrapolando os 
limites do Centro com a existência de diversos outros espaços e estabeleci-
mentos na cidade. Apesar da maior independência do ponto de vista espacial, 
o circuito compreende a totalidade de equipamentos que oferecem deter-
minado serviço ou servem para a realização de uma prática. Assim, mesmo 
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sem uma contiguidade espacial, os espaços geralmente são conhecidos pelos 
integrantes desse circuito, mesmo considerando que nem todos frequentam 
todos os lugares.

conclusão

O pornô sempre esteve no cinema, desde seus primeiros anos. Entre-
tanto, sua forma de produção e exibição mudou ao longo do tempo. 
Do mesmo modo, o cinema pornô sempre esteve na cidade, mesmo 
que de maneira clandestina e em lugares mais restritos. É possível in-
dicar que há certa relação entre as imagens em movimento e as práticas 
sexuais que ocorrem no interior dos cines pornôs, o que já acontecia, 
de certa maneira, desde os primeiros filmes feitos para excitar. Pode-
mos dizer que, atualmente, nos cines pornôs de Salvador, os filmes de 
sexo explícito são um pano de fundo, pois o que realmente sustenta 
esses cinemas são as práticas sexuais entre os frequentadores. 

Os cines pornôs mantêm estreita relação com a dinâmica do Centro 
de Salvador, pois seu funcionamento está relacionado ao fluxo de pes-
soas nesta área, interessadas nesse tipo de espaço, os quais podem lhe 
conferir certo anonimato. Além disso, a abertura dos dois novos cines 
é sintomática a respeito de uma pulsão erótica que existe no Centro e 
indica uma dinâmica peculiar nesta área ligada aos espaços de prática 
sexual.  Assim, indo de encontro à tendência do desaparecimento, es-
ses estabelecimentos tomaram um novo fôlego e se mantêm no Cen-
tro com suas fachadas discretas e seu interior fervilhando.

Algumas das questões apontadas aqui não estão na ordem do dia do 
urbanismo em seus diagnósticos, planos, projetos etc., e com isto não 
estamos dizendo que deveriam estar; ou seja, não se trata de ordenar 
essas práticas, como fazemos com as distintas atividades urbanas, mas 
é preciso considerá-las ao realizarmos intervenções urbanísticas, pois 
elas também são constituintes da dinâmica urbana.

Aspectos abordados ao longo deste texto contribuem para com-
preendermos a dinâmica do Centro e da própria cidade sob outra 
perspectiva que não seja uma abordagem tradicional do urbanis-
mo. Não se trata apenas de entender, por exemplo, como se dão o 
uso e a ocupação do solo, ou quais atividades econômicas funcio-
nam nessa área, pois existem atividades que atraem públicos espe-
cíficos (como cinemas pornográficos e saunas) e que funcionam se-
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1A dissertação foi defendida em no-
vembro/2013. Banca: Washington 
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de Carvalho Filho (IHAC/UFBA).
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tendo como primeiro resultado um 
artigo (PENA; BOUÇAS; NUNES, 
2009), apontando as ideias iniciais 
que foram desenvolvidas e aprofun-
dadas posteriormente na pesquisa 
de mestrado.

3 Falamos da prática e não do pró-
prio urbanismo, pois os resultados 
dele, enquanto campo que se dedica 
a pensar e intervir na cidade, depen-
de da forma como ele é operado/
apropriado e das ferramentas que 
são utilizadas, pois, como sabemos, 
há uma série de interesses distintos 
e forças que operam sobre o urbano.

4 Biase (2012, p. 198) defende 
a antropologia não apenas como 
disciplina científica, mas, também, 
como “uma postura, uma forma de 
apreender, de abordar e de olhar de 
dentro, intimamente, criar ferra-
mentas, toda uma maneira de fazer, 

de pensar e de estar frente ao outro 
[...] uma antropologia que poderia 
ser defendida, praticada e reivin-
dicada pelos arquitetos, urbanistas 
e atores de outras disciplinas.” A 
própria autora tem sua formação 
inicial em arquitetura e urbanismo, 
tendo realizado doutorado em an-
tropologia social e etnologia, e tem 
realizado pesquisas que relacionam 
essas duas áreas.

5 Para maiores detalhes acerca da 
trajetória dos cinemas de rua em 
Salvador, sua relação com esta ci-
dade e a chegada dos filmes pornôs,  
cf. Pena (2012, 2013) e Leal e Leal 
Filho (1997).

6 Abreu (1996) explica que os 
filmes que tem a temática sexual 
são definidos basicamente de dois 
modos: soft core e hard core. Soft core 
refere-se aos filmes eróticos, ou seja, 
que não têm cena de sexo explícito, 
apenas sugerido. Já hard core define 
os filmes em que o sexo aparece de 
forma explícita e é o que realmente 
“importa”, haja vista a excessiva 
exibição de ações sexuais, do pênis 
ereto e da penetração.

/ 

gundo sua própria lógica. Foi assim que para compreender melhor a nossa 
questão, buscamos utilizar a etnografia, no sentido de nos aproximarmos 
do nosso objeto para apreendê-lo e compreendê-lo. Acreditamos que as 
trocas entre distintos campos do conhecimento podem ser bastante ricas, 
contribuindo para uma melhor compreensão do objeto de estudo, no nos-
so caso, a cidade.
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NarratIvaS urbaNaS lIterárIaS como 
apreeNSão e produção da cIdade 

coNtemporÂNea: uma leitura do guia de 
ruas e mistérios da bahia de todos os santos

OsniLDO aDãO Wan-DaLL JUniOr
Arquiteto urbanista, doutorando PPG 

Arquitetura e Urbanismo/UFBA e 
membro do Laboratório Urbano

Em essência, o objeto urbano é de uma complexidade muito grande e 
exige ser abordado com as metodologias apropriadas à complexidade.

Félix Guattari (1992)

Todos os fenômenos importantes da atualidade envolvem dimensões 
do desejo e da subjetividade.

A produção de subjetividade constitui matéria-prima de toda 
e qualquer produção.

Félix Guattari (2010)

Introdução

Neste texto, propomos apresentar nossa pesquisa de Mestrado Aca-
dêmico, recentemente defendida,1 enfatizando a metodologia adotada 
no processo investigativo. Inserida no contexto da espetacularização, 
que tem atravessado de modo avassalador as grandes cidades, a pesqui-
sa disserta sobre as narrativas urbanas literárias como possibilidade de 
transmissão e de transformação da experiência urbana, visando contri-
buir para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea.2 
Desse modo, postulamos a literatura como potente ferramenta não 
apenas de apreensão, mas, também, de produção de cidade, sobretudo 
enquanto narração da experiência da alteridade. Para abordar esta temá-
tica, fazemos uma leitura de Bahia de Todos os Santos, livro do escritor 
baiano Jorge Amado (Itabuna, 1912 – Salvador, 2001) que narra a sua 
própria experiência da então cidade da Bahia.3
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Ao investigar os processos urbanos em que se inserem a literatura de Amado, a 
escolha deste autoproclamado guia de ruas e “mistérios” como objeto de estudo 
nos pareceu pertinente por dois motivos principais: por narrar uma experiência 
de cidade da qual também pudéssemos compartilhar enquanto forasteiros que 
somos tanto em Salvador quanto na Bahia como um todo; e por sua importância 
em meio à produção literária do escritor, relativamente àquilo que, parafrasean-
do GUATTARI (1993), denominamos “produção subjetiva de cidade”. (WAN-
DALL JUNIOR, 2013a) Tínhamos de antemão uma espécie de hipótese ou ques-
tão global que afirmava que Amado, enquanto um dos mais conhecidos escritores 
brasileiros (e também o mais traduzido dentre eles), teria sido um dos grandes 
responsáveis pela produção de toda uma subjetividade sobre a Bahia para um 
grande público, tanto a nível nacional quanto internacional,4 o que teria contri-
buído decisivamente para a transmissão de uma “ideia de Bahia”.5 (PINHO, 1998)

Esta produção de cidade, que se dá pela transmissão de sua experiência urbana, 
é também ampliada, em grande parte, pela reprodução de sua obra literária, so-
bretudo, a partir dos anos 1970, e especialmente pela mídia de massa, através da 
televisãoo e do cinema.6 Reflexões como esta se tornaram caras à nossa pesqui-
sa: como é narrada essa experiência em um livro que se pretende ser, explicita-
mente, um guia de cidade? Como é essa cidade que o viajante-turista leitor vem 
buscar e como essa narração se dá enquanto produção de subjetividade7 (GUAT-
TARI; ROLNIK, 2010)? Como Jorge Amado apresenta a cidade, seu cotidiano 
e seus habitantes? E, ainda: de que maneira esses “registros textuais” apontam 
para a (contra)produção de cidade?

lItEratura como aprEEnsão E produção da cIdadE

O ponto de partida da pesquisa está na relação indissociada entre os temas “ex-
periência urbana” e “subjetividade”, ao passo que entendemos as narrativas 
urbanas exatamente como uma busca por “outras formas de se compartilhar 
experiências ao abrir outras possibilidades narrativas e, em particular, de nar-
rativas da experiência urbana nas grandes cidades”. (JACQUES, 2012b, p. 197) 
As narrativas urbanas, enquanto parte da complexa pluralidade de cidades, coe-
xistem na diferença que as caracterizam, confundindo-se com aquilo que se tem 
estabelecido ou enunciado historicamente como “real” ou “verdadeiro”. O que 
se tem, então, é uma coexistência de narrativas urbanas (ou de narrativas de ci-
dades), pois a simples composição ou troca dos elementos narrados acaba por 
apresentar, muitas vezes, uma nova “versão” da mesma cidade, como se toda 
e qualquer cidade comportasse todas as cidades possíveis. Trata-se de cidades 
produzidas subjetivamente, uma implicando direta e incessantemente na outra. 
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Poderíamos, ainda, compreender essa coexistência de narrativas urbanas como 
uma complexa cartografia de “espaços outros” ou de heterotopias (FOUCAUL T, 
2009); ideia que se aproximaria muito daquela proposta por Guattari (1992, p. 
153), de um “‘folheado’ sincrônico de espaços heterogêneos”. Seria também 
possível pensar algo bastante semelhante em relação ao tempo urbano: “tempos 
outros”, heterocronias (estas também citadas por Foucault) ou, novamente pa-
rafraseando Guattari, um “folheado sincrônico de tempos heterogêneos”. 

Relativamente ao nosso tema específico de estudo, tratar-se-ia de uma espécie 
de “cartoescritos” ou “cartografia das palavras” (carto-graphia), construída atra-
vés da escrita das situações urbanas, ou seja, da própria escrita da cidade. Uma 
“cartografia de narrativas literárias”, compreendendo a literatura como meto-
dologia de apreensão e, sobretudo, como produção de cidade. Portanto, assim 
como outras modalidades de expressão, teríamos a literatura como campo de 
possibilidades rizomáticas de discursos “outros” de instituir cidades, em ten-
são e harmonia com o discurso urbano uno, totalizador e hegemônico; não o 
eliminando, porém, mas borrando-o em um campo de possibilidades a “n-1”, 
como proporiam Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995), fazendo desses outros 
discursos de cidades parte subtraída da multiplicidade: “é somente assim que o 
uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele”.8 Pois qualquer coisa 
pode ser isso ou aquilo, mas também pode ser isso e aquilo, no sentido plural, 
de indeterminação, do “entre” ou intermezzo,9 considerando que cada possibi-
lidade não anula nem tampouco exclui uma outra. A busca por essa apreensão 
molecular,10 por assim dizer, nua e crua, presente nos desvios da cidade, torna-se 
o aporte necessário e imprescindível para a compreensão dos processos urbanos 
contemporâneos.

Assim, são as práticas cotidianas da produção do território que se traduzem na 
produção sensível da cidade e que resultam na própria experiência da alterida-
de, ao serem considerados os processos de subjetivação transmitidos pelo Ou-
tro e ao Outro. Essas práticas desestabilizem as estratégias de apaziguamento 
do espaço urbano, revertendo o empobrecimento (BENJAMIN, 1994), a perda 
e a expropriação (AGAMBEN, 2005) da experiência. Frente ao poder da he-
gemonia do capital simbólico (RIBEIRO, 2006) e midiático, é a transmissão 
da experiência que garante, muitas vezes, a (contra)produção de subjetivida-
des, o que seria o contrário de uma produção massiva, maquínica e midiática, 
portanto, capitalista de subjetividades, exatamente a partir de “microrresis-
tências dissensuais que podem atuar na desestabilização de partilhas hegemô-
nicas e homogêneas do sensível”. (JACQUES, 2012b, p. 197) Por outro lado, é 
a transformação da experiência11 que produz uma cidade “outra”, ou seja, que 
contribui para que outras subjetividades sejam produzidas através da trans-
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missão e, consequentemente, da recepção experiência. O que, no nosso caso 
específico, estaria diretamente relacionado ao “poder da literatura, da narração 
e da palavra no ato de influenciar, orientar e plasmar a percepção dos leitores”. 
(BEDOLINI, 2012, p. 388)

BAHIA DE TODOS OS SANTOS, um guIa dE cIdadE

Desde sua publicação original em 1945, sob o título de Bahia de Todos os Santos 

(Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador), o Guia passara por pelo menos 
seis revisões textuais ao longo de mais de quatro décadas, contabilizando (pelo 
menos) quarenta e três edições brasileiras, além de algumas edições estrangei-
ras.12 Através dessas edições, que coexistem tanto com discursos urbanísticos 
oficiais quanto com práticas urbanísticas realizadas em Salvador ao longo de 
praticamente todo o século XX, identificamos o Centro da cidade como o lugar 
mesmo das “ruas e dos mistérios” evocados pelo subtítulo da narrativa, onde 
coabitam tanto o “povo” quanto a “cultura popular baiana”. Na leitura dessa 
cidade constantemente modernizada, apreendemos também um permanente 
“estado de ruína” (WAN-DALL JUNIOR, 2013a), indissociado, por sua vez, das 
ruínas daquilo que foi sendo substituído pela narrativa em sua própria sobrevi-
vência.13 Segundo Amado, as atualizações por que passara a narrativa tratam de 
“versões”, “necessárias devido ao crescimento e às modificações 
ocorridas na cidade”, sem que fossem alterados, no entanto, “a 
estrutura fundamental e o espírito do livro” (AM ADO, 2012a, 
p. 7), conforme podemos conferir em trecho extraído da nota à 
40ª edição de Bahia de Todos os Santos, original de 1986:14

Aos poucos este guia foi se convertendo numa espécie de enciclopédia da 
vida baiana – paisagens, histórias, velhas ruas, novas avenidas, costumes, 
festas, a permanente miséria e a imbatível alegria, igrejas e candomblés, 
santos, orixás e personagens os mais variados, que juntos dão a imagem 
real e mágica desta terra e do povo que a habita, da mistura de sangue, 
de raças, de culturas que faz nossa originalidade mestiça. (AM ADO, 
2012a, p. 7-8, grifo do autor)

Atualizado, respectivamente, em 1960, 1966, 1970, 1977, 1980 
e 1986 – ainda que nem todos estes anos tenham sido oficial-
mente considerados pelo escritor –,15 a década de 1970 teria sido 
um período determinante para uma “reorganização” da narra-
tiva, fazendo-a dividir-se, implicitamente, na narração de (pelo 
menos) duas “cidades da Bahia” ou de duas “Bahias de Todos os 
Santos”. A primeira delas narra a cidade do Salvador, que deno-
minamos “primeira cidade da Bahia de Jorge Amado” (ou “Bahia B
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de Todos os Santos I”). Trata-se de uma cidade provinciana que se apresentava 
originalmente como um reflexo das primeiras modernizações urbanas da vira-
da do século XIX, através das ressonâncias de uma Guerra Mundial que acabara 
de acontecer. Uma cidade de personagens “à margem” e que, por sua vez, eram 
caracterizados por uma cultura, também ela, “à margem”, ainda que ambos te-
nham sido posteriormente legitimados, quando da coexistência de uma “outra” 
cidade da Bahia, híbrida, narrada no Guia de 1970 até 1977 e que continha já 
elementos que dariam as bases para a cidade da Bahia que se avistava: aquela que 
denominamos “segunda cidade da Bahia de Jorge Amado” (ou “Bahia de Todos 
os Santos II”).

Por sua vez, essa segunda cidade – que é Salvador – foi se tornando moderna 
e ruidosa, cujos novos arranha-céus foram, gradativamente, fazendo parte da 
paisagem urbana. Apresenta-se, aqui, uma cidade que foi se tornando conhecida 
nacional e internacionalmente por seu “povo” e cultura “peculiares”, sobretudo 
através de grandes nomes do meio artístico nacional. Além da música, que, ob-
viamente, não figurava sozinha, contribuiu decisivamente para este fato, como 
mencionamos anteriormente, a própria produção e a consequente reprodução 
da literatura de Jorge Amado. De fato, consideramos o ano de 1977 como um 
ponto de inflexão no conjunto das edições de Bahia de Todos os Santos, pois foi 

quando o subtítulo do livro passara de “Guia das ruas 
e dos mistérios da cidade do Salvador” para simples-
mente “Guia de ruas e mistérios”.16 Ambas as cidades 
narradas seriam, portanto, duas “outras” cidades da 
Bahia, coexistentes e absolutamente possíveis. Ou, 
parafraseando o próprio Amado, “versões” da mes-
ma cidade da Bahia que, não obstante, fazem com que 
Bahia de Todos os Santos possa ser compreendido, em 
uma leitura transversal, não apenas como um único 
livro, mas como (pelo menos) dois livros.

Embora algumas passagens da narrativa tenham sido 
eliminadas e/ou substituídas, ainda permanecem al-
guns de seus “rastros” (ARAUJO, 2012) no proces-
so narrativo, como vozes que ecoam na experiência 
de cidade, especialmente através do campo estético, 
mas também político e urbanístico. Nesse sentido, 
é interessante notar as ressonâncias das grandes re-
formas urbanas realizadas pelo então governador J. 
J. Seabra desde a virada do século XX até a década de 
1930, que cruzam, a partir daí, a experiência de cidade B
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narrada por Amado no Guia – uma experiência absolutamente engajada, nesse 
momento, em sua militância política junto ao Partido Comunista Brasileiro 
(PCB). Podemos citar, como exemplo, a derrubada da Igreja da Sé para dar lu-
gar a uma linha de bondes em 1933 e a existência de cortiços na cidade até os 
anos 1970, mais ou menos quando surgem as primeiras “invasões”. A primei-
ra reforma do Pelourinho, datada de 1975, também é implicitamente narrada 
quando Amado cita a construção do Centro Administrativo da Bahia (CAB), 
obra que teria sido a grande responsável pelo esvaziamento e consequente-
mente arruinamento de boa parte do Centro Histórico da cidade, justificando, 
ainda, processos de espetacularização decorrentes, sobretudo a partir da virada 
da década de 1980. A respeito desta que teria sido a principal transformação 
urbana ocorrida na cidade, não coincidentemente na década de 1970, Ama-
do escreveu: “quem mudou a Bahia foi Antonio Carlos Magalhães. [...] Rasgou 
avenidas, assentou bairros, construiu esgotos, não existiam, obra impopular, 
não traz votos, realizou reformas, retirou a cidade do marasmo e a fez de novo 
e outra.” (AM ADO, 2012b, p. 349) 

Da sequência de textos que compõem o Guia, chama-nos a atenção, entretanto, 
o primeiro deles, Convite, em que Amado dirige-se a um “leitor-turista-viajante” 
a quem toma por Moça (futuramente proclamada Zélia Gattai, sua esposa des-
de então), convidando-a a conhecer a cidade através de suas palavras. No livro, 
Amado narra, portanto, sua experiência duplamente guiada: ao passo que guia o 
leitor, mostrando-lhe as ruas e os “mistérios” da Bahia de Todos os Santos, dei-
xa-se guiar pelos olhos e mãos de um (segundo) guia. Essa figura feminina seria 
uma espécie de personagem-guia por vezes confundida com o próprio leitor.17 
Uma moça-guia que, se não intervém de maneira direta no processo narrativo, 
pelo menos se mostra presente em todas as ruas da cidade ao conhecê-las pelas 
palavras de Amado, passando, assim, a conhecer, também, todos os “mistérios” 
da cidade da Bahia. Na “portada do livro” (uma espécie de texto de abertura do 
Guia), o escritor passa a anunciar: “um dia vieste de passagem conhecer minha 
cidade, ficaste para sempre”. (AM ADO, 1977, p. 7)

ruÍnas E sobrEvIvêncIas EntrE as ruas E os mIstérIos da cIdadE da bahIa

Ao ler as primeiras “versões” de Bahia de Todos os Santos, percebemos uma cidade 
em plena reverberação de um processo inicial de modernização e que, por este 
motivo, trazia em emergência um consequente processo de degradação urbana: 
ruas coloniais que se tornavam largas e extensas avenidas, nobres casarios do 
Centro que se tornavam cortiços populosos e insalubres; corpos indignos, em 
ruínas, mas sobreviventes, “apesar de tudo”. (DIDI-HUBERM AN, 2011) As 
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palavras que narram essa cidade provinciana, cuja beleza vai aos poucos sendo 
deformada por “proporções turísticas”, como escreve Amado no Guia; minimi-
zam o teor e a intensidade de outras palavras que, com o passar dos anos, foram 
sendo borradas ou definitivamente apagadas da narrativa. Até o ano de 1970, 
por exemplo, o Pelourinho, “centro da cidade” imortalizado nos livros de Jor-
ge Amado como o “coração da Bahia”, era sinônimo de cortiços dos mais “ab-
jetos”, habitados por “uma gente esfomeada e doente”, onde a sujeira reinava 
“completa”. No principal texto sobre o Pelourinho presente no Guia, cuja atua-
lização talvez tenha sido a mais relevante de toda a narrativa, identificamos não 
somente a alteração do título que lhe dá lugar, mas, também, a total mudança 
de seu conteúdo: do original Ladeira do Pelourinho, o texto passa a ser intitulado 
simplesmente Pelourinho, deixando de narrar a escuridão e a insalubridade dos 
casarões de “degraus carcomidos” onde dominam os ratos – “senhores indiscu-
tidos dos prédios” (AM ADO, 1945, p. 97) –, para enaltecê-lo como “o 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)

Percebemos que também Amado vê na modernização da cidade um arruina-
mento decorrente, através de novas edificações que alteravam não só a paisa-
gem urbana como também a dinâmica cotidiana das ruas – “a miséria que sobra 

nestas ruas coloniais onde começam a subir, magros e feios, os arranha-céus moder-

nos”. (AM ADO, 1945, p. 15, grifo do autor) Podemos dizer que o que era con-
siderado “moderno” denotava uma “ruína” consequente e, portanto, essas duas 
palavras – “moderno” e “ruína” – parecem formar não apenas um par indisso-
lúvel, mas um enunciado e, acima de tudo, um pressuposto: no esvaziamento 
do Centro vemos surgir, com toda sua força, a degradação da cidade. Ruínas que 
sobrevivem nos ecos da história. Tornam-se, então, presentes na narrativa os 
“mistérios” da cidade da Bahia, evocados inúmeras vezes no Guia como um 
“óleo pegajoso” que escorre não só pelas entranhas da história, mas pelas pe-
dras que calçam as ruas. Esses “mistérios” estariam diretamente relacionados à 
experiência da alteridade de Amado pelas ruas do Centro da cidade, e através da 
cultura popular baiana, em que pese seu grande envolvimento no candomblé e 
na prática urbana cotidiana, principais “ingredientes” de grande parte de seus 
romances e, particularmente, da caracterização de muitos de seus personagens 
“infames” (BORGES, 1999; FOUCAUL T, 2003), ordinários ou (poeticamente) 
“arruinados”, como, por exemplo, o beberrão Quincas Berro Dágua, protago-
nista da novela A morte e a morte de Quincas Berro Dágua (1961). Próxima daque-
la dos surrealistas europeus, essa experiência de uma “alteridade mais radical” 
seria, segundo Jacques (2012a, p. 16), uma postura inversa à de uma etnografia 
mais clássica, que buscaria exatamente “estranhar ou tornar incompreensível o 
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que é familiar no seu próprio cotidiano urbano”. Estranho, pois alteridade, o 
“povo miserável” narrado por Amado é também símbolo da resistência a todo 
o processo de arruinamento do Centro da cidade e da cultura popular baiana 
como um todo, sobretudo nos romances da fase “mestiça” do escritor, publica-
dos a partir da década de 1960.

“Resistência” é, com efeito, uma das palavras que mais caracteriza o Guia, figu-
rando inúmeras vezes na narrativa, inclusive disfarçada de outros nomes. Um 
“acostumar-se” a tudo e “apesar de tudo”. Ou seja, ao mesmo tempo em que 
essa “resistência do povo” é revelada pelo próprio Amado, ela é, de certo modo, 
mascarada pela eterna “beleza e magia” baianas enunciadas no intenso e com-
plexo discurso político que captura e se apropria da produção subjetiva de cida-
de presente nessa literatura – captura e apropriação que, por sua vez, produz e 
reproduz incessantemente outras subjetividades. Mas talvez esteja justamente 
aí o grande “mistério” da cidade: a resistência como potencial de limiar, de pos-
sibilidade. Um “povo resistente” habita as brechas e os interstícios urbanos pos-
síveis em uma urbanização não planejada: os cortiços e as habitações precárias, 
os barracos das “invasões” que surgem na cidade exatamente a partir da década 
de 1960. Entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, entre a designação de miserável e 
de resistente, temos o próprio “povo” como linha tênue e limiar de “entre”; dos 
espaços de transição diretamente relacionados à infâmia que lhe é característica. 
Uma infâmia, por sua vez, diretamente relacionada aos próprios “mistérios” da 
cidade; vaga-lumes sobreviventes (DIDI-HUBERM AN, 2011), aquela última 
faísca de esperança encontrada exatamente na resistência do povo “arruinado” 
que acaba se tornando a própria alteridade das grandes cidades.

(dEs)dobramEntos

Relativamente ao Guia, sabemos somente ser possível fazer uma leitura da ci-
dade da Bahia se a considerarmos duas: a cidade do Salvador e Salvador. Co-
existentes, a antiga cidade do Salvador ainda sobrevive na moderna – e ago-
ra contemporânea – Salvador, seja ou não em forma de ruína. Dito de outro 
modo, acreditamos que “ruína” e “sobrevivência” coexistem nessa (dupla) ci-
dade produzida por um processo narrativo absolutamente paradoxal. De mãos 
dados com nosso guia-escritor e com a personagem-guia Moça, porém, nunca 
almejamos que a pesquisa que aqui se apresenta se tornasse uma antologia das 
narrativas urbanas, mas sim, através de um exemplo, mostrar como a literatura 
e, especificamente, as narrativas urbanas literárias podem concorrer para a pro-
dução de subjetividade e, consequentemente, de cidade. Pois pensar a arquite-
tura e o urbanismo através dos estudos da subjetividade nos leva a uma postura 
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estética, ética e, sobretudo, política que não somente tensiona a hegemonia do 
pensamento ainda dominante no campo disciplinar, mas a complexifica, con-
tribuindo, assim, para a sua problematização. Desse modo, acreditamos que 
a produção de subjetividade e a produção de cidade caminham juntas e com-
põem um território existencial “cidade”, coexistindo junto a todas as demais 
narrativas urbanas.

Assim como ocorrera nas primeiras décadas do século XX na Paris pós Haus-
smann – cidade surrealista por excelência –, em que as ruínas significavam 
justamente o “desaparecimento” da cidade antiga; em Salvador, o que ocorre 
também é uma substituição da cidade, fato que se torna evidente no próprio 
processo narrativo de Bahia de Todos os Santos, livro que foi atualizado, substi-
tuído. No entanto, apesar de suas “ruínas literárias”, no Guia, as ruínas da cida-
de nunca desapareceram: a cidade que desapareceu sobrevive exatamente em 
forma de ruína, especialmente quando se trata da alteridade. Porém, diferen-
temente de perda ou de arruinamento puro, ou de algo visto meramente como 
arruinado, sem importância e passível de “salvação”, esse permanente “estado 
de ruína” tem, na sua ambígua coexistência, uma “força”, uma “resistência” do 
povo, “apesar de tudo”. Anteriormente produzida e reproduzida por Amado e 
por todo o “grupo baiano modernista” (DRUMMOND, 2009), que contribuiu 
para a folclorização e/ou para as “tipificações” do “povo” e da cultura popular 
baiana, teria a cidade da Bahia, antes miserável, porém alegre, se tornado, na 
contemporaneidade, uma ruína prestes a desaparecer por completo? Haveria, 
ainda, alguma outra “versão” de Bahia de Todos os Santos possível, que atualizas-
se, agora, uma cidade-ruína, caótica, mais espetacular do que nunca? Quem nos 
guiaria nessa experiência contemporânea? Seria um vaga-lume sobrevivente da 
experiência da alteridade, como talvez o tenha sido a “Moça”? Não almejamos 
respostas absolutas, completas ou herméticas, mas acreditamos na constante 
possibilidade de desvios e de aberturas que nos impulsione sempre para uma 
produção cada vez mais abrangente de cidade.

Colocamo-nos a pensar como práticas urbanísticas podem traduzir devires urba-
nos “outros” através de um urbanismo mais consciente. Acreditamos, com este 
estudo, acrescentar, discutir e tensionar algumas das várias experiências urbanas 
coexistentes de Salvador, em especial aquela transmitida e consolidada pela li-
teratura de Jorge Amado. Na compreensão da complexidade da cidade, haveria 
outras narrativas devem ser consideradas, em contraposição e tensionamento 
às hegemônicas, claras ou luminosas: referimo-nos às narrativas luminescen-
tes, “opacas” ou escuras; de resistência e, inclusive, aquelas relativas a literaturas 
“menores” (DELEUZE; GUATTARI, 1977), marginais. Não se trata, contudo, 
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1 Cf. WAN-DALL JUNIOR, 2013a. 
O trabalho, defendido em 18 de 
novembro de 2013 no âmbito do 
Programa de Pós-Graduação em Ar-
quitetura e Urbanismo da Faculdade 
de Arquitetura da Universidade Fe-
deral da Bahia  (PPG-AU/FAUFBA), 
foi julgado aprovado com distinção 
pela Banca Examinadora, composta 
pela Prof.ª Dr.ª Paola Berenstein 
Jacques (orientadora) e pelos Profs. 
Drs. Pasqualino Romano Magnavita 
(PPG-AU/FAUFBA), Washington 
Luis Lima Drummond (PPG-AU/
FAUFBA) e Frederico Guilherme 
Bandeira de Araujo (IPPUR/UFRJ), 
a quem agradecemos por todas as 
preciosas contribuições feitas à pes-
quisa em todas as suas etapas. Um 
primeiro desdobramento da referida 
Dissertação foi apresentado no 4º 
Seminário Internacional URBICEN-
TROS e publicado nos Anais do 
evento (cf. WAN-DALL JUNIOR, 
2013b), sendo, aqui, atualizado e 
ampliado.

2 Esta temática global vai direta-
mente ao encontro das questões 
basilares discutidas na pesquisa 
coletiva trienal e multidisciplinar 
“Laboratório Urbano: experiências 
metodológicas para a compreensão 
da complexidade da cidade contem-
porânea” (PRONEM – Programa de 

Apoio a Núcleos Emergentes – Edi-
tal FAPESB/CNPq 028/2010 – pro-
cesso: 342/2011), coordenada pela 
Prof.ª Dr.ª Paola Berenstein Jacques, 
e da qual participamos desde nosso 
ingresso no PPG-AU/FAUFBA e no 
Grupo de pesquisa Laboratório Ur-
bano. Para maiores informações so-
bre a referida pesquisa, cf.: <http://
www.laboratoriourbano.ufba.br/
pronem> e JACQUES, 2013.

3 Nota-se que a atual cidade de 
Salvador era conhecida até pouco 
tempo simplesmente como “cidade 
da Bahia” ou “Bahia de Todos os 
Santos”, nomes que não apenas 
fizeram parte do cotidiano dos habi-
tantes da cidade, mas que permane-
cem até hoje na memória de muitas 
pessoas.

4 Bedolini (2012, p. 389) chama a 
atenção para o fato de que o leitor 
estrangeiro (não-brasileiro) de 
Jorge Amado associa o mundo do 
candomblé “não apenas à Bahia de 
tradição afro-brasileira, mas à ideia 
geral do Brasil”, sugerindo que sua 
literatura “atrai o interesse do mun-
do para a Bahia”.

5 Junto de artistas como Pierre 
Verger, Dorival Caymmi e Carybé, 
dentre outros não necessariamen-

de trazê-las à luz ou de tirá-las da escuridão, mas, pelo contrário, tra-
ta-se de apreendê-las. Ainda que a literatura de Jorge Amado não seja 
“menor” ou marginal, sem dúvida, ao narrar a cidade da Bahia, os temas 
nela abordados versam, majoritariamente sobre o grande “mistério” da 
cidade: a resistência do povo e a potência de uma alteridade em ruínas, 
mas sempre sobrevivente.
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te baianos de nascimento, Jorge 
Amado teria sido um dos principais 
responsáveis pela criação de um 
“mito modernista soteropolitano” 
(DRUMMOND, 2009), explicitado 
em uma “ideia” sobre Salvador e/ou 
sobre a Bahia como um todo. 

6  A exemplo, dentre outros, de 
Gabriela (1975), telenovela da Rede 
Globo dirigida por Walter Avancini, 
e de Dona Flor e seus dois maridos 
(1976), filme de Bruno Barreto 
recordista de público no cinema 
nacional.

7A subjetividade já não deve mais 
entendida como uma interioridade 
separada da exterioridade, como o 
fora na modernidade, pois fatores 
externos também passam a compor 
o antigo “sujeito individualizado”. 
Trata-se de um dobramento, de 
reciprocidade: “dentro” e “fora” 
coexistem em modos ou processos 
de subjetivação absolutamente 
imbricados. Segundo Félix Guattari, 
o indivíduo está “na encruzilhada 
de múltiplos componentes de sub-
jetividade”. (GUATTARI; ROLNIK, 
2010, p. 43) O autor escreve, ainda, 
sobre a subjetividade enquanto 
produção: “Produção de subjetivida-
de: a subjetividade não está sendo 
encarada aqui, como coisa em si, es-
sência imutável. A existência desta 
ou daquela subjetividade depende 
de um agenciamento de enuncia-
ção produzi-la ou não. (Exemplo: 
o capitalismo moderno, através da 
mídia e dos equipamentos coletivos, 
produz, em grande escala, um novo 
tipo de subjetividade.) Atrás da apa-

rência da subjetividade individuada, 
convém procurar situar o que são 
os reais processos de subjetivação.” 
(GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 
387, grifo do autor)

8 “É preciso fazer o múltiplo, não 
acrescentando sempre uma dimen-
são superior, mas, ao contrário, 
da maneira simples, com força de 
sobriedade, no nível das dimensões 
de que se dispõe, sempre n-1 (é so-
mente assim que o uno faz parte do 
múltiplo, estando sempre subtraído 
dele). Subtrair o único da multipli-
cidade a ser constituída; escrever 
a n-1. Um tal sistema poderia ser 
chamado de rizoma. (DELEUZE; 
GUATTARI, 1995, p. 14-15)

9 Figura conceitual utilizada e de-
senvolvida por Deleuze e Guattari 
(1997) para abordar a vida do nô-
made como “máquina de guerra”.

10  “A ordem molar corresponde às 
estratificações que delimitam obje-
tos, sujeitos, representações e seus 
sistemas de referência. A ordem mo-
lecular, ao contrário, é a dos fluxos, 
dos devires, das transições de fases, 
das intensidades.” (GUATTARI; 
ROLNIK, 2010, p. 386)

11 CF. BIASE; JACQUES, 2012 e 
BIASE, 2012

12 Assim como vários títulos da obra 
de Jorge Amado, Bahia de Todos os 
Santos também teve edições estran-
geiras, tendo sido publicado, a partir 
da década de 1970, em Portugal, 
Argentina, França e Itália. Apesar de 
termos considerado essas publica-
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ções em nossa pesquisa, detivemo-
nos, contudo, apenas na análise de 
edições brasileiras. 

13  Cf. Experiência das ruínas: ou em 
busca dos mistérios nas ruas de Salva-
dor, texto de nossa autoria, publi-
cado na edição anterior da Redobra, 
número 13.

14   Além das atualizações textuais, 
outro fator importante para a com-
preensão do conteúdo de Bahia de 
Todos os Santos refere-se à peculiari-
dade de sua composição narrativa, 
pois o Guia sempre foi ilustrado 
(sem contar as ilustrações de capa), e 
por diferentes artistas: inicialmente, 
pelo ilustrador Manuel Martins (até 
pelo menos 1977); depois, tanto por 
Manuel Martins quanto pelo fotógra-
fo Flávio Damm (de 1960 até supos-
tamente 1970); depois, apenas pelo 
ilustrador Carlos Bastos (de 1977 
até 2002); e, por último, apenas 
por Flávio Damm (na mais recente 
edição do livro, de 2012). Cada uma 
dessas composições poderia também 
ser considerada uma outra “versão” 
possível da cidade da Bahia. 

15   Para a análise das sucessivas atua-
lizações, procuramos trabalhar, den-
tre as muitas edições consultadas, 
com as exatas edições atualizadas, 
como é o caso da quarta e quinta 
atualizações, de 1977 (27ª ed.) e de 
1980 (28ª ed.), respectivamente. 
Quando isso não foi possível, traba-
lhamos por aproximações. Assim, 
para a primeira atualização, de 1960 
(8ª ed.), consideramos a edição de 
1961 (9ª ed.); para a segunda atuali-

zação, de 1966 (12ª ed.), conside-
ramos a edição de 1967 (14ª ed.); e 
para a terceira atualização, de 1970 
(19ª ed.), consideramos a edição de 
1971 (21ª ed.). Note-se que a edição 
mais recente, de 2012, referenciada 
pela Editora Companhia das Letras 
como 1ª edição, seria, em realidade, 
a 43ª edição do livro, sucedendo à 
anterior, 42ª edição, de 2002, esta 
publicada pela Editora Record, que 
detinha os direitos de Bahia de Todos 
os Santos desde 1977. Por sua vez, a 
edição mais recente do Guia corres-
ponde à 34ª edição, de 1986, sexta e 
última atualização do livro. 

16   Nesse momento, a própria estru-
tura da narrativa mudara: ao invés 
de ser composta pela sucessão de 
breves textos – ou “capítulos”, como 
se referia Amado –, observamos que 
o Guia passou a ser estruturado em 
sete amplos capítulos principais – ou 
“seções”, também como se referia 
Amado – que agrupam, agora de 
maneira explícita, os “capítulos” em 
sete temas, que denominamos livre-
mente, em nossa pesquisa, “seções 
temáticas”. Outro fato importante 
diz respeito à própria atualização do 
conteúdo do livro: além da supressão 
integral, substituição ou ampliação 
de alguns capítulos e temas, há, a 
partir de então, um grande acrésci-
mo de textos que se deu, particu-
larmente, pela ampliação do antigo 
capítulo Personagens, que, agora sob 
o título de Personagens de ontem, de 
hoje, de sempre, corresponde a prati-
camente 40% de toda a narrativa.
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17 Essa personagem feminina, a 
quem se destinaria a narrativa desde 
sua publicação original, seria uma 
espécie de Nadja, protagonista do 
romance surrealista homônimo de 
André Breton que se confunde com 
a cidade de Paris da década de 1920, 
“emanando um erotismo próximo 
do mistério e da loucura”. (DRUM-
MOND, 2009, p. 56) Ou ainda, seria 
uma espécie de figura feminina que 
“também simboliza errância e ilumi-
nação”, como em O camponês de Pa-
ris, romance de Louis Aragon igual-
mente surrealista datado da mesma 
época. Ressalta-se que, quando da 
publicação original do Guia, assim 
como havia se aproximado de escri-
tores comunistas em Paris, Amado 
aproximou-se, também, do grupo de 
artistas surrealistas franceses.
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Na minha contribuição a essa mesa comum, gostaria de elaborar melhor 
dois conceitos que também são, para mim, duas fantasias: isto é, que 
me habitam e me movem, que pertencem à ordem do desejo, mas, tam-
bém, que me orientam no pensamento, que pertencem à ordem da di-
ferenciação. São eles: o pertencer a uma comunidade e o ser/o estar es-
trangeiro. A bela reflexão de Roland Barthes, que deu seu título à nossa 
mesa, “Comment vivre ensemble”, não trata desse par complementar 
de noções, pelo menos à primeira vista, já que trabalha muito mais com 
uma outra oposição: viver junto/viver sozinho (“Fantasmatiquement, 
pas contradictoire de vouloir vivre seul et de vouloir vivre ensemble = 
notre cours”, Barthes). No entanto, o “estar no estrangeiro”, o desterro, 
o exílio, voluntário ou não, o dépaysement e a peregrinação estão pre-
sentes em cada página desse livro, em particular, nos inúmeros exem-

como vIver juNto?
uma comuNIdade 
de eStraNgeIroS1
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plos oriundos dos diversos movimentos monásticos; a peregrinação na cidade 
terrestre, suas dores e sua secreta necessidade oferecem, com efeito, um paradig-
ma do sentimento fundamental de estrangeirice no mundo e, igualmente, um 
modelo da saudade de uma comunidade verdadeira, que deveria realizar-se na 
cidade celeste, e antecipa essa realização na temporalidade imperfeita e falha da 
terra, através das várias tentativas evocadas por Barthes. Essa presença do dépay-

sement, da xeniteia, aliás, é tão forte que esta palavra grega surge no fim do livro, 
atrapalhando a bela ordem casual do alfabeto  escolhida por Barthes: o verbete 
“utopia”, último do livro, vem depois do “x” de xeniteia, como se não pudesse 
se pensar nenhuma utopia, mesmo provisória, sem ter primeiro passado pela 
longa provação da estadia no estrangeiro.

Hoje, porém, não vou falar de monges, kibbutzins, neo-hippies e outros sobrevi-
ventes de 1968, mas gostaria de proceder a uma interrogação mais sóbria, histó-
rica e sociológica; uma interrogação sobre a gênese desta saudade de comunidade 
na modernidade. Proponho a vocês o que eu, como professora de Filosofia, sei 
mais ou menos fazer: um exercício de leitura de um texto bastante clássico, um 
trecho do capítulo nove da Sociologia  de Georg Simmel, texto de 1908, que fala 
tanto das mudanças da  percepção – aisthèsis – quanto das mudanças nas relações 
entre os homens na grande cidade moderna, em particular entre concidadãos e 
estrangeiros. Simmel analisa ali as transformações do espaço social na grande ci-
dade, tanto no nível dito objetivo quanto no nível psíquico da percepção huma-
na, pois o espaço social é uma “divisão e apreensão pela alma das diversas partes” 
(SIMMEL,  1994, p. 688) do espaço objetivo. Trata-se, portanto, de uma teoria 
estética no sentido duplo da palavra: no sentido etimológico amplo de uma teo-
ria da percepção (aisthèsis) e no sentido moderno mais específico de uma teoria 
das artes e das práticas artísticas. Essa teoria estética também é, necessariamente, 
uma teoria da vida em comum,  uma reflexão socio política, já que percepção e 
história humanas se transformam mutuamente.

Simmel (1994) divide seu capítulo sobre as mudanças do espaço social em cinco 
sub-capítulos e três “excursos” ou disgressões, menos sistemáticos e muito ins-
tigantes. Tratarei, aqui, mais especificamente, dos dois últimos “excursos” que 
se inscrevem nas partes consagradas às transformações das relações de distância 
e proximidade a partir da emergência das grandes cidades modernas capitalistas. 
Um “excurso” se intitula Para uma sociologia dos sentidos e o outro, simplesmen-
te, O estrangeiro, como se houvesse uma rede de relações implícitas entre, de um 
lado, a simpatia e a aversão ligadas aos excessos sensoriais de proximidade e de 
distância e, do outro, a aversão e a simpatia que a figura do estrangeiro desperta. 
São essas relações não explicitadas que me parecem constituir o centro secreto 
e candente das longas descrições sociológicas de Simmel. Tais descrições  conti-
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nuam na trilha da distinção fundamental elaborada por Ferdinand Tönnies entre 
os conceitos de comunidade/Gemeinschaft e de sociedade/Gesellschaft; Simmel 
não questiona essa distinção (o que é feito hoje), mas a torna mais precisa por 
suas  análises  sobre as relações entre o sistema mercantil capitalista e a constitui-
ção da grande cidade moderna. Podemos resumir essas análises em dois pontos 
chaves: a grande cidade representa a vitória do racionalismo  e do individualis-
mo em detrimento de relações sociais mais orgânicas, mais afetivas, mais comu-
nitárias que pertencem ao passado e que, apesar do seu encanto, também re-
presentavam uma ordem coercitiva e autoritária. A racionalidade moderna tem 
sua fonte na racionalidade abstrata da economia monetária onipotente, afirma 
Simmel. Como o dinheiro, meio de troca universal, não muda segundo valo-
res afetivos, mas segundo trocas calculáveis, assim também as relações entre os 
homens, em particular nesse lugar privilegiado de troca que constitui a grande 
cidade, são cada vez mais objetivas, isto é, impessoais e indiferentes. 

Não discuto, aqui, várias objeções possíveis, em particular de cunho marxista, 
a essa teoria já exposta no livro anterior de Simmel, na Filosofia do dinheiro. Em 
compensação, gostaria de ressaltar que, para Simmel, despersonalização das re-
lações humanas e individualismo crescente andam juntos – só que o indivíduo 
não pode ser confundido com uma pessoa específica, singular, com sua carga de 
afetos e de histórias, como o eram certas personalidades no seio de comunida-
des determinadas, personalidades das quais os pintores clássicos nos deixaram 
o retrato ou que forneceram aos escritores modelos de heróis. O indivíduo é, 
agora, um elemento único, mas indiferente, entre outros vários elementos, no 
grande edifício das trocas mercantis. Mesmo que pareçam à primeira vista opos-
tos, individualismo exacerbado e anonimato irreversível são complementares. 
O citadino moderno é um indivíduo isolado, entregue à multidão no trabalho, 
na rua, em casa. Essa situação, que Walter Benjamin deverá descobrir mais tarde 
já no centro da poesia de um Baudelaire, ou que Chaplin colocará no cerne dos 
Tempos modernos, leva Simmel a uma hipótese precisa quanto às transformações 
da percepção na contemporaneidade: submetido a um excesso de estímulos sen-
soriais e intelectuais tanto no trabalho quanto na rua ou em casa, o habitante das 
grandes cidades deve se proteger por uma carapaça de indiferença e  de frieza, a 
fim de não sucumbir a um esgotamento físico e intelectual. Ele deve, portanto, 
abdicar daqueles sentimentos que Rousseau julgava ser naturais no ser humano: 
o interesse e a compaixão pelo próximo; parece, aliás, não haver mais próximo, 
mas somente uma multidão de outros, muitas vezes de outros concorrentes, em 
que cada um esbarra. Tão pouco pode esse citadino se interessar por todas as 
“mercadorias” culturais que a grande cidade oferece; ele se torna um blasé sem 
curiosidade verdadeira. 
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A percepção sensível se torna, portanto, mais pobre justamente por ser subme-
tida a um excesso de estímulos sensoriais; essa combinação de saturação e de 
embotamento deverá ter, como vocês sabem melhor do que eu, inúmeras con-
sequências sobre as práticas estéticas contemporâneas. Por sua vez, Simmel se 
contenta em ressaltar o lado positivo dessa indiferença: ela é uma reação neces-
sária numa estratégia de sobrevivência na selva das grandes cidades capitalistas, 
mesmo que se possa ter naturalmente, saudades de relações humanas mais di-
ferenciadas e atenciosas, mais calorosas e comunitárias – sem querer resolver a 
questão se tais relações realmente existiram em grupos que pertencem ao passa-
do e que são facilmente idealizados.

A indiferença em relação ao outro é, no mais das vezes, o primeiro grau de uma 
hostilidade latente, “uma fase preliminar de um antagonismo de fato” (SIM-
MEL, 1999, p. 242) que pode vir a se manifestar rapidamente quando esse outro 
invade meu território, já bastante restrito. O que, com efeito, muda drastica-
mente na organização espacial da grande cidade moderna são as relações de dis-
tância e de proximidade. Enquanto as distâncias muitas vezes são encurtadas, 
as proximidades tendem a aumentar perigosamente. Um dos méritos das des-
crições sociológicas de Simmel é ter chamado atenção para essa dimensão arris-
cada e crítica das relações de proximidade. Se um excesso de distância impede 
o estabelecimento de verdadeiras relações sociais, um excesso de proximidade 
também as ameaça, porque a proximidade pode ser “tanto a base da mais elevada 
felicidade quanto da extrema coerção”,  escreve Simmel (1999, p.70). A partir 
dessas reflexões, poderíamos talvez afirmar que o maior perigo da vida em co-
mum na modernidade e na contemporaneidade jaz, curiosamente, muito mais 
numa destruição da intimidade por excesso de proximidades invasoras que num 
isolamento espacial e social por excesso de distâncias: as análises de Adorno e 
Horkheimer da indústria cultural deverão confirmar essa hipótese.

O excesso de proximidade que caracteriza o cotidiano do citadino moderno re-
força, paradoxalmente, os sentimentos de solidão, de incompreensão e mesmo 
de hostilidade entre os indivíduos: o excesso de proximidade torna as pessoas 
cada vez mais estranhas e distantes umas das outras. Simmel analisa esse parado-
xo no domínio da percepção sensível, na própria aisthèsis, na transformação his-
tórica dos sentidos. No seu “excurso” Para uma sociologia dos sentidos, ele analisa, 
em particular, as mutações do olhar humano. Como para toda tradição clássica, 
o sentido da visão é, para ele, o sentido preponderante na organização sensível e 
intelectual do ser humano; mas, contrariamente à tradição metafísica que, desde 
Platão até Descartes, enfatiza as virtudes de clareza e evidência da vista ou suas 
pretensões sintéticas e analíticas, Simmel ressalta um outro aspecto do sentido 
da visão, sua capacidade de reciprocidade. O sociólogo usa várias vezes a pala-
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vra alemã antlitz para enfatizar essa dimensão; palavra que pode ser traduzida 
tanto por “olhar” quanto por “rosto”, “face” (visage, dirá mais tarde Levinas). 
A vista humana, diz Simmel, encontra sua plenitude na reciprocidade do olhar 
compartilhado, quando à atenção de um olhar responde o olhar do outro. Essa 
afirmação, sem dúvida discutível, tira sua força e sua pertinência do contexto 
social que Simmel se propõe apreender e, em particular, da seguinte questão: o 
que acontece quando a visão humana fica submetida a uma nova organização so-
cio-sensorial que obriga os indivíduos a uma visão constante de seus semelhan-
tes sem que seja possível esperar por uma reciprocidade feliz? Essa espera con-
fiante caracterizava o olhar contemplativo tanto na teoria estética clássica (em 
Hegel, por exemplo, o olhar do modelo retratado responde ao olhar do pintor 
e do futuro espectador) quanto na devoção religiosa; Walter Benjamin deverá 
mostrar, a partir daí, que a arte tradicional aurática era intrisecamente ligada à 
ideia de culto e de transcendência, mesmo quando não era mais religiosa. Ora, 
escreve Simmel, o desenvolvimento da grande cidade moderna acarretou mu-
danças essenciais para o sentido da visão, especificamente no que diz respeito a 
essa comunhão e comunidade de olhares recíprocos. Em primeiro lugar, a vista 
é submetida a um excesso de estímulos em detrimento dos outros sentidos que 
não conseguem mais acompanhar e explicitar o que foi visto;  ela se torna um 
olhar sempre à espreita. Em segundo lugar, o olhar recíproco e confiante, base 
da atitude contemplativa, é ameaçado de extinção, justamente por esse excesso 
de visão. Antes do desenvolvimento dos transportes públicos modernos, nota 
Simmel em 1908 (!), nem se podia imaginar a possibilidade de ficar longos mi-
nutos, talvez longas horas, perto de outro indivíduo, de poder olhá-lo o tempo 
todo sem que esse olhar fosse respondido e correspondido e que se desse início 
a uma conversa, a um diálogo recíproco, mesmo anódino. Esse excesso de visão 
sem possibilidade de revezamento discursivo e comunicativo reforça, escreve 
Simmel, (1999, p. 727) “o sentimento de desorientação no meio da vida cole-
tiva, o sentimento de isolamento e a sensação de ser rodeado de todos os lados 
por portas fechadas”, como se todos os habitantes das grandes cidades fossem 
caminhantes surdos-mudos que não podem mais nem se falar nem se ouvir nem 
se tocar, como, aliás, acontece num pequeno filme para televisão de Samuel Be-
ckett (Carré I e II, 1981).

Paro alguns instantes para anotar algumas observações soltas que me vêm, por 
assim dizer, à cabeça quando leio essas descrições de Simmel.

Primeira observação, especificamente estética: a famosa desauratização da arte 
contemporânea, na hipótese de Walter Benjamin, remete a essa transformação 
de um olhar recíproco numa visão simultaneamente saturada e sempre ameaça-
da, sempre à espreita. A “aura” significaria, pois, não só a auréola do poeta, agora 
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caída no chão, como no conhecido poema em prosa de Baudelaire (Perte d’au-

réole), mas também a expectativa de um horizonte transcendente no qual meu 
olhar e o do outro possam encontrar-se e se juntar na pequena eternidade da 
comunicação feliz, da comunhão feliz, da comunidade feliz. Nas artes plásticas 
contemporâneas, chama atenção essa ausência de expectativa em relação a um 
olhar recíproco. Lembro, aqui, de uma fotografia bastante eloquente nesse con-
texto do fotógrafo canadense Jeff Wall (que conheço muitíssimo pouco). É uma 
paródia da Olímpia de Manet, essa bela mulher branca, nua, a mão esconden-
do o sexo, que olha para a frente do quadro, para o olhar do espectador, sendo 
ela mesma olhada com admiração (presume-se) por outra mulher no segundo 
plano, uma doméstica negra com ramalhetes de flores. A Olímpia de Manet é, 
aliás, uma retomada do motivo de Venus, adormecida  (Giorgione) ou convi-
dativa (Ticiano), isto é, das promessas de felicidade e beleza da deusa do amor. 
Jeff Wall intitula Olímpia a fotografia de um homem nu, deitado de perfil num 
sofá vermelho, não só com o sexo à vista, mas, sobretudo, com um olhar inatin-
gível, perdido num fora hipotético da fotografia, sendo o jovem absorvido pela 
audição de um som tocado num discman cujos fones estão grudados nos seus 
ouvidos  – que, portanto, nem olha nem ouve o eventual  espectador. Não pode 
haver, aliás, nenhum espectador contemplativo dessa fotografia, mas somente 
um observador que a examinará com frieza e curiosidade, talvez com o deleite 
do voyeur, mas sem esperança de comunicação.

Segunda observação, mais ampla: a fotografia de Jeff Wall também é forte por-
que alude não só à transformação do olhar, mas também à transformação cor-
relata do erotismo na modernidade. Parece, pois, que, hoje, olhar longamente 
nos olhos de alguém e ser correspondido somente é possível numa situação 
amorosa; a comunhão amorosa, porém, também fica ameaçada em sua esperada 
plenitude; ela tão pouco escapa dessa mutação do olhar e da percepção que afeta 
tanto as relações  coletivas  quanto as  privadas entre os homens. A ligação entre 
o olhar compartilhado e a intimidade erótica não fica incólume à preponderân-
cia desta visão objetiva, fria e rápida que é condição necessária de sobrevivência 
na modernidade. Na mesma época na qual Simmel ainda afirmava que “as rela-
ções entre os homens, sua compreensão e sua aversão recíprocas, sua intimidade 
e sua frieza, tudo isso ficaria transformado de maneira incalculável, se o olhar 
olhos nos olhos não mais existisse” (SIMMEL, 1999, p. 724),  um outro grande 
observador das transformações sociais, Marcel Proust, desenvolvia uma análi-
se talvez tão convincente como a do sociólogo alemão sobre as afinidades entre 
erotismo e voyeurismo. Conclusão provisória: ambos retratam, mesmo que de 
maneira oposta, uma transformação radical nas relações sociais e sensoriais en-
tre os homens, na vida em comum e na aisthèsis humanas. 
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Terceira observação, mais filosófica: talvez fosse interessante reler também 
muitos motivos do pensamento contemporâneo à luz dessas análises hitóri-
co-sociais. Reler, em particular, um motivo filosófico essencial que, de Buber a 
Levinas, passando por Heidegger, procura por uma nova definição do diálogo e 
do encontro autênticos. Essa busca também poderia ser explicitada como uma 
tentativa conceitual de elaboração dessas faltas e falhas na comunicação humana 
que o desenvolvimento acelerado da economia mercantil capitalista exacerba.

Devemos observar que o próprio Simmel oscila na descrição dessa assim chama-
da “desumanização” das relações sociais. Ele oscila entre uma apreciação positi-
va das estratégias de sobrevivência na grande cidade; estratégias que acarretam 
necessariamente indiferença, frieza, até hostilidade em relação aos outros, e uma 
nostalgia de relações mais íntimas e calorosas que encontrariam sua expressão 
privilegiada numa palavra e num olhar compartilhados. Essa oscilação continua 
determinante na nossa modernidade e na nossa assim chamada pós-moderni-
dade – pelo menos se não quisermos nos resignar a ser robôs desalmados que só 
correm atrás de vãos negócios. Essa oscilação, enfim, é a expressão psíquica do 
paradoxo maior desenvolvido nesse texto pelo sociólogo, a saber que a proximi-
dade física, tal qual as condições de vida na grande cidade capitalista moderna e 
contemporânea a exaspera, não significa uma intensificação do laço social, mas, 
pelo contrário, acarreta seu enfraquecimento. Quando a distância exterior tende 
a faltar, então, cada indivíduo tenta compensar essa ameaça constante de invasão 
pela criação de uma distância interior, por indiferença e frieza, ou pela invenção 
de um mundo artificial privado, um microssistema eficaz que o protege, mas 
que também corre o risco de se transformar num mundo fechado, em autismo 
ou em loucura, como o observará mais tarde Bruno Bettelheim a partir de suas 
experiências de vida no campo de concentração. No ano de 1908, Simmel não 
podia prever tais desenvolvimentos de suas análises, mesmo que percebesse as 
conotações psicológicas de suas descrições; ele se contenta em dar alguns con-
selhos bem intencionados, mas que hoje soam bastante triviais, quando adverte 
para não encontrar com demais frequência os amigos mais caros e para desisitir 
de convidá-los a morar na própria vizinhança!

Muito menos triviais, em compensação, soam hoje as conclusões do segun-
do “excurso” sobre O estrangeiro, que concluem as reflexões de Simmel sobre 
as mudanças nas relações de distância e proximidade na modernidade. Não se 
trata mais somente de transformações dentro de um espaço social organizado 
de maneira estável, mas de mudanças causadas pelos próprios atores sociais que 
também se movem, que se deslocam de um lugar para outro. O que acontece 
num grupo social – e no espaço social – quando uma parte do grupo se desloca 
enquanto a outra continua no mesmo lugar? O que acontece para aqueles que 
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permanecem e para aqueles que se movem? Essa configuração é ilustrada na Ida-
de Média pelo exemplo dos compagnons, esses aprendizes-companheiros-nô-
mades; também por certas ordens monásticas e por negociantes. Hoje, diz Sim-
mel em 1908, por comerciantes, mas também pelos pobres, pelos mendigos, 
por vagabundos e  aventureiros de todo tipo, geralmente tidos como elementos 
de desordem e de tumulto. Poderíamos hoje, em 2006, também falar em todas 
figuras de  migrantes e refugiados, clandestinos ou não, que tentam atravessar 
muros e mares, colocando muitas vezes suas vidas em risco.

No fim dessas considerações sobre a mobilidade social de alguns grupos deter-
minados surgem, então, as sete famosas páginas do “excurso” sobre O estrangei-

ro”. Essas linhas têm um acento profético  naquilo que contém tanto  de ameaça 
potencial quanto de promessa possível. Lê-las hoje, depois da Segunda Guerra e 
da Shoah, mas também em tempos de genocídios, de construção de muros em 
várias  fronteiras e dentro da própria cidade; lê-las hoje suscita um entusiasmo 
pela acuidade teórica de Simmel e, simultaneamente, um mal-estar, porque o 
estrangeiro do qual fala é, certamente, uma personagem complexa e ameaçada, 
mas é igualmente uma personagem que goza de objetividade e de imparcialida-
de, qualidades ainda reconhecidas pelos outros, mas que parecem hoje ter per-
dido seu valor.

 Devemos primeiro notar que Simmel utiliza a palavra alemã fremd/der Frem-

de, cujo sentido é muito mais abrangente que o termo técnico de Ausländer (de 
aus, fora, e de Land, país). O adjetivo fremd reúne as significações de “estrangei-
ro”, isto é, de um outro país, e de “estranho”, bizarro, esquisito, num sentido 
psicológico mais vasto e mais complexo (ver os substantivos derivados de En-

tfremdung, Verfremdung etc.). Assim é a palavra sempre usada por Kafka para 
seus personagens, mesmo quando precisa que eles vêm de outro lugar, não se 
sabe de onde, como o viajante da “Colônia penal” ou o agrimensor do Castelo. 
O estrangeiro, diz Simmel, é um “potentieller Wanderer”, um passeante, um via-
jante, um nômade potencial que introduz essa potencialidade viajante no seio 
da própria estabilidade, em particular porque não se contenta em passar por 
aqui, mas aí se estabelece, num lugar que, como se diz, não é seu e que se vê 
transformado pela sua presença. Assim, o estrangeiro condensa  na sua pessoa 
a ambivalência de distância e de proximidade que caracteriza todas as relações 
humanas, mesmo quando são divididas e catalogadas em próximas e distantes, 
íntimas e estrangeiras.

Como os pobres e os “inimigos internos”, escreve Simmel entre aspas, o estran-
geiro é um elemento perturbador, porque é, ao mesmo tempo, membro do gru-
po e seu fora ou seu oposto. Sua presença perturba não tanto porque lembra a 
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existência da alteridade, mas muito mais porque lembra ao próprio grupo que 
ele, o grupo, poderia ser outro, que sua indentidade não é tão assegurada assim. 
Quando fica no seu país, na sua casa, como se diz, o estrangeiro pode ser objeto 
do desejo de deslocamento e de exotismo; quando habita nosso país, chez nous, 
ele dessubstancializa a proximidade do próximo e o afastamento do distante, 
ameaçando, assim, a identidade local que foi, muitas vezes, conseguida ao preço 
de longas lutas. Se o estrangeiro, na bela fórmula de Edmond Jabès, é “aquele 
que te faz acreditar que estejas em casa”  (“Qu’est-ce qu’un étranger? – Celui 
qui te fait croire que tu es chez toi”) (JABES, 1989, p. 112), também é, quando 
permanece entre nós, aquele cuja mera presença transforma, mesmo impercep-
tivelmente, a substância dessa “casa”.

O exemplo clássico desse papel são, historicamente, os comerciantes e os nego-
ciantes, em particular na história europeia, diz Simmel, os judeus, privados que 
eram da possibilidade de adquirir o solo do país em que, no entanto, moravam. 
Lido hoje, o texto de Simmel adquire conotações sinistras, em particular porque 
ressalta a associação frequente entre pobres, “inimigos internos” e “estrangei-
ros”, isto é, a predisposição desses grupos ditos desviantes em se transformar 
em bodes expiatórios. No entanto, Simmel também assinala uma virtude reco-
nhecida socialmente (pelo menos em 1908!) do estrangeiro, a saber: seu caráter 
imparcial e objetivo. Sendo uma “síntese de proximidade e de afastamento” ou, 
ainda, uma “certa formação de afastamento e de proximidade, de indiferença e 
de engajamento” (SIMMEL, 1999, p. 766),  ele pode gozar de uma liberdade de 
juízo que os próprios concidadãos dificilmente possuem. Simmel cita o exem-
plo de várias cidades italianas do Renascimento que iam buscar seus juízes fora 
da cidade, no estrangeiro, para garantir uma certa indepedência em relação aos 
interesses locais. Esse “olhar afastado”, para citar o belo título de Levi-Strauss 
(1983), consegue observar o que os habitantes, por excesso de familiaridade, 
não conseguem mais enxergar.

Essa imparcialidade do estrangeiro é o avesso de sua falta de cumplicidade e de 
conivência com as disputas dos pequenos grupos locais, quando, claro, não ten-
ta neles penetrar para seu próprio proveito. Essa ausência de conivência tam-
bém acarreta um certo isolamento, a ausência de uma certa intimidade tácita que 
liga os membros de um mesmo grupo, de uma mesma família, de uma mesma 
tribo. Assim, mesmo que as relações com o estrangeiro possam ser amigáveis, 
permanecem sempre impregnadas por uma certa generalidade abstrata porque é 
a humanidade abstrata e universal que pode ligá-lo aos outros, e não uma ligação 
dita “orgânica”, mais particular e íntima; notemos que Simmel não dá desta “or-
ganicidade” nenhuma definição mais substancial, mas a descreve com acuidade 
como “uma comunidade de diferenças específicas em relação ao simplesmente 
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geral” – isto é, essa comunidade significa um fator de diferenciação em 
relação àqueles que dela não fazem parte, não precisa ser uma entidade 
substancial determinada.

Nesse momento crucial de seu “excurso”, Simmel se deixa, por assim 
dizer, levar por uma suspeita que vai se transformar numa nova e insti-
gante hipótese, como se o estrangeiro penetrasse no coração do íntimo 
e solapasse sua aparente espontaneidade. Escreve ele: 

“O estrangeiro nos é próximo porque percebemos  entre ele e nós igualdades de 
ordem nacional ou social do ponto de vista professional ou de um ponto de vista 
universalmente humano;  ele nos é distante porque essas igualdades nos ultra-
passam, a ele e a nós, e nos ligam somente porque ligam, de fato, muitas pessoas. 
Nesse sentido, um traço de estrangeirice também intervem nas relações mais es-
treitas. As relações eróticas...”. (SIMMEL, 1999, p. 769) 

E ali Simmel continua descrevendo como qualquer relação erótica du-
rável – pensa provavelmente no casamento – começa com a certeza ina-
balável de sua unicidade, mas deve, mais tarde, aceitar a evidência de 
que qualquer relação, mesmo em sua singularidade, só repete “um des-
tino universalmente humano”(SIMMEL, 1999, p. 769) que permitiu, 
aliás, a reprodução da humanidade. Um sentimento de estranheza e de 
alienação (Entfremdheit) surge, então, quando desaparece o sentimemto 
de unicidade da relação íntima, mais ainda quando se impõe a certeza 
do seu caráter contingente; se não se houvesse encontrado essa pessoa, 
mas uma outra, em tal momento da vida, poder-se-ia ter vivido uma re-
lação talvez diferente, mas semelhante em sua intensidade e duração; o 
acaso, mesmo que socialmente determinado, coloca tal ou tal pessoa  na 
trajetória da vida, mas poderia muito bem ter sido uma outra. Assim se 
insinua um fator de contigência e de alienação no seio da relação a mais 
íntima e singular, introduzindo distância na proximidade, estranheza 
na comunidade.

Conclusão altamente provisória – Simmel nos ajuda a pensar em duas 
coisas: na própria estrangeirice e na necessidade de deixar de lado a 
saudade de uma comunidade sem falhas. Talvez a única comunidade 
pensável não seja aquela de um passado idealizado perdido, mas uma 
communauté à venir (juntando livremente dois títulos de Blanchot), que 
nunca chega porque sempre se transforma, uma comunidade de estran-
geiros que consigam conviver juntos, com conflitos, mas  sem precisar 
nem se matar nem se tornar iguais.
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1 Texto originalmente publicado no 
livro de “Seminários” da 27ª. Bienal 
de São Paulo, cfe. Gagnebin (2008)
Agradecemos à Lisette Lagnado pela 
autorização de sua republicação na 
presente edição da Redobra.
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a cIdade No
cINema documetal
doS aNoS 1920

JOsÉ FranCisCO seraFiM
Antropólogo-cineasta, professor da Faculdade de 
Comunicação da Universidade Federal da Bahia e  
pesquisador PPG Comunicação e Cultura
Contemporâneas/UFBA

O cinematógrafo. Uma maravilha fotográfica.

Uma nova invenção que é certamente uma das coisas mais curiosas de nossa época, no 
entanto tão fértil, foi produzida ontem à noite, no Boulevard des Capucines, nº 14 [Paris], 
em frente a um público de estudiosos, de professores e de fotógrafos. Trata-se da reprodu-
ção, através de projeções, de cenas vividas e fotografadas por séries de tomadas instan-
tâneas. Independentemente da cena fotografada e da quantidade de personagens desta 
forma surpreendidos em seus atos de vida, vocês o verão em tamanho natural, com as 
cores, a perspectiva, os céus longínquos, as casas, as ruas, com toda a ilusão da vida real.

Notícia redigida por dois jornalistas anônimos para o jornal Le radical, em 30/ out. 1895, 
tradução nossa.
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O cinema surge na França, em 1895,1 com a invenção dos irmãos Lumière, sen-

do que os primeiros filmes dos pais fundadores do cinema estavam focados em 

suas próprias vidas, através da representação de aspectos do cotidiano familiar. 

Dessa forma, assistiremos a Auguste Lumière, em companhia de sua esposa, ali-

mentar seu bebê. Já em outro filme, veremos o pai dos Lumière jogando cartas 

com dois amigos. Estes são dois entre muitos outros exemplos desse cinema fa-

miliar, mais íntimo, que, mesmo se realizado em ambiente externo, pouco reve-

lava das cidades nas quais os cineastas estavam filmando, como Lyon ou La Cio-

tat (cidades francesas). Esta vertente do cinema mais íntimo, doméstico, atraiu 

inicialmente um público ávido de novas sensações e invenções, mas, também, 

este mesmo público do final do século XIX começará a exigir novidades nos te-

mas. Dessa forma, os Lumière formam alguns dos operários de sua fábrica de 

material fotográfico às técnicas do cinematógrafo, e os enviam aos quatro cantos 

do mundo, não somente para difundir e comercializar a nova invenção, como 

também para realizar filmagens nos locais que visitavam. Assim, começaremos 

a ver nas telas dos espaços de exibição do cinematógrafo não somente cenas de 

um cotidiano banal, como, também, cenas de cidades com suas ruas e habitan-

tes, filmadas em locais de difícil acesso para a população do final do século XIX. 

Nossos antepassados puderam, assim, conhecer através do cinematógrafo, ou-

tros povos e seus habitats, como a Rússia, China, Estados Unidos, entre muitos 

outros. Deve-se sublinhar que praticamente quase todos os países do mundo 

foram visitados pelos operadores de câmera dos irmãos Lumière.  Temos aqui 

uma vertente do cinema, a filmagem em ambiente natural que  revela aspectos 

do mundo histórico e que é hoje fonte de pesquisa para muitas áreas do conhe-

cimento. Infelizmente, esta vertente se esgotará rapidamente, pois já no início 

do século XX, com o interesse cada vez mais crescente por histórias inventadas, 

ou seja, ficcionais, este novo gênero cinematográfico será por muitos anos prati-

camente o único a ser explorado pela nascente indústria cinematográfica, e, ob-

jetivando maior controle no processo de produção, essas realizações serão reali-

zadas em estúdio, pouco ou nada revelando do mundo histórico. Poucos serão 

os exemplos de filmes interessados em mostrar o mundo histórico, as cidades 

e seus habitantes. O cinema documentário deverá esperar até os anos 1930 e o 

surgimento do cinema sonoro para, finalmente, poder existir enquanto gênero 

cinematográfico.

Algumas experiências desse primeiro momento do cinema devem ser destaca-

das, sendo elas relacionadas às novas formas estéticas que surgem no início do 

século XX, as vanguardas artísticas. O cinema e sua vertente vinculada ao real 

serão apropriados por diversos representantes dessas novas possibilidades de 
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representações artísticas, como será o caso de Fernand Léger, René Clair, Man 

Ray, Germaine Dulac, entre outros. Esses cineastas estarão à frente desse mo-

vimento de ruptura com as artes estabelecidas e mostrarão em suas obras (fic-

cionais e documentais) aspectos da vida urbana e, em muitos casos, cenas de 

ruas e transeuntes. Segundo Alberto Cavalcanti (1976, p. 40), “o público já 

andava, por essa época, saturado pelo convencionalismo do filme de ficção e a 

industria cinematográfica açambarcou todas as idéias, todas as personalidades 

da ‘Avant-Garde’”. 

Este movimento dos anos 1920 será certamente fundamental para se pensar um 

subgênero cinematográfico que terá por tema a cidade, mostrando vários aspec-

tos de diversas metrópoles do planeta. Um dos precursores desse movimento, 

que terá uma vinculação com um gênero musical e que será denominado “sin-

fonia urbana”, é o filme Manhatta, de Paul Strand e Charles Sheeher, realizado 

em 1921. Assistimos nesse filme a imagens da cidade de Nova Iorque, a começar 

pela chegada de um ferry boat em Manhattan. Logo após, vemos ruas da cidade, 

em seguida trabalhadores da construção civil literalmente erguendo a cidade dos 

arranha-céus, e no final assistimos a um pôr do sol sobre o rio Hudson. Durante 

os dez minutos que duram o filme serão introduzidas várias cartelas com textos 

que remetem ao poema Mannahatta, de Walt Whitman. 

Em 1926, Alberto Cavalcanti realiza um filme bastante aclamado pela crítica, 

Rien que les heures, no qual mostra o cotidiano da cidade de Paris. O filme tem du-

ração de 47 minutos, e já nos minutos iniciais, através de duas cartelas, o diretor 

explica ao espectador o objetivo de seu filme. Lemos inicialmente: “Não é a vida 

mundana e elegante [...]”; em  seguida, vemos na imagem um grupo de mulheres 

elegantemente vestidas descerem uma longa escadaria. Nesse momento, a ima-

gem congela, tornando-se fotografia estática, e uma mão a retira de seu quadro 

e a rasga em pequenos pedaços. Então surge uma nova cartela: “[...] é a vida dos 

humildes e dos desclassificados”; e o plano que se segue mostra um carro de luxo 

que se transforma pelo poder da edição em uma carroça puxada por um burro. 

Ou seja, o que interessa a Cavalcanti não é mostrar a Paris de cartão postal, mas, 

sim, aquela menos vista pelos espectadores, a da pobreza, da miséria. O interesse 

aqui é muito mais social que simplesmente representar o urbano. Nesse sentido, 

Cavalcanti (1976, p.40) observa que

O próprio documentário de então tendia para um certo escapismo abordando temas 
longínquos, quase românticos, que impressionavam o publico pelo seu exotismo. Alguns 
dos vanguardistas, desenvolvendo as lições dos filmes soviéticos, enfrentaram a realida-
de cotidiana – e seus filmes começaram a discutir problemas imediatos. 
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Na sua grande maioria, os filmes que têm a cidade por tema serão realizados 

sobretudo, na Europa e nos Estados Unidos, sendo, frequentemente, cur-

tas ou médias metragens. Será, nomeadamente, um filme alemão de Walter 

Ruttmann, realizado em 1927, que será todo ele dedicado a mostrar diferen-

tes aspectos de uma cidade, neste caso Berlim. Teremos a primeira sinfonia 

cinematográfica, seja na forma de edição do filme seja no próprio título, Ber-

lim, sinfonia de uma grande cidade. A fim de enfatizar a importância da obra 

de Ruttmann, o mentor da escola inglesa de documentário, John Grierson 

(1950, p.47, tradução nossa), observa que

Berlin desencadeou uma moderna tendência cinematográfica segundo a qual podemos en-
contrar o material documental frente à porta da casa: em eventos que não são recomen-
dados nem pela novidade da coisa desconhecida, nem pelo fascínio da selvagem nobreza de 
um ambiente exótico. Berlin assinalou simplesmente o repúdio do romanesco e o retorno à 
realidade. 

É nesse sentido que este documentário abre uma vertente que se mostrará bas-

tante produtiva para este gênero cinematográfico, gerando múltiplos exemplos 

e sendo copiado em diversas partes do mundo. 

Kathrin Ackermann (2005, p. 481, tradução nossa)  observa que

O termo de “sinfonia urbana” aparece pela primeira vez nos círculos de cinema de van-
guarda dos anos 1920, onde a ideia de uma analogia entre filme e música é muito comum. 
Um dos primeiros a enunciar esta ideia foi o pintor Léopold Survage que, desde 1914, pre-
conizava a realização de sua teoria do “ritmo colorido” por meio do cinematógrafo. Alguns 
anos mais tarde foi sobretudo a cineasta Germaine Dulac que preconizou um cinema mu-
sical que deveria expulsar o cinema literário e dramático. 

Ruttmann, conhecedor da obra de Dziga Vertov sobre o documentário e de 

seus manifestos sobre o cine-olho (kino glaz), irá realizar uma obra peculiar so-

bre Berlim, mostrando nas imagens o que poderia ser um dia, ou seja, 24 horas 

na vida de uma grande cidade. Vertov, que, através de seus manifestos ,estará a 

frente de Ruttmann no campo das ideias deste novo formato de documentário, 

somente realizará aquela que será sua grande obra, O homem com a câmera, em 

1929. Certamente, esta última vai além dos limites de representar uma grande 

cidade, aqui, Moscou e Odessa, mostrando, também o intrincado trabalho das 

diversas fases da realização fílmica, desde a gravação das imagens, passando 

pelo trabalho de montagem até a exibição pública do filme. O homem com a 

câmera, ao mostrar o trabalho necessário para a realização de um filme, dá um 

salto além ao expor esse fazer fílmico, entremeado com os diversos momentos 
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que vive uma cidade do acordar ao anoitecer. Vemos, ao longo do filme, a po-
pulação em seus afazeres domésticos, profissionais, lúdicos, esportivos etc. O 
filme concede espaço tanto às atividades masculinas quanto femininas, o que é 
raro nos filmes realizados nesse período.

Nesse sentido, e comparando com o filme de Vertov, a proposta de Ruttmann é 
mais modesta, mas não sem interesse. O filme é, certamente, a primeira grande 
sinfonia que tem a cidade por tema. No filme, Ruttmann se detém, sobretudo, 
em aspectos da cidade sem se ater a seus habitantes. Há uma certa organicida-
de nas imagens, que mostram uma cidade harmônica que funciona segundo 
determinadas regras. Por exemplo, os guardas de trânsito que tem por função 
contribuir para que o intenso tráfego da cidade flua sem maiores problemas. Em 
Berlim, sinfonia de uma grande cidade, o cineasta não está interessado, ao contrário 
do que Cavalcanti já havia mostrado em Rien que les heures, nas desigualdades 
sociais entre os habitantes da cidade. Mesmo se em alguns momentos vemos 
mendigos e pobres na imagem, o que interessa ao cineasta é representar a cidade 
na sua totalidade, sem se deter em nenhum tipo em particular. Berlim, a cidade, é 
o personagem principal do filme. Concordamos com Ackermann (2005, p. 487, 
tradução nossa) quando esta observa que

Berlim, sinfonia de uma grande cidade, ao contrário [relação com Rien que les  heures], exalta o ritmo 
da metrópole onde os homens são somente um fenômeno de  massa, da mesma forma que 
os bondes e os automóveis que invadem os cruzamentos e as máquinas que se movimentam 
com grande velocidade. 

O filme de Ruttmann é composto de cinco atos, onde no primeiro, que tem a 
função de prólogo, vemos um trem se locomover e passar por paisagens rurais 
até chegar a uma estação urbana. Nesse momento, um letreiro mostra a palavra 
“Berlin”. A partir de então o cineasta segue o desenrolar do dia na cidade. Ini-
cialmente, um grupo de pessoas com bexigas retorna para suas casas após o que 
foi certamente uma noitada festiva na cidade. As ruas ainda estão desertas e aos 
poucos elas começam a ganhar vida, com o nascer do dia. Algumas pessoas cami-
nham pelas ruas, indo para seus trabalhos. Um grupo de crianças uniformizadas 
vai para escola, carros e bondes começam a circular pelas ruas anunciando um 
novo dia que começa. No ato seguinte, vemos o início do trabalho; as máquinas 
começam a funcionar e a se agitar, os empregados a controlá-las.  No terceiro ato, 
vemos o trabalho se intensificar; estamos em plena atividade profissional. No 
ato seguinte, vemos a saída do trabalho; os portões que se abriram no início do 
filme para que os empregados começassem suas jornadas agora se fecham após 
mais um dia que está acabando. Neste ato, o diretor aproveita para nos mostrar 
algumas atividades esportivas, pessoas brincando na água, corrida de automó-
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vel, entre outras. Mas o dia está findando, começa a escurecer e tem início o quin-
to e último ato; as atividades agora são as de lazer. Berlim é uma grande festa, 
luminosos os mais diversos anunciam as múltiplas atividades às quais a popula-
ção pode desfrutar após um dia de trabalho: cinema, restaurantes, bailes etc. Ao 
mostrar estas atividades, o filme, de forma cíclica, retorna ao seu início, quando 
podemos imaginar que aqueles que estão festejando retornarão em breve para 
suas casas, iniciando-se mais um dia na cidade. 

O documentário é composto de imagens em movimento e de letreiros introdu-
zidos em partes do filme, anunciando o início de um novo ato e o término do 
anterior. Ao utilizar este recurso – a divisão em atos, para pontuar a narrativa, 
Ruttmann está, também, dialogando com a forma escolhida não somente para 
dar nome ao seu filme – a sinfonia – como, também, com a estrutura da obra, 
que se aproxima da estrutura sinfônica. Por exemplo, o ritmo do filme vai au-
mentado em um crescendo, culminando no terceiro ato, da mesma forma que os 
movimentos de uma obra sinfônica. O ritmo do filme vai se acelerando, sendo 
este aumento da velocidade evidenciado através da montagem e da duração dos 
planos. Dessa forma, quando no terceiro ato o dia está em plena atividade, o rit-
mo aumenta e os planos diminuem sua duração, nos dando uma impressão de 
aceleração do movimento e, claro, das atividades.

Ruttmann nos mostra as atividades da cidade sem se deter em nenhuma delas. 
O que interessa ao cineasta é mostrar uma cidade que funciona, aparentemente 
em harmonia, onde há o tempo do trabalho e o tempo do lazer,  sendo todas 
elas orquestradas pelo leitmotiv do filme, o trânsito incessante das ruas. As ruas, 
com seus bondes e automóveis, e os transeuntes são mostrados em inúmeros 
momentos do filme. Apesar da grande inovação trazida pelo filme, este será du-
ramente criticado por um dos teóricos do cinema, Siegfried Kracauer (2009, p. 
340), ao observar que

Raramente experimentos artísticos têm levado o cinema a explorar novos territórios.  So-
bretudo o cinema abstrato, muito cultivado em Paris, é uma linhagem à margem que aqui 
não entra em questão. Como única tentativa importante afastando-se da produção vulgar, 
é de mencionar o interessante filme-sinfonia Berlim, de Ruttmann. Uma obra sem ação 
propriamente que permite que a metrópole surja como resultado duma seqüência de cami-
nhos microscópicos individuais. Comunica a realidade de Berlim? É cego para a realidade 
como todo filme de ficção. A causa disto é política. Em vez de penetrar neste imenso objeto 
para obter uma compreensão autêntica de sua estrutura social, econômica e política, em 
vez de observá-lo de modo humanamente interessado ou mesmo de atracá-lo de um ponto 
de vista privilegiado para participar dele com decisão, Ruttmann libera milhões de detalhes 
desconectados que coexistem um ao lado do outro, inserindo no máximo transições enge-
nhosas que são vazias de conteúdo.
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E arremata: “Não há nada para ser visto nesta sinfonia, porque não mostra nem 
uma única conexão dotada de sentido”. (KRACAUER, 2009, p. 340)

Este grande teórico do cinema, ao criticar o filme, está certamente propondo 
que Ruttmann realizasse um filme diferente, no qual o diálogo entre a cidade 
e seus habitantes estivesse mais bem orquestrado, mas este seria com certeza 
outro filme. Apesar das críticas, esta forma sinfônica de pensar o documentário 
dará muitos frutos, e será imitado por diversos realizadores, com resultados não 
tão satisfatórios como o do filme de Ruttmann.

Um desses filmes que busca, sem muito sucesso, seguir a estrutura do filme de 
Ruttmann é o documentário São Paulo, sinfonia de uma metrópole, realizado em 
1929 por dois imigrantes húngaros, Adalberto Kemeny e Rudolf Rex Lustig. Se-
gundo Jean-Claude Bernardet (1987, p. 166, tradução nossa), São Paulo, sinfonia 

de uma metrópole, seguiria

[...] a mesma linha que o filme de Walter Ruttmann que os autores afirmam não ter vis-
to, São Paulo sinfonia ... faz apologia do crescimento urbano mostrando um dia na vida de 
São Paulo, do amanhecer ao entardecer (provavelmente falta de meios para as gravações 
noturnas). É um canto aos edifícios cada vez mais altos, ao tráfico urbano, ao barulho, à 
maquina. 

O filme de Kemeny e Lustig mostra diversas facetas da cidade de São Paulo, dife-
rentemente do filme de Ruttmann que mostra o ritmo e as atividades da cidade 
através das imagens em movimento, pelas quais podemos perceber os diferentes 
momentos do dia. O filme sobre São Paulo, apesar de ainda ter sido realizado 
sob o período do cinema mudo, é muito tagarela. As ideias e a voz dos diretores 
serão transpostas, não somente pelas imagens, mas, sobretudo através das várias 
cartelas que estarão presentes ao longo do filme de uma hora e dois minutos. Já 
no início do filme as duas primeiras cartelas nos apresentam os objetivos dos 
cineastas. Na primeira podemos ler “Rex film apresenta o filme da cidade, o film 
que revela aos proprios paulistas a grandeza desta soberba metrópole, que se 
fez vertiginosamente graças à energia constructiva do seu povo.” Em seguida, a 
próxima cartela nos informa que este “É um trabalho inicial, mas que orgulhará 
aqueles que se evêm nelle. Brasileiros! Senti-eis nesta pellicula a symponia gran-
diosa de São Paulo, que é a vossa propria symphonia!”.

A partir deste momento, o filme mostrará diversos momentos e espaços da ci-
dade; a câmera frequentemente mostra as ruas, os transeuntes e o tráfico, mas 
estas sequências são entrecortadas por outras que mostram diversas atividades 
urbanas. Concordamos com Silvana Olivieri (2011, p. 89) quando esta observa 
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que São Paulo, sinfonia de uma grande metrópole, “apresentando várias sequências 
institucionalizadas, muitas estavam mais próximas da cavação que da sinfonia. 
Também seu ponto de vista era bem mais conservador e moralista, querendo 
mostrar apenas as ‘grandezas’ de uma cidade ‘sem contradições’.” O filme mos-
tra essas diversas sequências que têm valores quase que autônomos, pois estas, 
aparentemente, não foram montadas pensando-se na unidade do filme; aqui, 
também a obra difere do filme de Ruttmann. Na metade do filme, os cineastas 
inserem, por exemplo, uma sequência sobre a prisão. Podemos ler na cartela que 
antecede a imagem: “Penitenciaria do Estado. Instituto de Regeneração sem si-
milar no mundo. Ahi o presidiário não é um condenado: é um enfermo moral 
que se vae curar pelo systema de regeneração a que o vão submetter.” Logo após 
esta cartela, temos uma vista aérea do sistema presidiário para, em seguida, en-
trarmos na prisão onde serão mostradas as diferentes atividades desenvolvidas 
pelos presos. Esta é a sequência mais longa do filme, com duração de cinco mi-
nutos. Evidencia-se, aqui, um dos interesses dos diretores, ou seja, mostrar uma 
cidade harmônica, sem atritos e/ou conflitos, e mesmo quando estes ocorrem, 
os causadores da desordem são retirados do convívio social e inseridos em um 
sistema não punitivo, mas de “regeneração”, a fim que possam, quando “cura-
dos”, serem novamente úteis à sociedade. Esta é a lógica de construção do filme, 
evidenciada em diversas sequências do documentário. 

Em outro momento, a fim de explicar ao espectador o processo de independên-
cia do Brasil, o filme apresenta inicialmente o Monumento do Ipiranga, para, em 
seguida, filmar um quadro representando esse momento histórico. Os perso-
nagens do quadro ganham vida e temos, então, uma sequência ficcionalizada na 
qual D. Pedro libera o Brasil do jugo português. 

Este ufanismo e patriotismo dos diretores serão evidenciados uma vez mais no 
final do filme, quando uma cartela nos informa que “É uma visão que os nossos 
olhos construíram: São Paulo metrópole formidável e cyclopica, collocando-se, 
em alguns decenios na vanguarda dos maiores centros de atividade do mundo!” 
O último plano do filme é igualmente exemplar; vemos o centro da bandeira 
brasileira com o círculo, as estrelas e o lema “Ordem e Progresso” bem legível. 
Este também poderia ser o lema do documentário, já que nada é questionado so-
bre esta grande cidade, que deve toda sua riqueza ao mundo rural e, sobretudo, à 
cultura do café. O filme abordará esta questão muito brevemente quando quatro 
cartelas que se sucedem nos informam: “O commercio do café”, “Ouro verde”, 
“Força motriz”,  “Alavanca do progresso”. 

Evidencia-se, aqui, que o interesse dos cineastas é o de mostrar a modernidade 
desta cidade brasileira e a sintonia que ela estabelece com outras metrópoles do 
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mundo. O filme é por demais caleidoscópico e se aproxima de uma col-
cha de retalhos pouco harmoniosa, diferentemente do filme de Rutt-
mann, que consegue mostrar a complexidade da vida urbana, mesmo 
se podemos questionar algumas escolhas estéticas do cineasta. No filme 
sobre São Paulo, restam as imagens captadas no final dos anos 1920, 
que nos revelam, apesar da pouca habilidade dos dois diretores, cenas 
de vida “captadas de improviso” (VERTOV, 1958, p. 58) que acabam 
sendo um testemunho único sobre um momento na vida desta que se 
tornaria uma das maiores cidades do mundo.

Tendo em vista o exposto acima, podemos observar que a representa-
ção da cidade é contemporânea ao surgimento do cinematógrafo e que, 
a partir da invenção da câmera e do projetor, as cidades não pararam de 
estar presentes nas telas de cinema, seja como personagem principal – o 
que será muito comum em diversos filmes documentais realizados até 
o final dos anos 1920, – ou como local de interação com seus habitantes 
a partir dos anos 1930. 

Com o surgimento do filme sonoro em 1930, a representação da cidade 
se complexifica. Os espaços urbanos serão cenários de grande parte dos 
documentários realizados, mas só que agora se mostram também os 
conflitos de seus habitantes, sendo que o cinema terá este poder de sus-
citar a discussão sobre questões prementes para diversos segmentos da 
população. Certamente, o contributo de John Grierson e de sua equipe 
de documentaristas será enorme para esta nova vertente do documen-
tário social, o que pode ser evidenciado em um dos filmes do grupo, 
Housing Problems (1935), no qual, como o próprio título já indica, mos-
tra-se o problema da moradia popular nos bairros populares londrinos. 
Só que agora a câmera não se contenta mais somente em mostrar. Os ha-
bitantes desses espaços insalubres terão igualmente direito a voz e irão 
discorrer sobre os mais diversos problemas que enfrentam em decor-
rência das péssimas condições de moradia. O cinema agora não mostra 
mais a cidade como obra sinfônica, tal qual pudemos observar nos anos 
1920, mas sim, como, local de disputas, de conflitos, onde não somen-
te os diretores dos filmes têm direito a voz nos documentários como 
também o tem os habitantes dos centros urbanos filmados. Esta nova 
tendência de representação coloca em xeque a ideia da cidade harmôni-
ca, democrática, já que agora o discurso não será mais hegemônico; há 
ruídos, interferências que fazem com que a cidade representada no do-
cumentário comece não somente a ser questionada, mas que, também, 
se busque soluções aos problemas enfrentados pelas populações.    



1 O cinema é também devedor de 
outro inventor genial, Thomas 
Edison, que nos EUA inventou uma 
câmera que denominou “kinetógra-
fo” e um projetor, “Kinestocópio”, 
alguns anos antes da invenção dos 
Lumière.
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horIzoNte dIStaNte: 
warburg, glauber e a fabricação da 
história dos afetos1

ana LíGia Leite e aGUiar
Professora de Literatura Brasileira 
da Universidade Federal da Bahia

Na mitologia grega, Mnemosine era a deusa que personificava a memória, e o 
termo mnemônica é utilizado para se referir a pequenos gestos de associação 
para memorizar algumas importâncias que, quando vinculadas a informações 
pessoais, assumem uma organização sem significado aparente. Da Wikipédia, 
nossa enciclopédia Mutatis mutandis, retiro o exemplo dos punhos fechados para 
contarmos – com os dedos das mãos – os meses do ano que têm 30 ou 31 dias. 
O segredo do mundo das semelhanças, pensado anteriormente por Benjamin 
(Doutrina das semelhanças) e por Foucault (A prosa do mundo), funciona nas parti-
cularidades de um relâmpago perdurando na lembrança daquele que for sensível 
a este, pois pode ser que alguém tenha outra fórmula para guardar a quantidade 
de dias que há em cada mês do ano sem fechar o punho, ou tenha facilidade em 
assimilar a norma sem contar com os artifícios que, neste primeiro momento, 
chamarei de lúdicos.
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A mnemônica – a partir dessa incompletude inerente ao mundo dos símbolos 
e de seus respectivos significados – age na direção de conceber a memória em 
um formato de associação esquizo (do grego antigo σχίζειν/ skízein, “separar, divi-
dir”), atuando nas particularidades e reiterando o processo de mimética infantil 
que carregamos ao percebermos as semelhanças entre uma coisa e outra, e essa 
mimética é o que firma e, ao mesmo tempo, desestabiliza o universo das aleato-
riedades todas com as quais convivemos diariamente.

Esses links construídos entre instâncias tão diferentes – relações que são com-
parsas da literatura comparada há tantos anos – são detalhes que não só exibem 
a linguagem em seu estado de latência2,  como sugerem um movimento de mu-
dança espacial dos métodos que utilizamos para a fabricação dos nossos empre-
endimentos. 

Aby Warburg, historiador de arte alemão, em meados de 1920, teria se entre-
gado à tarefa de pensar o paganismo no Renascimento italiano, estimulado por 
uma leitura anacrônica da arte, buscando entrever – ele, que vivera o início do 
período moderno – o que representava a era clássica para o homem do Renas-
cimento. A natureza dessa reflexão tem parentesco com o desejo de narrar o 
presente por vias não hegemônicas, evitando o “ponto de vista formal” (SAXL, 
1923, apud AGAMBEN, 2009, p. 132), a leitura das imagens que só iria até o ní-
vel iconográfico, e evitando, ainda, e a despeito de tudo, a “concepção da história 
da arte como disciplina especializada”. (AGAMBEN, 2009, p. 133) De acordo 
com Agamben, Warburg teria marcado energicamente as passagens de um livro 
de um pesquisador italiano, Tito Vignoli, de 1879, intitulado Mito e ciência, que 
“enfatizava a necessidade de abordagem conjunta, pela antropologia, etnolo-
gia, mitologia, psicologia e biologia, dos problemas do homem”. (AGAMBEN, 
2009, p. 133) Lançando os estudos da imagem para fora das fronteiras da es-
tética, a postura científica de Aby Warburg teria sido a de questionar as “cate-
gorias inadequadas, tomadas de empréstimo de uma teoria evolucionista geral” 
(AGAMBEN, 2009, p. 133), e, grosso modo, comparativamente, o que pode-
mos compreender do método proposto pelo historiador alemão, é o movimen-
to precursor de tudo aquilo que os pós-estruturalistas, e depois a desconstrução, 
fariam 50, 60 anos depois, questionando os limites do texto literário, a convidar 
o olhar para um exercício de percepção dos elementos extratextuais, ampliando 
o diálogo interdisciplinar. O método anacrônico de leitura, experimentado tam-
bém pelo moço Oswald de Andrade – contemporâneo de Warburg – no desloca-
mento do olhar retirando o foco do colonizador europeu para pensar o do índio, 
assim como a sugestão de leitura da história a contrapelo praticada por Walter 
Benjamin, são evidências de que homens, em seus diferentes locais e momen-
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tos, estavam sempre ansiosos em questionar por que razão se lapida a memória 

para uma fabricação “monovolt” da história. Fazer e desfazer o olhar da periodi-

zação literária, por exemplo, é uma das expressões desse desejo de suspender o 

vínculo das pesquisas com aquilo que Warburg chamou de “evolucionismo ge-

ral”. Opta-se, portanto, por uma iconologia do intervalo, e esta é uma expressão 

cara à proposta warburguiana, uma vez que a iconologia seria uma historiografia 

das imagens a partir de alguns gestos, sempre observados de modo intervalar, 

no detalhe, fazendo com que os espaços entre um campo e outro do Atlas pu-
dessem ser preenchidos pelas indicações que a própria memória faria emergir.

Seu Atlas denominado Mnemosyne consiste numa montagem de pranchas, cada uma das 
quais, por sua vez, consiste num arranjo de imagens justapostas sobre um pano preto, dei-
xando intervalos entre si. A partir de uma seleção de documentos dos mais variados, que 
iam da “alta” cultura, como reproduções de obras de arte, até a “baixa” cultura, como 
mapas, fotos de rituais, de objetos indígenas, etc., Warburg recolhe, tal qual um etnógrafo, 
elementos de variadas experiências vividas e/ou estudadas por ele do que ele entende por 
história da arte a partir da realidade. Nesta montagem, cada pequeno elemento cobra um 
valor especial. [...]

Warburg cria uma série de categorias de análise que dão sustentação teórica a sua peculiar 
apresentação visual da história da arte que fundamentam a sua Iconologia, cuja paterni-
dade foi atribuída, durante anos, a Panofsky. Conceitos como o de “sobrevivência” – o quê 
de outras culturas sobrevive naatual -, ou de pathos-formeln, - forma afetiva, relacionada 
aos traços que se repetem-, dão à história da arte uma perspectiva impregnada de afetos, 
que se encontra longe da objetividade. (SEDDON, 2008)

E se, até então, Warburg pode ser aproximado de outros autores que partilha-
vam do mesmo gosto pelo anacronismo, sua performance no mundo das as-
sociações e o alinhamento que oferece às mesmas é o que nos espanta. A frase 
“Deus está nos detalhes”, atribuída ao historiador, demonstra não apenas a sua 
vontade de ver a história em seu esmiuçamento, feita a análise iconográfica (de 
leitura dos símbolos, de decodificação dos elementos presentes em um quadro 
e de interpretação dos dados todos que ele pode conter), mas o gesto de colocar 
em conversa a história dos sentimentos que essa primeira análise levanta, para 
transformar todos esses vestígio sem um enigma. Assim, ler no detalhe um mo-
numento é tão somente a abertura do dilema; não sendo possível, para Warburg, 
interromper seria a única dimensão possível. Descrever as imagens e encontrar 
sua familiaridade com certos assuntos e conceitos são apenas os momentos que 
antecedem a história cultural dos sintomas,3 a saber que esse “apenas” represen-
ta não o rebaixamento, mas o primeiro adentramento na dimensão simbólica de 
compreensão dos monumentos. 
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Feita a primeira análise dos elementos que agregam similitudes, assim como 
a interpretação de como esses dados se conectam com formas gerais – como o 
tempo, as classes sociais, o imaginário nacional, as tradições culturais, dentre 
outros fatores –, nos aproximamos, iconologicamente, das possibilidades de 
outra dimensão na história das imagens, e Warburg tomaria a “lei” da boa vi-
zinhança como fundamento de seu trabalho, sem se ater aos padrões estéticos 
que regiam o olhar de sua época. Explico, citando Agamben (2009, p. 137-138):

Do projeto Mnemosine, deixado inacabado quando da morte de Warburg em outubro de 
1929, restam umas quatro dezenas de telas de tecido negro em que estão fixadas quase 
mil fotografias; é possível reconhecer seus temas iconográficos preferidos, mas o material 
se expandiu até incluir um anúncio publicitário de companhia de navegação, a fotografia 
de uma jogadora de golfe, e a do papa e Mussolini assinando a concordata. Mnemosine, 
entretanto, é algo mais do que uma orquestração, mais ou menos estruturada, dos motivos 
que guiaram a busca de Warburg durante anos. Ele a definiu uma vez, de maneira um tan-
to enigmática, como “uma história das fantasias para pessoas verdadeiramente adultas”. 
[...] Da mesma forma, a Mnemosine de Warburg é um atlas mnemotécnico – iniciático da 
cultura ocidental, e o “bom europeu” (como ele gostava de dizer, utilizando as palavras 
de Nietzsche) teria podido, simplesmente olhando-o, tomar consciência da natureza pro-
blemática de sua própria tradição cultural e conseguir, talvez assim, tratar de uma ma-
neira ou de outra sua esquizofrenia, e “se autoeducar”. Mnemosine, como outras obras de 
Warburg, incluindo sua biblioteca, poderia certamente aparecer como um sistema mne-
motécnico de uso privado, no qual o erudito e psicótico Aby Warburg projetou e procurou 
resolver seus conflitos psíquicos pessoais. É sem dúvida verdade, mas não impede que seja o 
signo da grandeza de um indivíduo cujas idiossincrasias, mas também os remédios achados 
para dominá-las, correspondiam às necessidades secretas do espírito do tempo.

Seguindo a alquimia da imaginação, o Atlas Mnemosine, em sua natureza inten-
cionalmente inacabada, compreende “a maneira de encarar o estudo da tradição 
das imagens” (AGAMBEN, 2009, p. 135), e “a interpretação do problema his-
tórico”, como escreveria Agamben, “se torna, por isso mesmo, um ‘diagnóstico’ 
do homem ocidental lutando para se curar de suas contradições e para encontrar, 
entre o antigo e o novo, sua própria moradia vital”. (AGAMBEN, 2009, p. 135)

Esse método mnemônico, ao abranger os objetos e as coisas que eles fazem 
ressurgir, chamado por Agamben de “ciência sem nome”, como a forma me-
nos infiel de se referir ao atlas warburguiano e a sua filosofia de pensamento, é 
o que inspira, por exemplo, a construção de uma espacialidade para as imagens 
que tocam o percurso de vida de Glauber Rocha.4  Fotobiografias são reflexos da 
cultura multimidiática em que vivemos, mas Glauber, enquanto um objeto de 
estudo estético-político, que buscou esquadrinhar os espaços por onde passava, 
mobiliza a organização de suas imagens e os biografemas que estas carregam, 
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para um formato que politize essa montagem fotográfica. Nesse sentido, pelos 
deslocamentos propostos pela mnemônica warburguiana, parece ser possível 
estabelecer um diálogo com o historiador de arte apresentando “a história das 
fantasias” de Glauber “para pessoas verdadeiramente adultas”, dando início à 
orquestração de suas imagens de modo a escapar de formatos usuais e indutivos.

A personalidade do artista, para Warburg, não seria jamais a parte mais profun-
da no estudo de uma imagem. (AGAMBEN, 2009, p. 140) Esse dado, contudo, 
não se refere à negação do biográfico, até porque Warburg chamava os artistas 
de sismógrafos hipersensíveis, mas ao fato de que é preciso manejar a imagem, 
olhar a potência de sua circunstância instável, suas proximidades, o seu estado 
selvagem. Compreender a lição de Mitchell, que perlabora a pergunta freudiana 
e a de Franz Fanon (respectivamente, “O que quer uma mulher?” e O que quer 

um homem negro?), preparando, em seu texto “O que querem as imagens?”, o 
paradoxo do mundo em que vivemos, ao nos colocar entre o fetiche das ima-
gens – que pode ser servidão ao mundo das aparências – e entre o poder de seu 
caráter sobrenatural, seu “efeito medusa”, de paralisar o espectador. Ao apro-
ximar a imagem e a mulher pelo caráter abjeto, mutilado e castrado de ambas, 
Mitchell (2005, p. 36) diz que “o poder que elas querem é manifestado como 
falta, não como posse.” Assim, a resposta almodovariana (Hable con ella) para “O 
que quer uma mulher?”, responde à pergunta de Mitchell para “O que quer uma 
imagem?”. Fale com ela.5

Por esse caminho, donde se pode depreender, de antemão, que as imagens não 
querem nada, e vão sempre operar “no oco”, tal como nos conta Italo Moriconi6  

ao falar do seu ensaio sobre Ana Cristina Cesar, reconhecendo “certa impossi-
bilidade do gênero”, ao dizer que a biografia como gênero literário “trabalha no 
oco, trabalha no impossível: definir o âmago de uma pessoa”, pode-se intuir que 
um trabalho com imagens que busque a união entre fotografia e biografia, na 
projeção de fotobiografemas, seja impelido a trabalhar no impossível.

O arquivo glauberiano viajou tanto quanto aquele que o gerou, e teve as peças 
dessa memória em constante erosão, planando nesse movimento de travessia, 
a bordo de aviões, mãos e braços, garantindo a contingência de uma coleção aci-
dental que, por muitos anos, não ocupou salas climatizadas, nem ganhou uma 
numeração catalográfica ou bases on-line que garantissem sua segunda vida. 

Conhecendo o risco inerente aos arquivos – de ser perdido, saqueado, anarqui-
vizado desde seu impensável começo pelas mãos mesmas do seu autor –, em 
muitas passagens das cartas de Glauber, certos papéis aguardavam um lugar a 
salvo, indeterminado, levado pela mão de alguém de confiança que se disponi-
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bilizasse a trazê-lo, de um lugar para outro, como o cineasta se referia nas cartas.7  
Ainda que tenham encontrado na figura da mãe de Glauber, dona Lúcia Rocha, 
o seu arconte e, com isso, a garantia de um pouso, esses papéis e o futuro dos 
mesmos deram a luz a um acervo que tem como forte característica a presença 
desse nomadismo pelo qual passaram. Carecem de datas, locais; a descrição sem-
pre centralizada na figura de Glauber Rocha deixa as outras pessoas da foto com 
suas referências prejudicadas, em uma demonstração dúbia – ou de hierarqui-
zação na descrição das imagens ou de despreparo na catalogação. Coletadas pela 
mãe e, posteriormente, semi-inventariadas pelo Tempo Glauber, essas imagens 
deixam transparecer em sua organização as marcas de um afeto que, se não têm 
precisão na descrição, carregam as marcas da ambigüidade entre o inventário e o 
arquivo, diferença que “pode não ser óbvia e o próprio uso dos verbos ‘inventa-
riar’ e ‘arquivar’ é ambíguo, pois muitas vezes significam algo como ‘entregar ao 
esquecimento’”, como pontua Georg Otte (2011, p. 306) em seu texto A precio-

sidade dos farrapos.

Um exemplo de uma foto de 1967, em que estão Vinicius de Moraes, Glauber 
Rocha e Rosa Maria Penna, sem local definido, nos servirá como exercício de 
iconografia para demonstração. 

Garota de Ipanema, filme de Leon Hirszman, de 1967, teve Glauber como co-ro-
teirista e, reza a lenda, ele fora diretor de algumas cenas.8  Apesar do nome, o Ga-

rota de Ipanema de Hirszman traz apenas a música, sem trazer a letra da canção de 
Vinicius e retrata uma Ipanema sem sol, e as personalidades convidadas, como 
o próprio Vinicius, Eduardo Coutinho, Chico Buarque, dentre outros, aparecem 
camufladamente. O ano de 1967 também foi de Terra em transe, que dispensa co-
mentários. De 1962 até 1971, Rosa Maria Penna fora companheira de Glauber e 
viveu em meio a algumas paixões que ele tivera por Regina Rosemburgo, musa 
do Cinema Novo, e por Juliet Berto, atriz de filmes de Godard. Rosa, na descrição 
do biógrafo João Carlos Teixeira Gomes, “não era apenas uma nova amada”, mas 
uma excelente interlocutora, “filha de Luiz Camillo de Oliveira Penna, historia-
dor, primo de Carlos Drummond de Andrade”, e o cineasta e a atriz se conhe-
ceram na Pontifícia Universidade Católica do Rio, em uma palestra que Glauber 
dera sobre Buñel.9 Quais outros dados retirar dessa fotografia? É possível trazer 
o arsenal da família de Rosa Maria e sua participação no filme Cabeças cortadas, 
que Glauber ainda rodaria em 1970; as cenas produtivas e os vínculos pessoais 
de Glauber à época; a carreira de Vinicius; 1967 e os anos 1960 no Brasil e no 
mundo, e todos esses dados, engordando uma espécie de legenda expandida da 
foto, ainda seriam um trabalho iconográfico e estaríamos na porta de entrada 
dessas imagens.
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Mas eles conversam. E Vinicius parece estar encurralado pela pre-
sença confrontante ou explicativa de Glauber. A namorada obser-
va, em estado de atenção flutuante. Os óculos escuros de Vinicius 
não impedem que o cineasta o encare frontalmente, ainda quando 
o músico parece não ter seu olhar totalmente centrado em seu in-
terlocutor. As mãos dos dois, em posição semelhante, se encontram 
na primeira foto: uma tem um copo, a outra está vazia, mas não é 
possível saber qual seria a primeira foto da sequência, pois não se 
tem acesso aos negativos, e não se sabe ainda quem tirou as fotos. 
Na outra, o gesto das mãos de Glauber, que se abrem, garantem uma 
atmosfera que ou movimenta ou intensifica a sequência, mesmo que 
ela venha antes. E parece que um biografema pode surgir daí. Não 
das mãos de Glauber em si, mas de, flagrado em uma conversa, ele 
estar sempre com as mãos em movimento, reiterando a imagem que 
Caetano Veloso narrou de “um abandono contagiante, um jato de 
pureza intacta a desintegrar inesperadamente a teia de esperteza e 
fúria que sua presença tecia o tempo todo”. (VELOSO, 1997. p. 190)
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Observo rapidamente outras imagens de Glauber em conversa e seus gestos 
com as mãos são quase sempre acompanhados por outras partes do seu cor-
po que também falam, como a sua boca e os seus olhos. Alinhar os gestos é 
criar categorias que destoam da proposta nascimentos-vida-morte/mulhe-
res/filhos/ obras/trabalhos/amigos/falências, sem negá-las. É a vida em seu 
estado reduzido e, cito Barthes, reduzida a “alguns detalhes, a alguns gostos, 
a algumas inflexões, ou seja, a ‘biografemas’ cuja distinção e mobilidade [po-
dem] viajar sem destino. (BARTHES, 1995, apud DOSSE, 2009, p. 306)

Mas uma questão ainda se formula sobre a reincidência desse gesto, ou de 
todos os outros que, alinhados entre si, se lançam na fabricação dessa histó-

ria não evolutiva: O que esses gestos querem? O que sintomati-
zam? O que essas mãos repelem e desejam? Se o evolucionismo, 
em Warburg, joga contra si mesmo, 

O que concluir desse jogo de empréstimos e de questões discutidas, se não 
que o evolucionismo produz a sua própria crise, sua própria crítica inter-
na? Em reconhecimento à necessidade de ampliar os modelos canônicos da 
história – modelos narrativos, modelos de continuidade temporal, momen-
tos de suposição objetivas –, move-se pouco a pouco para uma teoria da 
memória das formas – uma teoria feita de saltos e de latências, de sobrevi-
vências e de anacronismos, de valores e de inconscientes –, Aby Warburg 
opera uma ruptura decisiva com as noções mesmas de <<progresso>> e de 
<<desenvolvimento>> históricos. (DIDI-HUBERM AN, 2002, p. 70)N
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O fragmento “mãos”, em sua vontade eloquente de capturar o inter-
locutor, de expandir o verbo, de dizer com o corpo – em seu jeito –, 
apresenta justamente um intervalo, que é o que nos interessa para uma 
leitura iconológica, uma leitura que fica entre o gesto e aquilo que ele 
quer dizer. Nesse intervalo, que para nós é um período de latência, jus-
tamente aquele momento entre o estímulo e a resposta, marcado por 
uma interrupção entre o movimento e o que o gesto “quer dizer”, reite-
ra-se um apelo do objeto de que a memória está sempre presente e está 
sempre impregnada de contemporaneidade.

A caminho do congresso que gerou este texto, vejo no avião a propa-
ganda de uma seguradora que tira as cores dos objetos deixando ape-
nas as pessoas coloridas, dizendo que computadores, mesas e telefones 
não falam, quem falará com você será o pessoal da empresa, cujo aten-
dimento será personalizado, íntimo, direcionado ao atendimento dos 
seus desejos. É claro que compreendemos esse tipo de branding. O intri-
gante é a constância com que frequentemente somos convocados a ler o 
mundo com os mesmos dispositivos. Um mesmo olho no olho, que vai 
do humano para o humano, e que não procura a tensão que há no olho 
da imagem ou sobre onde estaria o olho de uma mesa, por exemplo. 
Portanto, as imagens das mãos de Glauber discursando, reintroduzem 
em cada fotograma aquele vernáculo gritado tão usual em sua fala. Suas 
mãos gritam a provocação de que o mundo mudaria, de que era pre-
ciso fazer cinema político e brigar e amar. Ao lado, sua namorada olha 

distraída e Vinicius permanece encurralado de óculos 
escuros frente ao cineasta. Filho de 1968, Glauber pa-
recia se sentir eternamente responsável por alguma 
mudança que deveria ocorrer na moral humana, e ele 
faria de seu próprio corpo um laboratório rotineiro 
para a checagem e rechecagem de seu caráter, como se 
pode ver em seu diário pessoal.

Mas muito além da imagem que repetidos gestos pro-
vocam, fica igualmente capturado um local onde se 
percebe a tensão dessas imagens. O intervalo em que 
as encontramos, por acaso, e as relacionamos com 
tantas outras, reimprime o caráter fantasmático dos 
objetos e propõe a crença de que as imagens/objetos 
não só falam e se comunicam conosco, como “dis-
putam entre si”.10  Como um xamã, para dar rendi-G
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mento à metáfora de Viveiros de Castro, em que o autor diz que 
o chocalho do pajé é um acelerador de partículas,11 as imagens 
reabrem tensões entre o orgiástico e a ordem, e a sobrevivência 
das imagens anacroniza a história, assim como a opção de se ler 
as mãos de Glauber como uma extensão de sua fala merece ser 
problematizada, pois decodificar o gesto não pressupõe resolu-
ção alguma dos sintomas que as imagens revelam. Nesse sentido, 
a história das interpretações permanecerá sempre em aberto, o 
que, até aí, nada nos oferece de novidade, habituados que esta-
mos a essa colocação. A tensão reside em uma outra dimensão 
que as fotografias do cineasta nos apresenta: retornando três dé-

cadas após sua morte, seus gestos recuperam seu pensamento em um mundo 
que parece destoar dos pensamentos que o jovem Glauber, que viveu apenas 44 
anos, tentou deixar como legado. Se suas ideias políticas (anti-imperialismos, 
militarismos em resposta ao poder hegemônico etc.) surgem como parte de 
um organismo retrô, com ressonâncias tímidas no presente, é preciso indagar 
seu retorno espectral, suas imagens repletas de representações micropolíticas. 
Esse retorno – não o do cineasta que pode ter algo a dizer por ter sido 
quem foi, em especial na construção de um cinema nacional e de sua 
exportação – se dá, justamente, pelo fato de Glauber poder retornar 
também como um homem comum, mais um contra as engrenagens e 
dentro das engrenagens. Desafiando o anonimato diante da possibili-
dade do esquecimento, as imagens de Glauber convocam não somente 
para a leitura de uma época, para a construção fotobiográfica desejante 
que se impõe ao mito; elas impõem a leitura da história de Glauber sob 
a rubrica das “baixas intensidades”, como apontou Paul Veyne (1982, 
apud DOSSE, 2009, p. 301), uma busca por detalhes mínimos, de ca-
ráter minúsculo, na fabricação do homem comum que também se quer 
imortal.12

Ora, o intuito, aqui, é partilhar exatamente o escape desse organismo 
enigmático que Didi-Huberman propõe quando vai ler Warburg e sua 
biblioteca organizada por afinidades, seu atlas da memória não acabado, 
pois o motivador era a imperfeição, o inacabamento como princípio.

Então, imagens disparadas há tanto tempo, despertadas por nos assom-
brar em alguma medida, surgem para ser redimidas. Mas não é a reden-
ção em que as salvamos delas mesmas ou as livramos de algum arrepen-
dimento. A começar, a libertação é antes a nossa, pelo apoio oferecido 
pelo intervalo entre o que vemos e o que nos olha. O retorno de um ob-
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jeto, assim como a sua latência, e a demora em que podemos nos manter em um 
intervalo, é já a construção de uma história dos sentimentos e é a essa redenção a 
que faço referência anteriormente. As imagens retornam para que dialoguemos 
com elas de outra maneira, frontal ou tangente que seja. Como um fóssil vivo, 
esse retorno reanima a memória coletiva, e o que é citar Warburg e depois tentar 
propor um método de análise para as fotografias de Glauber Rocha se não o ato 
de que o fantasmático dessa teoria de reaparições é um multiplicador de tentati-
vas que vão acabar todas inacabadas, não por não terem um fim, se o quisermos, 
mas por se deslocarem dentro da história das sentimentalidades. E o disparo en-
tre uma interpretação e outra virá a reboque do desejo das próprias imagens, e a 
pergunta será não o que quer uma imagem, mas antes, se ela deseja falar comigo. 
Nos deslocamos como sujeitos para, posteriormente, ser possível deslocarmos 
os objetos. Quem sabe assim, a organização das imagens pelos gestos não precise 
de sua explicação sintomática, mas se constitua pelo próprio relampejar entre 
aquilo que aparece e desaparece no tempo, “vaga-lumes” com um eco ancestral, 
em uma demonstração entre clara e fosca, de que todos nós poderemos ter, um 
dia, como desejou Aby Warburg, a nossa “renascença”.

1 Este artigo tem apoio da Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro.

2 Conferir Magia e técnica, arte e 
política, de Walter Benjamin (1985), 
em especial o capítulo “A doutrina 
das semelhanças”.

3 Conferir Panofsky  (1972, p. 15).

4 Em contato com o arquivo do 
cineasta brasileiro Glauber Rocha 
desde 2009, uma quantidade enor-
me de papéis, rascunhos, roteiros, 
desenhos, fotografias se colocaram 
diante de mim. A primeira ideia fora 
a de se organizar uma fotobiografia 
colocando em primeiro plano certos 
“biografemas”. Após o contato com 
a obra de Warburg, o formato fo-
tobiografema se expandiu para um 

grande atlas da memória cultural 
que atravessou Glauber e sua obra. 
Este trabalho é uma tentativa de 
eleger certos gestos que darão fôlego 
à reunião das imagens do cineasta.  

5 Essa interlocução com Almodóvar 
é tributária das ideias de Denise 
Coutinho, professora do Instituto 
de Psicologia da Universidade Fede-
ral da Bahia, quando de sua fala em 
uma banca de doutorado [c. 2008].

6 Conferir Ana Cristina Cesar, o san-
gue de uma poeta, de Italo Moriconi 
(1996). 

7 Glauber diria em cartas: “[...] tenho 
em Roma, em casa de Gianni Bar-
celloni, Via Monteserrat, [...] uma 
mala contendo importante material 
literário. o mesmo material poderia 
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você trazê-lo? tenho medo que 
venha como bagagem. não há xerox. 
tem que ser colocado em envelopes 
e transado pra vir com segurança. 
posso pagar qualquer despesa sobre 
isto mas somente uma pessoa de 
confiança poderia se encarregar...”. 
(BENTES, 1997. p. 608) Carta en-
viada do Rio de Janeiro, em julho de 
1976, para o historiador e crítico de 
cinema João Carlos Rodrigues. Em 
outubro do mesmo ano, Rodrigues 
responderia de Paris: “[...] mi-
nhas fontes de $ secaram, por isso 
voltarei ao Rio antes de 3 meses. 
Portanto se ainda quer aquela transa 
da mala de Roma, apite o quanto an-
tes. Tenho para lá uma passagem de 
ida de avião, mas não terei puto$ ao 
chegar lá. Me avise que avisou o Bar-
celloni e poderei ir. Depois diga o 
que fazer com ela.”. (RODRIGUES 
apud BENTES,1997, p. 617)

8 Conferir Vianna, e Moniz (2004). 
Confira também: <http://blogs.
jovempan.uol.com.br/cinema/rari-
dade-garota-de-ipanema-o-filme/> 

9 Informação disponível em: 
<http://www.febf.uerj.br/tropica-
lia/tropicalia_cinema_glauber.html>

10 Essa é uma ideia recorrente no 
pensamento do professor Mauricio 
Lissovsky e pode ser melhor obser-
vada em alguns de seus textos, mas 
em especial, em suas aulas.

11 Conferir Castro e Sztutman (2008).

12 Conferir Le bracelet de parchemin, 
de Arlette Farge.
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rODriGO araúJO
Professor de Filosofia do Instituto Federal

da Bahia e doutorando PPG Filosofia da
Universidade Federal da Bahia

Livro:  Imagens de Pensamento – Sobre o haxixe e outras drogas
Autor: Walter Benjamin

Em 1935, Walter Benjamin recebeu um convite do seu amigo Erich 
Auerbach para lecionar literatura alemã na Universidade de São Paulo. 
Eram tempos sombrios, as ameaças nazistas avançavam sobre a Europa 
e a vida de judeus, como Benjamin, se tornara cada vez mais imprová-
vel, mesmo na França, onde se exilou a partir de 1933. Apesar das cir-
cunstâncias, insistiu por permanecer no velho continente. Entre 1925 
e 1934, havia escrito uma série de textos que iriam compor Imagens de 

pensamento, nunca editado em livro por ele. Foram escritos esparsos, 
publicados entre jornais alemães e suíços, que só vieram a público no 
formato de livro a partir da edição alemã de Rolf Tiedemann e Hermann 
Schweppenhäuser, décadas após a morte prematura de Benjamin. 

deambulaçÕeS de walter beNjamIN: 
entre as imagens do 

pensamento e o haxixe
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O ano do convite de Auerbach poderia ter sido aquele em que o filósofo ale-
mão publicaria sua coletânea em nosso país, um acontecimento que certamente 
impactaria não somente os filósofos que, naquele momento, dirigiam o Depar-
tamento Francês de Ultramar, mas a cultura filosófica brasileira, de maneira ge-
ral, que se desenvolvia a partir daqueles anos pelas bandas de cá dos trópicos. A 
forma escritural dos textos que compõem Imagens de pensamento contraria em 
quase tudo a maneira como se esperava – e de certo modo ainda se espera – uma 
escrita filosófica, de tal modo que se nos torna difícil imaginar como se daria a 
sua recepção por aqui. Predomina nessa coletânea um estilo fragmentado e en-
saístico que, em alguns casos, soa como composições que mais se assemelham 
a vinhetas. A Editora Autêntica traz a lume esta cuidadosa edição de Imagens de 

pensamento, em conjunto com Sobre o haxixe e outras drogas, sob a batuta do tra-
dutor e filólogo português João Barrento, ambos os textos diretamente traduzi-
dos do alemão. 

O ano de 1925, aquele em que Benjamin redigiu os primeiros textos de Imagens 

de pensamento, coincide com o período em que produziu Origem do drama trá-

gico alemão, não somente o mais longo e denso trabalho do autor, mas também 
aquele em que expõe as premissas metodológicas e estilísticas de um tipo de es-
crita filosófica. Para ele, a escrita não é apenas a expressão do pensamento, nem 
seu reflexo, tampouco a sua representação, mas antes, a sua realização, ou seja, 
escrever é uma maneira de realizar o pensamento, tal como afirma em Pequenas 
habilidades, um dos textos que compõe Imagens de pensamento. Implícita a esta 
ideia está a noção de que o pensamento não pode ser tomado como um fora da 
linguagem, mas somente pode ser concebido como intrínseco a ela e, de certo 
modo, é esta a noção que irá nortear o conjunto de sua filosofia. Neste sentido, 
Benjamin defende aquilo que ele chama de uma escrita da apresentação (Dars-

tellung) ou, se se preferir, uma escrita da exposição, que diverge daquela con-
cepção que a concebe como mediadora do conhecimento ou uma propedêutica 
capaz de representar uma verdade. A defesa desse tipo de escrita nos leva a en-
tender a preocupação do filósofo com a questão da forma, pois, se ela é realização 
do pensamento, é essa também a sua maneira de apresentar a verdade, donde 
decorre a necessidade de refletirmos sobre a prática e o estilo da escritura em 
filosofia. 

No “Prefácio” de Origem do drama trágico alemão, Benjamin sugere um caráter 
fugidio e indomável da verdade, e a forma que ele encontra para lidar com esta 
natureza esquiva é aquela identificada nos fragmentos e na forma do ensaio. Im-
porta ao autor uma escrita descontínua, vacilante, dotada de cesuras, tal como 
a encontramos em Imagens de pensamento. Se podemos, ainda, falar de verdade, 
falamos somente de maneira ensaiada, num movimento de infatigável retorno 
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ao princípio, sempre passível de renovação, realçando o estado de ruínas e ina-
cabamento das coisas, bem como, de maneira indireta e não linear, uma escrita 
do desvio, nômade, que sonda, perscruta o objeto nos seus diferentes extratos 
de sentido, sem, contudo, entrar num estado de indiferenciação, já que marcada 
pela sobriedade reflexiva de cada ir e vir do pensamento. O caminho, ou me-
lhor, o método benjaminiano se constitui de maneira interdependente com a 
linguagem e se apresenta na sua escrita com a intermitência que caracteriza a 
natureza vacilante da própria verdade. Não negligencia o aspecto linguístico do 
pensamento e não incorre no tradicional recurso da filosofia moderna em de-
monstrar a verdade por meio de números e fórmulas, sob o pretexto de um ideal 
de conhecimento capaz de depurar os problemas da apresentação marcada por 
uma relação intrínseca entre pensamento e linguagem.

O livro Imagens de pensamento se revela, ao mesmo tempo, como uma proposta 
inovadora de se pensar o fazer filosófico, na medida em que acolhe a linguagem 
no interior de um panorama de cesura, de um pensamento e um mundo em 
fragmentos, e como crítica à filosofia como sistema. O conhecimento filosófico 
tem por ideal cindir o elo pensamento/linguagem por meio dos símbolos mais 
adequados para se obter daí uma demonstração neutra e pura, livre de hesitações 
e passível de objetividade. Espera-se daí, abolir a distância entre a racionalidade 
e sua formulação para que, desse modo, a escrita não exerça nenhum papel, ou 
que, pelo menos, exerça o menor dos papéis. Para Benjamin, a função exaustiva 
e de natureza sempre inacabada da escrita filosófica nunca é uma escolha delibe-
rada, mas a sua própria condição, o que garante uma permanente reinserção do 
discurso filosófico na esfera da cultura e, ao mesmo tempo, uma limitada capaci-
dade de alcance dos grandes sistemas legados pela tradição. Se o pensamento se 
dá com ou como a própria linguagem, não compete à língua sair dela mesma, o 
que constituiria uma incongruência; não há, também, um duplo que diz sobre, 
assim como não é possível à linguagem estender uma cadeia dedutiva de dados 
ao ponto de atingir a sua completude, seu encontro com a verdade, conforme 
nos faz crer as tentativas do conhecimento filosófico tradicional de escopo kan-
tiano. Como desvio, e dotada de um método indireto, a “escrita da apresenta-
ção” apenas resvala a verdade e entrega a impossibilidade de se alcançar aquilo 
que fora historicamente pretendido pela filosofia: se apropriar, conter, possuir 
a verdade. A escrita da apresentação escreve sobre o que não se deixa entrever e, 
ao mesmo tempo, fundamenta o gesto da escritura, “margeia” o que não é pos-
sível dizer. E é provavelmente desta noção que advém o interesse de Benjamin 
pelas vanguardas europeias de sua época, a exemplo do Surrealismo e a obra de 
Kafka, pois estas operam, em um só tempo, com a cesura e as descontinuidades 
que ele vê como chance de cortejo à verdade, e acolhem a linguagem ordinária 
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como pista residual para o acesso a uma espécie de língua de Adão. Este duplo 
movimento, de fundamental importância na construção da filosofia de Benja-
min, termina por aproximar o seu pensamento muito mais de uma construção 
poética do que científica. 

De uma maneira muito generalizada, pode-se dizer que parte significativa dos 
textos de Imagens de pensamento nos traz uma visada sobre o ambiente cultural 
da Europa de sua época, refletida nas deambulações do Benjamin flâneur entre 
uma cidade e outra em vias de modernização. Nápoles, Marselha, Ibiza, Paris 
e Moscou são alguns destes lugares. Se a identificação com Paris é instantânea, 
pois nela reconhece a terra dos estrangeiros e dos deserdados, em que “quase 
sempre os amantes mais apaixonados por esta cidade vieram de fora”; Moscou é 
aquela que marcou, em definitivo, a relação de Benjamin com o marxismo e que, 
de certa maneira, o afasta dos arroubos apaixonados dos intelectuais comunistas 
que lhes são contemporâneos. A Moscou de quase três anos após a morte de Lê-
nin, já amplamente instrumentalizada e reificada, revela um programa político 
problemático que o tornará reticente aos apelos totalizantes do marxismo, em-
bora não o afaste, em definitivo, do pensamento de Marx. Temas como o gesto 
de colecionar, os sonhos, a comida, o método de trabalho e os amores modulam 
outros motivos do livro.

A edição da Autêntica comete pequenos deslizes que em nada comprometem o 
belíssimo trabalho de João Barrento, mas que podem ser corrigidos numa imi-
nente reedição. O sumário suprime tópicos de Sequência em Ibiza sem nenhuma 
justificativa aparente. No corpo do texto aparecem Cortesia, Não dissuadir, Espaço 

para o que é precioso, Primeiro sonho, Rosa dos ventos do êxito, Exercício, Não te es-

queças do melhor, Hábito e atenção e Montanha abaixo. No sumário, este 
último aparece com a grafia “Monte abaixo” e a ele se juntam apenas 
Exercício, Não te esqueças do melhor e Hábito e atenção, detalhe a ser re-
visto.

Soma-se a Imagens de pensamento a companhia de Sobre o haxixe e outras 

drogas, certamente em uma edição que já se torna referência no país. O 
material deste último resulta das experiências com o haxixe, a mescali-
na e o ópio, realizadas entre os anos de 1927 e 1934, em que participa-
ram o filósofo Ernst Bloch e os médicos Ernst Joël e Fritz Fränkel. Entre 
1932 e 1933, Benjamin relata, em cartas a Scholem e Gretel Adorno, a 
existência do projeto de um livro sobre o haxixe; um projeto que seria 
mais um dentre os muitos planos inconclusos de Benjamin. Confor-
me a edição de João Barrento, podemos dividir o livro em duas seções: 
“Haxixe em Marselha” e “Protocolos de experiências com drogas”. Somente 
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Haxixe em Marselha (escrito de uma maneira mais sóbria, por assim dizer) foi 
elaborado e publicado, oportunamente, no jornal Frankfurter Zeitung, em 1932; 
os protocolos apenas foram lançados postumamente. 

A existência deste livro alinha Benjamin a uma tradição literária que passa por 
Thomas de Quincey, Charles Baudelaire, Aldous Huxley e William Burroughs, 
autores que igualmente relataram os efeitos de suas experiências com drogas em 
variados estilos. Mas é preciso estar atento ao que nos adverte J. M. Gagnebin 
quanto ao fato de não podermos esperar nenhum tipo de sensacionalismo so-
bre supostos efeitos sobrenaturais advindos dos relatos benjaminianos. Antes, 
o que temos ali são observações simples, carregadas de concretude, derivadas 
de uma experiência, muitas vezes, calculada. A edição inclui, ainda, desenhos da 
autoria de Benjamin elaborados a partir dessas vivências.

Tanto Imagens de pensamento quanto Sobre o haxixe e outras drogas já tiveram 
traduções competentes no Brasil por meio da Editora Brasiliense. O primeiro 
contou com a tradução de José Carlos Martins Barbosa, em 1987, ao passo que o 
segundo teve a tradução na conta de Flávio de Menezes e Carlos Nelson Couti-
nho, ainda em 1984. Sem dúvidas, além da competente e elegante tradução de 
Barrento, os desenhos de Benjamin, alguns de seus retratos com amigos em Ibi-
za, algumas outras tantas gravuras e valiosos comentários do tradutor valorizam 
a mais que bem-vinda edição, dotada de excelente tratamento editorial, capaz de 
nos lançar na atmosfera em que os textos foram produzidos. Tudo indica que, 
definitivamente, a produção de Walter Benjamin parece estar se tornando cada 
vez mais requisitada e acolhida entre nós, do lado de cá do Atlântico, onde ele, 
em vida, por terríveis razões, esteve próximo de estar. 

BENJAMIN, Walter. Imagens de 

pensamento – Sobre o haxixe e ou-
tras drogas. Tradução João Barreto. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
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