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RESUMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este trabalho propõe ser o palco de uma mascarada. Trata-se de uma investigação  

sobre os modos de subjetivação que se dão em torno da construção de uma 

imagem sobre o Centro de Salvador. Em relação às políticas urbanas, busca-se 

compreender como é elaborado o discurso que afirma os enunciados da cultura e do 

patrimônio como dispositivos de regulação urbana. No entanto, a paródia que quer o 

Centro o lugar de uma única memória, está prenhe de temporalidades conflitantes e 

são elas que compõem a mascarada.   

 
 
Palavras-chave: patrimônio - cultura  história - memória - subjetividade  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
This work intends to be a masquerade stage. Itʼs about an investigation that goes 

around the way subjectivity is produced in the construction of an urban image for 

Salvadorʼs city center. Concerning the urban politics, the work tries to understand 

how are developed the speeches that announce culture and patrimony as an urban 

regulation dispositive. However, the parody that desires the Center as a place of a 

unique memory, itʼs full of conflicting temporalities and those will arrange the 

masquerade.  

 

Key-words: patrimony - culture - history - memory - subjectivity   
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EM TORNO DE UM CONTEXTO  

Diante das atuais condições em que encontramos as cidades contemporâneas, o 

termo ʻcomplexidadeʼ nos vem logo em mente. A multiplicidade que as conforma 

encontra nos processos econômicos um vetor estruturante que acaba por projetar 

sobre o território urbano, formas e funções extremamente complexas. Muitas vezes 

tais formas mascaram uma infinidade de conflitos, de interesses e poderes. Isso faz 

com que a realidade urbana contemporânea seja cada vez menos acessível pelos 

sistemas de investigação racionalista, principalmente pelas análises funcionais da 

Modernidade, exigindo assim outros olhares e outras percepções para escapar de 

abordagens simplificadoras ou reducionistas.  

A crise que o urbanismo enfrenta nas últimas décadas, referente ao conhecimento 

sobre a cidade e o território, vai além das mudança nos modos intelectuais. Segundo 

Topalov, esta crise se ancora no próprio elo de apoio de tal região do saber: entre o 

discurso científico e o progresso social [TOPALOV, 1991]. Desde seu surgimento 

enquanto prática científica e técnica [LEFEBVRE, 2008], se propunha a reorganizar 

processos urbanos, impondo determinada ordem espacial e uma respectiva ordem 

social. Equivale a dizer que o pensamento sobre as questões urbanas vem sendo 

predominantemente construído enquanto uma ideologia progressista de criação de 

modelos de sociedade e de desenvolvimento. Isso se dá a partir do entendimento da 

cidade como uma totalidade e da decorrente aplicação de meios racionais de análise 

e de intervenção, como por exemplo, o diagnóstico e a planificação. 

Ultrapassado já o esgotamento do pensamento moderno que se constituiu ancorado 

em verdades universais e na tentativa de racionalização da vida urbana, parece que 

o pensamento urbanístico pouco se alterou em relação a intensidade das 

transformações territoriais, sociais e financeiras do recente capitalismo conexionista 

ou rizomático1. A contraposição e a crítica aberta ao autoritarismo e às políticas 

elitistas que excluem determinadas parcelas da população, bem como o combate a 

um “a-historicismo”, são freqüentes nas pesquisas relacionadas ao pensamento 

urbano2. Além disso, podemos afirmar que a utopia de transformação que o 

                                                
1 No livro Vida Capital, Peter Pal Pelbart se refere aos termos elaborados pelos sociólogos Boltanski e 
Chiapello a respeito da forma atual de operação do capitalismo, marcados por uma intensa mobilidade, 
hibridismo e flexibilidade. [PÁL PELBART, 2003: p. 97] 
2 No texto, História da Cidade e do Urbanismo no Brasil: Reflexões sobre a produção recente,  os 
autores Ana Fernandes e Marco Aurélio Gomes fazem uma investigação em torno da produção 
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Movimento Moderno carregava já não existe mais, contudo não houve uma ruptura 

em relação a idéia dos modelos e dos planos prévios. Ainda hoje carregamos esta 

herança, haja vista as cartilhas do planejamento estratégico que se espalham pelas 

cidades latino americanas, elegendo partes da cidade a se tornarem focos de 

intervenção e renegando outras pouco atrativas. Se antes o pensamento sobre a 

cidade lançava mão de um futuro possível para estabelecer determinada ordem, 

mesmo que ancorado no pensamento utópico, hoje suas propostas incorporam de 

maneira bastante estratégica a cidade existente e sua realidade.  

Todavia é necessário compreender que esse olhar para a realidade existente das 

cidades não passa apenas pela questão da recusa da cidade funcionalista moderna 

da tabula rasa. A ordem urbana deixa então de estar circunscrita em uma ordem 

produtiva do aparelho de estado operada por urbanistas tecnocratas, e passa para o 

controle de gestores urbanos e empreendedores interessados em construir modelos 

vendáveis para ações pontuais. As novas condições tecnológicas, aliadas às 

transformações nas organizações dos processos de produção em escala global e 

nos meios de comunicação, alteraram as relações sociais e de poder, configurando 

uma nova forma de disposição territorial.  

 As tradicionais dicotomias centro/periferia, cidade histórica/cidade nova, incluindo 

cidade/natureza perdem as delimitações que as diferenciam para dar lugar a uma 

nova topografia urbana de geografias descontínuas, ou seja, geografias imprecisas, 

fragmentárias, dinâmicas e de acelerada mutabilidade. “Pode-se dizer que a cidade-

mundo do capitalismo contemporâneo se desterritorializou, que seus diversos 

constituintes se espargiram sobre toda superfície de um rizoma multipolar urbano 

que envolve o planeta” [GUATTARI, 1992: p.171]. 

É evidente que tal desterritorialização não ocorre plenamente. Se o capital global 

passou a imprimir determinados ritmos e dinâmicas às cidades fazendo circular 

fluxos tanto materiais quanto  imateriais, o território urbano não se deixou aprisionar 

pela homogeneização que ele tenta impor ou pelas diferenças que lhe convém criar. 

A uniformidade apenas aparente desses objetos, idéias, tecnologias e sujeitos que 

transitam no espaço urbano padronizado, não presume que os impactos e fluxos da 

globalização atinjam todo e cada lugar da mesma forma e com a mesma 

intensidade. Criam-se shoppings center, centros administrativos, centros de turismo, 

                                                                                                                                       
acadêmica na década 90 e começo dos anos 2000, cujo pensamento sobre a cidade e o urbanismo que 
se ancora na história. [FERNANDES E GOMES, 2003] 
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mas criam-se também “cracolandias” e favelas. “Há zonas de condensação e zonas 

de rarefação de dinheiro” [SANTOS, in SANTOS et al., 2006: P.15].  

Essa mundialização da divisão de forças produtivas e dos poderes capitalísticos não é 

absolutamente sinônimo de uma homogeneização do mercado, muito pelo contrário. 

Suas diferenças desiguais não se localizam mais entre um centro e uma periferia, mas 

entre malhas urbanas superequipadas tecnologicamente, e sobretudo informaticamente, 

e imensas zonas de habitat subdesenvolvidos. [GUATTARI, 1992: p.171] 

Fissuras intersticiais, terrenos vagos, brechas semi-naturais, ruínas, colisões, 

ocupações; são territorialidades imprevisíveis, por vezes transitórias, que vêm a 

configurar certas zonas de indistinção que solapam as categorias polarizadas 

comuns ao campo de ação das práticas do urbanismo. Contudo, tal desordem 

urbana deixou de ser apenas motivo de preocupação dos poderes hegemônicos - 

hoje configurado em aliança forte entre os interesses privados e o aparelho de 

Estado - se tornou ela mesma argumento e produto para transformação da própria 

cidade em mercadoria. Escuta-se falar muito pouco sobre políticas urbanas efetivas, 

antigos termos inerentes a esta prática, como zoneamento, estudos de uso do solo, 

dentre outras, caíram em desuso. No entanto, é cada vez mais recorrente os 

diversos usos dos deʼs3 e principalmente dos reʼs4: revitalização, regeneração, 

reconstrução, requalificação, reabilitação.  

A valorização do patrimônio histórico e da dimensão cultural das cidades está 

disfarçada em uma superficial oposição à homogeneização e à antiga ideologia de 

ordem, um discurso insidioso que prega a reabilitação no lugar da demolição, a 

valorização do contexto e reanimação de bairros sem alterar a vida dos moradores. 

Dizem reconhecer as diferenças e valores locais e, no entanto o que acabam por 

fazer é reafirmar os processos de homogeneização e imposição de uma ordem.  

Cidade-espetáculo é como Paola Jacques [JACQUES, 2009] se refere às cidades 

contemporâneas que sofrem a ação das mais diversas correntes urbanísticas como 

o planejamento estratégico, o neourbanismo e o urban sprawl, que na verdade 

fazem parte de um mesmo processo de espetacularização urbana. A criação de 

cenários e imagens das cidades não escaparia às mudanças sofridas pelo 
                                                
3 Vertentes do urbanismo pós-moderno que se apóiam nas idéias da desconstrução. Desconstruindo 
formas para criar outras formas, aí entram os pensamentos de Rem Koolhaas e Bernard Tschumi, por 
exemplo. Consiste na superação de determinadas formas de pensar, a exemplo da polaridade tão cara 
aos modernos, uma superação que, apesar dos esforços, não se alcançou por completo, ainda 
resquícios de tal polaridade estão presentes na maneira de pensar e agir na cidade.   

4 Termos recorrentes nas políticas de planejamento estratégico.  
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capitalismo, o consumo de imagens passou a ser um grande bem de acúmulo de 

capital, tanto por parte dos governantes quanto dos investidores. E a cultura, fonte 

inesgotável para produção de imagens a serem vendidas. 

Processos urbanos de estetização, respaldados por um falso consentimento e apoio 

da população, se reafirmam enquanto políticas elitistas desencadeando processos 

de gentrificação e de intensificação da segregação urbana e social. Um urbanismo 

de resultado, que o próprio nome “planejamento estratégico” denuncia, tem sido a 

solução para atender aos interesses corporativos e de Estados ao inserir as cidades 

numa disputa internacional de poder em busca de turistas e investimentos. Neste 

caso o território e cultura se tornam moedas de troca.  

Condomínios fechados tanto de classe alta quanto de classe média se espalham 

pelas cidades em ilhas fortificadas de convivência entre mesmos, onde imperam o 

medo e a busca por uma pretensa segurança. Empreendimentos imobiliários não 

param de produzir cidades esvaziadas e vazios construídos, afinal não tem quem os 

consuma, e os demais se encontram cercados. Ana Clara Torres Ribeiro chama de 

alienação territorial essa assimilação por parte de determinadas classes sociais às 

estratégias de poder hegemônico enquanto racionalizadoras da própria vida nas 

cidades.  

A alienação territorial é formada, portanto, por uma construção ideológica tecnicamente 

sofisticada, que abstrai a co-presença e conduz à acomodação incondicional aos 

objetivos da ação hegemônica, a única considerada racional. (...) Daí a violência 

inerente aos projetos que, sem participação dos muitos “outros”, interrompem sentidos 

de existência, através de técnicas que se apropriam de segmentos do tecido social e 

manipulam heranças culturais. [RIBEIRO, 2005: p.267] 

Parece estar cada vez mais distante de agentes empreendedores e de gestores 

urbanos o entendimento de que a cidade vai além das questões econômicas, ou 

seja, que implica também o cruzamento com as questões sociais e culturais. Mais 

distantes ainda de ver que as cidades e a problemática urbana estão diretamente 

relacionadas aos modos de produção de subjetividade, tanto individuais quanto 

coletivas, interferindo na construção de saberes e nas relações de poder que 

transformam cotidianamente o território urbano. Tanto o jogo do capital, quanto as 

mídias, são máquinas de subjetivação hegemônicas produtoras dos mais perversos 

desejos de cidades, e conformam, de forma estratégica, maneiras de agir, de fazer, 

de sentir, maneiras de viver. Já no inicio da década de noventa quando o 

neoliberalismo tomava força maior, Guattari alertou:  
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A construção e a cidade constituem tipos de objetos que, de fato, trazem igualmente 

uma função subjetiva. São “objetividades” ou, se se prefere, “subjetividades” parciais. 

Essas funções de subjetivação parcial, que nos presentifica o espaço urbano, não 

poderiam ser abandonadas ao sabor do mercado imobiliário, das programações 

tecnocráticas e ao gosto médio dos consumidores. [GUATTARI, 1992: p.177]    

Inúmeras são as questões que afligem o pensamento sobre a realidade 

contemporânea: as novas temporalidades, as infindáveis buscas identitárias, as 

relações de trabalho, as novas tecnologias e as mídias, o medo e a violência. 

Todavia, o que perpassa todas essas preocupações é a estreita ligação que o 

capital conseguiu estabelecer com a subjetividade. Muitas vezes esta proximidade é 

a responsável por tais aflições, pois delineia padrões de percepção na tentativa de 

organizar formas de vida. A vida em si tornou-se mercadoria a ser vendida.  

Se as cidades são responsáveis por engendrar a existência humana em seus mais 

variados aspectos, que tipo de subjetividade coletiva e individual a prática do 

urbanismo vem produzindo, e vice-versa, que tipo de urbanismo é produzido pelos 

processos de subjetivação contemporâneos?  

Tal contexto nos faz olhar com certo encantamento as informalidades das cidades 

ocupadas, isso porque encontra enorme multiplicidade de ações nada homogêneas 

de preciosa inventividade e imaginação. Apropriações cotidianas que transformam 

os significados vigentes e interferem no modo de perceber os espaços urbanos. 

Rompem com o repouso das continuidades impostas, pois carregam em suas 

variadas temporalidades certa transitoriedade, são práticas que ao impingir a 

heterogeneidade enquanto condição inerente ao espaço urbano abrem outras 

possibilidades de experienciá-lo.  

Entretanto é preciso distinguir os casos que respondem a uma dinâmica social 

diversa, onde o que está em jogo é a luta pela sobrevivência e pelas necessidades 

sociais básicas. Tampouco nos interessam as ações que apenas respondem a uma 

demanda de produção do capital, de criação de produtos e mercadorias para o 

consumo de fetiches e espetáculos, mas aquelas capazes de criar novas 

percepções (perceptos), outra sensibilidade, de criar afectos5. Ações que, mesmo 

                                                
5 Sobre os perceptos e afectos, Deleuze e Guattari esclarecem: Os perceptos não mais são 
percepções, são independentes do estado daqueles que o experimentam; os afectos não são mais 
sentimentos ou afecções, transbordam a força daqueles que são atravessados por eles. As sensações, 
perceptos e afectos, valem por si mesmos e excedem qualquer vivido.  (...) “Há um minuto do mundo 
que passa”, não o conservaremos sem “nos transformarmos nele”, diz Cézanne. Não estamos no 
mundo, tornamonos com o mundo, nós nos tornamos contemplando-oʼ”[DELEUZE E GUATTARI, 1992: 
pg.213-220]. 
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dentro dos padrões hegemônicos de subjetivação, dão abertura a possibilidades de 

diferentes modos de experiência nas cidades.  

Essas práticas são percebidas nas performances e intervenções urbanas, nas ações 

de artistas de rua como os grafiteiros e nas mais inesperadas invenções cotidianas. 

A partir de uma aproximação do envolvimento tanto político, quanto ético-estético, de 

tais práticas, se propõe investigar a potência de suas produções enquanto 

subjetividades parciais na cidade, capazes de desestabilizar a suposta integridade 

do universo de valores criado, no caso do trabalho mais precisamente, pelo 

urbanismo, que atualmente opera justo em torno de políticas estetizantes. Este é o 

ponto de saída do trabalho. 

INTERMEZZO [a].: contaminações de um pesquisador  

De que valeria a obstinação do saber se ele assegurasse apenas a aquisição dos 
conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto quanto possível, o descaminho daquele que 

conhece? Existem momentos da vida onde a questão de saber se se pode pensar 
diferentemente do que se pensa, e perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para 

continuar a olhar ou refletir [FOUCAULT, 2001: p. 13]. 

 

Difícil saber quando um pesquisador se descobre como tal, talvez no 
momento das escolhas, quando é necessário ultrapassar algumas etapas 

e com isso ir, aos poucos, conhecendo seu próprio modo de investigar e 
ver o mundo. Muitas vezes são momentos de inflexão e de 

questionamentos, crises, descobertas dos limites que se colocam para 
assim, ultrapassá-los. Crises que são pura vitalidade. 

A multiplicidade do território urbano, este trabalho já pretendeu cartografar. 
A idéia era de saída romper com uma postura comum entre arquitetos e 

urbanistas de se colocarem como produtores de desenhos e soluções 
eternas para as cidades, descolados de seu real campo de investig)(ação. 

Uma crise no papel sacralizado do arquiteto que já não se sustenta frente 
à complexidade das dinâmicas das cidades contemporâneas: aos seus 

conflitos, às suas tensões, aos seus vetores de força. 

A ferramenta metodológica de então, se propunha a não seguir a risca a 

utilização de um método específico ou de análises tradicionais. O trabalho 
viria a ser um resultado da imersão no contexto urbano e da conseqüente 

descoberta de ferramentas subjetivas e singulares para confrontar a 
diversidade das espacialidades e daqueles que a constituem. Consistiria 

em desenvolver a capacidade de reconhecer os traços característicos de 
espaços, percebendo seus movimentos próprios e suas relações mais 

importantes. 
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É verdade que essa ferramenta não foi abandonada, contudo uma dúvida 
persistiu ao longo desse tempo: seria uma tática mais eficiente a escolha 

de um lugar como objeto de estudo para uma maior proximidade ou 
seguiria em um percurso errático cartografando aquilo que o capturasse? 

O lugar não foi escolhido. E a composição de uma trama de afetos 
começou a ser tecida. 

Segredos da cidade de Salvador começaram a ser descobertos: o samba 
de Seu Hamilton para o Beco do Abaixadinho, o arrumadinho do 

Mocambinho feito pela Márcia, os desenhos que se repetem nas calçadas 
em certas partes da cidade. São frestas, arremessos e fissuras que abrem 

caminho à sutileza dos bons encontros. Uma ‘troca de segredos’ revela 
tantos encantos. São conexões que mais parecem tremores. Seguir as 

dicas de Lázaro para uma festa pode render uma noite preciosa de muita 
dança. No seu misto de loucura e sanidade, perambula pela cidade dando 

notícias da noite soteropolitana e gritando ‘Toca Raul!’ Surpresa descobrir 
que ele mora no Centro Cultural do Bispo, junto com o Redeiro (vendedor 

de rede), de quem, em conversas longas, se sabe um pouco do 
funcionamento do comércio informal de Salvador. 

Os segredos são tantos. Uma certa intimidade com a cidade se construiu, 
afinal segredos não são tão facilmente revelados. O que se propunha, na 

verdade, era colocar-se em uma posição de alteridade que permitiria o ato 
cartográfico, o gesto da investigação que leva o pesquisador a se colocar 

no lugar do outro e se contaminar por sua intensidade. Uma vez imerso 
num território da pesquisa criado junto ao outro, as manifestações de 

desejos podem ser apreendidas. Mas tal tarefa não é simples. Infinitas são 
as possibilidade de agenciamentos, são turbilhões de intensidades nos 

encontros que se perpassam e em cada intercessão. Como cartografar 
tantos processos, tantas diferenças e devires? 

À luz dessa imensidão, viu-se que a metodologia se transformara em um 
estado cartográfico do pesquisador, do cartógrafo que aciona um olhar 

atento e arrisca-se ao se colocar em campo para investigação. Se antes, 
os procedimentos metodológicos se propunham apenas em romper com 

métodos tradicionais de análise e invertê-los, agora, viu-se necessário 
alguns recortes e delimitações para compor uma problematização 

relevante de um determinado espaço-tempo e uma cartografia 
aprofundada, com possíveis respostas provisórias (são sempre provisórias). 

Mas a potência de alguns encontros é tamanha que alteram padrões de 
percepção e de sensibilidade. Atuam mesmo como campos de forças 

vivas, não são representações, nem formas. E nesse sentido, o interesse 
pela experiência de desestabilização a partir de coisas vividas. Os 

tortuosos caminhos do estado cartográfico foram fundamentais para 
definição do próprio recorte: as experiências urbanas cotidianas capazes 

de transformar padrões hegemônicos de percepção e, se manifestam 
como tal na possibilidade de reconfiguração da realidade subjetiva e 

objetiva. 



 13 

Investigações de um recorte 

Não se trata apenas de narrativa, é antes de tudo vida primária que 

respira, respira, respira. Material poroso, um dia viverei aqui a vida de 

uma molécula com seu estrondo possível de átomos. O que escrevo é 

mais do que invenção, é minha obrigação contar sobre essa moça 

entre milhares delas. É dever meu, nem que seja de pouca arte, o de 

revelar-lhe a vida. Porque há o direito ao grito. Então eu grito. 

[LISPECTOR, 1998: p.13] 

 

Em meio a um confuso turbilhão de intensidades, o desejo que faz impulsionar o 

trabalho é possibilidade de fazer comunicar a emergência de práticas ética-estéticas 

capazes de alterar padrões de percepção impostos por uma suposta subjetividade 

universalizante. Portanto, é preciso compreender como políticas urbanas são 

também criadas a partir destes modos de subjetivação e passam a configurar 

algumas maneiras de viver nas cidades. E aí aprofundar o entendimento tanto das 

relações de poder que envolvem tais práticas quanto as rupturas que propõem com 

universos de valores determinados.  

Era hora do recorte de um lugar. O olhar para práticas cotidianas, despertado pelo 

estado cartográfico, levou ao Centro Histórico. Ora pelos mapas criados pelo 

grafiteiro Limpo, ora pelas conexões inesperadas nas ações do coletivo de arte GIA6 

ou por Seu Edvon, que em um encontro despretensioso revelou todo um universo de 

referências outras sobre este território, abriu o seu arquivo de memórias que está 

longe de ocupar lugar nas prateleiras das Bibliotecas ou salas de museu.  

No Centro Histórico, onde tais práticas convergem, o embate de forças se faz com 

tamanha intensidade por um esforço em tornar o Pelourinho a imagem única e 

intocada da cidade, na criação de um modelo quase congelado. Entretanto a 

estabilidade e serenidade que tentam impingir sobre esse território se fazem vãs. Ali 

coexistem diferentes universos que se atravessam incessantemente. Os 

inumeráveis (des) encontros que fazem sobre essa parte da cidade, impossibilitam-

na de paralisar. São experiências dos moradores, artistas, prostitutas. Experiências 

de turistas, que atraem os que assumem os clichês típicos da Bahia, os capoeiristas, 

as baianas que posam para fotografias.  

                                                
6 Grupo de Interferência Ambiental.  
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Mas qual seria esta imagem que teima em querer se fixar e quais são as estratégias 

por trás de sua construção? Esta pergunta propulsou a investigação. É a imagem de 

um lugar de memória, uma imagem do presente que retorna ao passado e o venera 

pelos assombros do que a faz supérflua e esvaziada. Uma imagem é escolhida para 

nela se segurar, mesmo que seja preciso pavoneá-la com os ares da diferença e do 

sustentável. Fato é que se ignora a heterogeneidade e complexidade do território, 

para a bom andamento de estratégias políticas e econômicas do Governo e de seus 

associados.  

Algumas indagações se seguem na definição do campo de investigação: quais 

seriam as ferramentas capazes de consolidar tal fixação e os mecanismos para 

articulá-la? A cultura acertadamente funciona enquanto um operador e se ocupa de 

uma sujeição subjetiva maquinada. O patrimônio, por sua vez, a mortifica e cria 

artifícios capazes de forjar uma “verdadeira significação histórica”, como se ela de 

fato existisse. Então qual seria esta história, ela é mesmo única e passada? E a 

memória, ela é apenas o lugar da nostalgia para onde se volta e fonte inesgotável 

que irá alimentar as escolhas orientadas da história? O patrimônio se aproxima da 

memória para dar a ela um sentido identitário em sua preservação.  

E ainda, quais são as formas de dizer e fazer ver esta imagem? Como se elabora 

hoje o discurso que afirma os enunciados da cultura e do patrimônio como 

dispositivos de regulação urbana? Os processos de musealização e museifição da 

cidade se intensificam por estarem fora do alcance de qualquer questionamento. A 

política de Governo atual reinveste o antigo planejamento estratégico de outros 

disfarces, o Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador é um 

exemplo e precisa ser estudado.  

Nessa direção e num esforço de aproximar tantas inquietações, vale ainda indagar 

sobre algumas nebulosidades: O que é esta memória pensada enquanto lugar? 

Como se relaciona com a produção de subjetividade nas cidades? Seriam estas as 

únicas imagens possíveis da memória? Que medidas de tempo se colocam na 

tentativa de espacializá-lo?  

É sobre as condições de criação de uma vida-museu e da imagem de um lugar de 

memória que a investigação se trata. E a partir dela surge toda uma trama 

conceitual, da qual interessam os enlaces diversos, os cruzamentos e implicações. 

Uma investigação que envereda não apenas pelas relações de saber e poder do 

aparelho de Estado e suas extensões, mas também pela capacidade com que se 
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infiltram no mais ordinário, nos micro-poderes, na vida daqueles que vivem e 

praticam o Centro.   

A temporalidade das práticas cotidianas irrompe uma continuidade e a idéia de 

encadeamento que é comum à construção do pensamento sobre a cidade, são 

emergências, um deslocamento do tempo dilatado das acumulações de fatos. Se por 

um lado, uma nova estratégia do planejamento urbano e cultural (re) investe sobre 

este território novos e antigos saberes e poderes, por outro lado se buscará adentrar 

ao universo subjetivo de quem ali constrói seus saberes e configura suas relações 

de poderes, sem ignorar as investidas da ação hegemônica, mas impregnados pela 

temporalidade flutuante dos acontecimentos, dos agenciamentos e dos afetos. As 

incertezas, os segredos, a transitoriedade são incorporados no sentido de tornar 

esse modo de apreensão da vida urbana indissociável da questão da temporalidade. 

No encontro com Seu Edvon as inquietações ressoaram como nunca. Ali muitas 

pistas vieram em sobressaltos, não se podia escapar, ao seu universo só restava 

adentrar.   

Entrar na Rocinha por um dos arcos do antigo edifício colonial, agora com uma 

vestimenta que esconde seus limos e rachaduras, parece a passagem para outra 

realidade. Ainda subidas e descidas, mas agora pisando em terras, os sons são do 

balançar de árvores e não dos anúncios e batidas de tambores. As casas sem a 

monumentalidade e austeridade da arquitetura barroca portuguesa de séculos 

passados, porém com a instabilidade de casas que são construídas dia a dia. O 

corredor ocupado com cordões de sementes e pela senhora que faz a vigilância 

dessa porta, o torna quase imperceptível e muitas vezes passa desapercebido, é 

uma vigilância que faz segura a entrada. 

Seu Edvon é quem quase sempre recebe os curiosos, os que resolvem entrar. 

Guarda em seus cadernos o registro de quem conversa e sobre o que conversa, 

junto deles uma fotografia. Parece tomar o tempo para prosear, o projeto de 

intervenção na Rocinha é o assunto recorrente. Algumas horas se passam entre as 

narrativas sobre o Centro histórico, contos sobre os anjos barrocos, as fachadas 

maneiristas, ou de como o gás, o ferro de passar, os correios e a TV, mudaram a 

forma de viver naquele lugar, quando escravos e empregados não eram mais 

necessários e foram deixados de lado, aos poucos ocupando os casarões que já 

não interessavam aos senhores proprietários. Andar por seu Jardim Secreto e ver 

suas litografias e xilogravuras permite indagar sobre a maneira como constrói seu 
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imaginário sobre a cidade, sobre o sentido histórico que dá a suas narrativas, de 

como suas ações diárias são capazes de criar afetos, seguramente um modo de 

subjetivação diferente daquele imposto por uma subjetividade universalizante.   

É preciso uma investigação ávida para compreender os jogos de poder que constrói 

em suas relações, as razões e emoções que as impulsionam, o entendimento de 

que vida é essa que quer defender. Na tensão do encontro ou do escape com um 

poder, se coloca enquanto potência de valorização da vida ou de sujeição aos 

poderes hegemônicos? Seja como for, há o direito ao grito. 

Caminhos metodológicos  

Sem dúvida os caminhos foram tortuosos. De saída se propõe o ato cartográfico 

como ruptura aos métodos tradicionais e distanciados de análise. A cidade e a 

experiência urbana queriam ser apreendidas não apenas por sua realidade objetiva, 

das formas e dos mapas, mas também aquela subjetiva, prenhe de oscilações, 

conexões e escapes. À luz dos trabalhos desenvolvidos por Suely Rolnik e Felix 

Guattari7 na década de oitenta a respeito das transformações nos modos de 

subjetivação que tratavam de sua época, partiu-se para uma investigação sobre 

Salvador e as condições que possibilitavam tal ou qual vergadura. A cartografia, 

aquela construída em sua feitura aqui ressoou, e por essa razão, o ímpeto da 

pesquisa partiu do ato cartográfico.    

Uma investigação que requer também a experiência do pesquisador na apreensão 

dos territórios em que se infiltra para recriar tantos outros quanto forem possíveis. 

Pelos encontros, conectar experiências e aquilo que não é óbvio, que não está dado. 

Os caminhos se fizeram ao longo da investigação, ao mesmo tempo em que a  

investigação foi possível apenas pelos caminhos, nos trajetos, entre coisas. Estes 

são os intermezzos, mudanças de ritmo ao longo do textos, ordens mudas, pausas 

necessárias para a escuta dos ruídos, para os assombros. 

O recorte foi encontrado; aquele que busca investigar a tentativa de imposição de 

uma vida-museu e da imagem estável do Centro enquanto um lugar de memória 

bem como sua reverberação nas práticas mais ordinárias e as suas possíveis 

                                                
7 Em 1986, o livro Micropolíticas. Cartografias do Desejo foi publicado após uma viagem de Guattari ao 
Brasil e de uma trabalho realizado em conjunto. Alguns anos depois, Suely Rolnik publica Cartografia 
Sentimental: transformações contemporâneas do desejo. 
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inversões. Neste ponto, um outro encontro se fez detonador, a teoria da história 

benjaminiana e crítica foucaultiana do saber histórico, unidas na tese de Washignton 

Drummond8, propulsou o desenvolvimento do trabalho. Ambos questionam a 

continuidade da história, de seu fechamento e a idéia de um passado mítico do qual 

se extraem, sem menor acuidade, identidades mais digeríveis. 

Benjamin esclarece que uma imagem do passado só se fixa por um reconhecimento 

que se dá no momento do perigo, senão perpassa veloz. A estabilidade que as 

políticas urbanas procuram impor sobre o território do Centro parece colocar de lado 

as ameaças. Elas de fato existem nos momentos em que se tenta consolidar uma 

única imagem de passado. Talvez essa articulação possa parecer confusa, mas o 

que se quer dizer é que no momento em que se elege uma única imagem, bota-se 

em perigo outras tantas, e nesse momento elas se fixam porque foram ameaçadas. 

No esforço de eliminá-las, elas emergem. E são elas a serem buscadas, a elas se 

tentará dar luz.  

O passado mítico, congelado e contínuo, Foucault interpela com a potência dos 

acontecimentos, com as rupturas, os saberes ínfimos. Para ele a história que 

fornece as identidades individualizadas é apenas um texto parodiado que tenta 

reuní-las sob uma única mascara. E ao invés de rechaça-la, a paródia deve ser 

saturada para urdir a trama de uma grande mascarada. O trabalho seguiu as pistas 

deixadas também por este encontro, o procedimento seguido foi justamente recolher 

as imagens que emergem do perigo de seu desaparecimento; saturar a paródia da 

imagem única e estável; e ser o palco de uma mascarada.  

Devorado pelo campo de investigação que arriscou adentrar a partir dos encontros e 

dos trajetos, ao pesquisador restou o gesto de catar, sem juízo de valor, as matérias 

de expressão que viriam compor a cartografia; imagens, mascaras, temporalidades 

conflitantes, conceitos, brechas e intervalos que pudessem fazer dissolver o 

universo estável criado em torno do Centro Histórico. Dar o direito ao grito àquele 

que se aproxima desse mesmo esforço, às intensidades que dessubjetivizam. “O 

cartógrafo é antes de tudo um antropófago.” [ROLNIK, 2007: p.23]  

                                                
8 A tese, Pierre Verger: Retratos da Bahia e Centro Histórico de Salvador (1946 a 1952) – uma cidade 
surrealista nos trópicos, foi defendida no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo em 
2009. No texto Teoria historiográfica e a cronologia do pensamento urbanístico, Drummond trata 
particularmente desse encontro [www.cronologiadourbanismo.ufba.br]. 
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CAP. [1] _ 
SOBRE AS 
CONDIÇÕES DA 
VIDA-MUSEU NO 
CENTRO DE 
SALVADOR. 
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Fig.1 Imagem tirada do painél de avisos da Biblioteca dos Barris. 

 [1.1] O QUE É A VIDA 100 MUSEU 

“A vida no círculo encantado do eterno retorno garante uma 

existência que não sai do aurático” 

Walter Benjamin 

  

O ano é 2010 na Salvador onde notícias e propagandas correm sem parar. Pelas 

ruas, jornais ou pela televisão anúncios não cansam de prometer uma vida segura, 

prática e confortável em bairros dentro de bairros. Afinal, são locais estratégicos e 

ideais para se ter toda comodidade “sem ter que participar da agitação das áreas 

centrais: um endereço para você que acredita que o melhor da vida está reservado 

para você”9. Em um outro lado da cidade, mas não com menos entusiasmo, se 

anunciam riquezas e tesouros históricos e culturais de um lugar privilegiado pela 

vista de uma das baías mais lindas do mundo. Lá onde “bate o coração da cidade” 

está sendo implementado um grande projeto, o “projeto de uma Salvador antenada 

com o mundo, metrópole moderna, mas que sabe valorizar sua história e respeitar 

sua cultura”10. Estas são as grandes novidades, ou talvez em termos mais 

apropriados, as grandes oportunidades, que agitam as ofertas da cidade.   

                                                
9 Enunciados contidos no panfleto de divulgação do Condomínio Reserva Piatã, um dos inúmeros 
empreendimentos localizados às margens da Avenida Paralela. Na altura do bairro Piatã, o complexo 
está localizado em uma área de 24 mil metros quadrados, ocupadas por 8 torres de 13 andares, 
compreendendo 424 unidades habitacionais. O valor do apartamento de 55m2 era de R$162.000,00 em 
outubro de 2010.    
10 Partes da narrativa do vídeo didático que compõe a exposição “Centro Antigo de Salvador – A 
história do Brasil vive aqui”. A mostra instalada nos salões do Palácio Rio Branco pretende contar a 
história da região “desde o início do século XVI até os dias atuais” além de apresentar as propostas do 



 20 

Em meio a processos intensos e ininterruptos de transformação urbana, como 

ocorre por exemplo em Salvador, é além de corriqueira, exaustiva a invocação de 

valores de certa forma abstratos como os de arte, cultura e da própria vitalidade. 

Usados de forma indecorosa, valores como estes se tornam enunciados 

eficientemente operados por gestores do espaço urbano, com freqüência associados 

a investidores das mais variadas áreas, como o mercado imobiliário, instituições 

culturais ou agentes das áreas do turismo. Para viabilizar suas políticas de 

promoção urbana usam a arte, a cultura e a vida como respaldos para ações que 

abarcam desde a patrimonialização e restauração obsessiva de partes das cidades, 

usualmente em centros históricos, à desenfreada expansão urbana nas áreas 

periféricas com a construção de conjuntos habitacionais de diferentes classes 

sociais e numerosos shoppings-centers. A elucidar tais estratégias, pode-se falar do 

Pelourinho (e sua extensão, Centro Antigo) e da Avenida Paralela como exemplos 

claros de ambos processos.   

Se, de um lado, a tentativa é frear o tempo descompassado da vida urbana, 

diminuindo seu ritmo, direcionando olhares e ensejando o silêncio no confronto 

unidirecional com objetos de uma cidade-museu, por outro lado se condiciona o 

território a necessidades de fluxos de alta velocidade e a espacialidades cerradas 

em si. São políticas especuladoras que tematizam, gentrificam e inscrevem sobre a 

cidade, modelos de urbanidade que o tempo já mostrou fracassados. Aí que a 

própria espetacularização das cidades se afirma enquanto instrumento capaz de 

fazê-las concorrerem entre si segundo a lógica de disputa do capital globalizado, 

onde vangloriar singularidades por vezes forjadas auxilia na legitimação simbólica de 

políticas urbanas e culturais, bem como de instituições e de empresas.   

Um “coquetel subjetivo contemporâneo”, assim define Guattari, diante das 

circunstancias atuais de configuração da realidade, “uma tal mistura de apego 

arcaizante às tradições culturais e entretanto de aspirações à modernidade 

tecnológica e científica” [GUATTARI, 1992: p. 16]. Em outros termos tais processos 

revelam um paradoxo, são estratégias de promoção urbana vendidas por vários 

cantos do mundo como o ʻcaminho redentor para se chegar ao sucessoʼ, ao mesmo 

tempo em que esse caminho implica olhar para o que é local e reclamar o que se 

tem de singular em busca de particularidades exotizadas. Daí então é possível 

                                                                                                                                       
Plano de Reabilitação da área. O vídeo está disponível em http://www.youtube.com/watch?v=vL5M48Bq5KQ 
e informações sobre a exposição em http://www.centroantigo.ba.gov.br/2010/07/palacio-rio-branco-
recebe-400-visitantes-por-dia/. 
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compor uma imagem dita identitária que na realidade é a pura repetição do mesmo, 

e representação de si. O idêntico enquanto imagens padronizadas de cidades com 

seus espaços urbanos devidamente esquematizados e adornados à espera de 

turistas e de empresas.  

O conceito de cultura, tal como o mesmo autor denunciara, é reacionário 

[GUATTARI E ROLNIK, 1986], e talvez seja possível que tal afirmação atinja 

também a concepção atual da História. Esvaziado de seus sentidos de instância 

coletiva, se torna subserviente aos discursos da ordem dominante que o transforma 

em mercadoria, em valor de troca [FERNANDES, 2003]. De toda sorte de 

apropriação, este fato ocorre principalmente para usufruto da indústria do turismo 

que espalha em pontos estratégicos das cidades, equipamentos culturais e grandes 

museus com suas devidas assinaturas das altas grifes arquitetônicas. Guattari nos 

fala de uma “cultura de equivalência” dos modos de produção capitalísticos 

enquanto produtores de subjetividade, um sistema de equivalência no qual “o capital 

ocupa-se da sujeição econômica, e a cultura, da sujeição subjetiva” [GUATTARI, 

1986: p. 16]. Tal equivalência é mais obviamente identificada quando se observa 

que o uso corrente da cultura parece implicar determinada materialidade, como se 

este conceito, hoje reificado, se tornasse legítimo na objetivação das formas. 

Afinal se torna mais difícil contestar intervenções que têm como bandeira 

promocional a própria cultura. Desta se espera que encarne o papel de grande 

provedora de sentido bem como fonte de certeza capaz de organizar significados. 

Sendo assim, ações que visam uma reativação dos espaços urbanos segundo 

interesses mercadológicos operam com a instância da cultura enquanto um 

facilitador, forjando uma vida urbana idealizada como experiência estética para a 

qual se estabelecem valores de harmonia e beleza capazes contribuir para o 

esquadrinhamento da cidade, desmanchando suas tramas turvas e promovendo 

lugares devidamente esquematizados passíveis de simples orientação e apreensão.  

Enquanto propriedade privada imaterial, reforça o grande axioma da sociedade 

contemporânea, a cultura é uma verdade que não requer explicações11. Sob o apelo 

da civilidade afirma-se a segregação e a exclusão. A inserção de virtuosos 

conteúdos artístico-culturais em territórios na cidade acabam por afastar deles 

outros tantos que a estes conteúdos são impossibilitados o acesso, aos que povoam 

                                                
11 No curso Formas de Pensar a Contemporaneidade, Pasqualino Magnavita reforça a idéia de que o 
grande axioma da sociedade capitalista é a propriedade privada, e neste caso, é importante ressaltar 
que a cultura é uma propriedade privada imaterial.  
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a vida urbana sem uma clareza esperada. Justamente aí, a instância da cultura se 

afasta da dimensão do social e se torna puro bem de consumo.   

O processo de domesticação urbanística dos cenários da vida pública encontra um 

complemento estratégico na generalização de discursos políticos que, para tentar 

exorcizar as manifestações do inorgânico e os incômodos visíveis da desigualdade 

social, fazem o elogio de valores de civismo, uma ideologia que concebe como terreno 

de e para o consenso. [DELGADO, 2007: p.17]              

E no entanto, o pensamento crítico sobre a homogeneização das ditas cidades-

mundo [JEUDY, 2005], ou das cidades globais [SASSEN, 1991] são recorrentes nos 

estudos sobre os processos contemporâneos de urbanização. Dos estudos 

antropológicos, sociológicos, às ciências econômicas e políticas, denunciam sem 

parar as regras dos jogos impostos pelos poderes capitalistas. Muito embora, tratar 

a cidade apenas pelos aspectos de alienação, questionando a ordem controlada 

pelo consumo e pela hegemonia de classes dominantes, pode transformar o próprio 

pensamento crítico em alienante. É comum se deparar com um discurso que se diz 

outro, mas é ainda reiterante, se torna neutralizado por cair em meras repetições e 

sem dar luz a possíveis aberturas e fraturas imanentes à vida urbana. Permanece na 

esfera da macropolítica, onde saberes e poderes se afirmam, se transformam e 

operam a ordem dominante.     

Quaisquer que possam ser as abordagens sobre os processo de espetacularização 

urbana talvez coubesse dizer que a neutralidade é importante apenas nas análises 

dos discursos que constroem saberes sedimentados sobre a cidade, eficazes na 

perpetuação das variáveis estratégias de dominação. Foucault nos coloca que os 

discursos não constituem uma unidade única proveniente de uma verdade originária 

e onipresente, tampouco se posicionam de forma dicotômica, e para tanto, a 

neutralidade serve à abertura da investigação aos diversos cruzamentos, relações 

ou unidades possíveis que os compõe. O discurso é uma dispersão, isso equivale a 

dizer, que sua descrição ocorre pela análise de suas singularidades, ou seja, em 

suas relações próprias com objetos, sujeitos, conceitos, e também com 

acontecimentos não discursivos [MACHADO, 1981]. Não é suficiente generalizar 

processos de urbanização como produto único de uma grande estratégia arquitetada 

pelo Estado e por suas devidas extensões. Para a existência de determinados 

saberes específicos, e aqui particularmente sobre a tentativa de controle da vida 

urbana, é necessário adentrar e desemaranhar uma microfísica do poder 

[FOUCAULT, 2007], nas relações ínfimas, locais e específicas que se colocam em 
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cada configuração circunstancial dos campos de força, mas que não por isso deixam 

de estar em ligação com o nível mais amplo do poder, isto é, aos aparelhos de 

Estado.  

O discurso, cuja enunciação nada mais é do que uma prática, ou seja, uma prática 

discursiva, é composto por um conjunto ou uma série de enunciados relacionados 

entre si. Portanto, não se pode pensar que estes sejam neutros ou livres, tampouco 

independentes. Os enunciados, segundo Machado, permitem apreender a maneira 

pela qual signos existem e se colocam em relação a domínios de objetos, a outros 

enunciados, ou mesmo aos sujeitos. Logo, é importante compreender as 

articulações específicas entre os discursos sobre a cidade e a criação de signos, 

não para comparações simbólicas ou encadeamentos sucessivos, mas para 

compreender como signos, assim como práticas não discursivas, fazem parte da 

operacionalização, inserção e possibilitam as emergências dos discursos em 

determinada configuração espaço-temporal, estes que são, assim como nos fala 

Foucault;  

“um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no tempo e no 

espaço, que definiram em uma época dada e para determinada área social, econômica, 

geográfica, ou lingüística, as condições de existência da função enunciativa.” 

[FOUCAULT apud MACHADO, 1981: p. 171]. 

No contexto contemporâneo das cidades, a cultura, que conforma e produz modos 

de subjetivação, se torna o mais valioso dos enunciados que compõem a 

aglomeração de discursos que vem a ser o próprio urbanismo. Enunciados estes 

que permitem que um conjunto de signos projetados para uma didatização do 

espaço urbano se relacione a outros enunciados do urbanismo ou se tornem uma 

materialidade reproduzível num objeto como o museu, uma instituição. Ademais, é 

preciso dizer que os saberes não são formações apenas discursivas, a materialidade 

dos enunciados que permite identificá-los e possibilita sua repetição, são mesmo as 

próprias instituições.  

Deleuze, em seus estudos sobre Foucault, tenta compreender de que maneira as 

estratégias de poder se estabilizam e se estratificam, e ao adentrar suas 

investigações na maneira pela qual as singularidades que constituem essas relações 

se concatenam e homogeneízam, acaba por revelar também que as instituições não 

podem ser apreendidas como poder hermético, mas como uma prática, um 

mecanismo operatório, que permite a integração das singularidades (afetos) de uma 
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microfísica [DELEUZE, 2005: p. 83]. As instituições como fatores de integração, 

assim como o Estado, mas também a Religião, a Arte e o Patrimônio, capturam as 

relações de poder justamente nas operações de estatização, patrimonialização ou 

museificação, pela prática e na capacidade de afetar; alinham e ordenam a esfera 

microfísica, molecular, em torno de uma instância molar que constituem os saberes.  

À luz de Foucault, Deleuze observa a existência de dois procedimentos ou duas 

formas que dão corpo a uma instituição: “os aparelhos” e “as regras”. Como um 

saber, esquematiza locais de visibilidade e campos de dizibilidade, formas de 

conteúdo e formas de expressão, ou seja, o visível e o enunciável. Entre as duas 

dimensões que compõe um saber não existe uma relação de equivalência: são 

heterogêneas em suas formas, operam sobre diferentes regras mas se entrecruzam, 

se engendram uma à outra. As duas juntas compõem uma estratificação, uma 

mesma camada sedimentada, é “falar e ver ao mesmo tempo, embora não sejam a 

mesma coisa, embora não se fale do que se vê e não se veja aquilo que se fala” 

[DELEUZE, 2005: p. 75]. Uma visibilidade pode dar abertura a outros enunciados 

que reforcem o seu próprio, da mesma maneira que um enunciado engendra outras 

visibilidades que renovam seu conteúdo. Sendo assim, observa-se que o museu, 

enquanto um visível, abre-se a enunciados que renovam a cultura no campo do 

dizível, e esta, por sua vez,  a outras visibilidades que reforçam o museu.  

Dada articulação permite observar a relação entremeada entre as duas formas do 

saber, que por associações diversas, se articulam com outros estratos sem parar de 

se entrecruzar e se transformar. Deleuze ajuda a esclarecer como são sedimentados 

e estratificados os saberes, partindo da compreensão de que eles não sucedem ou 

respondem por uma época; são os próprios saberes, com os regimes de enunciado 

e os campos de visibilidade, a constituição de cada formação histórica, de cada 

estrato. 

Maneira de dizer e forma de ver, discursividades e evidências, cada estrato é feito de 

uma combinação das duas e, de um estrato a outro, há variações de ambas e de suas 

combinações. O que Foucault espera da História é essa determinação dos visíveis e 

dos enunciáveis em cada época. [DELEUZE, 2005: p. 58] 

Dito de outro modo, interessa problematizar o discurso do urbanismo através de 

dispositivos atuais que operam modos de fazer ver e falar os saberes sobre a 

cidade, capazes de estabilizar determinadas relações de poder. Diante dos 

processos de estetização das cidades e de acirrada concorrência entre elas, 
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podemos falar que o museu, bem como a museificação das cidades, emerge como 

uma nova forma de fazer ver a regulação urbana, e a cultura, uma nova maneira de 

dizer. Assim como a arte e o patrimônio, a cultura irrompe como enunciado de certa 

forma mascarado, anódino, para neutralizar e retirar qualquer juízo de valor e dessa 

maneira conseguir impingir a soberania de alguns saberes, coibindo outros, os 

ruidosos, fugidios e obscuros.   

Portanto é um equivoco pensar que o poder opera apenas pelo aspecto negativo da 

repressão, da exclusão ou da censura, ou seja, pela dominação. Se assim fosse 

acabaria por esmaecer frente aos levantes do contra-poder e às fissuras da vida 

cotidiana, ou como assinala Foucault, ele seria por demais frágil. “Se ele é forte, é 

porque produz efeitos positivos a nível do desejo e também a nível do saber. O 

poder, longe de impedir o saber, o produz” [FOUCAULT, 2007: p. 148].  

Outrora, nas sociedades modernas este saber específico sobre o sujeito e sobre o 

corpo foi possível pelas disciplinas, através da vigilância e da separação. Hoje, pelo 

espraiamento da produção no território urbano, pelas diversidades das práticas 

cotidianas, pela multiplicidade de agenciamentos possíveis, os dispositivos são 

outros, operam na escala íntima dos afetos e dos desejos, na subjetividade 

individual e coletiva, regulando dispositivos de poder, cujos enunciados como a 

cultura ou o patrimônio são utilizados para salvaguardar um sentido forjado sobre a 

vida nas cidades. Ambos enunciados, enquanto axiomas a partir dos quais são 

arquitetados inúmeros signos, facilitam as operações de regulação urbana. A cultura 

respalda o processo de musealização das cidades, facilita a proliferação de museus 

enquanto prática do visível, e o patrimônio, por sua vez, ferramenta para a 

museificação, transformando a própria cidade num museu, devidamente congelada 

e localizada na história, livre das atualizações de sua época.    

É possível pensar um outro aspecto a respeito das transformações vividas desde a 

dissolução das sociedades disciplinares, uma vez que a vigilância e a separação,  

enquanto formas de controle, apenas assumiram outros procedimentos mas não 

foram completamente abandonadas na sociedade contemporânea. Além do 

tradicional museu enquanto campo de visibilidade, o controle hoje se faz por 

tecnologias bastante desenvolvidas; rastreamentos por satélites de alta resolução 

fazem uso não apenas de vistas aéreas, distanciadas, mas também produzem 

registros aproximados das cidades criando múltiplos e diferentes acervos de 
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imagens virtuais12. A cultura, o patrimônio e a arte, trabalhados já há décadas como 

enunciados que permitem colocar as cidades sob vigilância e impondo-as distinções, 

são reinventados nas condições de possibilidade dos tempos atuais. A musealização 

e a museificação são processos locais que reverberam em arranjos internacionais. 

Com ferramentas tecnológicas como o Google Art Project e o Goolge Street Art 

View, supostamente acessíveis a todos e construídas por qualquer um, os próprios 

processos se tornam globais e a esfera do local é definitivamente explodida. Ocorre 

aqui uma transformação na questão do controle social e do próprio imaginário de 

dominação, as máquinas tecnológicas de informação e comunicação, associadas a 

outras máquinas sociais de transformação urbana, alteram não apenas a questão da 

racionalidade e da memória, mas também as da sensibilidade e do afeto. Aplicativos 

como esses, longe de competir com a indústria do turismo e com os interesses de 

gestores urbanos, vão, ao contrário, reforçar suas estratégias. 

É sempre no mesmo sentido que as práticas do urbanismo, como dispositivos de 

controle e de governo, regulam e transformam as vidas nas cidades de maneira por 

vezes perversas. Dificilmente avançam aos rasos ideais do planejamento estratégico 

cujos planos de reabilitação-requalificacao-revitalização são dispositivos que na 

composição do discurso urbanístico fazem falar enunciados como o de cultura, 

                                                
12 Deleuze no texto “Post- scriptum sobre as sociedades de controle” começa a pensar sobre as 
transformações nos processos de dominação decorrentes da reconfiguração nas estruturas 
econômicas e políticas que  as novas condições tecnológicas e as mudanças nos processos de 
produção em escala global implicaram. Se o capital deixa de estar concentrado e localizado, as 
estruturas disciplinares perdem a eficiência do inicio do século. O capital hoje é de dispersão, trabalha 
em fluxo, diminuindo distâncias, equalizando lugares e para tanto o controle é também descentralizado 
e não objetivo. Deleuze começa a pensar como a evolução na tecnologia acarretaria em novas 
maneiras de vigilância, mas talvez naquela época não pudesse prever a amplitude e a divulgação que 
instrumentos criados por empresas com a Google tenham alcançado. O Google Earth é um instrumento 
que mapeia as cidades, ou melhor, o mundo, através de imagens aéreas justapostas que permitem 
maior ou menor visibilidade em cada lugar [ver trabalho de Renata Márquez e Washigton Cançado, 
Índice de Miopia em www.geografiaportalil.org]. O acesso às estas imagens é irrestrito, mas a nitidez 
que possibilita aproximações de tal ou qual local passa por um controle, uma lente que seleciona 
resoluções possíveis, lugares proibidos, nebulosidades que não só as das nuvens. No recente Google 
Street View, que irá fotografar as cidades para Copa de 2014, o olho vigilante desce à altura do corpo. 
Acoplado à um carro, fotografa as cidades não mais com vistas de cima, mas com planos em 
seqüência das ruas das cidades, são registros de configurações espaço-temporais fechadas, mas que 
não deixam fornecer uma visibilidade sobres as cidades, afinal são também imagens de cidade. Hoje, 
os novíssimos aplicativos maquinados pelo Google, dificilmente deixariam escapar os processos aqui 
tratados que colocam as cidades sob controle e vigilância e também em disputa entre si. A 
museificação e a musealizacao ganham interfaces virtuais, enunciados como a cultura e a arte são 
estrategicamente apropriados como ferramentas de operações em escala global, levando um lugar ou 
um acervo particular para acesso em todo mundo. Não é preciso mais ir ao MoMA de Nova York, ao 
Tate Britain ou à Galeria Uffizi, o acervo de cada um destes museus, dentre muitos outros, está 
disponível pelo Google Art Project. A arte urbana também não escapa, talvez como tema mais atraente 
do que patrimônios arquitetônicos históricos já tão vistos, o Google Street Art View se encarrega de 
atualizar imagens 3600 de vários lugares do mundo, construindo um acervo virtual congelado de 
imagens de cidades e das criações de quem nelas vive.  
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patrimônio e segurança e dão luz a objetos, coisas, e lugares que convém fazer ver. 

As estratégias normalmente são operacionalizadas nos setores do Governo 

relacionados à cultura e ao turismo, as políticas habitacionais e de desenvolvimento 

urbano não raramente a eles estão subordinados.  

Em meio a tal contexto de produção de cidade, fica evidente que signos e códigos 

aos quais são submetidos os territórios urbanos, são cruciais para facilitar sua leitura 

e seu controle. O espaço urbano é ordenado, regulamentado, museificado para ser 

apreendido como uma unidade discursiva coesa, do qual se espera que algo seja 

dito, do qual se espera uma única verdade na clareza que elimina as ambigüidades, 

as confusões e as incongruências da cidade vivida. Através dos dispositivos criados 

entorno dos ʻreʼ, tais signos da cultura através de campos de visibilidade dos 

museus, monumentos, patrimônios, dentre outros, consegue sedimentar os saberes 

para a manutenção de relações de poderes que privilegiem os interesses da ordem 

dominante.  

O que seria a vida 100 museu?  

Uma vida estéril devidamente significada e legitimada, segundo classificações e 

enquadramentos, por um esquadrinhamento feito por tal ou qual relação de poder. 

Estratégias de consumo cultural valoram, a seu próprio deleite, espaços, 

localidades, objetos e até mesmo temporalidades, num jogo de sentidos onde cultura 

e memória são instrumentalizadas como mercadorias através de atenuantes como o 

patrimônio, que museifica as cidades, e dos museus (e a musealização), que os 

localizam na história. “É a circulação nessa paisagem de signo que define a nova 

ficcionalidade: a nova maneira de contar histórias, que é, antes de mais nada, uma 

maneira de dar sentido ao universo empírico” [RANCIÉRE, 2005: p. 54]. E, para 

além do empirismo, as escolhas pelas máquinas produtoras de saberes afetam não 

só o fora, se dobram na subjetividade individual e coletiva, não apenas na memória 

ou na criação de referentes, mas no afeto, na sensibilidade, e nas formas de 

apreensão da cidade e da vida. 

Nesse jogo de dar luz e deixar turvo, a cidade acaba por absorver tudo o que venha 

a trabalhar como signo, de forma durável ou fugaz, pela conservação ou pela fluidez 

(ou não) do território urbano. Os princípios organizativos de tal ordem estabelecem 

códigos de apresentação que decidem quem toma parte nesse regime de signos, e, 

numa organização cada vez mais racional, tanto da configuração arquitetônica 

quanto das práticas urbanas, se espera chegar ao ponto em que a própria cidade se 
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reflita num objeto [JEUDY, 2005]. Nesse contexto, vale perguntar de que maneira 

uma arquitetura pode vir a falar de um tempo histórico? Se na época das luzes, o 

ferro deslocava o presente para olhar o futuro, quais seriam os delírios de nossos 

tempos pelos quais a arquitetura, “essa componente mais concisa da rítmica da 

sociedade” [BENJAMIN, 1995: p.148] se apresenta? Em tempos de incerteza e 

imprevisibilidade, de um presente fugidio e veloz, ao passado é que se agarra a 

pulsos fortes para que o sentido de continuidade não se esvaeça por ares rarefeitos. 

Por isso a pulverização de museus pelos recônditos do mundo parece não dar sinal 

de esgotamento. Essa é mesmo a finalidade da museografia, tentar criar um tipo de 

gestão do tempo para achatá-lo em uma única figura e então localizá-lo na história. 

À lógica patrimonial, cabe a tentativa de espacializá-lo e o proteger das 

temporalidades conflitantes que rondam as cidades.  

A durabilidade das formas arquitetônicas deve articular-se entre a velocidade 

requerida ao território para fluidez e a reciclagem de antigos semblantes e assim 

fazer ancorar sentidos ameaçados pela instabilidade do tempo e pela fragmentação 

do espaço. O esforço sempre é de transformar espaços em um conjunto de objetos 

específicos, singulares, porém densos e articulados capazes de se descolar do 

território onde se alojam ao mesmo tempo em que conseguem contaminar seu 

entorno, culturalizá-lo, dar-lhe arte e beleza. O risco é chegar ao ponto de ver a 

própria cidade como exposição ou para exposição, vê-la de modo tão totalizante 

quanto são os espaços museográficos e os objetos neles contidos.  

“Como se fosse uma obra, com sua presença soberana, o museu se apresenta como 

uma maneira única de ver a cidade pensar-se a si mesma.(...) Essa revitalização 

estética do espaço urbano, a partir do museu como obra arquitetônica erigida para os 

tempos futuros, parece sempre demonstrar o quanto a mutação de uma paisagem 

urbana depende da maneira no mínimo ostentatória de como a cidade pode fazer obra 

de si mesma, graças à intervenção demiúrgica de arquitetos e artistas.” [JEUDY, 2005: 

p. 121]  

Os museus são pensados para o confronto direto com os objetos eliminando a cada 

instalação e a cada legenda a possibilidade de inversão de sentido e de inesperadas 

conexões e associações; pela didatização se anula a imprevisibilidade que é própria 

de sua construção de sentido. A experiência museográfica proporciona um certo 

deslocamento do tempo que cinde ao tempo da vida urbana, como se ela, a vida, 

estivesse para além dos limites das paredes do museu e ali se encontrariam em 

estado de suspensão. Se a cidade está lá, do lado de fora, o que ocorre quando ela 
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entra no museu? Se torna ela mesmo o local consagrado à cultura e às artes? Se 

torna um grande patrimônio cultural a ser museificado?  

De um local estratégico a outro, de uma singularidade a outra, de um patrimônio a 

outro, a museificação vai se tornando a forma de ver a cidade e o museu, o 

dispositivo, a máquina capaz de exorcizar a multiplicidade da vida urbana, sua 

heterogeneidade. Jeudy os chama de mausoléus. A constante estetização da 

realidade pouco tem a ver com valorização dos encontros com as obras de arte, dos 

afectos que podem gerar e dos perceptos a transformar. Ao contrário, “o 

amaciamento da realidade aí implicado traz consigo um certo simbolismo de 

ʻprogressoʼ sustentado em um antigo sonho de melhorar a vida e a realidade através 

da introdução da estética” [PALLAMIN, 2000: p. 73].  

Em tempos de estetizações exacerbadas que investem o espaço urbano de cargas 

simbólicas arquitetadas, uma confusa rede de relações vai se configurando, a vida 

urbana é enquadrada em salas de museus, obras museográficas tomam ruas, a 

cidade em si entra no museu e a museificação se torna modo de fazer ver a cidade. 

Agnes Vardá no filme “Les Glaneurs et La Glaneuse” perpassa essas questões 

numa narrativa entremeada sobre as práticas dos catadores. Faz uma ávida 

investigação sobre o gesto de catar e suas diversas variações e diferenças, na 

cidade, no campo, pela subsistência, por ideologia, pelo prazer ou vegetarianismos, 

no mar ou para arte. Investiga as transformações da prática pela introdução das 

máquinas e quando catam do lixo ou depois da colheita. Fala sobre leis que 

asseguram e regulam a prática.  

A cineasta francesa vai até à obra que outrora retratou numa tela essa prática, que 

introduziu-a como tema e deu visibilidade ao gesto ordinário de catar, e que a levou 

primeiramente ao museu. A obra de François Millet de 1857, “As respigadoras”, está 

sacralizada no Museu D`Orsay e posa para milhares de turistas que frequentam o 

famoso centro de cultura. Outra obra, de Breton, retrata também a prática. Nesta 

porém, a respigadora está só e de pé, diferente das de Millet, que estavam curvadas 

para frente e em grupos apenas de mulheres. Agnes Vardá se coloca do lado da 

obra, troca as espigas de milho pela câmera e se coloca também como catadora. O 

dispositivo tecnológico a possibilita o gesto de catar os instantes vividos e os 

encontros, e tranformá-los em imagens. E por ele, mostra que o tempo não é aquele 

achatado, ancorado no passado, que se congela nas salas dos museus.  
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Ao investigar a prática, mostra uma multiplicidade de agenciamentos possíveis pelo 

gesto de catar. Na sua varredura, ao abaixar-se para catar imagens, elucida as 

transformações deste fazer contaminado pelo tempo, por desejos e afetos, mostra 

que a vida que virou tema de museu continua em movimento do lado de fora dos 

concorridos cubos brancos. “Na cidade como no campo, hoje como antigamente 

persiste o mesmo e humilde gesto de catar”. Num outro sentido, ao falar de uma 

exposição na Fundação Cartier, onde móbiles grandiosos feitos com pequenos 

objetos do lixo viraram obras de arte, mostra como o resultado do gesto ordinário é 

capaz de ser valorado enquanto objeto e legitimado nos museus. “Coisas caseiras 

entram no mercado da arte e este mercado não é de coisas baratas”, aí onde acaba 

o jogo e começa a arte.   

O que faz a cineasta no seu catar é dar vida à obra, essa é a sua investida na 

cultura. Reclama a vida que está além dos efeitos de imagens, ao ponto de ironizar 

que mesmo um quadro, esquecido nos depósitos dos museus, ganha vida ao ir pra 

rua. Quando leva a obra de Hédonin, “As respigadoras fugindo da tormenta”, à luz 

do dia, ventos sobre elas fazem vibrar a tela tencionada. O filme fez ver, assim como 

fez do dizível, um campo aberto a outros cruzamentos e conexões nas construções 

de sentido, aberto a aproximações incongruentes [JEUDY, 2005]. 

Se pensarmos as visibilidades, como o próprio filme, nos termos de Deleuze, isto é, 

enquanto “formas de luminosidade criadas pela própria luz e que deixam as coisas e 

os objetos subsistirem apenas como relâmpagos, reverberações, cintilações” 

[DELEUZE, 2005: p. 62], seria impossível pensar em enquadramentos, 

institucionalizações, sedimentações tão fixas da vida. Dois anos depois do filme, 

Agnes Vardá volta a encontrar alguns de seus interlocutores e a fazer outros 

cruzamentos, viu se a luminosidade provocada por ela tinha ou não alterado 

cotidianos, ou teria sido motivo de grandes mudanças. Apesar de algumas capturas, 

uns poucos fatos, outros cruzamentos, a vida continuava em fluxo ordinário. 

Catadores ainda catando, a descoberta de outros catadores por inesperadas 

conexões, a vida em movimento incessante, impossibilitada de se congelar em 

representações totalitárias, catadores antes em segredo assim permaneceram, 

outros insurgiram como cintilações, relâmpagos, e pelo mesmo gesto de abaixar se 

foram.  

A arqueologia foucaultiana nos esclarece como as relações de poder constituem 

construções de saberes, bem como, campos de saberes configuram novas relações 
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de poder: saber e poder estão implicados mutuamente. O que se tenta elucidar é 

uma produção de campos discursivos que afastam a propagação da 

homogeneização como único signo possível. Muitos saberes sobre a cidade, são 

saberes subordinados a uma ordem hegemônica, ora escondidos e mascarados por 

formalizações sistemáticas e funcionais, ora pequenos, ingênuos, por demais 

inferiores para serem considerados pelos campos do conhecimento e da ciência. Por 

saberes subordinados, Foucault entende justamente esse “acoplamento entre o 

saber sem vida da erudição e o saber desqualificado pela hierarquia dos 

conhecimentos e das ciências” [FOUCAULT, 2007: p. 170]. A estes saberes não 

submissos ao método ou obediente aos discursos nos resta dar luz.  

Afinal, nenhuma cidade, por mais que se tente reproduzi-las em imagens 

mundializadas, homogeneizá-las por planos urbanísticos miméticos que se fazem 

repetir ou exaltar suas particularidades como um modo de diferenciação que nada 

distinguem, nunca serão idênticas. A indelével existência de incongruências, o 

imprevisto e a inconstância de ações-aparições que se recusam a permanecer fixas, 

são irrupções que não permitem que o discurso único da homogeneização se 

sustente, lutar pela “insurreição dos saberes dominados” [FOUCAULT, 2007: p. 170] 

por outras formas de fazer falar e ver é a tentativa de não neutralidade.  

Uma vez mais, o que seria a vida 100 museu?  

Uma vida sem museu. Que não se preocupa em delimitar um território fixo, em ser 

legitimado por tal ou qual formalização, afinal sabe que corre, move, transforma, 

muda, e que está no interstício, some e desaparece ressurge com outras máscaras, 

assume os riscos da aventura incerta. A vida na micropolítica é rizomática, é da 

diferença. Como seria possível enquadrar toda a vida em museus? Museu de Arte 

Moderna da Bahia, Museu da Música Brasileira, Museu Afro-brasileiro, Museu da 

Cidade, Museu da Gastronomia Baiana, Museu da Misericórdia, Museu da Ordem 

Terceira do Carmo, Museu das Portas do Carmo, Museu de Azulejaria e Cerâmica 

UDOKNOFF, Casa de Angola, Casa de Ruy Barbosa, Museu Eugênio Teixeira Leal, 

Museu Erótico, Museu Tempostal, Museu do Imaginário13.  

E o que estaria exposto em um Museu do Imaginário? Os desejos e os assombros 

da subjetividade transbordam enquadramentos e não conseguem se acomodar em 

classificações rígidas, tampouco poder-se-ia deixar reduzir a subjetividade individual 

                                                
13 Museus que constam na lista de endereços do Serviço de Informação ao Turista, localizado no 
Terreiro de Jesus, Pelourinho. 
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e coletiva a um simples imaginário neutralizado, ornamento para interesses de 

relações econômicas e políticas. Ao imaginário mítico e reproduzível do museu, 

deve-se dar-lhe vida, levá-lo à rua.  

[1.2] UMA PARÓDIA DO ANTIGO  

A cidade se apresenta aos olhos por inumeráveis signos que aos poucos vão 

conformando um mapa de representações pelo qual cada um se guia, se orienta. 

Imagens que vão e vem ora como signos salutares que carregam em si certa rigidez 

e austeridade, ora como acontecimentos fugidios que irrompem a estabilidade das 

formas. E ainda todo universo de outras imagens nos entremeios do que se coloca 

como imutável, atemporal, ao que é indefinível e por vezes imperceptível pelo 

regime dos signos. Porém infindáveis são as tentativas de guiar a percepção, de 

delinear os mapas de representação, tanto individuais, quanto coletivos. A 

insistência numa projeção de sentido único quer fazer acreditar que nada há para 

além do que está dado pelos símbolos de monumentalidade, nos lugares em que o 

brilho de formas se abriga, crê-se que os fantasmas e rumores foram devidamente 

aniquilados ou desvelados.  

O processo que determina o que é ou não autêntico vai conformando um certo 

saber/poder sobre o território e ao longo da história, no qual dele se expõe 

precisamente, o que pode assimilar o novo e ser assim capaz de sustentar sua 

permanência enquanto signo. Projetos de urbanização, intervenções arquitetônicas, 

de revitalizações e restaurações são tentativas de renovação de signos que por 

vezes chegam ao ponto da saturação. Tais transformações, que teimam numa 

objetivação da cidade de modo a facilitar sua gestão, são facilmente assimiladas 

como “expressões de uma urbanidade integrada” [JEUDY, 2003: p. 81]. Para não 

deixar evidente as estratégias de organização espacial fundamentais para o alcance 

de objetivos econômico-políticos, gestores urbanos e governos reiteram um antigo 

entendimento de que o espaço determina a priori uma história que por sua vez vai 

interferir e se sedimentar nele. “A fixação espacial é uma forma econômico-política 

que deve ser detalhadamente estudada” [FOUCAULT, 2007: p.212]. A insistência 
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em um território, numa fixação espacial é questão econômica e política, e dessa 

maneira deve ser compreendida.    

À política recente de intervenção urbana interessa as antigas centralidades, que em 

muitas cidades brasileiras usualmente são suas partes históricas, territórios 

consolidados de reconhecida riqueza enquanto conjunto arquitetônico, urbanístico e 

paisagístico do período colonial.  Nessas áreas, que estão sendo reinvestidas de 

novos discursos, imagens e delimitações, está a se implementar “uma política de 

motivação de transformações de expectativas”, uma reabilitação, a fim de “atrair 

novos usuários e novos investimentos e estar apta a receber todo o dinamismo do 

capital em transformação”, desta forma é apresentado o Manual de Reabilitação de 

Áreas Urbanas Centrais [2008: p.05]. 

Foi especialmente dos anos 80 em diante e a partir de uma configuração da 

realidade urbana fragmentária e dispersa sobre o território das cidades, que as 

áreas centrais voltam a despertar atenção. Um modelo de expansão urbana para as 

regiões periféricas subserviente aos interesses da especulação imobiliária passa a 

onerar exageradamente o Estado e suas extensões, responsáveis por prover de 

infra-estrutura e urbanidade o território. A contínua oferta em busca da consolidação 

de novas centralidades, movimenta investimentos, cria vazios, desalentam antigas 

centralidades que a alguns olhares se tornam subutilizadas e deterioradas 

fisicamente em seu patrimônio arquitetônico e ambiental.  

Tais transformações eram e são até hoje entendidas como a perda na dinâmica das 

antigas áreas centrais. São assim vistas pelo fato de concentrarem um grande 

estoque imobiliário em áreas providas de infra-estrutura urbana e de serviços e 

equipamentos públicos, mas também pela mudança no perfil sócio econômico dos 

moradores e usuários, pela proliferação do comercio informal e pela presença de 

“grupos sociais vulneráveis”. Uma área central é uma parte consolidada da cidade, 

articulada em torno de um núcleo dito “original” que normalmente concentra edifícios 

e sítios considerados patrimônio histórico e por essa razão carrega um forte apelo 

simbólico que não pode ser impregnado por uma imagem de deterioração e 

abandono. Um quadro que se repete em várias cidades e se torna motor de 

inúmeras intervenções nos centros urbanos partem do entendimento que estas 

transformações não são alteração dos usos e da ocupação do território plausíveis de 

serem aceitas, mas acredita-se por uma necessidade de “redinamizar” o que, por 

esse olhar, parece não ter dinâmica.  
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E no entanto, a complexidade urbana impediu a ação simplista e concentrada de 

intervenções puramente lucrativas e promocionais orientadas pela lógica do capital 

neoliberal. Os embates políticos e sociais emergem com tamanha força que 

arrefecem o entusiasmo e a euforia das intervenções voltadas exclusivamente para 

o turismo cultural como modo de promoção da cidade. Acreditou-se que forjar partes 

delimitadas do território de valores simbólicos facilmente vendáveis seria suficiente 

para impregnar toda sua extensão e outros territórios a eles articulados, ignorou-se o 

sentido construído coletivamente nas dinâmicas urbanas cotidianas, suas relações 

singulares de temporalidades próprias. Instaurar autoritariamente um sentido único 

sustentando por meio de uma funcionalidade exclusiva e excludente como é a 

turística foi a maneira pela qual primeiro se interveio nas áreas centrais e a maneira 

pela qual se fracassou, afinal nem mesmo à custa da expulsão da população, o 

capital se fixou como desejado.    

Viu-se que para ter o controle, trazer o capital de volta e não deixá-lo escapar, 

aumentar o valor do solo em conseqüência de uma revalorização imobiliária que 

volta em grandes empreendimentos privados, era preciso complexificar as políticas e 

estratégias de ação minimamente condizente com a realidade urbana presente nas 

ruas. Absorver ao discurso a diversidade e assim passar a considerar uma realidade 

social que grita a cada dia. Uma realidade perceptível talvez pelo fato de interferir no 

estado de alienação e numa certa suspensão tão cara às altas velocidades de 

passagem, do deslocar, do viver que o capitalismo neoliberal impõe. Instaura-se, 

portanto, uma nova maneira de intervir na cidade, o Programa de Reabilitação de 

Áreas Centrais do Ministério da Cidade lança em 2008 um Manual a ser seguido na 

elaboração de planos específicos para cada cidade.  

“O mundo aprendeu - é certo que a duras penas - que para melhorar a vida da 

população como um todo, não há outra filosofia possível além da inclusão. É isso o que 

fazemos ao romper com a visão arcaica que tratava o Pelourinho, e por consequência, 

o seu entorno, como um mero apêndice da urbe. Estamos integrando a região ao 

cotidiano da cidade e com isso resgatando as nossas tradições.”14 

E assim acompanha Salvador. Amplia-se a área de atuação para além de seu 

Centro Histórico trabalhado até então de forma não sistêmica, as zonas do entorno 

são integradas às áreas tombadas e protegidas e conformam a nova delimitação do 

Centro Antigo de Salvador para qual foi elaborado um Plano de Reabilitação 

                                                
14 O governador da Bahia, Jacques Wagner, na apresentação do “Centro Antigo de Salvador: Plano de 
Reabilitação Participativo”: “Salvador, cidade única e múltipla” [2010: p.06].  
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Participativo. A ampliação permite outras articulações e agenciamentos já que as 

diferentes conexões desse território com o restante da cidade passam a ser 

consideradas. A fim de enfrentar problemas urbanos relacionados à infra-estrutura, 

transporte, à deterioração das áreas públicas e ao estoque imobiliário a espera de 

valorização, opera-se tal centralidade expandida. 

A nova delimitação da área de intervenção se apropria da visibilidade e vizinhança 

dada ao tão precioso patrimônio histórico, ao mesmo tempo em que incorpora uma 

maior diversidade de funções, já que a mera abordagem espetacularizada para o 

turismo se satura. Alarga-se o enquadramento e o objeto de análise e também a 

temática de suas ações. Dá ao Antigo uma outra visibilidade, investe-se essa 

centralidade de uma nova cara, não mais uma imagem única, ela agora é múltipla, 

capaz de abarcar “a somatória de experiências passadas, a diversidade de atores 

políticos e sociais, de desejos e visões de futuro nem sempre convergentes”15.  

Talvez a ampliação seja também a extensão do próprio patrimônio urbano, uma 

apreensão da cidade que parece não dar abertura a emergência de novos signos, 

mas investe na reelaboração de significações que repetem valores enrijecidos de 

uma essência. É o caso de um patrimonialização expandida. Nessa história que se 

constrói com finalidade, tentam-se acumular todos os acontecimentos como 

encadeamentos sucessivos pela qual se erige a centralidade em torno da imagem 

do Antigo. O procedimento da patrimonialização surge enquanto “princípio 

terapêutico” [JEUDY, 2007] frente à instabilidade das transformações urbanas, das 

incertezas e da impossibilidade de seu controle. Um mesmo princípio 

preservacionista persiste nesse lugar do cruzamento de diferenças, lugar da 

diversidade, no lugar que quer unir e para isso precisa acumular todo o passado no 

presente como projeção de futuro.     

Reabilitar por um Manual 

A elaboração de um Plano de Reabilitação é o que pretende o Manual, em cada 

cidade fazer emergir as potencialidades bem como os problemas das áreas centrais 

por meio de análises técnicas e conhecimentos cotidianos da população envolvida, 

para definir um conjunto de ações integradas entre poder público e privado. O 

                                                
15 Vincent Defourny, representante da Unesco no Brasil: “Centro Antigo de Salvador: um desafio 
paradigmático” na apresentação do Plano de Reabilitação Participativo de Salvador [2010: p.07].  
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objetivo é garantir um uso e ocupação do território de forma “democrática e 

sustentável” na tentativa de fazer valer a função social da propriedade. Por essa 

razão, o saber cotidiano de quem usa e reinventa sem muito apego a cidade tem 

tamanha relevância na concepção e divulgação da nova metodologia de intervenção 

urbana, afinal possuem um conhecimento da realidade impossível de ser apreendido 

na leitura técnica da cidade.   

Fala-se de um esvaziamento e de deterioração. Mas que esvaziamento seria esse? 

O que seria dinamizar o Centro Antigo de Salvador? Os levantamentos de dados nos 

indicam a existência hoje de mil e cem edificações e lotes vagos na área central, as 

análises censitárias falam da perda de 12 mil habitantes durante a década de 90. 

Esvaziamento de prédios residenciais e institucionais que abrigavam empresas 

públicas e privadas e a migração da classe média para outras localidades em busca 

de casas e apartamentos mais modernos. Dinamizar seria reduzir a segregação 

social e espacial das cidades, possibilitar a integração de diversas parcelas da 

população à economia e à vida urbana. 

Mas se pensarmos para além das bases objetivas e quantitativas, se andarmos nas 

ruas do Centro em horários variados, o confronto com uma multiplicidade de 

realidades impõe certa distância ao que é dito pelos dados, na efervescência do 

comércio popular e informal que ocupa as calçadas, da vida que corre no ritmo do 

cotidiano, por vezes acelerado ou na calmaria da vida íntima rotineira. Quem ocupa 

e tumultua esse centro não são os mesmos que esgotam as ofertas de conjuntos 

habitacionais que proliferam na Avenida Paralela ou habitam a nobre e moderna 

área do Iguatemi, Pituba, Itaigara e Caminhos das Árvores, tampouco suas lojas e 

barracas comercializam os mesmos produtos dos três grandes shoppings centerʼs 

que surgiram nos últimos quatro anos nas novas centralidades de Salvador.  

É preciso pensar sobre quem usa e ocupa esse território, afora romantismos em 

torno da precariedade e da informalidade, a área central tem sim sua dinâmica e seu 

ritmo, nela convivem classe média e “grupos sociais vulneráveis”. Os lugares de 

classe mais abastada nessa região são ilhas que fortemente vigiadas, como o 

Trapiche Porto e Convento do Carmo do Grupo Pestana. É curioso que o 

desenvolvimento do Plano coincide com um alto volume de novos investimentos do 

setor imobiliário nas áreas do Centro Histórico e em suas proximidades, o Cloc 

Marina Residence e o Kirimurê, na Avenida do Contorno, o Hotel Hilton Salvador no 

Comércio, o Txai Residence e o Txai Salvador Hotel no Dois de Julho, uma nova 
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área comercial elitizada no Santo Antônio, o LGR Além do Carmo, além do Hotel 

Design, o Palace Hotel e o Hotel Boutique que já foram divulgados.  

Então o que significa reabilitar uma área? Reabilitar através de um Manual?  

“Significa recompor atividades, habilitando novamente o espaço, através de políticas 

públicas e de incentivo às iniciativas privadas, para o exercício das múltiplas funções 

urbanas, historicamente localizadas numa mesma área da cidade, reconhecida por 

todos como uma centralidade e uma referência do desenvolvimento urbano.” [Manual de 

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, 2008: p. 25]  

O Manual afirma que a recuperação do centro requer uma ação integrada sobre o 

território a fim de otimizar o estoque imobiliário e os serviços públicos. A reabilitação 

estaria centrada numa gestão que vai além de setores, secretarias e órgãos, onde 

as tentativas de articulação de ações e intervenções têm a possibilidade de serem 

operadas acima dos entraves corporativos da administração pública e cujo caráter, 

ao menos anunciativo, da participação popular é essencial.   

Um argumento que se repete ao longo do Manual é a importância da manutenção da 

população de baixa renda nas áreas centrais como garantia ao direito de urbanidade 

que é constitucional. A “Reabilitação” se coloca aqui como um modo de intervenção 

diferente dos processos anteriores de “revitalização”. Pretende romper com modelos 

vigentes em cidades de países exportadores deste tipo de planejamento, onde a 

implantação de projetos com apelo meramente turístico levou a uma valorização 

imobiliária e ao enobrecimento das áreas centrais e à conseqüente gentrificação. A 

distinção é feita no discurso, está elucidada de maneira bem clara nos textos e nas 

falas, porém os fatos e acontecimentos parecem não condizer com tais enunciados. 

De qualquer forma, é preciso pontuar o exato momento da mudança de pensamento 

sobre as intervenções em áreas centrais. 

O discurso enuncia a reformulação da política urbana no país a partir da criação do 

Ministério das Cidades, em 2003, durante o Governo Lula. Além da grande abertura 

a outras possibilidades de ação, através de novos instrumentos e antigas leis, 

reforçadas após a aprovação do Estatuto da Cidade16. Entretanto os novos 

enunciados coincidem com o período em que modelos segregadores e fetichizados 

de intervenção se saturam. Insistiu-se nele tempo suficiente. Em Salvador o plano de 

transformar o Pelourinho em um “shopping a céu aberto” persistiu desde o início da 

década de 90 com apelo forte ao turismo cultural focado em atividades voltadas 

                                                
16 Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. 
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essencialmente para o consumo, lazer e entretenimento. O plano criado em 1992, 

chamado por alguns de “Plano de Ação Integrada do Centro Histórico de Salvador” 

ou de “Programa de Recuperação do Centro Histórico de Salvador”, foi operado pelo 

Estado durante o governo paternalista e elitista de Antônio Carlos Magalhães por 

meio do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia - IPAC e da Companhia 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador. O projeto foi pensado 

para intervenção em sete etapas a partir do esquadrinhamento do território de 

expressivas características históricas e paisagísticas em certos números de 

quarteirões. A divisão abrangeu uma área de 12 hectares, desde o Terreiro de Jesus 

até o Largo do Pelourinho.  

A ação de grande impacto sobre o território foi uma investida marcada muito menos 

pelo desenvolvimento de qualquer política pública e urbana que aprofundava o 

entendimento sobre as questões estruturais da área, do que pelo grande número de 

obras e de recursos financeiros empenhados numa transformação cenográfica para 

promoção turística. A modernização da infra-estrutura, a restauração de edificações, 

a reforma de fachadas, são algumas das ações que juntamente com incentivos 

fiscais, com o fechamento de comércios locais e a remoção da população ali 

existente, foram responsáveis pela atração de novos empreendimentos e usuários. 

Acreditou-se que a ação pontual e arrasadora teria força multiplicadora e por si só 

seria estendível aos territórios que o circundavam, ocorre que a população removida 

passou a ocupar informalmente as áreas do entorno devido aos baixíssimos valores 

de indenização17 que impossibilitavam a compra de outro imóvel na área central. As 

encostas do Pilar, Lapinha, Santo Antônio, cortiços na Baixa do Sapateiro e na 

Saúde, bem como imóveis desocupados e em ruínas, foram os destinos da 

população expulsa18.   

Ao Pelourinho insistiu-se em dar a cara de “shopping ao ar livre”, bares, lojas, 

eventos culturais, musicais e de entretenimento movimentaram as ruas tortuosas do 

Centro Histórico que vendia com facilidade as imagens simbólicas da Bahia. 

Tombado patrimônio nacional em 1984, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional - IPHAN, e, em 1985, reconhecido como Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela UNESCO, esse território tem reconhecimento suficiente para 

carregar a tão elaborada e divulgada identidade cultural da Bahia. Na época dos 
                                                
17 Os estudos realizados para elaboração do novo Plano, informam que estes valores variavam entre 
R$1.500,00 a R$ 3.000,00.    
18 Segundo dados apresentados por Ângela Gordilho, nos estudo sobre a “Ocupação Urbana e 
Habitação” para o Plano de Reabilitação do Centro Antigo.  



Não é um trabalho turístico, feito com a intenção de transformar o Pelourinho 
numa cidade sorvete.

As “bases” são para nós velhas conhecidas: é uma luta contra o folclore. 
Neste caso a luta da conservação de um “Centro Histórico” na base nostálgica do 
“Tempo que passa” e que (para “eles”) “não deveria passar”, e a visão do “Tempo 

que passa” no sentido moderno, ligado a industrialização (o que representa a 
verdadeira garantia por uma preservação histórica) mais a atenção pelos homens 

e não somente pelos momentos. 
O “caso” do Centro Histórico da Bahia é: não a preservação de arquiteturas 
importantes, (como seria em Minas) mas a preservação da Alma popular da 

Cidade. Em poucas palavras: o plano deve ser sócio-econômico para não repetir 
os erros de conhecidos interventos em cidades ilustres, como Roma, Bologna, 

Venezia, e inúmeros maravilhosos recantos do Velho Mundo que mudaram a 
base social de inteiras Regiões, com os moradores de anos e anos jogados longe 

e média-classe-média, tomando conta. 
Para evitar isto estamos procurando juntar o trabalho à habitação ( é a... 

Idade Média ao contrário) e a um pequeno comércio: uma espécie de economia 
subterrânea. 

Bem, chega. Era aquilo que teria sido o Nordeste no caminho da 
industrialização. 

A Arte sozinha não consola, a economia junto com Poesia, sim.     
[BO BARDI apud FERRAZ, 1993: p.270]

Fig.2 Croqui de Lina Bo Bardi sobre o Centro. Fonte: [FERRAZ, 1993]

Fig.3 Planta do Plano de intervenções no Pelourinho . Fonte: [FERRAZ, 1993]
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tombamentos, a Prefeitura estava à frente das iniciativas de recuperação da área, já 

com devidos aspectos de certo marketing promocional com sentido 

preservacionista19. As intervenções incluíam a habitação como um dos pontos a 

serem tratados bem como o fortalecimento e a evidência das matrizes africanas, em 

seus aspectos religiosos, sociais e culturais. A convite da Prefeitura, Lina Bo Bardi 

realizou alguns projetos entre 1986 e 1989 que partiam de tais pressupostos, sem 

deixar de confrontar o aspecto especulativo que ali já estava presente. O plano de 

intervenção no Centro Histórico partia do Belvedere da Sé até a Casa de Benin na 

Rua do Taboão, além de outro projetos como a Casa do Olodum, o Complexo da 

Ladeira da Misericórdia, a Barroquinha, bem como a sede da Fundação Gregório de 

Matos que passou a administrar o então criado Fundo Municipal para a Recuperação 

e Revitalização dos Sítios Históricos.  

Desde as intervenções de Lina, estratégias e procedimentos foram se aprimorando, 

tornando os discursos menos óbvios e cada vez mais complexos. A revitalização 

que se seguiu, promovida por ACM, foi um primeiro processo de modernização de 

grande impacto, e hoje, quase vinte anos depois, o Centro é reinvestido de novos 

enunciados pelo Plano de Reabilitação. Ao longo dos anos, os objetos foram 

destacados do território, as formas harmonizadas, e ambos devidamente 

significados a serviço da elaboração de uma imagem folclórica da Bahia tão 

exaustivamente invocada. O Estado vai tramando e efetuando uma máquina de 

sobrecodificação que orienta maneiras de perceber, sentir, agir e organiza os 

regimes de signo.  

A imagem mitificada da baianidade serviu a essa primeira modernização, saturou-se 

o cenário, os gestos, e os ritos, ao preço da expulsão da população. Ao Pelourinho 

Carlista do “shopping a céu aberto” para o turismo cultural saem os que vivem para 

que passem os turistas. Na continuidade desse processo, é importante questionar 

ao preço de que o ʻdemocráticoʼ e ʻsustentávelʼ Plano de Reabilitação se coloca? 

Sobre qual codificação ele se dará já que opera com resignificações fundadas na 

origem? Sobre os signos já saturados o que se construirá enquanto imagem, e 

ainda, quanto da nova modernização está ligada ao processo anterior mesmo 

quando as rupturas são fortemente assinaladas no discurso?     

                                                
19 Muitos trabalhos foram desenvolvidos acerca das políticas de patrimonialização no Centro Histórico 
de Salvador. Haja vista a publicação do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
“Pelo Pelô – história, cultura e cidade” [GOMES et al.,1995] e a tese de doutorado de Márcia Santʼanna 
realizada no mesmo programa e intitulada: “A cidade-atração: a norma de preservação de centros 
urbanos no Brasil dos anos 90” [2004].   



 40 

“Espera-se que o seu desdobramento se fundamente numa valorização mais 

aprofundada do seu patrimônio arquitetônico e urbano, abandonando o entendimento e 

as intervenções de caráter meramente fachadista e cenográfico, que desconsideram 

outras variáveis fundamentais na caracterização e valorização da sua verdadeira 

significação histórica e documental. [Centro Antigo de Salvador: Plano de 

Reabilitação Participativo, 2010: p.69, grifo nosso] 

Pois o sustentável se apóia sobre o habitacional. Talvez esta seja a mudança de 

foco mais facilmente evidenciada na nova política de atuação no Centro, ela é 

publicizada como grande diferença enquanto as semelhanças se camuflam em 

repetições de mesma natureza cunhadas em termos variáveis. A superficialidade 

das tentativas de modernização anterior por pouco tempo se sustentou, foram 

investidas voláteis, centradas em um único uso movido pelo fetiche da aparência. O 

exotismo foi de curta duração, seja para turistas que velozmente passam por esses 

territórios ou para os moradores da cidade que rapidamente assimilam a imagem. 

Quando o exótico se esfacela, nada fica.   

Segundo o Programa Nacional de Reabilitação, o uso habitacional é capaz de 

impedir os efeitos perversos de uma apropriação meramente estética e fetichizada, 

cujos efeitos são a patrimonialização e gentrificação das áreas centrais. A atenção 

voltada principalmente para habitação de interesse social seria a garantia de uma 

diversidade funcional capaz de estimular o convívio de pessoas de várias classes 

sociais promovendo e enriquecendo a vida pública nas cidades. Novos instrumentos 

na política urbana recente do país, como o Estatuto da Cidade garantem a função 

social da propriedade através da regularização fundiária e da alienação de terrenos 

vazios, já que parte considerável dos imóveis são públicos pertencentes ao Estado e 

à União, no caso de Salvador, concentrados na Cidade Baixa e no Centro Histórico 

[FERNANDES, 2008].  

Em 2007, Lula sanciona a Lei nº 11.481 que simplifica o acesso aos imóveis 

públicos pelos programas de habitação e de regularização fundiária através da 

eliminação de entraves jurídicos e do aperfeiçoamento da legislação facilitando o 

acesso à moradia. A lei deverá auxiliar os Planos de Reabilitação na esfera do 

município dando maior autonomia aos órgãos gestores para estratégias de 

intervenção e para execução dos acordos firmados nas várias escalas do Governo e 

em parcerias público-privadas. Os instrumentos estão dados, as metas e prioridades 

anunciadas, resta ficar atento à sucessão de acontecimentos que se dará e aos 

acordos que se firmarão.  



Fig.4 Desenho e modelos do projeto de intervenção para Vila Nova Esperança 
realizado pelo escritório Brasil Arquitetura. Fonte: http://www.brasilarquitetura.com
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Hoje a política habitacional no Centro Antigo opera sobre três pilares diferenciados: 

o da cultura, que envolve recuperação de patrimônio com alto custo dos 

investimentos; uma política de reparação pelo processo anterior de expulsão da 

população; e um plano habitacional próprio para o CAS. Esse é o panorama pelo 

qual o Plano de Reabilitação apresenta a questão da habitação. Os projetos, por 

outro lado, não confirmam o mesmo entusiasmo do discurso. Os números e dados 

são muitos, se repetem e se confundem, os estudos estão à espera de viabilidade. 

Em andamento, no entanto, poucos projetos.  

Conhecido como a Sétima Etapa do antigo Plano, um conjunto de edificações 

tornou-se uma ZEIS - Zonas Especiais de Interesse Social por definição do novo 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município do Salvador. Depois de 

muita pressão por parte da sociedade civil, conseguiu-se bloquear um último 

processo de expulsão previsto para a região. A sétima etapa recebeu recursos do 

Programa Monumenta do Ministério da Cultura e em 2005, por meio do Programa de 

Habitação de Interesse Social - PHIS, o Ministério das Cidades liberou a verba que 

possibilitou a permanência de 104 famílias na região. Entretanto esse processo é 

anterior ao novo Plano, este é responsável apenas pela garantia de sua 

implantação.  

A ʻmenina dos olhos de ouroʼ do processo atual de reabilitação é a Vila Nova 

Esperança, antiga Rocinha, ocupação localizada atrás do casarão de número 

dezesseis da Rua Alfredo Brito no que há de mais central da região do Pelourinho. A 

comunidade que abriu as portas para a cerimônia de posse do então Secretário de 

Cultura do Estado, Márcio Meireles, perde a imagem da desordem que se infiltrava 

nas brechas de um território devidamente significado. O que antes fugia ao controle 

e borrava a uniformidade da imagem vendável, mesmo em segredo, agora é 

incorporado aos códigos desse território. A ocupação, que também está protegida 

por ser uma ZEIS, recebeu o projeto de intervenção do famoso e premiado escritório 

Brasil Arquitetura, de Francisco Fanucci e Marcelo Ferraz. E a intervenção não 

poderia se dar de forma diferente, levada ao máximo seu caráter estético se tornará 

também um ponto de visitação, que nas palavras do mesmo secretário, “é um 

símbolo, uma marca no campo das intervenção urbana para habitação de interesse 

social com um projeto de excelência vencedor do prêmio IAB – Instituto de 
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Arquitetos do Brasil de São Paulo em 2008”20. Os moradores, contagiados pela 

investida estética sugerem o novo nome, já que “Rocinha” muitas vezes foi 

associado à “perigosa” favela carioca.      

Não com tanta visibilidade em relação às formas, estética ou imagem, mas sim em 

relação aos números, outras ações referentes a habitação de interesse social se 

enquadram em diversos programas relacionados ao Governo Federal com 

contrapartida do Estado. Assim como a Vila Nova Esperança, os projetos de Pilar I e 

II, bem como a estruturação de 16 casarões terão verba do PAC - Programa de 

Aceleração do Crescimento - para sua execução. Os dados falam de cerca de 

oitocentas unidades em andamento, ora anunciado em etapas de projeto, ora ainda 

em estudo. Parte das três mil unidades previstas para famílias identificadas em 

situação de risco. O Plano de Reabilitação divulga as oito mil unidades habitacionais 

possíveis nas mil e cem edificações e lotes vagos catalogados na etapa inicial de 

diagnósticos, de levantamentos e análises de dados. Dentre elas, três mil estão 

destinadas a tais famílias em situação de risco, assim é dito.  

Se por um lado o Governo alça como bandeira a Habitação de Interesse Popular, 

pouco se fala dos investimentos de alto luxo que estão transformando o território do 

Centro e que vêm sendo planejados e articulados juntamente, senão anteriormente, 

à elaboração do Plano. Em conflito com o discurso erigido sobre a sustentabilidade, 

ocorrem sob pouca luz, decretos de desapropriação de algumas ocupações em 

áreas nobres e estratégicas da cidade. Em 2008 foi a Prefeitura de Salvador que 

causou alvoroço na Vila Brandão, na tentativa de retirar a comunidade que há 

setenta anos ocupa o local privilegiado na Ladeira da Barra, com vista para a Baía 

de Todos os Santos ao lado do Iate Clube e da Igreja da Vitória. No último setembro, 

moradores da Vila Coração de Maria, localizada na Rua Democrata no Largo Dois 

de Julho, foram ameaçados de despejo pela polícia e por um oficial de justiça. A 

Irmandade São Pedro dos Clérigos, pressionada pelo Grupo Garcez, mesmo 

investidor do Marina Cloc Residence e do Kirimurê, passa por cima de um acordo de 

venda firmado anteriormente com os moradores para privilegiar a construção de um 

estacionamento. A vila operária do final do século XIX está nos limites do Centro 

Antigo e será vizinha de luxuosos empreendimentos imobiliários. 

                                                
20 Durante o encontro de acompanhamento do Plano de Reabilitação do Centro Antigo, em 07 de 
outubro de 2010.  
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Acontecimentos como esses não sustentam a bandeira hasteada, fazem duvidar da 

eficiência de uma política que diz querer ampliar o acesso a terra urbana, da dita 

sustentabilidade que se baseia na diversidade de uso e ocupação do território. 

Convém pensar na distância entre o discurso elaborado em  esfera federal e na sua 

operacionalização na esfera local, nas diferenças entre o tempo de ação do Estado 

nas operações que garantam a função social da propriedade, e na força de acordos 

e estratégias que dão abertura à voracidade do mercado imobiliário e a uma 

produção corporativa do espaço. De um lado, tanto se fala do direito à moradia e da 

habitação de interesse social, mas o número hoje, apesar das projeções, é de 784 

unidades. E por outro lado são incontáveis as ofertas anunciadas pelos investidores 

imobiliários, recentes parcerias firmadas com o Sindicato da Indústria da Construção 

do Estado da Bahia (Sinduscon-BA) e Associação de Dirigentes de Empresas do 

Mercado Imobiliário (Ademi), prometem transformar ainda mais o território do Centro 

Antigo. É evidente que não se trabalha a produção de espaços na cidade 

independente do setor privado, mas algumas associações chegam a assustar. Em 

um encontro de acompanhamento do Plano, a coordenadora do Escritório de 

Referência, o núcleo gestor, faz a comparação que depois é transcrita no site oficial 

de divulgação do Centro Antigo: 

“Fazendo um paralelo, nota-se que os imóveis identificados podem produzir cerca de 8 

mil habitações, o que corresponde ao número aproximado de unidades habitacionais de 

cinco Le Parc”.21 [http://www.centroantigo.ba.gov.br/2010/10/habitacao-no-cas-atrai-

mais-de-100-participantes-a-encontro-no-palacio-rio-branco] 

É preciso estar atento ao que é dito e por quem é enunciado, para assim 

compreender as relações que vão além da mera expressão. Perceber o que é 

tornado visível ou legitimado, isto é, como se esquadrinha e codifica o território para 

o seu controle. 

E como se esquadrinhou o território para construção do novo texto? 

“Paul Virilio faz o quadro do Estado mundial tal como ele se delineia hoje: 

Estado da paz absoluta ainda mais aterrorizcante do que o da guerra total, 

tendo realizado sua plena identidade com a máquina abstrata, e onde o 

equilíbrio das esferas de influência e dos grandes segmentos comunica com 

                                                
21 Empreendimento imobiliário da construtora Cyrella, localizado na Avenida Paralela. O condomínio 
fechado de 15 torres de apartamentos ocupa uma área de 100.000 m². Com lançamento previsto para 
2011, diz ter entrado “para a lista dos endereços mais desejados de Salvador”. 
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uma ʻcapilaridade secretaʼ – onde a cidade luminosa e bem recortada só 

abriga trogloditas noturnos, cada um mergulhado em seu buraco negro, 

ʻpântano socialʼ que completa exatamente a ʻsociedade evidente e super-

organizadaʼ”. 

 Gilles Deleuze e Claire Parnet  

 

“Resultado de um acordo firmado entre as três esferas de governo (União, Estado e 

Município), e de um convênio com a Unesco, o Plano de Reabilitação tem como objetivo 

preservar e valorizar o patrimônio cultural, impulsionar as atividades econômicas e 

culturais da região e propiciar condições de sustentabilidade para o Centro Antigo de 

Salvador nas dimensões econômica, social, urbanística e ambiental.   Seu principal 

desafio é implantar uma estrutura de governança, com um fundo financeiro e um plano 

de investimentos para atender às necessidades de quem mora, trabalha, visita e 

freqüenta o Centro Antigo da cidade. [http://www.centroantigo.ba.gov.br/] 

O Plano está assim definido. O Ministério das Cidades a partir da Política Nacional 

de Desenvolvimento Urbano e do Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas 

Centrais demanda os devidos Planos Locais de Reabilitação de Centros.  

Associados ao Ministério da Cidade estão o Ministério da Cultura, através do 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), responsável por cuidar 

da preservação dos sítios históricos e pela coordenação do Programa Monumenta, e 

o Ministério do Turismo que pelos Planos Nacionais de Turismo (Prodetur) 

estimulam atividades capazes de ampliar o potencial turístico das cidades através da 

comparação de seu índice de competitividade. Ainda, o Ministério do Planejamento 

pela Secretaria de Patrimônio da União e a Caixa Econômica Federal, o agente 

operador e financiador.  

Sobre as parcerias internacionais pouco se divulga nos Planos e Manuais, existe 

uma cooperação com Governo Francês para definição dos Perímetros de 

Intervenção Integrados e consultorias técnicas. Já para elaboração do Manual de 

Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais o Governo contou com o apoio do Conselho 

de Obras Públicas e Transportes da Junta de Andalucia (Espanha).  

A idéia de uma gestão cooperativa e intersetorial é base do Plano, na mesma ou 

entre as diferentes esferas do governo. Em Salvador, o processo de elaboração do 

plano inicia após a criação de um núcleo gestor dentro da Secretaria de Cultura do 

Estado à qual foi delegada sua coordenação. O Escritório de Referência do Centro 

Antigo de Salvador foi criado em outubro de 2007 por um decreto estadual, e junto à 



Fig.5 Mapa da delimitação do Centro Antigo de Salvador com as indicações dos investimentos 
públicos e privados e a nova logomarca. Fonte: [http://www.centroantigo.ba.gov.br/]
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UNESCO, elaborou o Projeto de Cooperação Técnica Internacional que permitiu dar 

início as etapas de desenvolvimento do Plano.    

Em se tratando de seus pressupostos, de saída se fala da ampliação da área de 

intervenção para além dos limites definidos pelo tombamento federal do IPHAN e da 

UNESCO. Se apropria de uma nova delimitação criada pelo então recente Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município que abrange uma área ainda maior 

que a definida como Área de Proteção Rigorosa – APR da antiga Lei Municipal 3.289 

de 1983. A área de 7Km², com cerca de 80 mil habitantes, engloba o Centro 

Histórico (CHs) e o Entorno do Centro Histórico (ECH) que abrange dez bairros: 

Centro, Barris, Tororó, Nazaré, Saúde, Barbalho, Macaúbas, parte do espigão da 

Liberdade, Comércio, e Santo Antônio. O território foi devidamente esquadrinhado 

para sua análise e apreensão, para articulação e cruzamento de informações: 

Para a realização dos levantamentos de campo, entretanto, adotou-se uma subdivisão 

do Centro Histórico (CHS) e de seu entorno (ECH), visando analisar trechos e 

problemas específicos. Desta forma, o CHS foi dividido em três partes – CHS A, CHS B 

e CHS C – e o ECH, em outras quatro – ECH 1, ECH 2 ECH 3 e ECH 4. [Plano de 

Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador, 2010: p.20] 

Com a nova delimitação, partiu-se para a atualização e sedimentação de 

informações referentes aos projetos, aos estudos, e legislação incidentes sobre a 

região do Centro Antigo. A abordagem da área para a elaboração do Plano foi feita a 

partir de quatro dimensões: urbanístico-ambiental, econômica, social e institucional, 

trabalhadas por diferentes consultores e técnicos de acordo com conhecimentos 

específicos de cada um.  

Outro pressuposto é o da participação, quando as análises podiam ser trocadas 

entre consultores e com a sociedade civil. As quatro Câmaras Temáticas que 

ocorreram durante a elaboração do Plano seriam um “canal de consulta, 

acompanhamento” e avaliação das propostas. A maneira como desenrolvam os 

encontros comprova o que lideranças e membros de comunidades interessadas 

cansam de repetir, o participativo dificilmente sai do que é consultivo, nunca chegará 

a ser deliberativo.  

Em paralelo ao seu desenvolvimento e a partir de uma dita “demanda de reversão 

de uma situação social”, o plano assume um caráter de plano-ação, para o qual 

projetos prioritários foram implementados a partir de parcerias institucionais antes de 

sua finalização.  
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Estabeleceu-se como Ações Prioritárias a revisão da iluminação pública e de 

monumentos, o reforço na segurança da área, a melhoria da limpeza pública, a 

valorização da cultura local, a qualificação do atendimento aos visitantes e a eficácia na 

comunicação. [Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador, 2010: 

p.26] 

As ações viabilizarão a requalificação da iluminação pública do Pelourinho e da Baixa 

dos Sapateiros e a iluminação cênica de 23 monumentos do Centro Histórico; a 

reconstrução do Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros; e a implantação de 

um programa de sustentabilidade ambiental. As obras, previstas para serem executadas 

em três etapas, nos próximos dois anos, vão beneficiar 67 mil pessoas que moram na 

área, das quais 14 mil somente no Centro Histórico. [em http://www.salvador.ba.gov.br] 

Diante dessas ações, dos mecanismos e estratégias vistas resta perguntar: seria 

realmente o novo Plano de Reabilitação do Centro Antigo uma ruptura com antigas 

políticas especulativas e excludentes que atuam no sentido de espetacularizar um 

território da cidade à satisfação de seus turistas? Ou seria uma maneira mais 

elaborada e complexa de codificação do plano de organização sobre o qual o 

aparelho de Estado é responsável por efetuar sua máquina de sobrecodificação? O 

próprio plano, seu processo de criação e as ações até agora tomadas não parecem 

distantes dos pressupostos clássicos do Planejamento Estratégico. Talvez já se 

saiba a resposta.  

A cultura como operador 

“Pois há uma regra e uma exceção. Cultura é a regra. E arte a exceção. Todos 

falam a regra: cigarro, computador, camisetas, TV, turismo, guerra. Ninguém fala 

a exceção. Ela não é dita, é escrita (...). É composta (...). É pintada (...). É filmada 

(...). Ou é vivida, e se torna a arte de viver (...). A regra quer a morte da exceção.” 

Godard apud Suely Rolnik 

 

Embora a política de reabilitação das áreas centrais tenha sido pensada na esfera 

federal pela Secretaria Nacional de Programas Urbanos do Ministério das Cidades, 

em Salvador o plano é operacionalizado e gerenciado pela Secretaria de Cultura do 

Estado, através do Escritório de Referência. E é através dela, da cultura, que se 

estabelecerá uma recodificação dos regimes de signo entorno do território delimitado 

e é também por ela que se conduzirá uma produção de subjetividade que reitera 

uma ideologia de progresso e de preservação capaz de superar fracassos 
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anteriores. À luz de alguns enunciados ao longo do Plano tais operações ficam 

claras.        

Cidade carregada de história e simbolismos, cujos planos urbanos teimam em ignorar. 

Somente uma nova lógica, pautada num desenvolvimento baseado na cultura, poderá 

gradativamente inaugurar um processo, abrindo novas possibilidades de 

aproveitamento do potencial que Salvador já possui. [Márcio Meireles na apresentação 

do Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador, 2010: p.08] 

Este Projeto visa capacitar a SECULT para conceber uma estratégia de 

sustentabilidade, baseada na relação entre cultura e desenvolvimento, para a 

reabilitação, preservação e valorização do Centro Antigo. [Plano de Reabilitação 

Participativo do Centro Antigo de Salvador, 2010: p.27]  

Trocando em miúdos, um mesmo e antigo processo de modernização pela cultura se 

repete, mas com devidas resignificações, não mais o processo arrasador declarado 

abertamente para o turismo cultural do governo carlista, agora um processo pautado 

na sustentabilidade, diversidade e inclusão, mas não menos regulador e totalizante, 

apenas outra delimitação operada por diferentes marcadores. Afora procedimentos e 

estratégias, a gestão da cultura quase nunca deixa de classificar, categorizar e 

esquadrinhar. A patrimonialização agora expandida é apenas um dos modos de geri-

la.  

Elege-se o que é ou não digno de ser patrimônio, que objeto ou forma estão aptos a 

perdurar ad infinitum numa sala de tal ou qual museu ou por sucessivas 

restaurações. Até mesmo se valora gestos ou falas numa imaterialidade congelada. 

Entretanto, seria cair num certo conformismo pensar apenas no que fica e se torna 

visível, afinal, todo monumento da cultura é também um monumento da barbárie, 

assim esclarece Benjamin. Ao que resta, ao que é desprezível, o esforço das 

políticas estetizantes vêm sempre para seu sepultamento, de forma a aniquilar os 

riscos de qualquer perturbação na imagem única, tão adequada a si. A problemática 

da operação pela cultura não é apenas pela insistência na transmissão de sentido 

orientada ou por sua manipulação, mas justamente por ser mais difícil desvelar 

estratégias de poder dominante que fazem dela “signo distitintivo na relação social 

com os outros” [GUATTARI, 1986: p. 20]. 

Uma vez mais vale elucidar a maneira pela qual se perpetuam as políticas de 

cognição, compreender desde onde se fazem e produzem conhecimentos e saberes, 

capazes de ultrajar valores e sentidos, maquinar signos e parodiar a realidade. O 

uso da cultura serviu, antes, para forjar uma imagem homogênea, uniforme e estável 
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de um Pelourinho que fixa uma única memória coletiva. Agora a imagem 

transvalorada é múltipla, da diversidade, o uso se reinventa na tentativa de abarcar a 

multiplicidade da vida urbana. O enunciados em torno da cultura reaparecem de 

maneira mais elaborada, isto é, ainda mais difícil de serem refutados. E não é o caso 

de uma certa tolerância às diferenças, ao estranho: nos tempos de proliferação de 

imagens a velocidades desmedidas, da heterogeneidade incontrolável, é preciso de 

signos legitimados para que as pessoas se orientem num mundo abstrato e caótico.    

(...) a produção da subjetividade capitalística gera uma cultura de vocação universal. 

Esta é uma dimensão essencial na confecção da força coletiva de trabalho, e na 

confecção daquilo que eu chamo de força coletiva de controle social. Mas, 

independentemente desses dois grandes objetivos, ela está totalmente disposta a 

tolerar territórios subjetivos, que escapam relativamente a essa cultura geral. 

[GUATTARI, 1986: p. 19]  

O discurso que emerge enquanto modo de fazer as culturas sobreviverem acabam 

por se tornar a razão mesma de sua morte, transformando-as em patrimônio ou em 

peças de museu. As criações e produções subjetivas são devidamente classificadas 

em uma gama cada vez mais ampla de categorias, como se nada pudesse escapar, 

nenhuma potencialidade, afinal tudo é material para produção de novos signos. E a 

cultura fonte inesgotável para produção de imagens a serem vendidas.  

Entretanto, em todo processo de modernização, que resignifica e forja sentidos, 

existem inúmeros fluxos que escapam às legitimações. Alguns valores, outras 

memórias, muitas criações e singularizações. Nem tudo é capturado pelas máquinas 

de sobrecodificação como é o próprio aparelho de Estado, nem tudo opera sobre os 

planos de organização. Incontáveis são as linhas de fuga que fazem correr os fluxos 

de desterritorialização, que se tornam por vezes linhas de morte. 

É preciso colocar os limites de cada dispositivo de poder, apesar de saber que ele 

se reconfigura e se aprimora, e por outro lado, elucidar os limites de compreensão 

de suas estratégias e de seus efeitos, neste caso, sobre a dimensão do alcance e 

contágio do Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador. Estas análises são 

fragmentárias e transformáveis assim como a vida que pulsa e não cansa de 

escapar. 

 



 49 

[1.3] SOBRE O TEXTO PARODIADO 

  
Um texto parodiado, no entanto um texto que se escreve e se transforma 

cotidianamente. O Antigo como texto parodiante de uma tessitura que se constrói e 

entrecruza em ritmo desencadeado, mas ininterrupto, com pausas e acelerações, 

silêncios e ruídos atordoados. Entre o texto parodiado e o parodiante está a ironia, 

assim nos ensina as encenações teatrais, uma ironia que deforma o texto mas que, 

“à sua maneira, presta-lhe homenagem”. E ainda, por meio de seus métodos e 

procedimentos, “apela constantemente para o esforço de reconstituição do leitor ou 

do espectador” [PAVIS, 1999]. Assim se constrói a paródia do antigo, dando luz à 

certas tramas da cidade e criando sobre ela um texto próprio para o qual é 

necessário um trabalho de formulação de seus espectadores, ou seja, de 

interferência em suas produções subjetivas.  

Uma paródia de finalidade didática e moralista cujas pretensões são reformadoras e 

cujos enredos vão sendo erigidos em torno de idéias e fracassos sucessivos. A 

década de 70 foi marcada por várias intervenções, ora pela atuação do Estado, ora 

da Prefeitura, ambas tiveram erros e não foram suficientemente eficientes para 

trazer de volta os tempos de áurea do Pelourinho. O Estado retoma à frente das 

propostas na década de 80 e 90, e investe sem parcimônia na recuperação e 

revitalização do Centro, então ʻdebilitadoʼ e ʻsem vidaʼ. Ainda assim os tais tempos 

não retornam. Agora, é a vez de uma reabilitação que ativará potenciais 

adormecidos “com a finalidade de construir um significado contemporâneo ou 

resignificá-lo” [Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador, 

2010: p. 9]. Sempre uma mesma sensação de fracasso parece impulsionar cada 

novo plano, ao mesmo tempo em que os fazem arrefecer.   

Mas quais seriam os tempos áureos a serem resgatados, ou ainda, as intervenções 

que parecem sempre fracassadas desejam enfim o que? Talvez uma construção de 

cenários com sinais de luxo de um tempo remoto que foram incapazes de proliferar 

por si e se sobrepor às tramas tecidas ao longo do tempo? É em busca de uma 

matriz original sem degradação, isto é, é o retorno aos tempos áureos da escravidão 

que buscam as intervenções reʼs? O que seria para o novo Plano o sustentável? 

Parece que sem muito se perceber um paradoxo vai se compondo em torno dos 

ideais e expectativas para a região, e a insistência numa veneração do passado 

corre o risco de simplificar, ou melhor, tornar menos complexa e heterogênea a 
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realidade do lugar. Como diz Benjamin em suas Passagens: “O ʻeterno retornoʼ é a 

forma fundamental da consciência histórica primeva, mítica. (É uma consciência 

mítica porque não reflete)” [BENJAMIN, 2007: p. 159].  

Tanto a teoria da história benjaminiana quanto a crítica foucaultiana do saber 

histórico questionam a necessidade de um retorno ao passado que se faz em busca 

de uma continuidade ideal, sem interrupção e para qual o começo é a origem, única 

e essencial, portanto mítica e primeva. Uma construção histórica perfeitamente 

fechada em si que se dá pela sucessão encadeada de todos os fatos e 

acontecimentos e da qual nada escapa. Assim o passado nos é dado, se acumula 

no presente como algo exterior e intocável, “no interior de um tempo vazio e 

homogêneo” [BENJAMIN, 1994: p. 229].  

A alta origem é o ʻexagero metafísico que reaparece na concepção de que no começo 

de todas as coisas se encontra o que há de mais precioso e mais essencialʼ: gosta-se 

de acreditar que as coisas em seu início se encontravam em estado de perfeição; que 

elas saíram brilhantes das mãos do criador, ou na luz sem sombra da primeira manhã. 

A origem está sempre antes da queda, antes do corpo, antes do mundo e do tempo; [...] 

Mas o começo histórico é baixo. [FOUCAULT, 2007: p. 18]  

O que estaria então na origem do Centro Histórico de Salvador? A sensação de 

fracasso nos obriga a crer que esta origem buscada de forma tão impetuosa ainda 

não foi devidamente encontrada, já que anunciam que ali “onde tudo começou” 

ainda estão guardados “verdadeiros tesouros históricos”22 a serem descobertos. Por 

outro lado porém, pode-se pensar que se prefere permanecer no estado constante 

de busca pela origem, já que esta, assim como fala Foucault, é baixa, no sentido “de 

derrisório, de irônico, próprio a desfazer todas as enfatuações” [FOUCAULT, 2007: 

p.18]. Talvez isto já seja sabido, e é este o paradoxo: a permanência em estado de 

busca da origem, já que ela é por demais sórdida para ser vendida. E sobre tal 

paradoxo, o patrimônio repousa.  

Ambas as linhas de pensamento sobre a construção histórica entendem a maneira 

pela qual a idéia de continuidade, que insiste na busca da origem, tenta afirmar a 

idéia de progresso e evolução na modernidade. Justamente por esta razão refutam o 

pensamento da completude inalterável que busca se fixar numa essência precisa 

das coisas, apoiada em identidades devidamente significadas. Hoje, ademais, não 

                                                
22 Partes da narrativa do vídeo didático da exposição “Centro Antigo de Salvador – A história do Brasil 
vive aqui”. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=vL5M48Bq5KQ. 
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só a idéia de progresso está ameaçada, é a própria continuidade que corre seus 

riscos.  

Procurar uma tal origem é tentar reencontrar ʻo que era imediatamenteʼ, o ʻaquilo 

mesmoʼ de uma imagem exatamente adequada a si; é tomar por acidental todas as 

peripécias que puderam ter acontecido, todas as astúcias, todos os disfarces; é querer 

tirar todas as mascaras para desvelar enfim uma identidade primeira. [...] atrás das 

coisas há ʻalgo inteiramente diferenteʼ: não seu segredo essencial e sem data, mas o 

segredo de que elas não tem essência [...]. O que se encontra no começo histórico das 

coisas não é a identidade ainda preservada na origem- é a discórdia entra as coisas, é 

o disparate. [FOUCAULT, 2007: p. 17] 

Ao pensamento de Benjamin e Foucault são caras e preciosas as rupturas, as 

invasões, as sombras, as fissuras que tornam instáveis as camadas sedimentadas, 

os acontecimentos sórdidos e ínfimos que irrompem e perturbam verdades prontas e 

o próprio ser. A história, como afirma Foucault, “é o próprio corpo do devir”, com 

seus silêncios, segredos, traços mascarados, intensidades diversas a serem 

investigadas e sobre as quais é necessário se debruçar demoradamente para 

encontrar os desvios cegos, os erros, as inversões, os inumeráveis começos que 

agitam o que se via imóvel e estilhaçam o que estava devidamente amarrado e 

concatenado.  

Segundo Benjamin, a história é responsável por tornar fixa as imagens do passado 

e, por conseguinte reclamá-las para si. No entanto tais imagens do passado são 

conjuradas no instante fugidio do presente, instante este que passa, e com ele as 

imagens. Porém é ele também que reclama à sua necessidade, a lembrança, a 

imagem do passado que fragmenta o continuum da história [BENJAMIM, 1994]. É o 

que Benjamin chama de momento de perigo. O perigo que coloca o risco do 

desaparecimento e que faz emergir, como centelhas, as imagens do passado. Elas 

vêm num relampejar, e por isso o passado não pode ser imóvel e único, só se fixa 

se reconhecido no tempo presente que o constrói e velozmente se vai.  

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ʻcomo ele de fato foiʼ. 

Significa apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de 

perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado, como ela se 

apresenta, no momento do perigo, ao sujeito histórico sem que ele tenha consciência 

disso. [BENJAMIN, 1994: p. 224] 

Os vários processos de modernização em suas diferentes épocas colocam em 

perigo e sob ameaça tal e qual enredo, objeto ou signo. A modernidade, de 
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transformações arrasadoras, colocou em risco de desaparecimento partes das 

cidades, espacialidades cotidianas transformadas em ruínas e cuja maior ameaça 

era a perda da memória pela intensidade das transformações que afetaram milhões 

de pessoas. O processo atual de modernização, ao contrário, se baseia na 

conservação de uma memória minuciosamente forjada cultivando a nostalgia, de 

modo a fazer da história uma série de arquivos e coleções acumuladas em museus 

e manuais.  Uma veneração do passado decorrente da ameaça de estilhaçamento 

de tal continuum histórico. 

Se as imagens do passado surgem no momento do perigo, o que acontece quando o 

perigo mesmo é o acúmulo delas? O perigo é justamente a valoração de certas 

imagens e o desprezo de outras que ameaçam a emergência de atualizações 

próprias e imprevisíveis. Então que outras imagens podem emergir para sobrepujar 

aquelas forjadas por uma construção histórica hegemônica? Nem todas as 

emergências podem ser sedimentadas segundo tal ou qual orientação, nem todas 

são assujeitadas a uma significação no interior de uma origem ou entorno de uma 

essência. As inversões de sentido, as mudanças de direções e de regras, possíveis 

na potência dos acontecimentos se realizam na impossibilidade de seu controle. E 

ainda nos auxiliam a desalojar as imagens estáticas do passado, as tais identidades 

disponíveis, as aparências. 

Pois esta identidade, bastante franca contudo, que nós tentamos assegurar e reunir sob 

uma máscara, é apenas uma paródia: o plural a habita, almas inumeráveis nela 

disputam; os sistemas se entrecruzam e se dominam uns aos outros. [FOUCAULT, 

2007: p. 17]    

O que Foucault propõe, no entanto, não é puramente rechaçar essa paródia, mas 

“levá-la ao extremo” [FOUCAULT, 2007], para que as máscaras se proliferem e os 

ruídos possam ser percebidos. Fazer uma paródia capaz de açoitar a pureza dessa 

construção histórica que parece perfeitamente polida e orientada em nome de uma 

harmonia das continuidades temporais, das previsíveis relações entre os fatos e 

entre as coisas, sempre em busca de evoluções. Propõe indagar o passado que nos 

é dado, porém mantido a uma distância que o torna intocável e inacessível. Ao 

passado deve-se confundi-lo, dar luz àquilo que se esconde nas poeiras da 

superfície, os não-ditos, os silêncios e com eles fazer outros cruzamentos, diferentes 

conexões. Abrir-se ao tempo heterogêneo, fluxionário de uma memória delirante.   
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Entre ruínas e monumentos; o poroso.  

“[...] Descobri nesse tempo que os apelidos pregam mais quando trovam. Depois 

descobri naquele lugar a palavra abandono. A palavra funcionava dentro e fora das 

pessoas. Eu não sabia se era o lugar que transmitia o abandono às pessoas ou se eram 

elas que transmitiam o abandono ao lugar. Eu conhecia a palavra só de nome. Mas não 

conhecia o lugar que pegava o abandono. Por antes a força da palavra é que me dava a 

noção. Mas em vista do que vi o olhar reforça a palavra. O olhar segura a palavra na 

gente. O cheiro e o amor do lugar também participam. Todos os seres daquele lugar me 

pareciam perdidos na terra, bem esquecidos como um lápis numa península. Mas Nhá 

Velina Cuê me falou: este abandono me protege. Acho que esse paradoxo reforça mais 

a poesia do que a verdade.”  

Manuel de Barros 

 

As verdades são moventes, os começos inumeráveis, os olhares que seguram as 

palavras nem sempre acessíveis. Assim o teatro da vida urbana vai criando seu 

enredo, máscaras assumidas e abandonadas, táticas ficcionais que se infiltram e 

perturbam configurações estabilizadas. Elas retomam vocabulários, se apoderam 

das regras, confiscam o poder ao ponto de impossibilitar distinguir se são os lugares 

ou as pessoas a transmitirem o abandono. De fato são indissociáveis, porque 

coexistem em arranjos temporários, provisórios, pessoas e lugares em relações não 

estáticas dão sentido uns ao outros. Os espaços são produtores de subjetividades 

que afetam os corpos, e estes por sua vez, constroem suas corpografias [BRITTO e 

JACQUES, 2003] sem deixar de interferir nos espaços. Uma confusão indiscernível 

bem ilustrada por Ferreira Gullar em um trecho de seu Poema Sujo: 
 “a cidade está no homem 

quase como a árvore voa  

no pássaro que a deixa” 

Assim são as ruínas, os lugares de abandono. Ali coexistem junto aos corpos que as 

habitam dimensões variadas do tempo que se inscrevem em suas paredes, portas e 

janelas, em sua materialidade. Nelas o espaço aparece condicionado ao tempo, é 

um espaço temporalizado que recusa assimilar significações e imagens prontas ou a 

cadência de um tempo orientado. Fragmentam conjuntos sólidos e uniformes, 

ameaçam as continuidades ideais, borram a imagem idealizada. As ruínas do Centro 

Histórico impossibilitam a redenção aos supostos tempos áureos. Elas dão espaço e 



Fig.6 Imagens de Miguel Rio Branco. Fonte: [vídeo]
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tempo a diferentes cruzamentos, dão abertura para os acontecimentos sórdidos e 

são capazes de proteger segredos, já que a elas é dada pouca luz. 

Uma cidade sem rótulos vai tecendo suas tramas nas penumbras por um 

emaranhado de ruídos inaudíveis, de inquietações e astúcias. O artista Miguel Rio 

Branco, no ensaio intitulado “Maciel”, se infiltra na realidade das ruas do Pelourinho 

justamente quando este território vai se tornando cada vez mais opaco, as luzes 

sobre o Centro vão se apagando e o foco luminoso é dado a outras localidades. O 

ano é 1979, a cidade se desenvolve e se expande em direção a diferentes eixos, 

onde transformações atingem não só a escala reduzida do município, mas alteram a 

configuração territorial segundo uma nova lógica industrial-metropolitana23, e 

também de serviços e de comércio.  

O progresso e desenvolvimento demandam outro tipo de configuração territorial, 

imprimem maior velocidade aos deslocamentos, necessitam de mais holofotes para 

iluminar suas evoluções enquanto acumulam “incansavelmente ruína sobre ruína e 

as dispersa sobre os nossos pés” [BENJAMIN, 1994: p. 226]. É assim que o anjo 

benjaminiano da história é arrastado para o futuro, fascinado pela cidade arruinada e 

por suas intensidades, pelas conexões que o passado, em perigo, oferece. Miguel 

Rio Branco se emaranha nas tramas de lugares de abandono, se infiltra em suas 

brechas pelas fendas e por estreitas aberturas, adentra as ruínas e se impregna de 

seus cheiros e de sua textura. Transforma em imagens, marcas e cicatrizes inscritas 

ao mesmo tempo em corpos e na sua arquitetura. As imagens mostram os mistérios 

e o erotismo das ruínas, onde nada é perene ou fixo. As imagens não estão 

congeladas e como as ruínas assumem o tempo flutuante dos acontecimentos.  

No ensaio de Miguel Rio Branco, as imagens, expressões, surgem enquanto 

emergências em tempos de uma modernização marcada pelas evoluções 

progressistas e expansionistas afirmadoras de uma continuidade ideal. No entanto, 

ao passo que tal continuidade vai sendo ameaçada e as dinâmicas urbanas tomam 

outros rumos pelas transformações econômicas e sociais, os processos de 

modernização também vão se moldando e aderindo outros procedimentos. Dito isto 

uma vez mais, pode-se falar que as ruínas não são mais os despojos da 
                                                
23 O Centro Administrativo da Bahia é inaugurado em 1978 à 16km do Centro Histórico atraindo os 
setores comercial e de serviços na mesma direção. Ana Fernandes aponta as referências obrigatórias 
para compreensão dessas transformações também na escala metropolitana: “a instalação, nos anos 
50, da Petrobrás e da exploração de petróleo no Recôncavo baiano, a construção do Centro Industrial 
de Aratu nos anos 60, e a implantação do Pólo Petroquímico de Camaçari na década de 70”. 
[FERNANDES, 2008: p. 30] Transformações que somadas ao crescimento demográfico alteram toda 
uma dinâmica espacial, enfraquecendo o ritmo de crescimento da região central de Salvador.   
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modernização. A lógica patrimonial, a angústia da memória, a veneração atual pelo 

passado as incorporou ao seu repertório, para sobrepô-las ou para congelá-las 

enquanto patrimônio urbano. As ruínas de hoje se transformaram em ruínas-

monumento. Suas imagens se juntam aos mapas e gráficos, às paisagens e às 

vistas aéreas que ilustram tanto o Manual de Reabilitação de Áreas Urbanas 

Centrais quanto o novo Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador. Nestes 

materiais didáticos, imagens de ruínas e de monumentos se confundem, as pessoas 

somem, as práticas desaparecem. No Plano de Salvador, as imagens onde corpos 

estão presentes ilustram as seções, “A Dimensão Social e o Quadro de 

Vulnerabilidade” e a “Economia do Turismo” onde mostram os “Eventos de grande 

atratividade de fluxo: Dois de Julho, Carnaval, e São João”. Aí e não mais.  

A arquitetura aparece enquanto um conjunto uniforme de objetos independentes 

desconectados das práticas e dos corpos que os dão vida. As ruínas-monumento se 

juntam a este conjunto para que nada escape à lógica totalizante de seus métodos. 

Sabemos que os monumentos, assim a história oficial que nos é transmitida, servem 

para legitimar estratégias de poder, criar signos para cada período histórico ou para 

celebrar acontecimentos relevantes que afirmaram vitórias e lutas.  Para tal ou qual 

período histórico marca-se sobre o território o que de fato é importante dar 

visibilidade. Em 2008, Zumbi dos Palmares, ocupa o pedestal da Praça da Sé que 

antes sustentava a estátua de Tomé de Souza “do dito fundador da cidade em 29 de 

março de 1549” 24. O homem robusto, apoiado em sua flecha, mostra sua força e 

afirma a bandeira da diversidade. Tomé Souza vai para o Palácio Rio Branco e 

Zumbi se torna protagonista da cena, a ele todos os olhares estão direcionados. O 

dorso de D. Pedro Fernandes Sardinha que está ao seu lado não representa 

nenhuma ameaça ao seu brilho, à sua “agonia em luta”25. Nos atuais dias de 

diversidade, da consciência das diferenças raciais, é importante Zumbi estar sob o 

pedestal tomando o lugar do colonizador.  

Os monumentos codificam os territórios. Codificações tanto espaciais quanto 

temporais, são símbolos que orientam a construção forjada de memórias individuais 

e coletivas, ou seja, são instrumentos de poder. No entanto, diferente de objetos 

guardados nos museus, eles estão nas ruas, vulneráveis a resignificações. A 

experiência acumulada no território é o que torna possível outras apropriações 

simbólicas, ela é que dá abertura às criações e à imaginação. A experiência urbana 
                                                
24 Escritos de Edvon. 
25 Segundo Luis Antonio Baptista, protagonista é justamente a agonia em luta.  
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cotidiana confisca poderes; por ela as palavras são capazes trovar e pegam26, haja 

vista os famosos “culhões de Acm”. Em tempos de incontroláveis desestabilizações 

dos regimes de representação e das percepções das formas, a monumentalidade 

expandida se torna procedimento das práticas codificantes e totalitárias. Essa 

categoria se reconfigura no contexto contemporâneo de uma cultura memorialística 

voraz e sem horizonte de parada. Como esclarece Jeudy, o princípio da 

conservação patrimonial é “terapêutico”.  

Uma confusão se faz entorno das ruínas. Ora são também capturadas nas disputas 

por significação; as ruínas-monumentos. Ora conseguem escapar pela força de sua 

condição transitória; as ruínas do abandono impregnadas pelo tempo flutuante. 

Entretanto, processos de modernização de caráter arrasador que fizeram proliferar 

as ruínas na Modernidade se arrastam até os dias atuais; as ruínas das ações 

monumentais. O acontecimento da demolição do estádio da Fonte Nova talvez tenha 

feito coexistir num mesmo espaço-tempo, as diferentes configurações das ruínas 

urbanas. Depois do desabamento de parte das arquibancadas no fim de 2007, o 

estádio se tornou um lugar de abandono, no entanto por sua importância simbólica 

não poderia deixar de ser apropriado pelo regime de codificação vigente. A ruína-

monumento ajudou a lançar a cidade na concorrência para sediar jogos da Copa, e 

no momento de sua demolição, num domingo do fim de agosto do ano de 2010, 

proporcionou um espetáculo de proporções monumentais aos baianos. 

INTERMEZZO [b].: às ruínas  

Crianças choravam, um misto de fervor que vinha da multidão, a própria 

excitação  de estar em multidão. As palmas após a demolição, uma 
confusão que tomava conta, euforia que misturava a alegria pelo sucesso 

da ação, pelo choque do que se via, alguns desavisados pela rapidez em 
que tudo foi abaixo, pelo desespero, pelas ruínas.  Camisas azuis, brancas 

e vermelhas do Bahia que carregavam estampadas o logotipo da 
empreiteira que colocava abaixo o Fonte Nova, no mínimo paradoxal 

carregar nas costas o emblema daquilo que pôs abaixo a casa do time de 

                                                
26 Num agenciamento proposto pela disciplina Estética Urbana, cujo foco era investigar as 
sobreposições, partiu-se para descobertas de resignificações de alguns monumentos nas cidades. 
Entendendo que estas resignificações são criações e irrompem com uma intenção fechada de recepção  
das obras monumentais, a transitoriedade e a experiência acumulada aparecem como significativas 
interferências nas codificações totalitárias. Sobre o Monumento à cidade de Salvador, construído por 
Mario Cravo Jr. em 1970, vários são os apelidos e poéticas que trovam: “os culhoes de ACM”, “ duas 
bolas repartidas poeticamente no espaço”,.... O grupo que realizou o trabalho era composto por Aline 
Porto, Clara Pignaton, Mariana Ribas e Péricles Mendes.    
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coração. Alguns choravam, outros foram de preto vestidos para o velório. 
Já outros faziam festas nas coberturas. Camarotes com sombreiros e 

cadeiras de praia foram montados nas lajes das casas, e lançavam o 
convite: camarote R$50,00! Talvez animados pela imensa estrutura 

montada a beira do Dique do Tororó, com vista privilegiada ao espetáculo 
onde as esculturas dos orixás margeavam o enquadramento da cena. Os 

“colarinhos-branco”, como foram chamados por um grupo empolvoroso 
que passava gritando “fora João Henrique!”, foram levados ao dique por 

um transporte exclusivo, e puderam acompanhar o espetáculo com 
projeções de imagens da Copa que se espalhavam pelos telões. Segundo 

rumores e especulações, aluguéis de casa com os melhores ângulos para 
o estádio chegaram a dez mil reais na manhã da demolição, os 

interessados eram as emissoras de tv, que chegaram a instalar até câmera 
suicida dentro do estádio. Era a vontade de mostrar o que seria essa 

experiência real, sem a menor distância. E pensar que em meio a tanta 
gente, predominava um silêncio, coisa difícil em Salvador, ouvia-se apenas 

burburinhos, e eles eram tantos. “A terceira guerra mundial vai ser assim!” 
E quando a poeira baixou, como uma cortina de teatro que se abre, foi 

lançada pelos auto-falantes do camarote dos “colarinhos-branco” a 
contagem regressiva para a Copa: 1489 dias! E os jornaleiros em meio ao 

tumulto imediatamente anunciavam: “vejam o novo estádio do Fonte 
Nova!!!”. 

Uma assimilação quase indiscriminada. Pouco fica de fora do conjunto uniforme, ao 

menos para os olhares disciplinados. A velocidade que se imprime aos 

deslocamentos, àqueles que vão consumir, aos turistas, funciona como disfarce. A 

passagem rápida para apreensão apenas do que é acessível de imediato. As 

paradas são cronometradas, tempo necessário para que os cenários não 

desfaleçam. O ritmo acelerado reverbera também em outros corpos, mas a força de 

alguns encontros se coloca tão abruptamente, que fazem parar. São invasões às 

experiências amortecidas, exigem desses corpos um estado mais desperto, não 

apático, pois os desestabilizam mesmo que seja pela necessidade do desvio.  

Os deslocamentos apressados pelos espaços deixam passar despercebidas  

algumas aberturas, fissuras, outras dimensões além da fachada primeira, da 

superfície nebulosa. Quando se pára, quando o olhar rompe com enquadramentos 

estabelecidos, outros ritmos penetram os corpos, outros universos se abrem a 

possibilidades infinitas de conexões. As percepções e apreensões estão 

relacionadas a uma acuidade e sensibilidade dos corpos, do despertar e da 

curiosidade em ver, descobrir e sentir.  



Fig.7 O portão de nº 16 da Rua Alfredo Brito, a entrada da Rocinha . Fonte: [Seu Edvon]
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No Pelourinho, o tempo não acelerado dos deslocamentos, faz ver que aqueles 

cenários não param de ser apropriados, territorializados e desterritorializados por 

uma infinidade de acontecimentos. Corpos e espaços estão entrelaçados e 

negociam formas de existência. Junto à mascara  virtuosa para o turismo, dita única 

e vendável, coexistem inúmeras outras, temporárias e provisórias. Táticas de 

ficção27 que se constroem enquanto modos de sobrevivência dentro dos processos 

de estetização e pela instabilidade de suas condições. São espaços porosos, 

abertos a infiltrações, onde as fronteiras se borram. E por essa razão são lugares de 

conflitos, criam paradoxos. “A porosidade se encontra não só com a indolência do 

artífice meridional, mas sobretudo com a paixão pela improvisação.” [BENJAMIN, 

1995: p. 148] 

São portas entreabertas, ruídos singelos, batidas fortes, uma prosa prolongada. 

Passagens disfarçadas que nos deslocam do agito das ruas visitadas a uma rocinha 

interiorana. As imagens dos territórios porosos não se resumem ao que é visto na 

objetividade, no reconhecimento imediato, se inscrevem nos corpos e são afetadas 

pela dimensão temporal. Nelas estão impregnados, os devaneios, os disparates, as 

incongruências do pensamento, os lapsos da memória e os desejos individuais.     

A cidade como potência de imagens destaca-se do destino de sua representação. Ela 

não desequilibra apenas os hábitos de representação, mas provoca a todo momento, 

em todo lugar, visões que ainda não são representações. Essas visões que se tornam 

imagens, mesmo que sejam às vezes próximas de estereótipos visuais, tem um ponto 

em comum: sua emergência, superposição e circulação perturbam a estabilidade de 

nossas representações usuais [JEUDY, 2005: p. 92].  

Como pensar então nestas imagens do pensamento, como se distinguem das 

representações? Como operam na memória?    

 
 
 
 

                                                
27 No livro Guia Afetivo da Periferia, Marcus Vinicius Faustini propõe a idéia do uso da ficção como uma 
forma de fruição da realidade. Ao longo de suas narrativas usa das “estratégias de ficção” para 
construir o texto e os personagens. A expressão reverberou no trabalho e se desdobrou na idéia de 
táticas de ficção ou táticas ficcionais. Ao incorporar a distinção feita por De Certeau entre 
as estratégias e táticas, o termo compôs o repertório conceitual da dissertação. Em tal distinção as 
estratégias assumem o procedimento que circunscreve um lugar de poder na constituição de sistemas 
e discursos totalizantes, já as táticas, operam enquanto astúcias, desvios singulares, apropriações 
circunstanciais capazes alterar configurações espaciais e de poder. (DE CERTEAU, 1994) 
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CAP. [2] _  
O PARADOXO DA 
MEMORIA  
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  [2.1] O JUSTO SALTO 

Variadas são as noções que perpassam a compreensão do que seja ou de como 

opera a memória. Usualmente pensada como um tipo de consciência que desenha 

contornos de identidades tanto individuais quanto coletiva, está assim ligada a um 

espaço que reconstrói para contextualizar objetos e imagens. No senso comum 

entende-se a memória como nostalgia, que se constitui de imagens congeladas de 

um passado determinado que passou, salvaguardando fatos e momentos salutares. 

 No ensaio O tempo presente do espaço, Robert Norris desenvolve uma narrativa 

sobre a relação entre o objeto e o espaço através do conceito de ʻpresentidadeʼ 

como um ʻestado do serʼ. Distingui dois tipos de percepção; a apreensão instantânea 

de objetos independentes, como as esculturas e monumentos, e a experiência 

espacial e temporal de algumas obras arquitetônicas. Na época em que foi escrito, 

1978, talvez estivesse a responder à preocupação pós-moderna com o presente, 

partindo ainda do entendimento do tempo como uma sucessão contínua entre 

passado, presente e futuro. Uma seta do tempo onde a memória ocupa o lugar do 

espaço mental que abriga as imagens estáticas de um tempo passado da realidade, 

imagens estas “editadas para generalidades, independentes do que está em torno”.   

Segundo o artista, o conceito ʻpresentidadeʼ une a experiência espacial a um 

presente que acredita ser contínuo, um tempo real, do qual não se produzem 

imagens. Esse tipo de percepção não permite uma racionalização ou compreensão 

imediata capaz de ser reconhecida e esquematizada na memória. É um fluxo 

experimentado que implica uma duração, uma temporalidade que não a do instante. 

É somente a partir de uma reflexão ou uma evocação da experiência que ela se 

reconstituirá enquanto uma imagem estática, na qual a memória trabalha como o 

elemento operativo. 

“Qualquer coisa que é conhecida mais pelo comportamento do que pela imagem 

encontra-se mais ligada ao tempo, constitui mais uma função da duração do que daquilo 

que pode ser apreendido como um todo estático. O nosso modelo de presentidade 

começa a ser preenchido. Ele tem sua localização no comportamento facilitada por certos 

espaços que aglutinam o tempo mais do que as imagens” [NORRIS,2006: p.412].  

Refere-se ao comportamento como a experiência espacial que, diferente da 

apreensão de um objeto independente, não é facilmente decifrável. Os aspectos 

mutáveis e o movimento que é inerente a esse tipo de percepção, impedem a 
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estaticidade do lembrado que entende como própria da construção de imagens. Ao 

destacar do espaço, ao torná-lo um objeto autônomo e inteligível, a dimensão da 

experiência é anulada, o objeto está assim apto ao reconhecimento instantâneo e à 

criação de imagens que o torna um objeto atemporal. 

Algumas obras de Michelangelo serviram ao autor para exemplificar seu argumento, 

os túmulos dos Médici são figuras massivas que pouco tem a ver com o repouso de 

objetos individuais que na solidez dos cânones clássicos serviriam para compor 

aquele espaço. Certa disposição espacial forçada põe as figuras em uma nova 

relação com o espaço, são massas carregadas que querem escorregar de seus 

pedestais e acabam por formar um campo de força espacial. O mesmo acontece na 

Biblioteca Laurentiana, os elementos arquitetônicos como a escada, as volutas e as 

colunas ocupam de maneira intempestuosa o salão e dificultam as distinções 

imediatas de distâncias e de posições. Se colocam de maneira que tensionam tanto 

os objetos quanto o espaço. O equilíbrio precário de suas obras impede a imediatez 

e compreensibilidade de sua apreensão. Robert Norris encontra na sensibilidade e 

na experiência barroca uma proximidade com algumas obras contemporâneas que 

retratam o tipo de experiência que constrói em sua narrativa.            

Apesar de afirmar que é a dimensão do tempo, linear e contínuo, que diferencia os 

dois tipos de percepção, muitas vezes em contraposições binárias, a narrativa traz 

um tensionamento entre elas que abre brechas para a emergência de outras 

temporalidades: por vezes a memória não se apresenta assim tão delineada apenas 

como uma representação que remete ao passado. E tampouco o presente, o da 

experiência imediata, está desvencilhado do passado, este o impregna com 

vestígios e resquícios. É uma idéia de tempo que pode prestar-se a contra-sensos, 

justamente a idéia do tempo pensado enquanto cumulativo e sucessivo.  

A tentativa de orientar o encadeamento de um tempo cronológico desvela algumas 

maneiras diferentes de entendimento da questão temporal. Primeiro, convém 

lembrar que o tempo deixa de ocupar um lugar central no pensamento como o era 

na modernidade, em decorrência principalmente do esgotamento das utopias 

progressistas de futuro. A esperança de emancipação pelo desenvolvimento da 

ciência e da técnica, o progresso da razão, o domínio da natureza interna e externa, 

são valores herdados28 que perdem sentido e colocam em risco as idéias de 

                                                
28 Oswaldo Giacoia discorre sobre estes temas em uma conferência intitulada “O Pensamento” 
[www.cpfl.com.br, 2010].   
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eternidade e de continuidade tão características das sociedades modernas e pós-

modernas. O futuro incerto, não previsível ou manipulável acarreta na absolutização 

do presente, do presente que se coloca, ele sim, contínuo.  

A relação com o passado, a idéia de futuro e a experiência do presente se 

reconfiguram na medida em que parecemos vivenciar o limite desse regime de 

valores. Peter Pál PelBart em uma conferência sobre o Tempo e a Loucura 

[www.cpfl.com.br, 2009] chega a anunciar a possível abolição da dimensão futura 

como umas das questões que implica a insistência na absolutização do presente, o 

congelamento de uma temporalidade que acarreta o esmaecimento do imprevisto e 

dos acontecimentos. O tempo que deixa de ser direcionado para o futuro toma 

outros rumos quando tal valorização do presente se torna cada vez mais enfática na 

esteira da globalização neoliberal, bem como pelo surgimento das novíssimas 

tecnologias, pelas possibilidades de comunicação ou mais diretamente, pela 

velocidade quase instantânea das trocas, pela sedução das imagens ou pela 

angústia vinda da disponibilidade de informação.  

Se pensarmos em termos mais contemporâneos, a espessura do tempo se esvaece 

ao instante, a simultaneidade. O presente é dilatado, o futuro que não se vislumbra 

enquanto projeto acaba se deslocando ao passado, este por sua vez se torna 

simulacro. Quaisquer que sejam as transformações na linearidade da seta do tempo, 

as tentativas de orientá-la não cessam. Para além das direções, interessa pensar 

sobre os contra-sensos do tempo, contra-sensos estes que surgem até mesmo em 

narrativas que o entendem como homogêneo, como no caso de Robert Norris. Se 

tentarmos romper com a rigidez do segmento de sua linha, um ziguezague cheio de 

desvios imprecisos, um redemoinho agitado ou um emaranhado talvez surgiriam 

enquanto imagens do tempo. 

Vários pensadores tentaram se desvencilhar de uma concepção homogênea, linear 

e quantitativa do tempo. Benjamin e Foucault traçaram caminhos que se 

aproximavam, entendendo-o não como uma continuidade ininterrupta, mas a partir 

de suas rupturas e descontinuidades. Deleuze, através das leituras de Bérgson, 

pensa o tempo pelo viés da multiplicidade com o olhar para as temporalidades 

emergentes. De uma forma ou de outra, estes, dentre alguns outros autores, 

procuram compreender as práticas heterogêneas do tempo, seus pontos de parada, 

suas fissuras, os processos de temporalização diversos, desvios múltiplos, as 

flutuações. Seja nas experiências estéticas ou nas estratégias de sobrevivência que 
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surgem das mais diversas formas, nos movimentos coletivos ou nas micro-

resistências, temporalidades emergentes não param de desafiar uma cronologia 

imposta.        

E no entanto, retornando uma vez mais à narrativa de Norris, ao elucidar um tipo de 

produção que prioriza a experiência espacial através de inúmeros exemplos no 

campo da arte, tanto contemporâneos quanto de outras épocas, o autor acaba por 

ʻinventar uma históriaʼ que irrompe um questionamento: que espaços são esses 

capazes de aglutinar o tempo no lugar das imagens? Espaços que implicam uma 

temporalidade na experiência e não uma anulação do tempo no instante de seu 

reconhecimento enquanto imagem ou objeto? O tensionamento que faz entre 

diferentes formas de percepção, a lembrar a experiência espacial e identificação de 

objetos independentes, parece ainda mais pertinente se fôssemos pensar sobre o 

regime temporal que engendra nossas vidas, se fôssemos pensar sobre o tempo 

contemporâneo.  

Em meio a tais questionamentos, seus argumentos ecoam quando nos colocamos 

frente a uma realidade onde a produção de imagens para o reconhecimento é 

incessante, imagens criadas como representação, pensadas como simulacros e 

descoladas do corpo. E se formos adentrar às questões urbanas, suas indagações 

se fazem ainda instigantes: não estaríamos criando cidades cheias de imagens para 

o reconhecimento? Espacialidades que parecem um agrupamento de objetos e aos 

poucos vão se enfraquecendo enquanto lugar das experiências? O que ele parece 

defender é uma relação onde o espaço apareça condicionado ao tempo, o espaço 

temporalizado, e não sobre um tempo espacializado ou mesmo a própria ausência 

do tempo, o instante29.   

Se as articulações feitas por Norris ainda não parecem claras, talvez Deleuze ajude 

a compreendê-las de uma forma mais complexa e na base dos contra-sensos, não 

mais sustentadas pelo pensamento homogêneo sobre o tempo onde impera a super 

valorização do presente. Na esteira do pensamento de Bérgson, Deleuze rompe de 

saída com algumas colocações de Norris, e de certa maneira recoloca a questão. A 
                                                
29 Ana Clara Torres Ribeiro em um Seminário de Articulação organizado pelo Laboratório Urbano 
[PPGAU – UFBA, 2009], levantou a questão: “O que podemos juntar no tempo e separar no espaço?” E 
arriscou: “O contemporâneo junta, o conterrâneo separa”. É a potência do tempo sobre a relevância do 
espaço. Paola Jacques ao investigar a obra de Helio Oiticica no livro Estética da Ginga [2003], elucida 
a incessante tentativa do pensamento científico em criar modelos espacializantes a partir de 
temporalidades, e claro, sua repercussão no pensamento sobre a arquitetura que insiste na 
espacialização do tempo. Cita um trecho de um escrito do artista: “A perseguição das formas é apenas 
uma perseguição do tempo, mas se não há formas estáveis, não há mesmo formas”.  Se o tempo não 
foi congelado, as formas se transformam e não serão tão facilmente identificadas.  
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distinção não estaria mais entre dois mundos, um sensível e outro inteligível, o da 

experiência e outro do reconhecimento, mas somente na distinção de dois sentidos 

de um movimento do mesmo mundo. 

Um deles é tal que seu movimento tende a se congelar em seu produto, no resultado 

que o interrompe; o outro sentido é o que retrocede, que reencontra no produto o 

movimento do qual ele resulta (...). O segundo só pode ser encontrado sob o primeiro, e 

é sempre assim que ele é. (...) A cada instante, o movimento já não é, mas isso porque, 

precisamente, ele não se compõe de instantes, porque os instantes são apenas as suas 

paradas reais ou virtuais, seu produto e a sombra de seu produto. O ser não se compõe 

de presentes (...) não é o presente que é e o passado que não é mais, mas o presente é 

útil, o ser é o passado, o ser era – veremos que essa tese funda o imprevisível e o 

contingente, ao invés de suprimi-los (...). [DELEUZE, 1999: p. 127/128] 

Em Bérgson o tempo não é uma sucessão de instantes, mas justamente a 

coexistência dos dois tempos numa mesma duração, passado e presente não um 

depois do outro, mas um sob o outro. “O presente e o passado, como 

contemporâneos um do outro, e formando um mesmo mundo” [DELEUZE, 1999: p. 

128]. Bérgson desloca as concepções ordinárias: o presente é aquele que age e que 

é útil, é também o que passa, ele “era”, não se coloca enquanto uma temporalidade 

contínua. Para que um novo presente advenha é preciso que ele passe, ou seja, que 

seja passado ao mesmo tempo que presente. E é justamente dessa forma que o 

passado se constitui, o passado coexiste com o presente do qual ele é passado. 

“Há, portanto, um ʻpassado em geralʼ, que não é o passado particular de tal ou qual 

presente, mas que é como que um elemento ontológico, um passado eterno e desde 

sempre, condição para a ʻpassagemʼ de todo presente particular. É o passado em geral 

que torna possível todos os passados.” [DELEUZE, 1999: p. 43].  

A duração, diferentemente de como colocava Norris, não está condicionada a um 

presente tido como um tempo real, mas ela é tão-somente a própria coexistência, 

onde o passado e presente, em diferentes graus de contração ou distenção, 

coexistem virtualmente. Segundo Deleuze, o presente é o grau mais contraído do 

passado. A saber, a duração é entendida como virtualidade. Virtualidade esta que se 

realiza de maneiras diferentes onde cada ser define seu modo de durar, em graus 

diferenciados de tensão na duração. Mais profundamente, o ʻpassado em geralʼ é 

aquele que sobrevive em si na duração, e é nele que nos colocamos “de súbito para 

lembrar”, ele é o virtual. Dito de outro modo, realizar, atualizar é o modo de 

diferenciação do ser, o ato de tornar atual parte de um todo, não no mesmo lugar e a 

mesma coisa, e por essa razão realizar é também inventar, cada um a seu modo. 
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Não cabe à este entendimento do tempo, uma distinção entre um mundo sensível e 

outro inteligível, mas a diferenciação para que um movimento se configure em 

determinado produto (atual ou real) e não em outro. O movimento assim como a 

duração, não é atual.  

Lembrar, portanto, é colocar-se no passado em geral, é um salto no virtual, em 

algum nível desse passado. As lembranças não são representações do que já foi, e 

tampouco se armazenam em algum lugar, não se pode pensar que elas se 

acumulam no cérebro por exemplo. Elas se conservam apenas na duração, a 

lembrança opera no campo da subjetividade e não como um dado objetivo. Logo, a 

memória, assim como a pensa Deleuze, é a própria duração, nunca uma regressão 

do presente ao passado, e sim o prolongamento do passado no presente 

[DELEUZE, 1999: p. 134]. Essa memória ontológica conserva as ʻlembranças purasʼ 

que somente se atualizam a partir de uma percepção que opera no presente, a partir 

de uma invocação, uma necessidade do estado presente. E aí mais uma ruptura, 

não vamos de um presente ao passado, da percepção à lembrança, mas do 

passado ao presente, da lembrança à percepção. Então cabe a pergunta, como vai 

esse puro virtual se atualizar?    

“Um apelo parte do presente, de acordo com exigências ou necessidades da situação 

presente. Damos o ʻsaltoʼ: instalamo-nos não só no elemento do passado em geral, mas 

em tal ou qual região, isto é, em tal ou qual nível, que, em uma espécie de 

Reminiscência, supomos corresponder às nossas necessidades atuais. Cada nível, com 

efeito, compreende a totalidade do nosso passado, mas em um estado mais ou menos 

contraído(...) Pode ocorrer que eu fracasse: buscando uma lembrança, instalo-me em 

um nível muito contraído, muito estreito ou, ao contrário, muito amplo e dilatado para 

ela. Terei de refazer tudo para encontrar o justo salto. [DELEUZE, 1999: p. 48, grifo 

nosso].    

Quando uma lembrança deixa de ser inativa, virtual, e isso ocorre a partir de uma 

demanda do presente, ela se torna uma imagem-lembrança. As lembranças são 

como flutuações que mergulham, e do virtual passam ao atual, ou seja, se realizam, 

incorporam. Assim as imagens-lembranças se tornam algo do presente, já que se 

adaptam às suas exigências. Pensar as imagens como pertencente ao presente é 

onde a narrativa de Norris e a conceituação de Deleuze confluem, a imagem como 

uma consciência do tempo presente, uma interpretação que responde à percepção 

que a requisitou. Todavia, é sobre a memória que divergem, Deleuze não a entende 

como o lugar para onde se volta, nem que à ela seja atribuído o papel de 
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esquematizar lembranças. Ao contrário, Norris suprime da memória qualquer 

experiência que não a do reconhecimento imediato, da compreensibilidade, da 

percepção da imagem: a experiência que “não se localizando nem em uma memória 

clara, nem em um lugar literal, ela existe para nós na extensão temporal exigida para 

que a vejamos” [NORRIS, 2006: p. 410] E onde se sustentaria então essa 

experiência senão na memória, na virtualidade? Seguramente não no presente, 

afinal esse passa. Não seria então esta duração, justamente o sobressalto na 

memória ontológica? Não seria o salto necessário para instalar-se no virtual?  

Pensar sobre o justo salto deflagra uma série de inquietações; se o modo como 

duramos é o que diferencia um ser do outro, se os caminhos da atualização para tal 

ou qual lembranças não são traçados, não se pode pensar numa previsibilidade e na 

uniformidade na criação das imagens-lembrança, elas se diferenciam de um ser 

para outro. Exigências do presente podem se aproximar circunstancialmente, porém 

a realização da lembrança nunca será a mesma de um ser para outro, e tampouco 

se repetirá, portanto não se pode pensar as imagens-lembranças como algo dado, 

suas realizações são imprevisíveis.  

Que tudo não está dado eis a realidade do tempo. Mas o que significa tal realidade? Ao 

mesmo tempo, que o dado supõe um movimento que o inventa ou cria, e que esse 

movimento não deve ser concebido à imagem do dado. O que Bergson critica na idéia 

de possível é que esta nos apresenta um simples decalque do produto, decalque em 

seguida projetado sobre o movimento de produção, a invenção. Mas o virtual não é a 

mesma coisa que o possível: a realidade do tempo é finalmente a afirmação de uma 

virtualidade que se realiza, e para qual realizar-se é inventar. [DELEUZE, 1999: p. 137]. 

Quando pensamos o tempo não mais como uma constelação de possíveis que se 

desenrolam, passamos a suspeitar ainda mais das tentativas de criação de imagens 

estáticas, dos decalques, ou como coloca Norris de objetos independentes que 

descartam a experiência temporal. Essa noção do tempo faz indagar sobre as 

demandas do presente, e também sobre o justo salto na criação de algumas 

imagens-lembrança, estas são produto de que necessidade? Mas principalmente: se 

sabemos da multiplicidade de imagens-lembrança por traz de uma que tenta se 

impor como única e estática, como nos colocamos à altura perceber as diferentes 

criações e invenções? Como nos colocamos à altura do acontecimento?  
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[2.2] ENTRE OS ANJOS BARROCOS E OS RITUAIS ANTROPOFÁGICOS 

INTERMEZZO [c].: para o turista  

Quase que em fila entram no Pelourinho pela Praça da Sé, ocupando 
apenas um lado da calçada. Um dos guias turísticos filma o trajeto gritando 

‘ó pai ó’, anunciando a experiência do clichê cinematográfico a qual 
estavam prestes a viver. Com uma bandana branca e amarela que 

colocava pra trás seus organizados dreads, vestiu-se de Roque, o 
protagonista, para compor a cena que iria ser rodada naquele momento. 

De ponto em ponto vão parando para as fotografias, os frames que vão 
compor o filme a ser entregue no fim da viagem, um mini-documentário de 

20 minutos. Ora abraçam as legítimas baianas suntuosas que ali posam 
para fotografias com suas roupas cheias de volumes, brilhos e colares, e 

que nem de longe trazem o suor e o cheiro do dendê de quem bate a 
massa de feijão e frita o acarajé. Ora vestem as máscaras de baiana ou de 

capoeristas por trás de um corpo de papelão e posam aos pés de Zumbi 
dos Palmares. Seguem numa certa velocidade como quem desvia do 

tumulto causado pelos encontros com vendedores de cordões que dão de 
presente fitinhas do Bonfim, desviam dos sacizeiros, vendedores de águas 

ou dos olhares dos que ocupam a praça, as prostitutas, moradores, 
comerciantes, todos curiosos com o alvoroço. “Mas esse povo gosta da 

Bahia”, exclama a moça que passa do outro lado da calçada. E de ponto 

em ponto seguem os anúncios: “venha ser uma baianinha, a própria 
baianinha, 2 por 3”. 

Ao atravessar a Praça da Sé e chegarem ao Terreiro de Jesus adentram 

logo a Catedral Basílica de Salvador da Bahia. Todos se acalmam e 
sentam para ouvir a descrição daquela obra arquitetônica sagrada e 

quase intocável... “predomina aqui na Catedral, o barroco, mas temos o 
maneirismo, temos também o rococó... a parte física, o caixote foi 

construído em 15 anos, de1657 a 1662. As pedras vieram de Portugal, 
cortadas e numeradas em laço de navios. Já a parte decorativa durou 100 
anos para ser construída. A pessoa  mais importante em termos de história 

e autoridade foi o sobrinho do governador que na época da capitania 
ajudou muito o trabalho dos jesuítas na Bahia com a seguinte vocatriz: ele 
fez com que os índios fossem liberados para ordem de exploração da terra. 

Eram temidos, os índios, pelos europeus... na época aqui, os índios da 
Bahia, os tupinambás, praticavam a antropofagia, eram índios que comiam 

carne humana. Então os jesuítas fizeram um feito ímpar, por educá-los a 
não praticar, não só o ato de comer carne humana, mas também as  

bruxarias, que eram as tradições daqueles que aqui já estavam. Então, 
naquela época que os portugueses vieram ao Brasil, no século 17, era 
importante que práticas como essas fossem realmente banidas, uma 
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prática de comer carne humana, de bruxaria, de feitiçaria... Eu gosto de 
começar contando isso, porque aqui contem toda a história através das 
artes plásticas, aqui na parte interna tem toda a evolução do barroco, 

primeira parte, segunda parte, terceira parte (....) O teto é de 1696 a 1700, 
é todo de madeira forrado a ouro, é um trabalho de banhamento. O 

problema são os curiosos que não tem respeito à arte, acabam 
arrancando o trabalho. Para que as outras gerações também conheçam, 
precisamos cuidar, por isso recomendo tirar fotos sem flash... Então nós 

temos três altares, são três séculos e meio de evolução na arquitetura. O 
primeiro, o renascimento do barroco, que tem como característica principal 
o frontão que lembra os castelos grego-romanos com as colunas coríntias. 

Noventa anos depois surge o barroco português que é o exagero e a 
ostentação da arte, que apesar de bastante rebuscado, é simétrico, e só 
ele possui as figuras mitomórficas que são os anjos barrocos e isomórfica, 

as folhas, as frutas, e a uva que é o símbolo do sangue de Jesus. E o 
terceiro a transição do renascimento para barroco, que é chamado de 
maneirismo, altar atribuído a São José. No teto temos as imagens dos 

evangelistas representadas, no touro, no leão, no anjo e na águia... Na 
Grécia Antiga essas figuras têm muita relação com o apocalipse. É isso, 

tirem fotos sem flash, por favor, vamos pessoal, 3 minutos para as fotos... E 
vamos ver a sacristia e o museu antes de seguir para Igreja de São 

Francisco.”30 O guia então seguiu conduzindo apressadamente os turistas 

atordoados com as informações. 

Acumular imagens-lembranças ou tentar fixá-las são tentativas de compilação que 

se fazem necessárias na construção de uma memória coletiva, própria mesmo dos 

processos de subjetivação que operam saberes e poderes hegemônicos. É na 

esfera macropolítica, que os contornos da realidade pela qual nos guiamos são 

configurados, uma memória coletiva que pressupõe memórias sociais e de grupos, 

assim como necessita de lugares de memória onde objetos independentes se fazem 

fundamentais ao acesso rápido do sujeito ao regime das representações vigentes. 

São discursos enunciativos que codificam e sobrecodificam, adicionam e 

aperfeiçoam enunciados existentes, a fim de gerenciar essa memória coletiva em 

nome da suposta estabilidade de uma imagem de mundo.  

O discurso do guia turístico retorna às origens do Brasil, origem esta localizada onde 

começa a civilidade do povo, isto é, quando chegam os heróicos portugueses para 

banir as barbáries cometidas pelos povos que aqui já estavam e de outros que 

chegavam. Seguramente historiadores, etnógrafos, antropólogos, militantes dos 

direitos de grupos minoritários se esforçam constantemente para modificar este 
                                                
30 A narrativa é a transcrição do discurso de um guia turístico que acompanhava um grupo de cerca de 
trinta pessoas pelo Pelourinho.  
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saber que ainda teima em se reproduzir naturalmente enquanto a grande história do 

país. Por outro lado, é certo que constroem outros discursos que são também 

incorporados àqueles já codificados a fim de ampliar o leque de imagens disponíveis 

ao reconhecimento imediato.  

Pensar sobre os discursos para além do questionamento sobre a história que se 

tenta consolidar enquanto um saber estratificado faz indagar sobre a maneira como 

reconstroem uma certa aura das obras arquitetônicas e dos objetos independentes, 

através de uma experiência quase sagrada que só vale se vivida no jogo de cena, ou 

neste caso, num jogo de memória. Percorrer os caminhos uma vez percorridos, 

sentir através de encenações ou de espetáculos o que era possível sentir outrora, 

ouvir sons de outros tempos, uma busca pela experiência sem nenhum 

distanciamento, a busca por uma experiência atemporal.  

Em uma aguardada exposição no ano de 2009, onde obras do renomado escultor 

Rodin ocuparam as salas do Museu que leva seu nome31, uma suposta réplica de 

seu ateliê foi montada em uma das salas que ficava no fim percurso expositivo. Um 

manequim de plástico representava um dos virtuosos corpos contorcidos que o 

inspiravam, chapéu, guarda-chuva, quadros nas paredes, a poeira de gesso pelo 

chão. Minúcias que compunham a cena para que os visitantes fruíssem de uma 

experiência estética e sentissem ali no presente, em tempo real, a atmosfera em que 

o escultor produzia. Como se tal cenário tornasse visível, através das formas e de 

objetos, a invisibilidade das forças que impulsionavam o processo de criação do 

artista. 

O cenário é construído para ilustrar e não para dar espaço à criação, aí uma imagem 

dada comprime o tempo da imaginação. Tanto o percurso expositivo quanto a visita 

guiada são experiências da ordem da instantaneidade, nove minutos e meio foram 

necessários para que os turistas percorressem o salão principal da Catedral e se 

direcionassem à sacristia e ao museu dando continuidade às cenas que seguiriam. 

A proliferação de imagens tão cara à temporalidade contemporânea, ao mesmo 

tempo em que implica uma assimilação imediata, gera a angústia pela não absorção 

da totalidade de inúmeras imagens simbólicas disponíveis. Se estas imagens, e 

sempre mais, são representações que constroem a memória coletiva e individual, 

deflagram na iminência do esquecimento, a ansiedade do recordar através dos 

                                                
31 O museu causa muitos rebuliços, muitos se questionam porque a Bahia tem um Museu Rodin. Em 
jornais, revistas, blogs, foi durante um tempo motivo de debate.  
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incontáveis bites para o armazenamento: são “três minutos para as fotografias”. 

Dentro da perspectiva de um dever de não esquecer, uma certa objetivação racional 

da memória individual e coletiva se impõe. 

Tentar tornar presente o que já foi por uma vontade de rememoração movida muitas 

vezes por interesses políticos, econômicos e também culturais, é tarefa impossível. 

Afinal o presente passa, ele foi. Ainda é mais difícil quando se trata de tentar atingir 

a completude dos fatos ignorando os distúrbios dos processos de atualização. Tal 

rememoração que se impõe como uma simultaneidade temporal, não considera os 

ajustes das imagens-lembrança às necessidades do presente, suas acomodações 

ou suas deformações. Uma atualização, quando intencionada ou direcionada, 

descarta os riscos e as possíveis desventuras que justo salto na memória ontológica 

implica, e assim descarta o que há de acidental. A imprevisibilidade do atualizar 

então dá lugar à aparência. Uma vez mais a pergunta: quais imagens são as 

candidatas a se tornarem atemporais? Quais são as escolhidas para representarem 

o passado no presente? 

De certo as escolhas não são arbitrárias, configuram um campo de disputa de 

inúmeros poderes que atuam na escolha de tal ou qual imagem. Na descrença de 

um futuro preciso, ao passado cabe a função de “iluminar” o presente [JEUDY, 

2003]. Sendo assim, os enquadramentos simbólicos sobre o passado devem 

amenizar as tensões de um presente desencantado que ameaça o sentido de 

continuidade das sociedades e diretamente interferem nos arranjos políticos e 

econômicos vigentes. Eleitas são as imagens simbólicas mais fortes para cada 

configuração espaço-temporal, seja na gestão de memórias coletivas, seja para 

sustentar nacionalismos, ou na criação de identidades comercializáveis. A escolha 

ocorre pela eficiência na assimilação dessas imagens, se imediata, melhor. Tal 

enquadramento simbólico garante uma transmissão de sentido previamente 

elaborado que assegure a representação das culturas e das sociedades, e por isso 

elegem lugares, objetos e monumentos, ou discursos capazes de garantir tal 

inteligibilidade.  

“Alfabetização visual”, assim se referiu o historiador ao programa de Educação 

Patrimonial elaborado pelo IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da 

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia - em uma visita guiada à Igreja do Rosário 

dos Pretos. “Da mesma forma que nos alfabetizamos para ler as letras, nós também 

nos alfabetizamos para ler a morfologia da cidade, nós só enxergamos o que 
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vemos”. A didatização da apreensão desejada é a tentativa de perpetuar um sentido 

instaurado entre o passado e o presente que consolida um regime de 

representações na qual as pessoas depois de assimilá-las possam se reconhecer 

nelas. Governar tal transmissão de sentido é ultrajar um modo de construção da 

subjetividade coletiva, e ai sempre, numa escala macropolítica. Criam-se símbolos 

para eternidade, guardando do passado o que se tem como valor positivo no 

presente.   

A Casa das 7 Mortes, a Igreja do Pilar, o Palácio Rio Branco e a Igreja do Boqueirão 

são obras que fazem parte do programa idealizado sobre a premissa de 

“reconstrução da memória arquitetônica do Centro Antigo de Salvador”, além da 

Igreja do Rosário, como escrito no folheto de divulgação. São obras que receberam 

verbas do Ministério do Turismo e do Banco do Nordeste para sua restauração e 

posteriormente farão parte de um programa de maior amplitude turística, uma vez 

que a etapa atual comporta apenas pequenos grupos de interessados, arquitetos, 

guias, e poucos turistas.  

Sob um olhar mais atento, nuances que distinguem discursos, de certa forma 

permitem perceber o complexo jogo de poderes por traz de suas construções. 

Quando se retoma a fala do guia turístico na Catedral Basílica, com sua grande 

história sobre o heroísmo dos jesuítas, enxerga-se um discurso já ultrapassado 

sobre a soberania de um povo colonizador. E é curioso saber que essa obra 

apresentada ao público por tais verdades não está sendo cuidada pelo Estado: os 

trabalhos de conservação e restauro da Basílica dos homens brancos estão sob 

responsabilidade da Ong italiana CTS-str de Vicenza, pela Família Francesco Job e 

Frainner, pela Abitare Design e pela Fundação Maria Nóbrega – Londres/Recife. Por 

outro lado, para além da riqueza arquitetônica e da azulejaria portuguesa, também é 

curioso que obras como a Igreja do Rosário dos Pretos ou a Casa das Sete Mortes 

sejam as grandes atrações que seguem “a proposição de número 6 do Plano de 

Reabilitação do Centro Antigo de Salvador (CAS) que trata da ʻqualificação dos 

espaços culturais e monumentosʼ” [http://www.centroantigo.ba.gov.br].  

A igreja do Rosário foi construída por uma irmandade de negros no século XVII na 

baixada do Taboão, fora dos muros da antiga Salvador. A igreja é símbolo de 

resistência na cidade. Todas as terças-feiras é rezada a missa ao som dos 

atabaques e é de lá que parte a procissão no dia de Santa Bárbara todo 4 de 

dezembro, uma das principais festas do sincretismo religioso baiano que atrai 
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milhares de pessoas que se apinham pelos largos e pelas estreitas ruas do 

Pelourinho. Se hoje o discurso do Estado ancora-se no reconhecimento de 

diferenças sociais, religiosas ou culturais, bem como na afirmação de minorias e na 

mitificação de singularidades, e isto quer dizer que continuam a ensejar a 

autenticidade de uma baianidade, é esperado que obra de tamanho valor simbólico 

ocupe destaque no programa de qualificação de monumentos. A primeira 

intervenção na Igreja data da década de oitenta, quando se iniciam as etapas de 

ação do Programa Monumenta que sustentará a construção da imagem da cidade 

erigida sobre o ícone da africanização, justamente quando negros e moradores são 

expulsos do Pelourinho para a entrada dos investidores e comerciantes.  

Construção ultrajada de sentidos esvaziados, cria-se uma idéia de baianidade ao 

mesmo tempo em que se tenta retirar o que dela existia naquele local. O que se quer 

expor nas restaurações? Um retorno às origens? Seria esta a imagem mais 

significativa ou mais codificável? Porque se escolhe manter a cor verde no 

frontispício rococó do Rosário dos Pretos no lugar do vermelho que a sobrepôs 

inicialmente? Porque reconstruir por aproximações as pinturas no teto da igreja que 

ficaram encobertas por um azul durante tanto tempo? Talvez aqueles anjos 

devessem permanecer escondidos. Ignoram-se as transformações ao longo do 

tempo, as densidades que se sobrepõem e elege-se o que parece ser mais 

representativo. Na elaboração de tais imagens simbólicas, diferenças e 

singularidades são assimiladas para que possam ser facilmente reconhecidas. 

Como nos fala Jeudy, a lógica patrimonial opera sobre uma ordem especular, onde 

se absorvem tudo o que há de incomum para se criar uma equivalência geral, é o 

que chama de processo de reflexividade.   

A lógica patrimonial conduz, segundo uma tradição hegeliana, a se fazer uma apologia 

da reflexividade, isto é, da capacidade de uma sociedade, poder se olhar no espelho 

dela própria, para melhor se compreender e para melhor se gerir (...). Trata-se, aqui, de 

impor ao olhar, uma visão definida de territórios e lugares, uma visão que não é mais 

conduzida pela invisibilidade das coisas, por seu enigma. O ato de se colocar em 

exposição é um princípio de integração e de reprodução da cultura. É o contrário de 

uma aventura, pois o enquadramento do sentido está definido antes mesmo do expor 

[JEUDY, 2003: pg.76].   

Entre esse mapa de sentidos já incorporados e universos enigmáticos de forças, 

existe a tensão entre o que está visível, exposto e o invisível, que coexiste, entre as 

formas construídas e as forças que pedem passagem. O guia-historiador que 
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conduz o programa de Educação Patrimonial propõe um exercício que acredita 

interessante: caminhar no dia de domingo pela Rua Carlos Gomes ou pela Avenida 

Sete olhando para cima, já que na altura dos olhos se tem a confusão das lojas e de 

seus anúncios e nos dias de semana pessoas se amontoam ocupando ruas e 

calçadas. “Quando se caminha olhando pra cima você tem uma perspectiva muito 

mais limpa das coisas, você consegue enxergar a arquitetura, o gradil do século XIX, 

os vitrais que estão jogando fora, os duomos dos mosteiros”32. São as formas 

construídas destituídas dos corpos que as ocupam que parecem interessar, quando 

na verdade o tumulto, a indiscernibilidade que impossibilita classificações, a 

codificação irresolúvel das experiências em temporalidades diversas, colocam em 

crise referências estáticas. Alfabetizar é disciplinar, como disse Jeudy, é eliminar a 

aventura, criar representações estáveis ao submeter esse invisível a uma 

configuração da realidade tida como absoluta, bem como a uma certa integridade 

identitária.  

Será que o que precisa ser assimilado no espelho para escapar do perigo de 

esquecimento-desaparecimento são realmente os gradis do séc. XIX ou a vida 

urbana efervescente que povoa as ruas? É um jogo de visibilidade, uma disputa 

entre o que está sendo exposto e que quer ser visto. No caso da Avenida Sete ou da 

Rua Carlos Gomes, é a vida pulsante da experiência urbana que se sobrepõe à 

estaticidade das formas construídas, mesmo porque até elas, se não cuidadas ou 

restauradas, não se sustentam como imagem virtuosa do passado.  

Numa esquina específica, na entrada do trecho mais movimentado da Avenida Sete 

e bem próximo de onde essas agitadas vias se encontram, um casario antigo em 

ruínas destoa da paisagem ávida e conflituosa de seu entorno. As casas que o 

rodeiam, ocupadas por lojas populares, também datam do período colonial e estão 

sob proteção do Patrimônio Histórico e Cultural, no entanto estão longe de 

constituírem um conjunto uniforme e enrijecido como um exemplar de tal arquitetura. 

São reminiscências impregnadas pela ação do tempo que borram os limites da 

demarcação precisa que julga o que tem ou não valor histórico e cultural. 

Emaranhado a eles, prédios modernistas fazem coexistir diferentes universos 

temporais, em sua maioria hotéis 24 horas e residências cujos andares térreos são 

ocupados pelos mais variados tipos de comércio que lotam as calçadas. A Galeria 

Plaza e o Bar O Colon que conserva o longo balcão e as bebidas expostas nas 
                                                
32 O guia-historiador foi quem conduziu a visita à Igreja Rosário dos Pretos, atividade do programa de 
Educação Patrimonial elaborado pelo IPAC. 
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paredes espelhadas como há sessenta e dois anos atrás, inscrevem ali um período 

de modernização mais recente, a cidade moderna, e mesmo ela já começa a entrar 

nas categorias patrimoniais. Do outro lado da rua, o Forte São Pedro irrompe a 

paisagem entremeada, a imagem do monumento de arquitetura militar se fixa na sua 

solidez e vigília. As calçadas desse lado da rua são esvaziadas, a hostilidade do seu 

caminho é atropelada pelo intenso fluxo de passagens do cruzamento em que está. 

Em meio a tal paisagem deturpada que nem de longe se aproxima de uma forma 

perfeita ou absoluta, o casario em ruínas deflagra um deslocamento temporal: não 

acompanha o ritmo incessante da vida urbana e tampouco se paralisa numa forma 

congelada. As aberturas do térreo foram cimentadas para evitar invasões enquanto 

o restante do prédio se esvaece aos poucos. A superfície ali criada é inscrita por 

acontecimentos, num certo momento foi ocupada por um grafite do artista Limpo 

com um desenho de seus bonecos que mais parecem flutuar, como num sobrevôo 

se espalham pela cidade. Um curioso mapa é criado a partir de jorrões de tinta azul, 

branca, vermelha e amarela dando forma aos bonecos que levam sempre à mão 

uma flor. O grafiteiro33 elege estrategicamente lugares de grande visibilidade, 

cruzamentos, pontos turísticos, postes, becos, e diz preferir as ruínas pois ali seus 

desenhos têm a possibilidade de durar mais, já que não são cuidados. Uma conduta 

é comum aos grafiteiros: muros ocupados são territórios que dificilmente se 

sobrepõe, não se pinta sobre outro grafite, existe ai um certo respeito. Não por outro 

grafite o boneco do Limpo deixou de estampar a superfície dessa ruína, ao chegar 

novembro o movimento de consciência negra ocupou a cidade com cartazes da 

programação do dia 20, anunciando caminhadas e o encontro com o presidente. Na 

disputa ferrenha por visibilidade, territórios se sobrepõem deixando de coexistir, a 

conduta respeitosa se desfaz e a imagem simbólica que em tal momento se fez mais 

forte é a que prevalece. Algum tempo depois a superfície cimentícia foi coberta com 

um tapume de madeira que ocupou parte da calçada. A cor rosa tingiu a madeira e 

se manteve assim, apenas rosa, por uns dias. Mais uma vez Limpo inscreveu sobre 

a madeira a imagem que o identifica, e ali seu boneco sobre o fundo rosa 

permaneceu até se esvaecer por completo junto com a madeira que apodrecia por 

                                                
33 São raros os momentos em que se pode presenciar a ação dos grafiteiros nas ruas. Vemos em seus 
desenhos, a configuração de uma imagem. Mas a ação em si, enquanto feitura,  é de extrema potência. 
É fascinante a capacidade que têm de transformar, enquanto duração, o espaço onde atuam. Uma 
simples parede mostra sua porosidade e sua textura. Os que estão de passagem tomam um outro 
tempo para si, muitas vezes pausam. Surge uma outra temporalidade. O movimento de seus corpos 
atrás de traços, nos apoios que criam, nas fissuras que descobrem nos muros e paredes, são capazes  
de contaminar os corpos mais passivos. 
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não agüentar as chuvas do período que seguiu. Hoje, nesse cruzamento e sobre os 

restos de madeira, banners com fotografias e números de candidatos eleitorais 

estampam a fachada e avançam ainda mais sobre a calçada. E com olhar mais 

atento, se vê ao fundo a superfície cimentícia com a inscrição de outro grafite, não 

mais um boneco do Limpo. São acontecimentos que emergem enquanto imagens, 

outros tantos que permanecem invisíveis enquanto o casario deixa o tempo passar e 

se inscrever desapressadamente. 

As ruínas da cidade dão abertura a esse jogo de imagens não fixas, subordinadas à 

ação do tempo flutuante, não encadeado. Mesmo no universo da representação que 

teima pela estabilidade, o jogo do visível e do invisível impede a completude 

idealizada. Acontecimentos como estilhaços, produzem imagens que incorporam o 

tempo, e deixam de ser apenas representação da cidade, mas se tornam cidade. O 

corpo rompe com a paisagem vista à distância e faz o imprevisível e a imaginação 

se fundirem aos códigos simbólicos. Em meio a tal universo de representações que 

dificilmente saem de si mesmas pela insistência em um passado congelado, seria 

possível pensar então em imagens que emergem como efeito de saturação dessa 

insistência? 

Pensar em congelar imagens é pensar em torná-las fixas, íntegras e unificadas, 

tentativa imprescindível para dar coerência ao sentido instaurado. Preserva-se uma 

construção de passado ou de memória individual e coletiva em nome de um valor de 

identidade, identidade de raças, de nações, de culturas ou identidade de lugares. 

Nos discursos oficiais, econômicos, culturais (incluindo o acadêmico, o de 

organizações e o partidário) o uso exaustivo do termo revela a iminência do próprio 

desaparecimento onde se busca encontrar em imagens simbólicas e objetos 

independentes, ou seja, na aparência e na forma, espelhos para o reconhecimento 

do mesmo que sejam capazes de assegurar sua perpetuação.  

No senso comum, cristalizar é permanecer em determinado estado ou converter-se 

de modo definido em algo por meio de atualizações esvaziadas de sentido. No 

entanto seria de certa insolência pensar em uma completa assimilação às ordens 

dominantes. Nos enredos dos jogos de cena, incontáveis são os falsos ajustes e os 

variados disfarces que surgem como possíveis rupturas às investidas de 

congelamento das representações vigentes, são as armadilhas de sua assimilação. 

As atualizações são imprevisíveis, territorialidades provisórias e instáveis se 

configuram, outras se desterritorializam, e são capazes de saturar as imagens 
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estáveis da ordem especular imposta que quer afirmar uma dissimulada coesão da 

vida urbana. Os múltiplos universos possíveis em tais jogos fazem das máscaras 

uma maneira de se governar com autonomia ou como afirma Ribeiro, possibilita 

súbitas inversões de sentido, desvios e rearranjos de referências codificadas.   

Nesses jogos sociais, que incluem as lutas por capital simbólico, estão implicados: a 

fala e o gesto, a acomodação e a insubordinação, a manipulação de classificações 

sociais e a ação que se desenvolve nas fronteiras entre o visível e o invisível. Também 

aí se encontram passagens entre diferentes ambientes, onde são procuradas, e 

eventualmente alcançadas, trocas intersubjetivas. [RIBEIRO, 2010: p. 31] 

Qual máscara vestir para entrar em cena nesse jogo de visibilidade? Se no lugar das 

máscaras de baiana na Praça da Sé, estivessem máscaras de saciʼs, qual delas o 

turista preferiria sair na foto? Em 2009, um coletivo de arte ocupou na Rua das 

Laranjeiras uma casa cedida pelo IPAC. Esperava-se que o Grupo de Interferência 

Ambiental [GIA] promovesse ações que pudessem atrair usuários “diferenciados” ao 

Pelourinho. Os sambas de quinta-feira sempre cheio de artistas e acadêmicos, 

respondiam às expectativas da instituição, mas por outro lado davam abertura às 

trocas não programadas, já que naquela roda de samba entrava quem quisesse, os 

que perambulam pelas ruas, os turistas desavisados e os que trabalhavam em lojas 

e restaurantes. Uma outra ação do grupo foi colocar em frente aos corpos de 

papelão de baianas e de seus tabuleiros, máscaras de sacis que poderiam ser 

interpretadas apenas como mais um folclore, ao menos para aqueles que conhecem 

um pouco das narrativas infantis brasileiras. Porém, quando se sabe que os 

sacizeiros são os que moribundam pelas ruas subjacentes do centro, fora dos 

holofotes das instituições e dos poderes econômicos, surge a dúvida: será que essa 

imagem serviria como referência à ordem especular? Seria ela uma fotografia a se 

guardar no álbum? A teatralização nas máscaras de papelão de tal condição, faz 

entrar em cena personagens cujo esforço é restringi-los aos bastidores, às ruas 

secundárias de poucas passagens que permanecem na penumbra por não estarem 

no campo de alcance da iluminação cênica. 

Territorialidades instáveis são criadas em configurações espaço-temporais 

provisórias. Quaisquer que possam ser as estratégias de ficção acionadas para 

fruição da complexidade imanente à vida urbana, coexistem com os sistemas de 

representação vigente. Vestir-se baiana, entregar fitinhas do Bonfim, tornar-se guia 

turístico, montar bancas de tererês ou ser artista nas calçadas, inúmeras são as 

táticas ficcionais que surgem não apenas para vivência de um personagem, os 
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papéis criados e recriados são circunstanciais, se fazem úteis de acordo com a 

necessidade de entrar ou sair de cena.    

O tempo quando incorporado às imagens, as fazem deixar de serem apenas 

representações esvaziadas de passado, mesmo que numa disputa por visibilidade. 

Seja pela imprevisibilidade das atualizações, os disfarces desestabilizam a 

integridade das referências do que é escolhido como reflexo no espelho, na imagem 

que se quer cristalizar. E a esse respeito é crucial elucidar a abertura que Deleuze 

dá à compreensão do ato de cristalizar para além da imagem fixa, congelada. 

Segundo o filósofo “a perfeição cristalina não deixa subsistir nenhum fora: não há 

nada fora do espelho ou do cenário, apenas um avesso onde passam as 

personagens, que desaparecem ou morrem, abandonadas pela vida que se reinjeta 

no cenário” [DELEUZE, 2007: p. 104]. 

A cristalização então não se limita à seleção de tal ou qual imagem, não produz uma 

imagem pura ou translúcida. Assim como a atualização, são relações entre o virtual 

e o atual que constituem circuitos impossíveis de serem governados. A atualização 

estabelece uma relação de singularidade do virtual com o atual, tornando-os 

inassinaláveis, e isso ocorre pelo justo salto na constituição da imagem-lembrança. 

Todavia, na cristalização o circuito é íntimo, mínimo, é uma individuação, o atual e o 

virtual se permutam, por trocas assimétricas e se tornam indiscerníveis, como um 

duplo [Deleuze, 1998: p.178]. Deleuze cria o conceito da imagem-cristal no estudo 

sobre o cinema, para olhar as trocas entre os personagens e os universos que 

criam, entre o objeto real e as imagens virtuais, onde tal objeto real encontra no 

espelho, como reflexo, o virtual e esse por sua vez envolve e reflete o real. A 

estrutura cristalina mais facilmente compreensível é justamente o espelho. 

Há formação de uma imagem bifacial, atual e virtual. É como se uma imagem especular, 

uma foto, um cartão-postal se animassem, ganhassem independência e passagem para 

o atual, com o risco de a imagem atual voltar ao espelho, retomar lugar no cartão-postal 

ou na foto, segundo um duplo movimento de libertação e captura. (...) A imagem 

especular é virtual em relação à personagem atual que o espelho capta, mas é atual no 

espelho que nada mais deixa ao personagem além de uma mera virtualidade 

[DELEUZE, 2007: p. 88/89]. 

Pensar nessa imagem-cristal dupla, atual e virtual, recoloca a questão. Se a imagem 

especular, criada pelos meios imagéticos e imaginativos usados no exercício do 

poder é também atual, e isso se pode confirmar pela insistência nos enredos 

forjados, de maquiagens e aparências que muitas vezes são assimilados, não se 
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pode deixar de dizer que ela coexiste com o atual onde acontecimentos não 

esperados, táticas ficcionais e máscaras ocasionais intervêm em diferentes 

conexões na tessitura da experiência urbana, ou seja, a imagem-cristal não 

estabelece uma sincronia espacial, política, cultural e econômica com a 

racionalidade dominante, ela incorpora também a habilidade do gesto e da fala, do 

que não é soberano, do está na penumbra, à margem. As encenações ou o 

espetáculo, das ações dominantes ou como táticas, são virtualidades ora tornadas 

atuais como imagens da cidade, objetivadas, ao mesmo tempo em que a própria 

cidade é a pura virtualidade.  

Distintos, mas indiscerníveis, assim são o atual e o virtual, que não param de se trocar. 

Quando a imagem virtual se torna atual, então é visível e límpida, como num espelho ou 

na solidez de um cristal terminado. Mas a imagem atual também se torna virtual, por 

seu lado, remetida a outra parte, invisível, opaca e tenebrosa, como um cristal que mal 

foi retirado da terra [DELEUZE, 2007: p. 90].               

Sendo assim, a cidade de passagens nebulosas é campo de trocas assimétricas e 

desiguais. O espetáculo que surge como vetor de (auto) valorização tanto quanto a 

espetacularização promovida pela ordem dominante atuam na cidade a ponto de 

tornar indiscernível sua face límpida e opaca, objetiva e subjetiva [DELEUZE, 2007]. 

Seja como for, aos gestos e imagens sedimentados, esgotados, novos 

procedimentos surgem para inverter sentidos, como dispositivos de resistência, 

como novas maneiras de agregar, de se tornar visível mesmo assumindo clichês 

esvaziados, são práticas teimosas e astuciosas. “Aquilo que se chama ʻvulgarizaçãoʼ 

ou ʻdegradaçãoʼ de uma cultura seria então um aspecto caricaturado e parcial, da 

revanche que as táticas utilizadoras tomam do poder dominador da produção” [DE 

CERTEAU, 2008: p. 95].  

Nesse jogo de visibilidade, é preciso olhar atento e aproximado. Os enredos que se 

tornam autônomos não deixam de tocar, deslocar e cruzar as redes constituídas na 

produção de subjetividade hegemônica. Clichês assumidos por vezes são táticas, 

além da simples imagem reconhecível, estão a mostrar modos de vida, 

reivindicações, criam afetos e são também invenções, porém correm o risco de 

eventualmente serem transformados em mero exotismo étnico de consumo 

descartável.  

Um  vendedor de redes, que mora e cuida de um albergue na Rua do Bispo, conta 

com detalhes o funcionamento do comércio informal na região, onde pega a 

mercadoria e como as que o permite ter uma certa mobilidade são mais seguras, 
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suas caminhadas tem percursos e horários mais ou menos pensados, vão pelo 

movimento das ruas ou pelo encontro marcado com um amigo. Na época do verão, 

quando a cidade está em polvorosa é preciso um esforço de negociação com a 

fiscalização. Há alguns anos, consegue colocar nas calçadas da Faculdade de 

Medicina, diversas telas, dentre elas, aquelas com paisagens tipicamente baianas 

que estão a venda nas inúmeras lojas do centro, outras de artistas pouco 

conhecidos que vivem na região, e essas de poucos exemplares. E ainda tem suas 

próprias obras, pinturas abstratas, que se misturam às outras tantas e formam um 

conjunto que se não olhado com cuidado poderia ser qualquer um dos vários que 

estão pelas vitrines das lojas de souvenir. O vendedor de redes sabe bem a hora de 

recolher seus quadros, e esperar outra abertura para expor. Em sua cartografia do 

Centro Histórico, entende como alguns jogos de poder se estabelecem e como 

territórios se conformam e se desfazem, e nessas brechas consegue dar visibilidade 

às suas criações e coleções.      

É preciso tirar as poeiras das imagens clichês para enxergar aberturas às 

construções de territórios subjetivos a partir de escapes e estratégias, e até mesmo 

a partir de espetáculos. Se a ordem dominante insiste na repetição de alguns rituais, 

legitima apenas certas encenações. As máscaras criadas e os papéis inventados 

são dispositivos capazes de transvalorar sentidos esvaziados, se infiltram num 

território como o Centro Histórico tão habituado a ser palco.  

Desde 2007 o IPAC via Secretaria de Cultura do Estado, coordena o programa 

Pelourinho Cultural, que promove apresentações artísticas, eventos culturais 

envolvendo artistas tanto locais quanto internacionais. Das milhares de atrações 

ocorridas ao longo destes anos, as que anunciam o programa são alguns grandes 

eventos de alcance nacional  como a edição do Perc Pan; o Festival Internacional de 

Artes Cênicas – FIAC; o Sesi Bonecos do Brasil e do Mundo, e o Festival 

Tangolomango. Sem contar os grandes pontos altos da programação: Carnaval, São 

João e Festa de Santa Bárbara. O Pelourinho Cultural, assim como colocam, 

“desenvolve uma programação intensa e diária, dando movimento e vitalidade ao 

Centro Antigo de Salvador” [http://www.pelourinho.ba.gov.br/institucional, acessado 

em 02/10/10]. 

Há vida, há de se deixar claro, seja por ações programadas, seja por táticas 

ficcionais, ou pelas práticas ordinárias, teatralizações acontecem simultaneamente 

em diversas ladeiras, largos e praças. Há pouco tempo ocorreu no Pelourinho um 
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evento onde as ruas oficialmente eram a área de atuação, sem estruturas montadas, 

as ruas assim como estavam, onde a vida urbana corria em seu ritmo 

desencadeado, mas habitual. O recente edital “Tô no Pelô” do IPAC e da Fundação 

Cultural do Estado premiou, em sua primeira edição, uma Mostra Latino Americana 

de Performances Urbanas (Mola) dentro da novíssima categoria de intervenção 

urbana. Durante alguns dias do último setembro, pessoas vindas principalmente das 

áreas de dança e de artes cênicas realizaram ali suas performances, nos largos e 

praças mais movimentados, olhados e fotografados.  

Difícil pensar nos processos criativos que movem as construções de tais ações, se 

pela reverberação com a rua, pela própria experiência urbana, pelo ineditismo ou se 

querem provocar qualquer deslocamento de percepções. Seja como for, as 

performances da Mostra foram assistidas com entusiasmo pelos poucos que 

participavam do evento, que circundavam os artistas com máquinas fotográficas e 

de filmagem. As performances pouco tencionaram as margens desse local, 

permaneceram no campo de visibilidade onde o espetáculo é consenso, seja ele 

como for, e portanto, pouquíssimos conflitos ou mesmo contágios geraram aos que 

ali vivem, freqüentam, trabalham ou aos turistas que por ali passavam. Claro que 

não se podem generalizar tais ações, talvez alguma tenha chegado às fronteiras, 

atingindo efeitos transformadores, operado além da dimensão do visível.  

Este território está aberto ao jogo de cena, a imagens imprevisíveis, aos 

acontecimentos e a inscrições do tempo volteado, turbilhonado. Os encontros são 

rupturas que dão luz aos assombros de sua face opaca e aos rumores impuros do 

mundo que não deixam a narração ilusória da cena se sustentar. Ai a possibilidade 

de invenção de outros territórios subjetivos e de romper com formas vigentes, fazer 

os anjos barrocos saírem de seus altares e se fundirem aos rituais antropofágicos, 

que hibridizam, improvisam, burlam regras, atravessam mapas de representações e 

assombram imagens estáveis. Este território não estranha o espetáculo.  

Insinuo (...) que o espetáculo precisa ser libertado da espetacularização, que o controla 

e domina. O espetáculo, que reúne espaço-tempo-ação, constitui-se numa expressão 

condensada de embates simbólicos que tocam dimensões subjetivas e cognitivas do 

poder. Neste sentido, a espetacularização pode ser refletida como impedimento do 

exercício do direito ao espetáculo. Um direito que, para o sujeito, corresponde ao direito 

de ser visto, lido e conhecido em seus próprios termos e, assim, com a máscara e o 

roteiro de sua escolha. Por esta razão, torna-se especialmente necessário valorizar o 
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espetáculo criado pelo “estar junto” e reconhecer o “dar espetáculo” como possibilidade 

de reinvenção da experiência urbana. [RIBEIRO, 2010: p. 32] 

Tambores vibram e ecoam à distância, som das palmas e berimbaus que entoam 

cantos, dobraduras em folhas de palmeira viram rosas e esperanças. É preciso 

compreender a possibilidade do espetáculo enquanto foco de enunciação coletiva, 

capaz de criar sentido entre passado e o presente, sentido que opere circuitos de 

poder de desestabilização no lugar de salvaguardar um sentido instaurado.  E como 

visto, a subjetividade opera também na escala íntima, micropolítica, na dimensão do 

invisível, da qual insurgem rupturas e assimetrias que impossibilitam congelamentos 

já que as trocas não cessam.  
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[2.3] A VIDA NAS DOBRAS: POR UMA MEMÓRIA DELIRANTE 

A ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá 
mas não pode medir seus encantos. 

A ciência não pode calcular quantos cavalos de força existem 
nos encantos de um sabiá. 

Quem acumula muita informação perde o condão de adivinhar: divinare. 
Os sabiás divinam. 

Manoel de Barros 
 

 
Como pensar o teatro da vida urbana em relação aos desejos? Se deparar com tal 

questão, amplia e complexifica o modo de apreensão da experiência nas cidades: 

pensar nas máscaras, nos ajustes, nos sujeitos que corporificam a ação do entrar 

em cena enquanto resistência à violência simbólica, pensar, então, nos jogos de 

visibilidade e nas tramas de cada enredo que se constrói cotidianamente. As 

incertezas, os segredos, a transitoriedade são incorporados no sentido de tornar 

esse modo de apreensão da vida urbana indissociável da questão da temporalidade.   

Ainda nessa direção, como pensar as táticas ficcionais como possibilidade de 

atualizar devires? Seria pensar o “dar espetáculo” [RIBEIRO, 2010] como 

acontecimento e as táticas, como uma prática imanente da experiência urbana, ou 

seja, prática estética, social ou política que possa dar abertura a outros processos 

de subjetivação não tão orientados e guiados. Pensá-las enquanto práticas que 

inaugurem outras políticas do sensível e os acontecimentos como emergência de 

novos universos de referência, de novas matérias de expressões. A ficcionalidade, 

sendo provisória ou nem tanto, faz entrar em cena um “tipo de performance que  

favorece ao abandono da atitude realista” [GUATTARI, 1992: p. 19]. Uma cena onde 

as aparências se encontram aos seus ruídos e onde se esbarram as múltiplas 

virtualidades e devires. É a cena vivida que assume a ficção como condição, 

desestabiliza imagens e códigos. 

“Através desse aspecto teatral de múltiplas facetas, apreende-se o caráter artificial 

criacionista da produção de subjetividade.” [GUATTARI, 1992: p. 19]. Por um lado, 

artifícios criados para efetivar políticas de subjetivação que desencadeiem 

processos de assujeitamento, processos estes caros à macropolítica colonizadora 

de vários aspectos da vida, seja na cultura, nos afetos, na sensibilidade, no 

imaginário, no tempo ou no corpo. E num sentido inverso, as ficções podem surgir 

como políticas de subjetivação que dêem conta das rupturas, do desejo mutante, 
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capaz de desmapear o território codificado. A ficcionalidade opera tanto para forjar a 

realidade de universos de valores a serem assimilados ou na potência de tremores, 

como outros vetores de subjetivação e enquanto intensidades que dessubjetivizam 

[ROLNIK, 2007]. Talvez Suely Rolnik ajude a aprofundar a compreensão de tais 

políticas: 

Uma política de subjetivação sempre acompanha um regime cultural/econômico/social – 

um contexto histórico – em todos os níveis. Porque ela é o dispositivo essencial da 

consistência existencial de uma maneira do mundo existir, está ligada e é indissociável 

de todas as dimensões de um contexto. O contexto é uma abstração, só existe numa 

certa política de desejo, num certo modo de subjetivação, o que implica uma política da 

cognição, do desejo, da sensibilidade, da consciência, do inconsciente, etc. E é uma 

política do corpo. [ROLNIK, 2010. Em www.corpocidade.dan.ufba.br/redobra/r8/trocas-

8/entrevista-suely-rolnik] 

Portanto, só podemos entender a dimensão da subjetividade enquanto uma 

constante construção, onde as coisas não existem em si e tampouco existem 

sujeitos a priori. Na verdade, na direção desta linha de pensamento, a subjetividade 

se constitui enquanto relações. Uma construção que perpassa as dimensões do 

próprio sujeito, é o lado pré-pessoal da subjetividade cujas máquinas de produção 

são as mais variadas, desde sistemas econômicos a sistemas de sensibilidade. E 

justamente nesse universo de relações é importante pensar o lugar da produção e 

da captura do desejo pelo capitalismo contemporâneo. A subjetividade capitalística, 

como chama Guattari [GUATTARI, 1986], ou a subjetividade do equivaler 

generalizado, dá conta dos processos de produção material e também social, 

política, e estética, ou seja, insiste em assegurar o poder de delinear os contornos 

da realidade pela qual nos movimentamos. 

As políticas de subjetivação estão diretamente implicadas nos regimes de poder e 

de saber, variam de acordo com o que se faz necessário para penetrar no cotidiano 

dos indivíduos e assim se consolidarem como tal, ou seja, os movimentos de 

subjetivação, independentes de suas proporções, nem sempre tendem para o 

sentido emancipador, por vezes são complexos processos de sujeição e controle 

que codificam e recodificam o sujeito fazendo-o adequar-se aos padrões e regras, a 

moral estabelecida em cada regime de poder.  
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Na década de 80, os trabalhos de investigação de Guattari e Suely Rolnik34, 

testemunharam determinadas transformações nos modos de subjetivação 

exatamente na passagem de uma sociedade disciplinar própria do capitalismo 

industrial para o neoliberalismo, ou como chamavam, Capitalismo Mundial Integrado. 

Hoje, em uma fase bastante desenvolvida deste modo de produção, por vezes 

denominado de capitalismo cognitivo ou cultural, é o próprio desejo que é 

apropriado e mercantilizado, a potência de criação que justamente acarretou na crise 

do regime identitário anterior. E no entanto, apesar das transformações nos sistemas 

financeiros, nas tecnologias de comunicação, apesar da proliferação de signos e 

imagens, as rupturas na construção sedimentada da subjetividade se dão de 

maneiras variadas, por vezes são pequenas e abruptas transformações, porém 

grandes movimentos de subjetivação são lentos e podem atravessar séculos 

enfrentando a dificuldade de ultrapassar uma memória transmitida por gerações 

através de sua inscrição nos corpos. 

Nós esquecemos rapidamente os velhos poderes que não se exercem mais, os velhos 

saberes não são mais úteis, mas, em matéria moral, não deixamos de depender das 

velhas crenças, nas quais nem mesmo cremos mais, e de nos produzirmos enquanto 

sujeitos em velhos modos que não correspondem aos nossos problemas. Isso fez dizer 

o cineasta Antonioni: nós estávamos doentes de Eros... Tudo se passa como se os 

modos de subjetivação tivessem vida longa, e continuamos a brincar de gregos e 

cristãos – daí o nosso gosto pelas voltas a... [DELEUZE, 2005: p.114] 

Os modos de subjetivação dão abertura ao “eterno retorno” e ao fascínio pela 

memória. No entanto, é um equívoco pensar que os processos de subjetivação se 

congelam, na verdade, se trata da relação consigo que nunca deixa de se fazer. As 

transformações por vezes são lentas e pouco evidentes, mas não deixam de existir. 

Afinal, a relação consigo, a subjetivação, é sempre retomada em decorrência das 

variações nas relações de poder e de saber. Os modos de subjetivação são 

reinaugurados em lugares e formas diferentes, ou seja, são condições circunscritas 

no nosso tempo, mas que variam, mais ou menos lentas, junto com a história. E 

nesse sentido, Suely Rolnik, se aproxima do nosso contexto, da política de desejo 

que nos orienta e arrisca: 

Eu até vou mais longe e diria que o modo de subjetivação que nos estrutura foi criado 

pela modernidade ocidental do século XV, no momento que a colonização se impôs ao 

mundo, junto com o nascimento da economia capitalista e da subjetividade “burguesa” – 

                                                
34 Nos livros Micropolíticas.Cartografias do Desejo e Cartografia Sentimental: transformações 
contemporâneas do desejo. 
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não dá pra dizer burguesa naquela época – mas dessa subjetividade que se caracteriza 

por hiper-atrofiar a capacidade de percepção. [ROLNIK, 2010. Em 

www.corpocidade.dan.ufba.br/redobra/r8/trocas-8/entrevista-suely-rolnik] 

Apesar das reivindicações por uma singularidade subjetiva, pela diferença e 

variação, como ocorre através das grandes questões nacionalistas, e também nas 

lutas identitárias e de gêneros, estas raramente escapam de se transformarem 

apenas em “reterritorializações conservadoras da subjetividade” [GUATTARI, 1992: 

p.12]. Na tentativa de ruptura acabam reiterando uma homogeneização dos padrões 

de percepção, sufocando outras subjetividades, reconstruindo outros repertórios de 

representação que tendem ao apaziguamento dos embates das forças que 

permeiam a produção de realidade. Os fantasmas dos anjos barrocos ainda nos 

perseguem, e talvez estejam vestidos também de outras máscaras.  

Mas como se dão as relações de constituição dos sujeitos? Como os regimes de 

poder e de saber conseguem se infiltrar e interferir na subjetivação tanto individual 

quanto coletiva? Porque ora se tornam movimentos de assujeitamento, ora são 

rupturas e resistência? Como se constitui, então, esse sujeito, seu lado de dentro, 

tão implicado e afetado pelo exterior, pelo lado de fora? 

É justamente pelo embate de forças. Foucault foi aos gregos para compreender 

melhor a terceira dimensão que estrutura seu pensamento, para além das relações 

de poder e das formas estratificadas do saber. Interessava-se pela constituição do 

sujeito, o qual era compreendido “como uma derivada, produto de uma subjetivação” 

[DELEUZE, 2005: p 108]. Deleuze, em seus estudos sobre o autor, deixa claro que 

as três dimensões, o poder, o saber e o si, são irredutíveis, mas que se atravessam 

e se implicam, e como dito, não são designadas por condições universais, estão 

devidamente condicionadas às variáveis e às variações históricas. E foi na tentativa 

de compreender a terceira dimensão que Foucault descobriu a força, é ela que 

ocupa o lado de fora, e ela é tão-somente a relação com outras forças, afetando e 

sendo afetada, e por essa mesma razão, existe a “relação da força consigo, ʻum 

poder se afetar a si mesmo, um afeto de si por si” [DELEUZE, 2005: p 108].  

Uma relação para consigo que era imprescindível para governar aos outros, ao 

mesmo tempo em que ela se deriva da própria relação com esses outros, com o 

fora. Como se o fora de dobrasse, duplicasse, ou segundo Deleuze, vergasse para 

que tal afecção de si para consigo pudesse se constituir. O de dentro sempre foi 
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essa dobra do fora que pressupõe a exterioridade das formas, suas conexões e 

intercessões.  

O lado de fora não é um limite fixo, mas uma matéria móvel, animada de movimentos 

peristálticos, de pregas e de dobras que constituem um lado de dentro: nada além do 

lado de fora, mas exatamente o lado de dentro do lado de fora. [...] A obsessão de 

Foucault é o tema do duplo. Mas o duplo nunca é uma projeção do interior, é, ao 

contrário, uma interiorização do lado de fora. Não é um desdobramento do Um, é uma  

reduplicação do Outro. Não é uma reprodução do Mesmo, é uma repetição do Diferente. 

Não é a emanação de um Eu, é a instauração da imanência de um sempre-outro ou de 

um Não-eu. Não é nunca o outro que é um duplo, na reduplicação, sou eu que me vejo 

como o duplo do outro: eu não me encontro no exterior, eu encontro o outro em mim 

(“trata-se de mostrar como o Outro, o Longínquo, é também o mais Próximo e o 

Mesmo”). [DELEUZE, 2005: p.104] 

Então se pode falar que o dentro se altera à medida que o lado de fora, este das 

relações de força, se reconfigura. As forças estão em jogo, ao acaso da luta, da 

disputa, e cada negociação ou rearranjo reverbera na relação consigo, no afeto de si 

por si, ou seja, na força dobrada. Estamos sempre nos constituindo pela relação de 

alteridade com o outro e impossibilitando o lado de dentro ser sempre Um e mesmo 

Eu. É por essa razão que as máscaras identitárias não se sustentam, a manutenção 

de um código, de uma cultura, de uma historia única e verdadeira. Waly Salomão, o 

poeta da mascarada, que não parou de se reinventar através da poesia, já dizia: 

Será o eu de uma pessoa uma coisa aprisionada dentro de si mesma, rigorosamente 

enclausurada dentro dos limites da carne e do tempo? Acaso muito dos elementos que 

o constituem não pertencem a um mundo que está na sua frente e fora dele? A idéia de 

que cada pessoa é ela própria e não pode ser outra não será algo mais do que uma 

convenção que arbitrariamente deixa de levar em conta as transições que ligam a 

consciência individual à geral? 

  Individualidade aberta (imitação, sucessão) [SALOMÃO, 2003: p. 64] 

As forças em disputa, as formas entrelaçadas, o que está a sua frente e fora dele: 

campo aberto onde a subjetivação se faz pela dobra para constituição do si. A 

dobra, por sua vez, se faz tão-somente por estratégias, pela necessidade de 

governar a si e aos outros. Segundo Foucault, essa descoberta é mérito dos gregos, 

“a condição de um vergar das forças parece surgir com a relação agonística entre os 

homens livres, isto é, com os gregos. É então que a força se verga sobre si em 

relação a outra força.” [DELEUZE, 2005: p 114]. É a disputa, essa relação de força 

que passa pelo conflito e pela criação de estratégias, que vão compor o si. Em meio 
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a tal compreensão sobre os modos de subjetivação, convém pensar exatamente nos 

processos de apaziguamento de forças decorrentes da construção da subjetividade 

capitalística que coloniza desde o séc. XV nossas políticas de desejos, os afetos, a 

relação com o outro e que se estende até os dias de hoje investindo através dos 

regimes do sensível e de visibilidade, na política e na estética, a tentativa de 

pacificação dos embates nas cidades.    

E no entanto, quais são essas forças que se vergam, de que dobras nos servir para 

a própria composição enquanto sujeito? De quais estratégias lançar mão? Seriam as 

táticas ficcionais um mecanismo para essa vergadura? Como duram algumas 

dobras ao ponto de atravessarem gerações, se os regimes de poder e de saber se 

alteram? E aqui encontramos em Deleuze algumas respostas provisórias. 

É que a própria dobra, a reduplicação, é uma Memória: “absoluta memória” ou memória 

do lado de fora, para além da memória curta que se inscreve nos estratos e nos 

arquivos, para além das sobrevivências ainda presas aos diagramas. Já a existência 

estética dos gregos solicita essencialmente a memória do futuro e, rapidamente, os 

processos de subjetivação são acompanhados de escrituras que constituíam 

verdadeiras memórias, hypomnmata. Memória é o verdadeiro nome da relação consigo, 

ou do afeto de si por si.  [DELEUZE, 2005: p 114] 

Refere-se então à memória ontológica, aquela capaz de abarcar todo o passado, o 

passado em geral. E ainda nessa direção, retomando o estudo de Deleuze sobre o 

paradoxo do tempo em Bergson, talvez se possa arriscar dizer que a dobra é a 

própria duração, ou seja, esta memória do lado de fora, cujo lado de dentro lhe é 

coextensivo. Tal é a razão pela qual as dobras duram, e duram na medida em que 

são chamadas a se atualizar, elas podem abrir novos campos de virtualidade. E aqui 

em Foucault, Deleuze também a identifica ao tempo:  

Mas o tempo como sujeito, ou melhor, subjetivação, chama-se memória. [...] O tempo 

se torna sujeito, por ser a dobra do lado de fora e, nessa condição, faz com que todo o 

presente passe ao esquecimento, mas conserva todo o passado na memória, o 

esquecimento como impossibilidade de retorno e a memória como necessidade de 

recomeçar. [DELEUZE, 2005: p 115]   

A memória não está cerrada em si, uma vez mais é lembrada por ser modificável a 

cada fazer e refazer, na abertura a variadas atualizações não encadeadas, 

tampouco orientadas, a memória reinventa o passado. Nessa construção subjetiva 

as incongruências do tempo têm lugar, “a polifonia dos modos de subjetivação 

corresponde, de fato, a uma multiplicidade de maneiras de ʻmarcar o tempoʼ” 
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[GUATTARI, 1992: p.27]. A memória aqui é delirante, acompanha flutuações, 

atualiza-se ao seu próprio deleite pelas necessidades específicas e particulares de 

cada presente fugidio e de cada sujeito. A memória delirante se faz com as dobras 

que configuram o fora que nos cerca e que está em constante agitação e tumulto, 

ela inventa suas próprias aproximações e conexões. Reafirma, também, a 

impossibilidade de sustentação de imagens únicas e estáticas, de uma codificação 

imposta ou de um repertório forjado de representações: anjos barrocos não nos 

bastam, a vida-museu decreta enfim a morte à qual sempre esteve condenada, onde 

nem mesmo manuais de reabilitação poderiam salvá-la.  

Portanto, isso é o mesmo que dizer que a subjetivação, ou a constituição do sujeito, 

dependem de um arranjo de posições singulares, assim como o poder e o saber, o si 

não designam condições universais. São ora singularidades sujeitadas à 

determinado regime de poder, ora singularidades de resistência às injunções deste 

mesmo poder, singularidades como vetores de autovalorização, de transformações. 

Assim as denominou Deleuze, Guattari nos fala das “vias de passagem em direção a 

formas radicalmente mutantes de subjetividade” [GUATTARI, 1992: p.114], nos fala 

do desejo mutante. Suely Rolnik se refere a mesma condição enquanto potência: 

“intensidades dessubjetivizam” [ROLNIK, 2007: p.57]. 

Seja como for, as singularidades de resistência não reivindicam identidades, 

encaram a multiplicidade do fora e são capazes de sustentar a experiência de 

desestabilização de padrões homogêneos impostos. Tais singularidades são 

sensíveis aos acontecimentos capazes de inverter relações de força ou de confiscar 

poderes. Os acontecimentos, por sua vez, são dispositivos de produção de 

subjetividade, assim como os bons encontros e algumas práticas, portadores de 

novos universos de referência. São eles também singulares e nesse emaranhado 

em constante rearranjo é preciso estar a sua altura para ser afetado por ele e se 

abrir à possibilidade de criação com o outro. 

Em meio à tamanha variação de modos de subjetivação, nos colocamos “diante de 

uma escolha ética crucial: ou se objetiva, se reifica, se ʻcientificizaʼ a subjetividade 

ou, ao contrário, tenta-se apreendê-la em sua dimensão de criatividade processual” 

[GUATTARI, 1992: p.24]. Procuremos os encantos dos sabiás no lugar de nomeá-

los, para assim abrir caminho aos próprios devires, na possibilidade de vestir outras 

máscaras. O desvio das fortes tradições científicas e realistas é indispensável à 

propulsão dos desejos mutantes, das criações, às ficções, elas mesmas enquanto 
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singularidades de resistência. A tentativa de se re-singularizar, é a vida nas dobras. 

“Entramos no domínio dos duplos incertos e das mortes parciais, das emergências e 

dos desvanecimentos. É uma microfísica”. [DELEUZE, 2005: p 129] 
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O JARDIM 
SECRETO 
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O JARDIM SECRETO 
 

No cemitério, pra se viver é preciso primeiro falecer. Os vivos são governados pelos 

 mortos. Que nada, os vivos são governados pelos mais vivos ainda. E no cemitério, 

devota alice, nós os ossos esperamos pelos vossos. 

 Jorge Mautner 

 

Hoje apareceu o candomblé, hoje tinha o silêncio, um estado do corpo que parecia 

deixar a fala vir despretensiosa, sem muitas ponderações, desarmada, disparada. 

Um dia de cansaço. Ao longo da conversa, ao desenrolar das histórias contadas, 

seu semblante se anima, aparecem os risos e os gestos do corpo entediado à 

medida que as narrativas vão construindo o texto de suas rememorações. Adentra o 

quarto à procura de uma fotografia tirada em um encontro de dois anos atrás, revira 

caixas empacotadas, remexe um antigo baú herdado do pai falecido, e 

desassossegado, continua na narrativa de sua recordação. Senta-se novamente 

apenas com a imagem em mãos. É clara a excitação na sua fala, um entusiasmo 

crescente que torna desordenado o texto de sua rememoração e faz das obsessivas 

procuras nos arquivos, caixas, cantos, quartos, baús, um movimento complexo 

impulsionado pela ânsia de localização. Mas as imagens-lembranças do passado se 

misturam as suas visões do presente, fabuladas, fantasiadas, se entrecruzam e 

convocam, sem alguma ordem evidente, outras imagens do passado. Os 

acontecimentos lembrados, à luz do entendimento benjaminiano, abrem aí infinitas 

possibilidades de criação, diferente de quando são apenas vividos, fadados aos 

limites da finitude.  

Era pelo furor da rememoração que se desenrolavam os encontros com Seu Edvon, 

encontros que disparavam sua capacidade de fabulação. Seu repertório simbólico 

emergia e se recriava em velhas, mas também, em novas matérias de expressão. 

Os encontros eram dispositivos produtores de subjetividade onde tudo sempre 

flutuava em torno da memória, desde o hino 47 que devia ser lembrado de cor, aos 

gestos inscritos no corpo desde os tempos vividos no interior quando os ambientes 

eram defumados com folhas e galhos para espantar os maruís. Os encontros são 

convites a passeios por sua memória delirante.  

De saída, se apresentou “O Artista”. Aos poucos entraram em cena “o jardineiro” e 

os encantos de suas flores e plantas, em seguida o impetuoso arquivista, o 

colecionador sistemático e com um pouco mais de timidez e em breves aparições, o 
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teólogo. Talvez tenham se superposto sem se dissociar, ou se apresentado em 

outros arranjos seqüenciais; o arquivista-jardineiro-artista-teólogo-colecionador; ou 

mesmo algumas de suas máscaras tenham passado desapercebidas nesse jogo de 

cena. Enumerá-las não importa, por trás de uma está outra, entrelaçada a outras 

tantas. Foucault outrora contara, o segredo por traz da máscara não é uma  certa 

identidade originária, mas que “elas são sem essência” [FOUCAULT, 2007: p.18]. 

Elas são emergências de disputas e rearranjos de forças, são as próprias 

estratégias de dobra, ou ainda, criações de novos universos de referências. O que 

importa é justamente sua invenção enquanto tática ficcional, o que importa é a 

própria mascarada. 

Os encontros com Seu Edvon eram dispositivos que se lançavam aos devires 

inaudíveis que atravessam sua memória pessoal e coletiva, disparadores de 

fabulações criadoras. E por eles, vinha a provocação: seu material poroso, assim 

como o de Macabéa de Clarice na Hora da Estrela, está aberto ao grito, que lhe é 

seu de direito. Essa memória em ruínas reclama sua história e se abre para a 

criação do outro a partir de sua própria mitologia. É quando o protagonista desta 

mascarada começa a nos conduzir pelo emaranhado de seu jardim secreto, por seu 

arquivo poético, lançando ao ar fragmentos delirantes de sua memória a serem 

catados e trabalhados na construção de outros universos de referência.  

Histórias eram contadas sobre os mais variados assuntos, expunha suas gravuras 

em metal, litografias, xilogravuras, os lírios da paz, as helicônias, os delírios das 

Babilônias - seus livros de escritos que assim foram apelidados por serem tão 

caóticos e desordenados. Ali naqueles encontros, falava de sua obsessão em 

observar as ruas do Centro Histórico tomadas como o palco de seu teatro. Um 

território que abrange não apenas as áreas visíveis, a vida de aparência e as 

auráticas catedrais e monumentos. O território que cria para si nesse agenciamento 

inclui os incômodos ruídos, os assombros e segredos, incorpora a cartografia das 

fissuras. Ele recolhe fragmentos descodificados que em sua enunciação consolidam 

um regime de signo singular. Esta é a matéria de expressão com a qual constrói 

uma memória coletiva e criativa. É por um território bem mais complexo e menos 

óbvio que circula Seu Edvon.  

O protagonista desta mascarada habita as brechas, da Rocinha para a Baixa do 

Sapateiro. Um deslocamento recente provocado pelas políticas de planejamento 

estratégico atuantes sobre o Centro Histórico. Duas casas, dois becos. O corredor 
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do casarão nº 16 e o Beco das Jóias, e entre eles o Pelourinho. O som constante 

das batidas de atabaques irrompe nesses territórios de modo a não os deixarem 

descolar das tramas ilusórias do jogo cênico proposto pelos gestores urbanos. A 

penumbra na qual se encontram é rompida pelo som, e o olhar atento pode ver os 

becos que ali estão, as passagens que levam para estes territórios de 

deslocamento. Um trajeto foi proposto e o jardim secreto o segue, é empacotado, 

transportado, se perde, se arruína, se transforma.  

O Jardim Secreto: um arquivo poético. Uma singularidade de resistência. Invenções 

transitórias a partir da exploração dos acontecimentos. Um foco mutante de 

subjetivação: as flores e as máscaras aqui surgem e desaparecem, e podem, ou 

não, ativar experiências sensíveis no presente fugaz do encontro.    

Cenas cotidianas do Centro Histórico Salvador são descritas. Ele dá suas 

impressões, mistura suas sensações, tornando tanto a fala como a escrita, 

enunciados fragmentários e fluxionários, cortados e emendados em diferentes 

textos. Existe o anseio por uma continuidade orientada, por uma localização 

cronológica, mas a sua construção histórica é delirante. Os acontecimentos, os 

encontros ou os fatos narrados se desenrolam atualizando outras imagens do 

passado de forma desencadeada. Assim é a memória, não aceita orientações. 

A procura por orientação parece mesmo um efeito da lógica patrimonial 

reverberando nos delírios de suas atualizações e na prática do arquivista. A 

insistência na distinção minuciosa de épocas, séculos e estilos deixa pouco evidente 

suas sobreposições e os entrecruzamentos das temporalidades urbanas. Estas 

confusões são justamente o que a ele interessa, as transformações que o 

impossibilita o pensamento cronológico. Diferente da obsessão patrimonialista, não 

é a nostalgia que propulsa seu olhar e desejo na cidade, mas as invenções da 

memória e a construção de seu próprio arquivo poético enquanto uma abertura a 

outras conexões que contribuam com criações singulares, tanto pessoais quanto 

coletivas, para si e com o outro.    

Ora em tom lamurioso, ora carregado de paixão e curiosidade, são as mudanças 

nos hábitos cotidianos que dão conteúdo as suas narrações. O comportamento do 

povo, o jeito dos corpos, a gestualidade, os penteados dos cabelos, as 

manifestações coletivas, as festas populares e os rituais folclorizados. A festa de 

Santa Bárbara e Nossa Senhora da Conceição, o 2 de julho, o carnaval e o dia de 

finados, se misturam às lembranças da infância em São Tomé de Paripe ou às 
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posições político-partidárias envolvidas em cada evento. Um repertório simbólico 

que se confunde e se mistura às imagens comerciáveis estereotipadas, mas que, 

por essa mesma razão, por estarem tão saturadas, estão suscetíveis a novas 

apropriações e a outros olhares, a visões que ainda não são puras representações. 

Jeudy consegue perceber, que é cidade mesma que antropofagiza, “a cidade que 

ʻcanibaliza tudo, inclusive sua própria imagemʼ” [JEUDY, 2005: p.92]. A cidade 

enquanto campo de possibilidades para desvios que fazem os estereótipos 

fetichizados entrarem em outro jogo, onde os rumos da paródia podem se inverter. 

Seu Edvon não escapa de algumas ambigüidades, ora acaba por reforçar imagens 

vendáveis, ora dá a elas novos sentidos. Nota-se claramente a estratificação de 

saberes hegemônicos cujos enunciados foram arquitetados para serem facilmente 

sedimentados. Em seu discurso está presente a cartografia dominante de seu 

contexto social; religião, conflito de classes, política partidária, etnia, são assuntos 

que sempre vem à tona, ao mesmo tempo em que e por outro lado, não insiste em 

afirmar uma identidade originária fixa. O artista-colecionador-arquivista está nas ruas 

e vê a potência no ordinário, no ínfimo, transita por uma realidade sensível nada 

estável, constantemente atravessada pelos acontecimentos. O que implica se 

colocar em um estado corporal aberto aos encontros inesperados. A palavra 

ʻidentidadeʼ raramente é pronunciada.  

Suas máscaras se entrecruzam e a ficção se confunde. Seu Edvon hibridiza tempos 

históricos e propõe temporalidades conflitantes. No território existencial que cria para 

si, o político e o poético se fundem superando a frequente dissociação entre a macro 

e micropolítica. Seu convite ao passeio pelo Jardim Secreto é a chamada para uma 

primeira investida da cultura, conclama um olhar para sua construção histórica e 

para as imagens-pensamento que coleciona e cria. Afinal, o que deseja esse homem 

que não quer esquecer? 

Ciente de que cultura e barbárie estão atreladas, parece querer deixar a zona de 

penumbra para entrar no foco da iluminação cênica daquele Centro Histórico. Um 

museu, para iluminar memórias também tornadas cênicas. Quer a sua mitologia 

dentro do decor memorialista do espaço urbano, mas não sem saber o que isso 

acarreta, a vida-museu que é morte. A morte-visibilidade do museu para o corpo 

cansado, arruinado pela história [FOUCAULT, 2007].  
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Uma topografia do Jardim Secreto 

  
O arquivo poético de Seu Edvon é aqui chamado de Jardim Secreto. Uma topografia 

foi criada para juntar alguns fragmentos concretos de seu conteúdo através de um 

olhar conduzido pelas qualidades das formas e por suas matérias de expressão. 

Adentrou-se um emaranhado de caminhos, de nebulosas conexões. E depois de 

gestos entusiasmados e de segredos roubados, mas não sem uma enorme 

confusão, relações de proximidades e de diferenças foram criadas entre os 

fragmentos: alguns aglomerados e outros nem mesmo apresentados. Esta 

topografia tece apenas uma das tramas possíveis para um jardim de temporalidades 

conflitantes. A desordem de seu arquivo ainda não encontrou um lugar comum onde 

pudesse se alojar, esta é apenas uma tentativa de dar luz à sua extensão. Portanto, 

nomes e arranjos são apenas méritos provisórios de localização e ocasionalmente 

se justapõem.  

Um diagrama de imagens se desenrola ao longo de sua apresentação, no Mundo 

dos Objetos: o Painel de Catados, o Manequim das Cosmologias e A Mulher de 

roxo. A Vitrine das Imagens exibe: Deboche, Homenagem a si, Alusão às Meninas e 

um conjunto de Bricolagens. Ainda, o Roteiro de um filme de retratos, e as 

Babilônias, seus caóticos e fragmentados livros de escritos que por essa razão se 

espalham nesse arranjo que apresenta o arquivo poético de Seu Edvon. O jardim, 

então, irrompe de uma angústia, da necessidade de uma pausa. 

O lugar de um possível encontro que dê clareza e ordem única a esse arquivo 

poético está, de saída, arruinado, e poderia ser idealizado somente como um Museu.   
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[1] MUNDO DOS OBJETOS  

1.1 Um painel de catados 

>>BABILONIA [189 – b] 
um tesouro 21-11-1999 
Durante toda a existência o homem coleciona tesouros, só que em cada época diferente o 
faz com diferente tipo de objeto. Digo isso porque atualmente depois de ter velejado nas 
ondas de ilusões da vida, hoje sinto e vejo aqui em minha residência na Rocinha do 
Pelourinho quão nula e vã é tudo na vida; essa nulidade das coisas tenho de há muito 
ironizado em meus pensamentos, conquanto talvez por algum orgulho não o tenha admitido 
em minhas atitudes. Hoje na amplidão de meus aposentos constituídos por apenas três 
espaços; onde durmo, onde almoço, onde cozinho; mais um banheiro interno, outro externo, 
um pequeno quintal e áreas circunvizinhas por mim reduzidas propositadamente; tenho tudo 
espalhado aereamente, não me animo a arrumar quase nada, isso porque se os arrumo 
tendo a esquecer onde está, como me fadiga procurar, deixo tudo sempre ao alcance dos 
meus olhos, deleitando-me com a sensação de que sei onde tudo se encontra; caso algo 
esteje mui distante não me inclino a procurar, deixando para depois, vê-se o acumulo de 
afazeres que não dá tempo de completar, por isso, irrita-me que alguém tente arrumar para 
mim o que se considera como bagunça, nesse clima tento escrever, pintar, pensar, orar e 
dormir. 

Catar. Calhamaço. Achar. Lixo. Brilho. Rua. Cacareco. Obtuso. Colecionar. Fosco. 

Velho. Vestígio. Curioso. Caixa. Engraçado. Secular. Palavras catadas para urdir um 

painel, todo composto pela prática de catar.  

Ali naquela parede-painel que divide o quarto da sala, estão unidos o homem 

material e o espiritual. Segundo seguem as narrações de Seu Edvon, é pela figura 

de um anjo saído de dentro do mar, metade água, metade ar, que os “desvalores” 

das coisas seculares são mostrados. Das cornucópias, símbolos da mitologia grega 

onde são depositadas as oferendas aos deuses, escorrem, de um lado, inúmeras 

moedas e de outro, pequenos objetos que a mão esquerda do anjo tenta segurar. 

Elas despejam justamente as coisas seculares, que são para ele aquelas que se 

acabam, que se gastam. Seria então esta união da qual falara, entre o homem 

material, aquele cujo dinheiro em moedas escapa entre os dedos, e o homem 

espiritual, que se esforça para apanhar todas as coisas que correm o risco de 

desaparecer? 

O desenrolar em torno do seu gesto de catar começa aqui, pela busca de coisas 

cuja existência corre perigo, os restos, estas coisas insignificantes que vão 

preencher seu lado espiritual e as quais tenta segurar o quanto pode para que elas 

não se esvaiam. Quase que um assombro pelos efeitos das transformações o 



O painel de catados
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impulsiona a catar, antes que fatos e tempos tenham fim, deve-se colher rastros e 

vestígios, detonadores da memória que atenuem o esquecimento. A tudo que está 

fadado a morte, ao menos uma imagem deve deixar. Assim como suspeitava, do 

painel de catados de sua casa na Rocinha, restam apenas algumas fotografias.  

É o gesto de catar que vai compondo seu modo de vida e a forma pela qual se 

relaciona com o território tão codificado do Centro Histórico. Esta prática acentua a 

dimensão de seus trajetos, mas não no sentido de priorizar os deslocamentos, ou 

melhor, o movimento. Ao contrário, são os trajetos que o faz se ocupar e se manter 

naquele espaço. Este é o principio territorial do nômade, elaborado por Deleuze no 

tratado de nomadologia; o trajeto nômade abre espaços, os conforma de modo a 

não os tornarem delimitados ou cercados, apesar de localizados. E no caso de Seu 

Edvon, é mesmo a prática do catar que o impulsiona e o aproxima do nômade e o 

faz habitar brechas de espaços lisos que o Centro Histórico contém.  

O nômade tem um território, segue trajetos costumeiros, vai de um ponto a outro, não 

ignora os pontos (ponto de água, de habitação, de assembléia, etc.) [...] Ainda que os 

pontos determinem trajetos, estão estritamente subordinados aos trajetos que eles 

determinam. [...] Todo ponto é uma alternância e só existe como alternância. Um trajeto 

está sempre entre dois pontos, mas o entre-dois tomou toda a consistência, e goza de 

uma autonomia bem como de uma direção próprias. A vida nômade é intermezzo. Até 

os elementos de seu habitat estão concebidos em função do trajeto que não pára de 

mobilizá-los. [DELEUZE, 2008: p. 50] 

Em seus trajetos recolhe e cata as coisas: da Rocinha aos pontos de venda de suas 

obras no Terreiro de Jesus e no Largo do Pelourinho, ou de casa até a congregação 

Testemunha de Jeová, ou ainda nos seus simples passeios pelas ruas para resolver 

tarefas diárias. Seu Edvon está sempre pelo Pelourinho e por suas adjacências. Ir de 

um ponto a outro é então, conseqüência de uma necessidade, mas a partir dela 

torna o trajeto propulsor daquilo que vai alimentar seu lado espiritual, ou seja, catar. 

Aliás, ele chega a confessar, é a sensação de achar que mais o fascina. Vê uma 

coisa brilhante e se agacha para pegar, uma fosca, também recolhe, se interessa 

por coisas obtusas, assim diz. Recentemente anda coletando tudo que encontra de 

eletrônicos, seu novo painel será composto com “coisas da modernidade”, já que 

tudo hoje gira em torno do computador. Ele explica: “gosto de fazer as coisas 

acompanhando a época, porque para mim a época é uma transição”. 

Os trajetos se tornam os momentos da mais ansiosa atenção, o olhar atento às ruas, 

às pessoas, aos acontecimentos, sobrepuja a percepção imediata das imagens 
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congeladas nas formas arquitetônicas e nos clichês reconhecíveis. Assim como o 

nômade, não se interessa pela origem e ponto de chegada, mas quer apreender o 

mundo como uma miríade de acontecimentos, desta maneira se opõe também a 

uma construção histórica oficial e fechada. A experiência e a duração naquele 

espaço são importantes na percepção de suas nuances e de suas transformações. 

Seu Edvon se denomina um “observador sistemático” atento às contingências da 

vida urbana no Pelourinho e, sem parcimônia, registra e recolhe tudo o que encontra 

de curioso e de engraçado. A curiosidade para este observador sistemático não vem 

mais do enigma de poder ou não se deparar com situações ou coisas que lhe sejam 

intrigantes, sua curiosidade está no que a própria cidade retorna enquanto 

singularidades de acontecimentos dos mais ordinários. “A cidade não é mais o 

cenário de uma infinidade de cenas incongruentes, ela oferece sua própria 

existência morfológica na banalidade tornada singular das cenas cotidianas” 

[JEUDY, 2005: p. 91].  

Para além apenas de uma acuidade visual, esse observador sistemático se faz e 

desfaz com a cidade em que habita, ou em outras palavras, se desterritorializa no 

mesmo lugar e ao mesmo tempo em que se reterritorializa. O que se tenta dizer 

aqui, é que ao incorporar de tal maneira a cidade ao seu território existencial, ativa a 

capacidade de afetar seu corpo, não apenas no campo das percepções de 

representações habituais; se infiltra em espaços fechados, se impregna dos rumores 

impuros, acompanha as transições das épocas recolhendo delas seus detritos. No 

caso de Seu Edvon é a prática de catar que torna a relação com a cidade e com sua 

época tão inveterada e indissociável. 

Mas o que esse observador sistemático e catador incansável recolhe das ruas? Qual 

a finalidade envolvida em seu gesto? De que maneira sua prática parece querer 

assumir um compromisso com sua época? Não se trata de inventariar seus catados, 

as questões colocadas pouco tem a ver com a necessidade de classificá-los e 

analisá-los, mas de compreender através deles quais políticas de desejo movem 

seus gestos. E ainda, investigar como a prática de catar reverbera e se expande, 

contamina outros gestos.   

O catador incansável apanha objetos das ruas, pequenas coisas, coisas obtusas. 

Recolhe, traz para casa e cria com elas. Esta é a finalidade de seus catados, são 

matéria-prima de sua arte, concatenam suas criações, isto é, estão envolvidas com 

seu trabalho. E no mais, são também elementos importantes de seu décor. Um 
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! Comecei a registrar coisas da família, e depois 

achei que valia a pena registrar outras coisas, 
pra ocupar minha mente. Tenho vários livros de 
memória, ela falha muito então eu registro tudo. 
A única maneira que a gente tem de guardar a 

lembrança é através de foto, rabiscos ou 
através de um escrito qualquer de todas as 
coisas que vão acontecendo, para assim 

preservar na memória: as mudanças sociais, o 
comportamento das pessoas, dos vendedores, 
dos artistas. Grande parte dos acontecimentos 

que eu vejo, eu coloco em um livro ou fotografo. 
Qualquer coisa curiosa, tudo que é digno de 
lembrança, que é memorável. Tenho coisas 

incríveis que registro em Salvador e quando eu 
vejo uma coisa que eu quero descreve-la em 

forma de poesia ou de crônica eu passo para o 
livro. 

 

painel de coisas seculares que não existe mais e um painel eletrônico que não existe 

ainda ou apenas uma antiga luminária pública que adorna o portão de seu jardim. 

Seria negligente não trazer aqui a imagem do trapeiro descrita nos poemas de 

Baudelaire tão cara a Benjamin e ao seu colecionador. Se o “embelezamento 

estratégico” da metrópole moderna a transformou em palco de tão arrasadoras 

transformações, ao trapeiro, aquele que reúne e registra tudo por ela desprezado, 

Benjamin não deixa de saudar pelo seu caráter heróico. Este que “compila os anais 

da devassidão” [BENJAMIN, 1991: p.78] é herói na cidade grande, ele ao que nos 

fala Baptista, “poderá legar-nos outras possibilidades de se contar o que passou [...]. 

Ele é o artífice da radicalidade da alteridade”.    

A imagem do trapeiro nos dá pistas para começar a compreender o 

comprometimento que Seu Edvon diz assumir com seu tempo. Este catador do 

século XXI apanha não apenas as coisas desprezadas e velhas, ele recolhe em 

seus trajetos pelas ruas do Centro Histórico fatos curiosos, observações que o 

intrigam e junta os acontecimentos exteriores à sua experiência para então criar. Ele 

dobra o fora e produz sua arte: as litografias, xilogravuras, objetos e esculturas. Aqui 

e assim como o trapeiro na modernidade, o catador de acontecimentos apanha da 

rua aquilo que é imprescindível para sua sobrevivência material, afinal as obras 

criadas são vendidas e se tornam importante fonte de renda. 

A transitoriedade da vida parece 

atordoar Seu Edvon, este 

observador sistemático que está 

atento às transformações da vida 

urbana, parece querer abrigar o 

máximo de vestígios de seu 

tempo. Assume o compromisso 

de poder comprovar fatos 

insignificantes, de deixar material 

para futuras rememorações 

possibilitando novas idéias, e 

sem deixar, contudo, de se 

deleitar.  Uma constante 

desestabilização o faz 

inventariar, guardar, acumular. O 
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catador de acontecimentos é também um colecionador, constrói incansavelmente 

um arquivo de detonadores de memória. Seu Edvon, à luz das imagens 

benjaminianas, é também um colecionador de lembranças, obcecado pelo temor 

das falhas da memória, em registrar tudo que pode vir a desaparecer. 

O colecionador burguês de Benjamim é aquele que tenta recriar o ameaçado mundo 

de fora em seu interior particular, estabelece “uma relação com as coisas que não 

põe em destaque o seu valor funcional ou utilitário, a sua serventia, mas que as 

estuda e as ama como palco, como o cenário de seu destino.” [BENJAMIN, 1995: p. 

228]. O fascínio pelas coleções vem desta possibilidade de rememoração que 

inaugura um novo sistema histórico a partir de objetos liberados de suas finalidades e 

com os quais se envolvem numa relação muito mais tátil do que visual. Por estas 

razões, nosso colecionador de lembranças se aproxima do colecionador burguês, 

seu multifário arquivo poético está sempre vinculado à plasticidade dos objetos, seja 

através da escrita ou da fotografia e da arte. E justamente pelo fato de acumulá-las 

para construção de um museu, acaba por retirar de cada um dos objetos sua 

utilidade primeira, de sobrevivência material. Além das próprias obras, objetos 

antigos de família, peças compradas em antiquários, trabalhos de outros artistas 

compõem sua coleção, que ele mesmo denomina, bastante eclética.  

Ao que parece os colecionadores não aceitam o esquecimento, apesar de entendê-lo 

como uma impossibilidade de retorno, creditam aos preciosos objetos de suas 

coleções a tarefa de detonadores da memória, esta que se coloca pronta para 

recomeçar e para se atualizar de maneira única. Através deles propõem reinventar o 

passado tecendo outras construções históricas. Aí está o aspecto heróico que 

também cabe ao colecionador, este que toma para si a tarefa de recompor sua época 

e alcançar a completude de seu tempo em cada objeto liberado de sua utilidade e 

inserido num sistema histórico próprio de cada coleção.  

Talvez tais tentativas de reconstrução levem a pensar que a proposta memorialista 

dos colecionadores esteja bem longe dos delírios da memória que refuta orientações 

maquinadas, mesmo que procedam de maneira não tão óbvia e legitimada em sua 

construção. No entanto, ao tentar capturar a dispersão e diferença do mundo exterior 

para compor suas coleções acabam por se aproximar da desordem e do caos que 

perpassam os processos da memória delirante. “De fato, toda paixão confina com um 

caos, mas a de colecionar com o das lembranças. Contudo, direi mais ainda: o acaso 

e o destino que tingem o passado diante de meus olhos se evidenciam 
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simultaneamente na desordem habitual desses livros” [BENJAMIN, 1995: p. 228] e 

de todo o arquivo poético.  

A memória delirante e a obsessão do colecionador de lembranças operam por 

semelhantes procedimentos. Haja vista o embaraço na tarefa de ir buscar nos 

arquivos de arranjos desordenados que fazem completo sentido apenas para ele, o 

dono da coleção. O Jardim Secreto, assim como a memória, possuem suas redes 

secretas, sua lei interior, ou seja, uma ordenação própria. A cada coleção, uma 

singular desordem criativa. Já o museu, ocupa o espaço que prefigura o sonho de 

enfim gozar da sistematização de sua eclética e dispersa coleção, o destino final de 

seus objetos e imagens, momento em que eles, envoltos também num circulo 

aurático, se imobilizam e fazem cessar a incansável tarefa do catador. O 

colecionador que rejeita a morte-desaparecimento vê na morte-museu a salvação de 

sua coleção que aos poucos se arruína. Uma vez mais, Benjamin em suas 

passagens, reforça esta análise: “A necessidade de acumular é dos sinais 

precursores da morte, tanto nos indivíduos quanto nas sociedades.” [BENJAMIN, 

2002: p. 242] 

O catador de acontecimentos, colecionador de lembranças, imagens-gestos que 

construirão esse arquivo de detonadores de memória que é o JARDIM SECRETO.   

>>BABILONIA [117 – b] 
Vivo igual à multidão, como um mosaico, como uma roupa remendada. O homem destinado 
a viver pobre assemelha-se a miríade de blocos ajuntados e calcinados pelo tempo, 
sedimentados pelo que seja o que Deus quiser. A passar pelo travessado bêco do Motor 
entre o Maciel de cima e de baixo frente a ladeira do Ferrão vejo a bahiana do acarajé de 
nome Renê jogar os três acarajezinhos na encruzilhada para o homem da rua “Laroiê” para 
abrir o caminho, numa crença antiga rio e acho graça.  
Mestre Abdias, dificilmente essa Bahia se libertará do sortilégio que lhe acompanha há 
séculos. Estamos vivendo como no estigma de uma época.  
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1.2 O manequim das cosmologias 

 

 

 

Um torso feminino jogado ao lixo que outrora ocupou vitrines de lojas e, repleto de 

adornos, foi fetiche de muitas mulheres. Hoje um corpo celestial preenchido por 

galáxias. Dos desejos de consumo de uma vitrine ao abandono do lixo, se torna um 

catado que vai aos céus. Este é o trajeto do manequim que pelo dispositivo do 

espelho permite a qualquer um usar seu corpo celeste.  

Esta é a “conotação de valor da coisa” que Seu Edvon quis dar ao objeto catado. As 

tintas criaram galáxias nas curvas do material de plástico que já é peça certa no 

acervo do museu do Jardim Secreto. A obra, que por um período esteve entre as 

plantas e árvores do jardim, foi criada na conclusão de um dos treze cursos de artes 

realizados pelo artista-catador no Museu de Arte Moderna da Bahia. Já quis ser 

comprada, mas é peça chave em sua coleção e está à espera de seu pedestal.  
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 1.3 A Mulher de roxo 

 
 

 

 

 

 

 

Uma mulher abandonada no altar, a ilusão 

da noiva que a fez alucinar. A mulher que 

vestia uma toga roxa perambulava pelas 

ruas do Centro Histórico circundando 

principalmente as proximidades da Rua 

Chile quando esta ainda era importante 

centro de comércio para a classe alta 

soteropolitana. Acompanhou em suas 

deambulações, a transição onde os letreiros 

luminosos das lojas de roupas, hotéis e 

farmácias, que clareavam as noites da 

luxuosa área central, aos poucos foram 

perdendo seu brilho com o fechamento das 

lojas e a migração do comércio. 

Até a o começo da década de oitenta, a mulher de roxo que também se vestia de 

noiva e de viúva, esteve por esses arredores. Impressionava ao passar toda em 

preto, mas seu traje de noiva era bem mais suntuoso. Com vestido volumoso, uma 

cruz no pescoço e uma bíblia em baixo do braço, se tornou tema de várias obras de 

Seu Edvon, que em pinturas, gravuras em metal e escultura acompanhou durante 

anos a seus trajetos.  

Ela, como o travesti Floripe e Mister Black, eram personagens que para o artista-

catador folclorizavam as ruas do Pelourinho em tal época. E é através de figuras 

populares como a mulher de roxo, presente até hoje em seus trabalhos, que mantém 

uma ligação com o período glamuroso e iluminado do Centro Histórico, ela é um de 

seus catados que o conectam com outros tempos históricos.        
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[2] VITRINE DE IMAGENS 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.1 Deboche 

 
Uma crise financeira, uma mudança imposta que transformara suas práticas mais 

habituais e a impossibilidade de continuar a trabalhar e a criar. Razões para os 

desconfortos de um desamparo. Na rua, onde cura dores, doenças e desesperos, 

até as pedras das ruas tortuosas do Pelourinho queriam dele debochar. Como se até 

mesmo os velhos personagens ali impregnados no chão viessem de outros tempos 

para o zombar. Um trecho do mesmo ano encontrado em uma Babilônia elucida sua 

angústia.  

>>BABILONIA [108] 
Hoje 20 de março de 1995 senti uma sensação estranha, vejo-me sem loja, sem poder 
trabalhar em conseqüência dum plano de alguns membros organizadores do comercio no 
Centro Histórico pelo IPAC, especialmente um tal Adriana coordenadora, um tal Paulo, jovem 
cheio de si mesmo, que após dificultarem nossa permanência na feira, arquitetaram um 
plano para nos expulsar da condição de trabalhar. Com o plano de nos dar dinheiro em três 
etapas e depois oferecer-nos condição de assinarmos arrogando o direito de reocuparmos o 
mesmo espaço numa época de extrema dificuldades financeiras. Foi bem arquitetado. Esse 
fato fez-me recordar da visita da Rainha da Inglaterra a Elizabeth II quando estrategicamente 
o governo fez retirar todos os pobres e mendigos do Centro Histórico para dar uma 
impressão grandiosa a uma área comunitária de pobres. Essas lojas novas podem apagar 
temporariamente a lembrança do puteiro que foi o Centro Histórico todavia muitos não se 
esquecerão da rua do Maciel de cima e de baixo do Pelourinho com seus travestis, do 
trafego de drogas, das mazelas que antecederam a esse tipo de lugar. Encapam-se de 
grandeza externa, esquecendo-se do âmago, da vida do povo que é o organismo da 
sociedade. 



Deboche
Litografia

1995
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2.2 Homenagem a Si 

 
A Homenagem a Si é uma interpretação alegórica de sua própria mitologia pessoal. 

Ao centro uma figura feminina nascida de uma flor, atrai e absorve um corpo que se 

desfaz, ao mesmo tempo em que outro corpo, equilibrado na leveza das hastes, se 

coloca ao lado, na espreita. Linhas se curvam em leves flutuações sobre as figuras; 

as linhas carregam datas, 1935, o ano de seu nascimento e 1998, a data da criação 

da litografia. A figura feminina enlaçadora dos dois corpos encontra apoio e se 

sustenta na figura de uma flor, esta figura feminina é sua consciência histórica.  

Ao que nos explica o catador-artista-teólogo, esta litografia é uma simbologia de sua 

vida. Num primeiro momento, nos fala da figura senil que se deteriora e vai de 

encontro àquele que sob o signo de câncer, nasce da lama, assim como o porco, 

animal que o representa no horóscopo oriental. Afinal, quem nasce na lama também 

nasce flor. O outro corpo, a figura de um orixá que o cuida, o orixá que carrega a 

cabaça é aquele da cura. Mas num segundo momento, a figura do candomblé some, 

por ele não é mais aceita. Resta apenas o anjo cobridor, aquele que sempre esteve 

a proteger seus corpos.  



Homenagem a Si
Litografia

1998
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2.3 Alusão as meninas 

Xilografia 
2005 
 
 

 
 

Em várias cores é feita a 

alusão as meninas, por uma 

técnica que possibilita a 

reprodução em diferentes 

tonalidades, esta xilografia 

existe em marrom, 

vermelho, azul e roxo. 

Cores que demonstram o 

vai e vem ao qual são 

submetidas as mulheres 

que há anos fazem do 

Centro Histórico seu 

ponto de trabalho. 

Segundo Seu Edvon, 

elas começaram a 

ser retiradas por volta de 

1984 a desejo voluntarioso e aos caprichos da primeira intervenção comandada por 

Antonio Carlos Magalhães. Mesmo que tenham sido indenizadas, acabaram todas 

voltando depois da restauração e marcando seu território de modo ainda mais 

evidente que a simples presença de seus corpos na rua. Nas paredes dos casarões, 

inscreviam seu pertencimento: “ponto de minha vó, ponto de minha mãe, meu 

ponto”. Não só as posses de terras seguem linhagens de família, territorialidades no 

Pelourinho também podem ser hereditárias.    
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2.4 As quatro baianas 

 
 
 
 
 
>>BABILONIA [21] 
É um bragadá 
A cor, é um bragadá 
Não só escravo da cor 
Como escravo no falar 
 
Ecravi no agir 
Até no pensar 
Viver no Brasil 
Até pra morar 
 
O difícil aqui  
É ter de ganhar 
Mas em trajes de bahianas 
Luxuria terás 
 
Verás em dias de festa  
Esmolas hás de dar  
Até nas igrejas 
Já se podem cobrar 
 
Igrejas, esmolas 
É um bragadá..... O povo chorando canta 
       Vivendo a se lamentar 
 
 
 

09.07.10 
! No começo, na fundação de Salvador, as baianas 

trabalhavam para o senhor como mucamas, empregadas 
domésticas. Em 13 de maio de 1888, houve a libertação dos 

escravos, então, um contingente de pessoas ficou livre. E 
aquelas pessoas que tinham os escravos em casa ficaram com 

muita raiva porque não podiam mais tê-las e iam embora. 
Muitos dos escravos libertados acabaram ficando na casa do 
patrão e outros resolveram ir embora pra ter uma vida própria, 

uma vida nova. E naquela época muitas trabalhavam de 
cozinheira nas casas dos patrões, então foram fazer acarajé, 

abará, xixim, castanha e amendoim para vender. Criou-se essa 
classe social de baianas, mas hoje grande parte das baianas 
não vivem mais disso, porque não pagariam nem o aluguel de 

casa. Mas em março, na festa de São Roque e São Lazaro, de 
Omulu e Obaluiaê  elas carregam pipocas na cabeça, São 

Roque era santo das doenças. E as iaôs, as novas filhas de 
santo, carregam pipocas e arrecadam dinheiro. 

Aqui, uma velha já de oitenta anos, optagenaria, que não 
carrega mais nada nem faz mais nada, está cansada. Essa 

aqui uma africana que está com saudade da áfrica. Em 
Salvador é muito comum os blocos afros, que representam 

essa saudade que ainda existe. Então através da música ainda 
homenageiam a África, o ijexá, isso faz parte de cultura lúdica-
folclórica da Bahia. São códigos que a instituições criam para 
enfatizar a tradição, como é obrigar a vestir de baiana as que 

vendem acarajé. 
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As gestualidades, as transformações nos hábitos mais ordinários, as mudanças nas 

vestimentas e a folclorização de tradições são fascínios na construção histórica de 

Seu Edvon. A narrativa sobre a gravura das baianas perpassa todas estas 

preocupações, e é mesmo pelo fato de serem personagens que as reúnem, são 

freqüentes em suas obras. Nos escritos, nas gravuras e em suas falas exemplificam 

como processos históricos estão sedimentados em sua subjetividade. O artista-

catador-arquivista quase que em uma prosa conta das várias transições em torno da 

figura da baiana. Ele retorna aos tempos pré-colonialistas para entender o modo de 

se vestir atual; se antes as mulheres africanas andavam semi desnudas com o busto 

de fora, as baianas africanas antigas nos rituais religiosos se vestiam com calçola, 

combinação, anágua, sutiã, saia, bata, xale na cintura e no ombro, torso na cabeça; 

um aparato de roupas que a mulher moderna não usa mais. Hoje as baianas que se 

enfeitam para atrair clientes nas lojas, dão volume as suas vestimentas com a ajuda 

de bambolês. Ou ainda, são obrigadas a usar roupas de baianas para venderem 

acarajé, uma prática que explica também com pormenores. Ao que narra, as 

baianas quando libertas da escravatura saíram para vender com cesto na cabeça, 

depois com o tabuleiro e agora elas vendem cadastradas embaixo do ponto ao custo 

de taxas mensais. Esta normatização e controle é para ele a morte de uma prática 

deambulatória, o fim de um tipo de ambulante.  

Seus trabalhos perpassam sempre por uma construção histórica própria, e ela, 

talvez tenha sido primeiramente desenhada seguindo os preceitos de saberes 

hegemônicos cujos discursos há tanto vem codificando o território do Pelourinho. 

Não se trata de valorar seus saberes, mas compreender como um curso de turismo 

realizado em 1985 e financiado pelo IPAC, poder ter sido importante em sua 

construção, ou o fato de considerar ainda hoje, a figura do padre como um símbolo 

da cultura, já que com ele aprendera um pouco de latim, francês, inglês e grego.  E 

no entanto fica claro que sua experiência nas ruas é incorporada aos seus modos de 

subjetivação, a vida na cidade é dobrada e através dela consegue perceber os jogos 

de poderes, as relações de força, e com isso desconstruir alguns saberes e se 

infiltrar em alguns códigos fechados.  

>>BABILONIA [140 – b]  
O povo e sua forma de caminhar aqui na capital de Salvador 
No período dessa década a partir dos anos 1990 há um vigor que assemelha-se migratório 
favorecendo um ritmo no caminhar dessa gente aqui em Salvador. Incontáveis pessoas, 
quantidade incomensurável nas ruas caminham como que cativos do cansaço, 
desequilibrados; cambaleando disformemente; a principio insinua-se serem as ladeiras 
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responsáveis por esse embalo tão disforme, destarte a presença do atrativo caminhar 
gingado das baianas não é visto no povo em geral. Assim sendo, a bahia vai perdendo 
performance na anônima libertação da rígida elegância do povo do passado. A influência 
bitolada da igreja no cotidiano do povo nas décadas passadas dissipa-se libertando um 
assegurado comportamento na gente que anda ou zanza nas ladeiras do pelô. Com a nova 
industria do conhecimento tecnológico assegura um cérebro computadorizado, todavia aliena 
a aprendizagem da boa maneira. Ou será desencanto?.. Assim como um único grão de uma 
semente gera incontáveis mudas, também em uma época um povo manipulado acompanha 
sua wave.   

Para ele existe civilização antes dos portugueses, assim como a raça negra intocada 

não será encontrada numa matriz africana ou uma terra mãe que está longe de ser 

propriedade somente dos índios. E afirma; “a nossa etnia é uma morfologia da 

mistura das três raças” ao falar de uma litografia intitulada “As três raças brasileiras”. 

Em sua escrita sobre a história, os anjos barrocos se hibridizam aos rituais 

antropofágicos. A experiência urbana, os encontros, a obsessão pelas ruínas são 

para Seu Edvon uma maneira de resistir à indecorosa violência simbólica que 

acompanha a modernidade ocidental tardia. Uma modernidade capaz de recalcar as 

singularidades, a alteridade de sua cultura, incorporando-a sem pudores a mercê de 

seus interesses.  

O artista-catador-colecionador viveu todo o processo de espetacularização do 

Pelourinho que o transformou em cenário de políticas conservadoristas e 

segregacionistas. Como um observador sistemático, tem consciência do que motivou 

tal política, como ela foi imposta, e em que acarretou. Ao que diz Seu Edvon, da 

sociedade terciária composta por negros, aqueles que então eram páreos à 

sociedade, foi tirado o direito cultural e financeiro e em troca dado a música, a dança 

e a popularidade. Uma folclorização de suas tradições e de sua pobreza incentivada 

pelo governo de ACM como estratégia política. Se nem mesmo as expulsões 

forçadas impediram a população de rondar a região tornada vedete turística pelo 

tombamento do IPHAN, o mais proveitoso foi transformá-la em palco para 

encenações exóticas. Estimulou-se o saudosismo das reminiscências africanas que 

desde a década de 60 eram cultuadas em desfiles e encontros no reduto de negros 

que era o Pelourinho, com isso, instituiu a terça da benção, promoveu a banda 

Oludum e passou a comemorar seu aniversário na Igreja Rosário dos Pretos. 

Pequenos atos que aos poucos o fez conseguir força política para levar a frente o 

projeto de revitalização que transformou o Centro Histórico num shopping a céu 

aberto, limpo e organizado.  
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O dar espetáculo sustentou durante anos processos que legitimaram estratégias de 

poder cujas bases eram a dominação econômica e política. E é por ele, pelo direito 

ao espetáculo, que se pode inverter sentidos e criar outros regimes de sensibilidade, 

mesmo que as políticas atuais encontrem novos disfarces sobre os enunciados da 

sustentabilidade, da participação e da tão falada cultura. É pelo corpo que está nas 

ruas, onde a memória está tão profundamente inscrita, que se produz o pensamento, 

que se cria e se inventa outros códigos.       

 

>>BABILONIA [12]   
mil cabeças negras a desfilar 
mil sentimentos intimos de pobreza 
nessas noite de terça-feiras 
no pelourinho a levantar poeira 
 
pelourinho e o centro histórico 
olodum não dá bandeira 
se acomodam eternas festas 
mijos em portas e em soleiras 
 
se houvesse mais beleza 
vida e na alma calcada 
em gente plena de pobreza 
as ruas seriam caladas 
 
não se sabe o que se passa 
pra tanta gente ʻzanzarʼ 
talvez falta de emprego  
os fazem perambular 
 
juventude arisca e torta 
dias e noite a sambar 
nas festas de ʻtodos os santosʼ 
e nem pensam em acabar 
 
hoje é conceição 
amanhã, senão, senão  
se não for outro santo 
É consagrado ao chão 
 
Não me farto de ouvir 
Assistir e escutar 
Das brigas que nessas noites 
As vezes podem matar 
 
07-12-1993 
24hs pm 
 

>>BABILONIA [14]  
tempos atuais, século XX 
vendendores de buginganga 
ruas, gestos, prostitutas 
bancos, mãos a torturar 
aos turistas engomados 
 
bocas de alto-falantes 
gestos de gente vulgar 
as quais falam acintosas  
gesticulando ao falar 
 
tempos de crise e pobreza 
mudanças de tempo buscar 
ninguém em se confiar 
noite e dia sem parar 
 
o clima sempre mudando 
nada mais estável está 
e pobreza aumentando 
costumes a variar 
 
bem parece o fim de mundo 
nesse país de corruptos 
nem se dá para duvidar 
todos querem aprimorar 
 
a poeira é sufocante 
todos becos fedorentos 
nas obras do governador 
lixos, mijos e coco 
 
o povo de moral frouxa 
nessa cidade fantasma 
cocho e bambo no andar 
noites e dias a declinar.  
15-12-1993 22 hs 

 

 



As quatro baianas
Ponta Seca - Gravura em metal

2001 
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2.5 As bricolagens 

Xilografia 
 
As cores se misturam, fragmentos vão compor outras imagens, um jogo de 

sobreposições e encaixes. Assim é esta série de xilografias intitulada “As 

bricolagens”. “São as reminiscências de impressões que não deram certo ou que se 

estragaram”, explica Seu Edvon, que não abandona jamais a máscara do artista-

catador. Recolhe os restos e detritos de seu próprio trabalho e com eles cria 

reinventando uma outra linguagem. A fotografia, um recurso de seu repertório 

gestual, é incorporada para dar um melhor efeito aos resultados da bricolagem, se 

utiliza dessa interface junto à prática do artista, e não apenas como catador de 

acontecimentos que coleciona fotografias em álbuns. 

O que busca e apanha nas xilografias estragadas são sempre personagens que 

compuseram ao longo dos anos a teatralização alucinada em que vive. Figuras 

populares, folclores da cidade, gestos, protagonistas, figurantes, cenários, tudo ali 

amontoado em tempos sobrepostos. Os carregadores, baianas com seus tabuleiros, 

meninos soltando pipa, padres, paparazzis que outrora tiravam retratos nas praças, 

ambulantes que carregam balaios ou caixas na cabeça, baianas que agora possuem 

ponto fixo. Casarões, largos, igrejas, passagens e arcos. Pássaros como símbolo de 

esperança, gatos que resistiram à higienização das ruas do Pelourinho e meninos 

que as enfeitam com bandeirolas de São João.  

Uma bricolagem de personagens, uma bricolagem dos tempos.   





As bricolagens
Xilografia
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[3] AS BABILÔNIAS  

As Babilônias são seus livros de escritos, acontecimentos catados transformados em 

prosa e poesia ou em registros desordenados. Elas são fragmentárias, rizomáticas. 

Nos livros empoeirados e amarelados pelo tempo, as temporalidades e assuntos se 

misturam e se sobrepõem, tornando impossível um acompanhamento cronológico. A 

memória delirante, atenta aos instantes, se transforma numa escrita que delira, aqui 

uma história descontinua é construída. 

Mas alguns assuntos se aglomeram em tal ou qual Babilônia, sem dúvida as mais 

caóticas são as que registram as curiosidades, como ele chama os comportamentos, 

gestos e as transformações sociais que percebe em suas deambulações pelo 

Centro, e aquela em que escreve seus pensamentos, dores, alegrias e angústias. A 

Babilônia Curiosa e a Babilônia Íntima estão por todos os livros e carregam um 

pouco de todos eles.  

De maneira bem mais sistemática, o catador-arquivista possui um Livro de Mortos 

onde compila, mais ou menos em ordem alfabética, a data de morte de pessoas 

famosas e de moradores do Centro. Esta Babilônia é seu mausoléu, e evidencia a 

atmosfera mortífera que cria em torno de si, cata o que não vive mais, eterniza o 

passado em registro para depois reafirmar a sua morte no museu. Tem ainda a 

Livro da Rocinha, onde as reuniões, os encontros, decisões e falas estão 

registradas de forma metódica para servir como documento do processo de 

transição da comunidade da Rocinha em Vila Nova Esperança, este livro não 

babilônico.    

3.1 O Livro de Mortos e os moradores do Centro 

>>BABILONIA 
Manuel Borges de Jesus; pai de Clarindo Silva – Cantina da Lua        09-05-1991 
Manoelito Silva de Jesus, irmão de Clarindo da Silva – Cantina da Lua  16-01-1992 
Neguinho do Samba Olodum e Didá bandas 31-10-2009 pela manhã.  
Falência múltipla 
03-11-2009 16h. 
Antonio Luiz Alves de Souza 54 anos 
Neguinho do Samba – enterrado no Jardim da Saudade 
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Maestro da Banda Didá em 1º de 11-2009 e o cortejo saído da rua João de Deus, terreiro de 
Jesus, Praça da Sé, Misericórdia. 
Ex- Lívia esposa – Anderson filho habitando na Itália. Ao som de uma musica feita para a 
copa de 2014. Esteve presente vovô do Ilê Ayê, Carlinhos Brown. Cortejo aconteceu em 3-
11-2009. 
Sr. Nicolau, do carvão em o Pelourinho nº 20 morre aproximadamente entre 28 a 30 de 
setembro de 2010. 
Esse cidadão em palestra comigo, em sua residência onde vendia carvão lá nos fundos, 
referindo-se a um nosso conhecido que assassinara 2 pessoas, afirmou o mesmo, “Esse 
elemento é gente do demônio!.., matou 2 e carrega uma arana com má intenção!.. 
Oscar da Penha – Batatinha, nasceu na Climério, pai de 10 filhos, Toalha da Saudade – bar.    
“Prego” Valter Aragão França 67 anos, ponte de safena 03-07-2010 04-07-2010 
17,18/1/2010 Pelanca morta assassinada com facada na rua do Liceu  
 

3.2 Livro da Rocinha 

>>BABILONIA 
Diante do fato de uma proposta de despejo pela família “Ângelo” do contingente de nossa 
Comunidade; foi criado um Conselho Comunitário constituído por moradores do nosso local 
antes denominado “ROCINHA: - Foi escolhido em nome de já antigo = Vila Nova Esperança, 
desarte nosso atual endereço ficou sendo como. 
Portal do Carmo; Pelourinho, nº16.Vila Nova Esperança. Rua Alfredo Brito 

- Novo Conselho - 
Presidente  Sr. Luis Antonio Silva 
Vice-presidente  Sr. Edmundo Oliveira Santos - EDVON 
Secretario   Sra. Ana Lucia = “Dulze” 
Tesouraria  Sra. Anelina Silva Conceição 
Comunicação e cultura Sr. Ednaldo Sá Barreto 
Suplente  Sr. Jaldemir de Jesus Silva 
Suplente   Sr. Cloves Pereira Lomba “Nego” 
Suplente   Sra. Maria Cícero dos Santos 
Suplente   Sra. Eunice   “Nicinha” 
 
 
 
 
>>BABILONIA 
10=10=2007: 15Hs30mt. Reunião auditório Conexão IPAC, Praça das Artes do Centro 
Histórico Salvador. Tema; Reflexão sobre o projeto do Centro Histórico de Salvador, incluindo 
a Vila Nova Esperança Porta do Carmo 16; Carlota da Secretaria fala da concentração de 
pessoas de pouco valor, eu ao fone relembro do contingente de criados, crias das casas 
deixados aqui pelos antigos patrões sem infra-estrutura. 
11=10=2007: à tarde; vou ao prédio nº 12, sede parte do IPAC, buscar o arquiteto Marcelo 
Ferraz, à fim de traze-lo à Rocinha, Av. Nova Esperança, para verificar o espaço a ser 
construído nossas novas residências no Portal do Carmo, Pelourinho 16. E retenho-me na 
sala de debate por um tempo; participo de opiniões a respeito de diretrizes do projeto: lá 
estavam Ednaldo Sá 81021750=Marcelo Ferraz1138159511= São Paulo. Etelvina Rebouças 
Fernandes 31166723-88992770. José Carlos de Oliveira Matta 31166723=99874517 Patrícia 
Marchesini 31176457=888888178. 
Nube Medrado31176395=99726265 
Edmundo Oliveira Santos “Edvon”71-34817113 
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O Sr. Marcelo Ferraz; arquiteto renomado por ter trabalhado com a famosa arquiteta Lina Bo 
Bardi; autora do Mam e criado o Museu Rodan na Graça, atualmente ao lado do povo de 
Presidência da República está nas bôas  graças.   
-Na reunião  o tema foi... Levantamento do cadastro de famílias: Sugestão para se criar meu 
atelier. Biblioteca com jogos infantis, quadrinhos; em que o Ministério da Cultura pode ajudar; 
internet livre, criar programa. 
- De não criar expectativa muito alta para o Rocinha, afim de não inxar demais. – Opinião do 
arquiteto Marcelo Ferraz. Foi sugerido pelo arquiteto Marcelo Ferraz, não se criar na “Praça 
dos Tambores”, proposta por Ednaldo Sá; grandes eventos para não desvirtuar o sentido de 
comunidade. Deixando isso para os locais já apropriados pelos órgãos governamentais. 
- Outras opiniões; do material existente no Ipac, para uso de programas na “Rocinha” e 
outras “comunidades”. Em suas reivindicações que a comunidade possa comercializar seus 
produtos; arte, músicas etc... diz Ednaldo. Do que o IPAC ainda pode encontrar no sitio 
arqueológico durante a execução da obra. 
- Do problema da POLIGONAL. 
- Das questões do cadastro família - Da questão fundiária a qual a “área” pertence?.. Da 
desapropriação. O que vai gerar o financiamento. Fundiárias; questão jurídica, advogado, 
negociação. Do prédio nº 18: “Casca”. Do estudo preliminar, quantidade de família definida; 
do estudo preliminar – licitações;  
- projeto executivo ; readequar” – Iphan e Ipac. Do direito do comunidade de “falar”. 
- Encerrado, rumamos para a vistoria na ROCINHA, onde eu saco varias fotos, e, ao 
entardecer nos despedimos.  
- Marcou-se uma nova reunião 5ª feira, em vista do longo feriado. Às 14hs. 18=10=2007.  
 
 
 
 
>>BABILONIA 
Reunião na Conder com a Diretora Coordenadora do Centro Histórico Dr. Tânia, Alicia; do 
Conselho Luiz, Ednaldo, Ninoca, Ana Lucia, 08/10/2010: 10Hs. Jaldemir, Cloves. Edmundo; 
{Ana Mara, Débora} e a jovem assistente  do escritório social Joseane.  
I) Em nossa pauta havia 5 propostas, no entanto, um ficou olvidada; sobre o prazo de entrga 
da obra.  
II) Direito de visita às obras local. Ficou esclarecido pela Dra Tânia que só em casos 
necessários, um grupo constituído com autorização da Conder, munido de botas e chapéu 
protetor, sendo de número limitado, seria agora em diante entrar no canteiro de obra. 
III) A doutora Tânia juntamente com a proposta anuída por Alice e parte  que quando 
findasse o contrato atual, seria sugerido que o proponente entrasse para um novo plano 
sugerido  
IV) Com relação aos núcleos de blocos de casas, com relação a distribuição das famílias, foi 
um caso a se pensar.  
Será construído 3 patamares 
ESPERANÇA = Família com deficiência de circulação 
POMAR = casa maiores em área 2 quartos 
HORTO = com mais quartos para família mixta. 
Diz Tânia = Talvez seja necessário encadeirar mais um projeto para os dois últimos blocos 
em vista de algumas famílias estarem sempre apontando problemas familiares. Há problema 
a considerar na inserção dos 2 blocos em vista da limitação da área.  
Foi citado pela Doutora Tânia da impossibilidade da experiência da Amafro – Museu afro- 2 
empresas para ocupar um mesmo espaço físico: por isso Dow e Nestlé pre supostas 
empresas parceiras na Vila Nova Esperança, teria de aguardar determinada conclusão pela 
Empresa que ocupa a área com almoxarifado, escritórios locais para guardar materiais em 
espaço exíguo-a.  
M.F.P. 
Falou-se da verba disposta para alugueis limitada a R$ 450,00. 
Falou-se de Alice, Rita e Marta com reunião de experiência. 
Falou-se de Tina-Eliana-Charles 
Falou-se de Elizete e netos; de Sidinalva. 
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Falou-se de 118 mil por unidade na Vila Nova Esperança, enquanto em outros núcleos, 
gastou-se menos. 
Falou-se de creche, quadra-biblioteca, quadra de skate - formação profissional –park de 
integração comunitária. 
Falou-se da AMACH Associação dos Moradores Amigos do Centro Histórico – que a bolsa 
vem através do Banco do Brasil e é pontual  
Ednaldo ventilou sobre seus problemas do aluguel 
Edmundo ventilou sobre a humidade na residência e vontade de mudar, o que a Doutora 
Tânia sugeriu o processo de bolsa aluguel.     
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[4] O ROTEIRO DE UM FILME DE RETRATOS 

 
>>BABILONIA 
2- Eirar, amalgamar, semear, cultivar, ver rizomar, crescer, florar. 
3- É um processo de vida, vitalização, ou revitalização, como foi feito no  
Pelourinho. 
1- Vir morar na capital, era para mim, muito fascinante. No entanto, durante anos 
me foi calcinante. 
4- Conglomerei nesse período, uma série de eventos, e, engendrei um estilo de 
vida. Envolvi-me com arte e fixei minha mente na religiosidade da vida e aqui 
estou. 
 

O pensamento é como um raio de luz solar, ultrapassando uma floresta cerrada, e suas 
nuances, ora clareia, ora enturvece dando conotação de ondas que vem e vão afloreando 
uma dança enigmática de tristeza, temor, indiferença ou enigmática e exuberante alegria. O 
pensamento nos aquece e nos abandona. Quando vem torna o homem altruísta ou 
decadente. Ele é o maestro regente ou executor da opera em nossas vidas. No entanto; 
quando bem orientado, pode nos transladar para um consciente estágio de paz e demais 
estados dʼalma em harmonia com o firme propósito da vida. 
Um jardim florido rizoma35 a terra, bem diz a beleza da natureza, empolga a visão e o 
coração humano. O perfume das flores caudalizam/andalizam o odor para o nosso deleite, e 
essa harmonia de valores provoca dança natural no sentimento humano, transmutando 
valores entre a vida e a razão de ser. 
Mesmo em estado de “turpor”, a mente vagueia entre o estado e a razão, sendo que a ultima 
é, dona de si mesma no caos dessa dança frenética entre a razão e a vida, quando a paz se 
ameriza no imponderável elevado estado; tudo se completa para a eternidade. As flores se 
foram, os perfumes se exalaram, os humanos lançam gemidos de saudade, e, a terra leveda 
para depois florir seus ciclos. 
 
Edvon  12/02/2010 
 
Tema de abertura para o filme 
“o jardim secreto de Edvon”           pelourinho digital 

                                                
 



O Centro Histórico de Salvador
O Terreiro de Jesus, o plano inclinado, a vista 
da cidade baixa, a Praça da Sé, os casarios.

Obras, monumentos e adornos do Pelourinho
Zumbi do Palmares, a Faculdade de Medicina, o 
Elevador Lacerda, etc.

34O rizoma é um termo da botânica que classifica raízes como os 
tubérculos e as gramíneas. Constitui  um sistema que não possui 
uma raiz fixa e única, cresce por variações, capturas e conexões, 
é a-centrado. O termo foi apropriado por Deleuze enquanto 
um conceito, cujos princípios são os da heterogeneidade, das 
conexões, da multiplicidade e das rupturas a-significantes. O 
termo, não tão freqüente na linguagem popular, se tornou um platô 
importante de sua obra.

>>



O folclore na Bahia, o ópio do povo
Balé de africanos, dia do índio, a capoeira, a banda Didá, o grafite 
do Limpo, o bumba meu boi, teatro de bonecos, as baianas.

A arte e folclores nas ruas 
Modelos vivos, espetáculos, baianas, 

Menelau, Jaime Figura e outros personagens.



A Rocinha e Eu
A passagem de entrada da Rocinha, estudos 
bíblicos e repórteres, o Painel de catados, o 

manequim antes e depois de suas cosmologias. 

O envolvimento de instituições e autoridades com planejamento 
de construção da comunidade da Rocinha – a futura Vila Nova 
Esperança
Maria del Carmo (então presidente da Conder), A comissão 
representativa da Rocinha: José Luis, Dulze e Ednaldo, a maquete do 
projeto do Brasil Arquitetura, o dia da posse, do então Secretario da 
Cultura do Estado, Marcio Meireles. 

No meu jardim
Pessoas que usaram o jardim como tema: 
Jurema para a tese, repórteres do Correio 
da Bahia, os jardineiros George e Marcos.

As plantas e pessoas da Conder.

>>



Uma coleção de detonadores de memória com múltiplas interfaces, assim é o arquivo 

poético de Seu Edvon. O roteiro é responsável por dar conta do “Pelourinho digital”, 

uma vez que compreende a força das imagens nos dias atuais. O filme irá para o You 

Tube. Aqui o roterista, cata em seu próprio arquivo de fotografias imagens que vão 

dar corpo ao enredo do filme. Ele que, à lembrança de Agnes Vardá, transformara 

instantes vividos em imagens, quer proporcionar um visão de Salvador e do Jardim 

Secreto àqueles que não o conhecem, e criar, por uma outra linguagem, um registro 

duradouro de sua construção histórica. O catador de instantes que permitiu a existência 

do catador de imagens. Talvez o filme de retratos rodará em uma das salas do museu.

Uma vez protagonista de uma gravação feita por alunos americanos em intercâmbio 

na Bahia35, agora é ele a criar o enredo e montar a trama. Do Centro Histórico, parte 

mostrando monumentos e principais edifícios históricos, em seguida o folclore da Bahia 

e o trabalho de outros artistas de rua, espetáculos e acontecimentos que cata. Depois 

adentra a Rocinha, para mostrar com detalhes o Jardim, seu modo de vida, pessoas 

que o freqüentam, e instituições que fazem parte do processo de reestruturação da 

comunidade. Enfim as plantas, falará das flores, arbustos, árvores, de sua misteriosa 

exuberância. Este é o enredo de seu filme, um roteiro de retratos que segue uma 

seqüência de planos montados em cartolinas.  

35Estudantes do Projeto Cine  CEAO – Centro de Estudos Afro Orientais, na primavera de 2006.      

A exuberância das plantas
Hibiscus, coqueiro, pata de vaca, cacau, mangueira, acerola, 
bromélia, exória, begônia, alfinete, 2 de julho (brasileirinho), 
cloto do sertão, papoula.

Num arrebol
Uma visão do fundo do quintal para o comércio, 

com estudantes. 
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 [5] O JARDIM 

 
>>BABILONIA 
dia 11/12/09 um jovem engenheiro veio medir o registro da alvenaria juntamente com 2 
ajudantes: José Adriano eng. Ajudantes, Luiz Mario e Luiz Antonio da manhã as 11H. Eu os 
acompanhei. 
Meu jardim: A peça mais importante do meu jardim, provavelmente o é; um pé de manga a 
qual produziu nesse ano de 2008 as mais doces mangas que eu já pude experimentar em 
minha vida; o deleitou a quem quer que tenha vindo experimenta-las. Há também um pé de 
graxa “Abiscos” frondozo, bromélias, pouca exória, alfinete, anil, papoula, água “dá levante”, 
rosas, cravos, begônias metálicas, pereceram com a chegada do clima variante, outono, 
verão, inverno que embebe plantas frágeis. Houve um tempo desde março do ano de 2002 
em que me deliberei de criar este jardim, em que havia uma profusão de plantas floríferas, 
todas perecíveis em mudanças de estação, só algumas perenes resistem e permanecem 
firmes; palmeiras; pingos de ouro, ficos, patas de vaca, alguns lírios, lírio da paz, dois de 
julho, cloto do sertão, samambaia. 

  

 
Entre a cidade alta e a cidade baixa, um interstício ocupado pelo jardim de Seu 

Edvon. Ali na beira da falha geológica de Salvador dentre árvores seculares, ele 

cuidou de crescer as mais variadas flores, arbustos e folhagens. Plantas ordinárias 

que se espalham por qualquer fresta, aquelas frutíferas e as que vão à mesa, além 

da exuberância das plantas exóticas que encantam pela beleza. Uma terra que dá 

de tudo e que tem de tudo um pouco. Preenche de verde um pedaço do cobiçado 

solo do Pelourinho e cria nele um território. 

Foucault, em uma conferência proferida em 1967,  se refere aos jardins como uma 

heterotopia, isto quer dizer, um espaço que possibilita o encontro impensável de 

outros e diferentes espaços, capazes de abrigar aproximações incongruentes, 

justaposições que imediatamente invertem e contestam relações já designadas e 

estabilizadas entre eles. Ao contrário do conforto encontrado nas utopias, as 

heterotopias provocam, inquietam. E ao que diz no prefácio de As palavras e as 

coisas, “dessecam o propósito” e “desfazem o mito”.  

O jardim suporta então, justamente este princípio da heterotopia, o da possibilidade 

de sobreposição de espaços incompatíveis, e também de tempos. Os jardins podem 

reunir vegetações de toda parte do mundo, fazendo coexistir tudo num mesmo lugar. 

Aqui fica claro que o jardineiro parece não abandonar o colecionador: jardineiro-

colecionador enquanto máscara. As plantas são catadas à maneira dos 
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acontecimentos e dos objetos. Parecem carregar em cada uma delas, uma parcela 

do todo como uma tentativa de alcançar a completude, este que é o objetivo que 

atormenta toda e cada coleção.  

Um território que consegue reunir a dispersão do tempo. Se faz, desfaz, e refaz  

concentrando tempos volteados que impulsionam transformações das mais lentas, 

imperceptíveis, as mais breves, de relampejos. São as medidas dos tempos da 

natureza, uma heterotopia cuidada, regada, adubada, mas de forma alguma domada 

e controlada. Ainda que se trate de matérias variadas, desde acontecimentos a 

plantas, é sempre entorno da transitoriedade-efemeridade que giram seus gestos. 

Se por um lado mobiliza toda consciência histórica do catador-colecionador-

roteirista, o jardineiro-colecionador também é por ela impulsionado, no entanto, num 

sentido inverso, de neutralizar sua obsessão histórica.  

Ali no jardim, onde “descansa a mente”, consegue enfim fazer uma pausa, um 

repouso encontrado no trabalho com a matéria viva, com o orgânico. Mas aí também 

onde tudo é transitório, não deixa de estar atento ao que é efêmero, às emergências. 

Não deixar de catar os restos e levar com ele as “reminiscências do jardim”, assim 

como ele mesmo enuncia. Afinal, a natureza, como a história, também morre.  

Uma relação um tanto paradoxal, encontra na motivação de sua obsessão a mesma 

razão de seu repouso: a não eternidade. A natureza não é entendida enquanto 

salvação, mas fascinante por sua transitoriedade. A natureza, assim como a historia, 

também se arruína.  

Hoje o Jardim Secreto já não existe mais, tratores que constroem a Vila Nova 

Esperança também o transformaram em ruínas. É a esperança afirmando a morte, e 

nesta tensão propulsa uma instância de devir de sua existência, que vem se afirmar 

na forma do museu. Transvalora uma mesma questão simbólica, numa outra forma 

física.    

O jardim foi um esboço do museu, e à sua semelhança estava orientado ao alcance 

de uma completude. Lá no museu, um sala está reservada para as fotos de flores, 

árvores, arbustos, para a paisagem e para quem se deleitou com ele. A sala terá o 

nome: “Era uma vez um jardim...”. 
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>>BABILONIA [22 – b] 
não suporto o pezar da recordação 

pezar por não chegar ser dor 
vendo rios, arvores, pontes destruídas 
inutilizados pela mobilidade do tempo 

 
como se meu próprio destino 

no tempo velejasse com o próprio pezar 
solitário sigo em minha própria força  

esvair-se ao enrugar meu corpo 
 

mesmo sem sofrer criticas dʼalhures 
me apieda meu próprio pezar 

o qual indelével isso não importa 
só eu insisto em vigia-lo 

 
hoje ao certo envelheci mais um dia  

descobrindo mais um segredo sagrado 
É o sagrado da própria existência 

O qual se revela com senilidade 
 

Ai da dor se não fosse a própria existência  
Ai da vida se não fosse a própria dor 

Ai de nós se elas não existissem  
Derreteríamos sem sentir a existência  

 
Mistério no tudo 

Mistério no nada 
Mistério na vida 

Mistério na morte 
 

12-11-2000 
13-11-2000 

1:30 H. A.M. 
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[6] A MEMÓRIA DO CATADOR-COLECIONADOR E O MUSEU  

6.1 A memória do catador-colecionador 

 
>>BABILONIA [23 – b]  
Há em mim um sabor de eternidade 
Que me invade todo o corpo  
Há em mim um espírito de eternidade 
Que a mim chega da alma 
 
Há em mim infinito saber 
Que é infinitamente indefinido 
Há no nada de mim o todo 
O qual o todos como nada sentem 
 
Das imagens mentais que hoje  
Veiculando no tempo vão  
Lacunas existentes hoje 
Futuras fugas serão 
 
Da insatisfação eterna  
Um passo é no sideral 
Vida e morte ser eterno 
Nada são no sideral 
 
Saindo a semear vidas 
Por vezes mães magoadas 
Das quais as cornucópias derramam 
Alheias a nossas reservas do nada.  

A memória em Benjamin apresenta nuances importantes de elucidar para a 

compreensão da dimensão poética na criação-composição em torno da memória. 

Esta que orienta e motiva a construção do Jardim Secreto, o arquivo de Seu Edvon. 

Ao se valer das reflexões de Proust acerca do tempo, Benjamin reforça também a 

condição da memória sujeita ao acaso. Ela não se constitui somente no domínio do 

intelecto ou por uma seleção de dados e acontecimentos, a memória aqui também 

conserva as lembranças e todo o passado, ela é também ontológica. Neste sentido 

se aproxima de Bérgson, no entanto, é justamente em se tratando da maneira pela 

qual as lembranças ou acontecimentos afluem ao presente, ou seja, sobre as 

atualizações, é onde Benjamin faz uma ressalva: à luz de Proust, “sugere que o 

recurso à presentificação intuitiva do fluxo da vida seja uma questão de livre 

escolha”, ou, em outras palavras, não dependam dos “apelos da atenção” 
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[BENJAMIN, 1991: p.107]. A assim chamada “memória involuntária” que dará conta 

da experiência poética, também quer delirar. 

Não é de modo algum evidente este depender do acaso. As inquietações de nossa vida 

interior não tem, por natureza, este caráter irremediavelmente privado. Elas só o 

adquirem depois que se reduziram as chances dos fatos exteriores se integrarem à 

nossa experiência. [...] Onde há experiência no sentido estrito do termo, entram em 

conjunção, na memória, certos conteúdos do passado individual com outros do passado 

coletivo. [BENJAMIN, 1991: p. 106] 

Benjamin e Proust querem comunicar e ressaltar a atrofia da experiência na 

modernidade, numa sociedade disciplinar própria do capitalismo industrial onde 

impera a normatização das massas civilizadas. Em tal contexto é freqüente que as 

invocações das lembranças no presente sejam tão acertadas. O período é marcado 

por uma intensificada codificação dos modos de subjetivação. Não apenas isso, mas 

a abrupta transformação da alteridade que acarreta em um jamais visto 

apaziguamento das relações de força, na relação com o outro. Esta é a questão à 

qual Benjamin se refere quando fala da redução dos processos de interiorização do 

lado de fora, ou seja, do processo de constituição do sujeito enquanto uma derivada 

das forças vergadas, o produto de uma subjetivação. O que está em jogo aqui é a 

vida nas dobras.  

Já é sabido que o fora está em constante transformação, um rearranjo que se dá 

pelo embate de forças que acaba por reinaugurar em diferentes lugares e de 

variadas formas, modos de subjetivação específicos. Equivale a dizer que as 

políticas de subjetividade estão inseridas no contexto histórico de cada época, 

acompanhando o regime cultural, econômico e social que a conformam. Benjamin 

atenta para a abrupta homogeneização dos processos de subjetivação no auge da 

modernidade, e ao que se evidencia, se arrasta aos dias atuais.  

A memória involuntária vem para deflagrar um tipo de experiência que não depende 

apenas dos “apelos da atenção” imersa em um cotidiano que por vezes pode 

alienar. Trata-se de uma experiência liberada da obsessão do tempo historicizado 

capaz de invocar a memória inscrita no corpo. Esta é a possibilidade da experiência 

poética. Benjamin se aproxima de Bérgson ao afirmar; “Bérgson, não tem, por certo, 

qualquer intenção de especificar historicamente a memória. Ao contrário, rejeita 

qualquer determinação histórica da experiência” [BENJAMIN, 1991: p.107]. É pela 

rememoração que valoriza as qualidades sensíveis, como é a experiência háptica 
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para o catador-colecionador, a possibilidade de se destacar do tempo cumulativo e 

cronológico. Por esta possibilidade, delira a memória involuntária.   

E talvez aqui venha à tona no sentido de reafirmar o entendimento de Deleuze em 

relação à informidade das delimitações da memória e à impossibilidade de sua 

direção. A potência da memória, em ambos os autores, é tão-somente o fato de ser 

a própria virtualidade. Deleuze através de Bérgson, Benjamin por Proust e 

Baudelaire.     

À luz de tal compreensão e aproximando do campo de investigação do Jardim 

Secreto, fica evidente que Seu Edvon não passa pelos mesmos processos de 

alienação característicos do apogeu da industrialização, afinal as políticas de 

subjetivação contemporâneas são outras. No entanto, como arriscou anteriormente 

Suely Rolnik, tampouco podemos afirmar que estamos completamente desligados 

de tais processos, ainda possuímos resquícios da referências que estruturaram os 

modos de subjetivação na modernidade. Ainda carregamos a obsessão da irrefutada 

consciência histórica, a incansável máquina patrimonial é evidência disso.       

A memória delirante de Seu Edvon, este para quem o delírio é um “fenômeno de 

sentimento incontrolável e não muito seguro”, oscila nesse paradoxo: entre a 

constante necessidade de marcação histórica e os delírios “incontíveis” de uma 

memória de temporalidades conflitantes que acumula sem cessar imagens 

caoticamente arquivadas. Parece mesmo, que para esse homem que não quer 

esquecer, a experiência poética é a maneira pela qual se marca o tempo. 

 
>>> BABILONIA [116 – b] 
A Lembrança 
Para mim a lembrança é “uma coisa”, um estado dʼalma. A tendência cotidiana é nos levar ao 
estado de esquecimento. Conceber uma lembrança normalmente é obra do acaso, 
normalmente surge a lembrança quando em nossa mente não há um forte impacto, isto é, 
falando das lembranças que surgem em forma de inspiração, subjugadas a um estado 
dʼalma agradavelmente ambientado em doces recordações. Quando lembranças esboçam 
um fantasma de idéias, dir-se-ia é como sucumbir num ambiente desestruturado de emoções 
espúrias, em que as medidas conceituais nos impõem sentimentos de reputação duvidosa, 
taes sentimentos inadequadamente se lojam entre nossos mais nobres sentimentos, 
desequilibrando e indefinindo, abalando a estrutura do nosso ser. 
Na mente de um eterno pensador, deve haver um estado de perene quietude, agridoce 
sensação, fervilhando, dando-lhe imensa chance de solidificar, concatenando, 
cronogramando a variedade de emoções, para as quais deve haver um consorcio de 
componentes virtuais propriamente autoconcebidos, impedindo o equilibrado pensador de 
abdicar da planilha prevista. O pensamento em mim muitas vezes é fugidio, subsidiado pelo 
esquecimento; o qual é eliminado com a mesma freqüência imprévia. Se habitamos na casa 
da vida, nossas lembranças podem ser deliciosas, um pouco além dos pruridos da evolução, 
eflúvios brotando como férteis polens ou miríades de estrelas brilhando graciosamente num 
céu iridescente naturalmente originárias, seu calor irradia a luz que é ao tempo criador e 



 126 

criatura elevando-nos ao êxtase; abrangendo uma existência inteira de vida e evolução. 
Nosso ser fala através da lembrança pelo pensamento da leveza do ser, do sentimento mais 
nobre das centelhas de recordação de momentos inspirados, da existência e momentos 
vividos na Bahia. 

6.2 O Museu de Ruínas 

Enfim o museu. Este lugar para o catador-colecionador-artista-jardineiro reserva o 

sentido de acumular coisas, guardar a infinidade de objetos e acontecimentos ao 

longo da vida arquivados. Para ele apenas uma consequência desse acúmulo, e do 

qual diz não querer fazer uma grande coisa. O museu ainda não tem planejamento, 

o conteúdo não foi devidamente classificado, separado, hierarquizado, a não ser 

pelo jardim, com sua sala já reservada. 

Uma espécie de “desordem produtiva” do arquivo poético de detonadores de Seu 

Edvon transforma em tarefa difícil pensar nas possíveis e adequadas categorias que 

irão esquadrinhar o Jardim Secreto em sua configuração museográfica. Talvez 

porque ele não tenha sido criado dessa maneira, em segmentadas distinções, mas 

enquanto uma matéria de expressão única que conduz todos os seus gestos e 

relações. A “desordem criativa” que é própria dos colecionadores, “ʻé o cânone da 

ʻmemória involuntáriaʼ” [BENJAMIN, 2002: p. 246] e é a sua obsessão histórica que 

a conduz. Os delírios de sua memória criam uma ordem que faz sentido somente 

para ele, numa tensão própria e interior entre ordem e desordem, claramente notada 

nas suas idas ao arquivo.    

Ainda que há tanto o museu seja idealizado e imaginado, o Jardim Secreto não está 

pronto para ocupar salas e galerias, afinal está pensado para depois de sua morte. 

Babilônias precisam ser transcritas e organizadas, litografias reimpressas e 

recuperadas. Ainda há muito a se fazer, sua coleção não está completa, talvez 

nunca estará. Seu Edvon não apenas aceita esta condição, mas faz dela um 

propulsor de sua prática. Por traz da obra fragmentária uma paixão impulsiona a 

criação de imagens alegóricas, uma expressão de sua subjetividade que não deixa a 

busca por uma quimérica completude ser abandonada.    

Esta paixão que o move é uma consciência histórica exacerbada, que ainda o coloca 

sob a égide da modernidade. Aprisionado por uma obsessão memorialista, somente 

com o museu conseguirá cessar; somente nele será libertado. Na morte-museu, a 

efervescência de seu fragmentado arquivo poético terá fim e o catador-colecionador 
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que poderá descansar, encontrará então sua redenção. Aqui o pensamento de 

Benjamin junto ao seu materialismo histórico se torna eloqüente, e ao que diz, 

“somente a humanidade redimida poderá apropriar-se totalmente de seu passado.” 

[BENJAMIN, 1994: p.223] Ou ainda, em outras palavras, “a concepção autêntica do 

tempo histórico descansa total e completamente na imagem da redenção” 

[BENJAMIN apud BUCK-MORSS, 2002: p.291] 

Seu Edvon encontra no museu a possibilidade de sua redenção. Com ele terá 

realizado, sem parcimônia e com paixão alucinada, a tarefa que tomou para si de 

recompor sua época. O museu, enquanto campo de visibilidade onde o tempo pode 

se acumular e sobrepor, será capaz de proteger os objetos e registros catados ao 

longo de sua vida. Longe dos riscos da destruição completa e do desaparecimento, 

ele é a garantia de existência e perpetuação do Jardim Secreto. Somente ali, na sua 

morte-museu estará estável ao ponto de permitir ser enquadrado em categorias e 

classificações. Num esforço derradeiro, lega uma imagem simbólica da experiência 

histórica de sua memória pessoal.  

Esse homem que não cansa de inventariar as reminiscências deixadas em cada 

processo de modernização que se impõe sobre o Centro Histórico, opta por um 

museu de ruínas; os lugares de abandono ganham luz assim com os restos 

recolhidos. Com isso, cria a possibilidade no presente de reinaugurar e reescrever o 

passado a partir de inúmeros detonares pouco óbvios que marcam uma 

temporalidade não homogênea e vazia. Reinventa condições para que o saber sobre 

este território possa ser investido de outros tempos que não os já consagrados pela 

história legitimada. Nessa direção, rejeita um presente que estabelece uma relação 

única com o passado, e muito mais, um presente que ignora o passado. 

É verdade que a concepção deste museu está prenhe de ambigüidades, dificilmente 

seria diferente. Ao mesmo tempo em que a abertura do Jardim Secreto instaura 

outras possibilidades de construção histórica e experiência do tempo, o museu não 

deixa de estratificar saberes e congelar o tempo. Ali os objetos e registros, adquirem 

uma áurea intocada quando no alto dos pedestais e dependurados nas paredes 

claras, se apartam do lado de fora para se proteger de seus assombros e rumores 

impuros, mesmo que deles tenham sido recolhidos.  Um universo fechado imaginado 

para eternidade, para o usufruto de futuras gerações, é assim que Seu Edvon, esse 

ser do passado, pensa o seu museu: além do seu próprio deleite, a passagem. “A 



 128 

transmissibilidade de uma coleção é a qualidade que sempre constituirá seu traço 

mais distinto” [BENJAMIN, 1995: p.234]. 

Sua mascarada é alucinar a consciência histórica através de uma mitologia pessoal 

que se quer coletiva. O catador-colecionador rejeita, pelo gesto de catar e 

colecionar, a morte-desaparecimento, mas não a morte-museu que tenta controlar o 

tempo e estancar os delírios da memória.  

O museu de ruínas não deixará de reforçar as políticas de musealização-

museificação da cidade que se transformaram em uma das principais formas de 

regulação urbana; e seu conteúdo, inevitavelmente, será incorporado a serviço da 

cultura. O mais novo projeto do Plano de Reabilitação do Centro, elaborado e 

anunciado pelo Escritório de Referência, é um Museu da Memória. Em meio a tal 

contexto aqui colocado, vale ressaltar uma dúvida: caso essa coleção de 

detonadores de memória venha à luz e dê noticias às instituições, seria de imediato 

absorvido ou seria rechaçado finalmente ao esquecimento completo? Vale também 

uma aposta: instituições que atualmente se ocupam de incitar singularidades como 

as do arquivo poético de Seu Edvon dificilmente deixariam de incorporá-la a seus 

desígnios.  

E no entanto, uma outra inquietação ressoa ainda com maior intensidade; 

enclausurado na forma física  e petrificada de um operador do tempo como o museu,  

o Jardim Secreto conseguirá sustentar sua multiplicidade e transvalorar as amarras 

do museu? Mesmo que seus procedimentos de criação e fabulação escapem de 

uma objetivação racional da memória individual e coletiva, o museu de ruínas 

conseguirá operar como um dispositivo que ative experiências sensíveis no 

presente? Ou capturado pela lógica patrimonialista, este arquivo criado a partir de 

afetos, não escapará do fardo de que “o olhar voltado para ele está predestinado a 

sofrer alterações programadas, emoções no mínimo consentidas”? [JEUDY, 2005: p. 

50] Poderão as reminiscências recolhidas continuar a engendrar novas versões do 

passado ou servirão apenas como uma marcação na história, livres de seus conflitos 

temporais? Seja como for, será no museu, em sua própria ruína-monumento, que o 

catador-colecionador-artista-roteirista-jardineiro descansará.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há espetáculo, há de se deixar claro. E no entanto o que se tenta pensar aqui é na 

possibilidade de sua apropriação enquanto táticas ficcionais que emergem como 

efeito de saturação das imagens que insistem em se impor, e do alto de seu 

exercício de poder, querem se manter quietas e intocadas. Estas imagens subjugam 

enredos que se tornam autônomos num jogo de cena repleto de multiplicidades 

pouco perceptíveis e singularidades que escapam incontrolavelmente.    

Querer apreender, em sua completude, uma realidade urbana prenhe dessas 

multiplicidades é impossível e seria até presunçoso. Ela é fluída e escapa, são as 

intensidades que fazem ver tais ou quais mascaras, as que tomam a cena e as que 

desaparecem. Deleuze já deixou claro, “esse lado informe de fora é uma batalha, é 

como uma zona de turbulência e de furacão, onde se agitam pontos singulares, e 

relações de força entre esses pontos”. E dessa nebulosa trama do fora, se cata 

aquilo que se quer vergar, dobrar para si na construção pessoal enquanto sujeito, 

porque lá “em cima, as singularidades não tem forma e não são nem corpos visíveis 

nem pessoas falantes” [DELEUZE, 2005: p. 129].  

De modo que o mundo, tal qual nós o conhecemos não é essa figura simples onde 

todos os acontecimentos se apagaram para que se mostrem, pouco a pouco, as 

características essenciais, o sentido final, o valor primeiro e último; é ao contrário uma 

miríade de acontecimentos entrelaçados; ele nos parece hoje ' maravilhosamente 

colorido e confuso, profundo, repleto de sentido'; é que uma 'multidão de erros e 

fantasmas' lhe deu movimentos e ainda o povoa em segredo. ... O verdadeiro sentido 

histórico reconhece que nós vivemos sem referencias ou sem coordenadas originarias, 

em miríades de acontecimentos perdidos. [FOUCAULT, 2007: p.29] 

Configurações provisórias espaço-temporais são aliadas do acaso e do imprevisto, 

são suportes a territorialidades instáveis e aos acontecimentos. Aos enredos 

forjados por maquiagens e aparências, outros procedimentos vem em cena para 

inverter sentidos, como novas maneiras de agregar e de se tornar visível. São 

práticas teimosas, disfarces, mascaras ocasionais que intervêm em diferentes 

conexões na tessitura da experiência urbana. Quaisquer que sejam as ficções 

fabuladas no intuído de acompanhar os enredos, ora perigosos, ora encantadores,  

das tramas das cidades, coexistem com o sistemas de representação vigente, são 

as armadilhas de sua assimilação, possíveis rupturas às investidas de 

congelamento.  
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Foucault, no prefácio de “As palavras e as coisas”, explica que entre os códigos 

primários e fundamentais de uma cultura, e, as teorias científicas e o pensamento 

filosófico que os explica e os assente, existe um plano intermediário, nebuloso, mas 

que serve de suporte para inversões e rupturas de algumas estratificações. Não é o 

caso de opor-se a estes códigos que em geral fazem os sujeitos se orientarem no 

mundo das representações ou que governam regimes de sensibilidade, hierarquizam 

e conduzem as práticas e a própria linguagem. É distanciar-se deles, para que, em 

suas próprias tramas, os anulasse em nome de uma outra ordem descontínua e 

conflitante; e sob o domínio do tempo, fosse governada pelo acaso.  

É aí que uma cultura, afastando-se insensivelmente das ordens empíricas que lhe são 

prescritas por seus códigos primários, instaurando uma primeira distancia em relação a 

elas, fá-las perder sua transparência inicial, cessa de se deixar passivelmente 

atravessar por elas, desprende-se de seus poderes imediatos e invisíveis, libera-se o 

bastante para constatar que essas ordens não são talvez as únicas possíveis nem as 

melhores: de tal sorte que se encontre diante do fato bruto de que há, sob suas ordens 

espontâneas, coisas que são em si mesmas ordenáveis, que pertencem a uma certa 

ordem muda, em suma que há ordem. [FOUCAULT, 2007 b: p. XVI]   

É a possibilidade do espetáculo existir dentro da espetacularização, como uma outra 

ordem das coisas que não ignora os códigos mais evidentes, mas que os neutraliza 

a medida em que cada espetáculo é criado e praticado. Justamente o conflito que se 

reinsere na vida da cidade a partir de cada construção de singularidade. O conflito 

que afirma a alteridade e se infiltra, com disfarces, no consenso que teima em se 

instalar nos processos de espetacularização urbana. Por essa razão a paródia deve 

ser saturada num palco que dê voz a mascarada. A ficcionalidade é também criação, 

singularidade de resistência, impulsionada pelo desejo mutante.   

Qual tática ficcional, enquanto estratégia de dobra, se pode criar no jogo de cena da 

vida urbana no Centro de Salvador? As imagens-pensamento de Benjamin nos 

auxiliaram a compreender o mascaramento de Seu Edvon. Foram as ferramentas 

para investigação de seu universo de referência repleto de enunciados descartados 

e de criações que fazem ver uma subjetivação não descolada do discurso 

hegemônico, mas processada, digerida, transformada e por vezes invertida.  

Esse é apenas um dos mundos que o patrimônio e a história se encarregam de 

exorcizar pelo artifício do museu. Todo um plano intermediário, do qual nos falou 

Foucault, que se coloca entre os códigos primários da cultura e as forte tradições 

científicas e realistas inteligíveis pelas continuidades em série. É assim que as 
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políticas urbanas de estetização, reinvestidas de outros enunciados, tem agido sobre 

a cidade. As incongruidades do outro se abrigam neste plano junto à memória 

delirante e as temporalidades conflitantes, e por ele talvez seja possível encontrar 

uma outra ordem das coisas. Peter Pál PelBart, tradutor de Deleuze e Guattari no 

platô sobre a nomadologia, alerta para necessidade de reinvenção das condições 

mesmas de invenção de outros tempos ainda não consagrados pela história ou 

congelado pelo patrimônio.  

Trata-se, no limite, de desfazer a solidariedade entre Tempo e Historia, com todas 

implicações éticas, políticas e estratégica de uma tal ambição. Ao pensar as 

multiplicidades substantivas e os processos que nela operam, aí desentocando 

temporalidades as mais inusitadas no arco que vai do Intempestivo ao Acontecimento, 

não terá Deleuze dado voz àqueles que, como diz ele num eco benjaminiano, a “História 

não leva em conta”? Não se trata, evidentemente, só dos oprimidos ou das minorias 

embora sempre se trate deles também, mas dos devires-minoritários de todos e de 

cada um: não exatamente o povo, mas “o povo que falta”, o povo por vir. 

[PALPELBART, 2000: p.182] 

Para além de reinventar tempos, deve-se impregná-los às cidades, temporalizar os 

espaços urbanos. Seria inverter o constante esforço de espacializar tempos para 

assim mortificá-los. Reinvetar outras formas de fazer ver e enunciar esta cidade que 

se constitui dobrando temporalidades conflitantes capaz de dar liberdade aos 

delírios da memória.  

INTERMEZZO [d].: para o caminho  

Uma superfície repleta de poeiras visuais e ruídos inaudíveis. No momento 

em que se sai do sobrevôo os trajetos começam a urdir um emaranhado 
de imagens do passado que passam desapercebidas, práticas e gestos 

invisíveis. Se juntam a uma trama de conceitos que se entrecruzam e se 
enlaçam.  Aquele, que aqui cria uma cartografia como um palco, cata 

dessa superfícies as matérias de expressão para dar luz a mascarada. E 
não podia ser diferente, ele mesmo se transforma em um catador. É a 

mascara do cartógrafo catador de memórias, daquelas ainda não 
oficializadas pela história e que por isso deliram. Sabe que não deixa de 

ser uma investida da cultura, preocupa-se em não heroicizar aquilo que 
cata, mas não esquece do direito ao grito.  
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