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WAN-DALL JUNIOR, Osnildo Adão. Das narrativas literárias de cidades: experiência urbana 
através do Guia de ruas e mistérios da Bahia de Todos os Santos. 2013. 247 f. il. Dissertação 
(Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, 
Salvador, 2013. 

RESUMO 

Este trabalho tematiza as narrativas literárias de cidades enquanto transmissão e transformação da 
experiência urbana, problematizando uma “produção subjetiva” (Guattari) da cidade de Salvador pela 
literatura de Jorge Amado, através de Bahia de Todos os Santos. Como fio condutor da pesquisa, 
toma-se o processo narrativo do livro que, desde sua primeira publicação no Brasil, em 1945, narra a 
experiência da então cidade da Bahia, passando por importantes atualizações realizadas pelo próprio 
escritor em pelo menos seis revisões textuais ao longo de quatro décadas e de mais de quarenta 
edições. Para a compreensão dessa sucessão de narrativas e daquilo que as caracteriza, apontam-
se dois enunciados discursivos sobre a coexistência de outras narrativas da cidade de Salvador: o 
primeiro cruza a produção literária de Jorge Amado com narrativas hegemônicas do urbanismo, em 
vários níveis, que as contextualizam em um panorama urbanístico do que se pensou para a cidade e 
do que efetivamente foi realizado; enquanto o segundo apresenta Bahia de Todos os Santos como 
um guia de cidade que, junto a outros “agenciamentos coletivos de enunciação” (Guattari), produz 
subjetivamente em seus leitores-viajantes-turistas uma “ideia” sobre a (cidade da) Bahia ao convidá-
los para uma visita: “Vem, a Bahia te espera.” Nesse contexto, a década de 1970  foi um importante 
período de reorganização narrativa do livro que, por sua vez, teria sido dividido, implicitamente, na 
narração de (pelo menos) duas “cidades da Bahia” ou de duas “Bahias de Todos os Santos”. A 
temática do trabalho é complexificada, ainda, pela identificação do Centro da cidade como o lugar 
mesmo das “ruas” e dos “mistérios” evocados pelo subtítulo do livro e onde coabitariam tanto o “povo” 
quanto a “cultura popular baiana”. É partindo dessa leitura de uma cidade que se modernizou através 
de grande parte do século XX que se apreende, contemporaneamente, um permanente “estado de 
ruína”, indissociado, por sua vez, das “ruínas” daquilo que foi sendo substituído pela narrativa em sua 
própria sobrevivência. 

Palavras-chave: Experiência urbana. Narrativas urbanas literárias. Produção de subjetividade. 
Salvador. Jorge Amado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WAN-DALL JUNIOR, Osnildo Adão. Cities literary narratives: urban experience through Bahia de 
Todos os Santos streets and mysteries Guide. 2013. 247 pp. il. Dissertation (Master in Architecture 
and Urbanism) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2013. 

ABSTRACT 

This work thematizes the cities literary narratives while transmission and transformation of urban 
experience, questioning a “subjective production” (Guattari) of Salvador by the literature of Jorge 
Amado through Bahia de Todos os Santos. As a research conducting wire, it is taken the narrative 
process of the book that, since its first publication in Brazil, back to 1945, narrates the experience of 
that time’s city of Bahia, undergoing major updates made by the writer himself in at least six textual 
revisions over more than forty decades and forty editions. For the comprehension of this succession of 
narratives and what characterizes them, it is indicated two discursive statements about the 
coexistence of other narratives of Salvador: the first crosses the literary production of Jorge Amado 
with urbanism hegemonic narratives, in several levels, contextualizing them in an urban panorama of 
what was thought for the city and what was actually done; while the second presents Bahia de Todos 
os Santos as a city guide that, among other “collective assemblages of enunciation” (Guattari), 
produces subjectively on its travelers-tourists-readers a (city of) Bahia “idea” by inviting them to a visit: 
“Come, Bahia awaits you.” In thins context, the 1970 decade was an important narrative 
"reorganization" period of the book that, in turn, would have been, implicitly, in the narration of (at 
least) two “cities of Bahia” or two “Bahias of All Saints”. The theme of this work is further complexified 
by identifying the Center of the city’s “streets and mysteries” place evoked by the book’s subtitle and 
where both “people” and “popular bahian culture” would cohabit. It is from this reading of a city that 
has been modernized over much of the twentieth century that it is apprehended, contemporaneously, 
a permanent “state of ruin”, indissociated from the "ruins" of what had been replaced by the narrative 
itself in its own survival. 

Keywords: Urban experience. Urban literary narratives. Production of subjectivity. Salvador. Jorge 
Amado. 
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Apresentação 

Este trabalho é parte de uma construção processual sobre as possibilidades de 

escrita de cidades. Ou, melhor: sobre as possibilidades de “dizer” cidades através da escrita. 

Nessa tessitura, a temática abordada vai consolidando uma bagagem continuada de 

experiências de cidades, como também vai criando alguma caminhada sobre cidades 

“outras” pelo folhear dos livros, através de outro tipo de leitura: a apreensão sensível da 

cidade pela palavra escrita. É considerando essa premissa que se pretende, aqui, a 

exploração das possibilidades da arquitetura e do urbanismo e a extrapolação de seus 

limites e sensos comuns, através do tensionamento de discursos hegemônicos e 

totalizadores de cidades – as “grandes” narrativas urbanas – que se pretendem e por vezes 

se autoproclamam únicos. Esta escrita de cidades, por assim dizer, me acompanha desde a 

Graduação, particularmente desde meados de 2007, período em que realizava um 

intercâmbio estudantil em Portugal na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto 

(FAUP), por meio de um programa de mobilidade acadêmica com a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), pela qual me graduei arquiteto e urbanista em 2010. 

Pequenos poemas escritos em cadernos e guardanapos de cafeterias e de bares ao 

longo dos dez meses em que lá estive contavam sobre certo “vazio” e certa solidão que 

perpassavam o meu cotidiano dentro e fora da FAUP e, exatamente por este motivo, 

acabavam confundindo-se com ele, afinal, encontrava-me a muitas léguas de casa, em 

“terras de além-mar”. Por vezes tão cinzenta e “fria” (especialmente durante o clima chuvoso 

dos meses do outono), a Faculdade se tornava uma extensão da cidade lá fora e inscrevia 

em mim uma mistura de sensações que eu não sabia bem distinguir. Quis interferir nesse 

processo “monocromático” que contrastava tanto com o colorido contagiante do lugar de 

onde eu vinha (de um curso de arquitetura e urbanismo de uma Universidade pública 

brasileira – com tudo o que isso implica), externalizando a referida mistura de sensações ao 

propor um “ruído”. Foi então que, burlando algumas regras institucionais, em uma espécie 

de autolibertação e com a cumplicidade de uma grande amiga, afixei um conjunto de 

poesias, que havia escrito e impresso em transparências, sobre o longo pano de vidro do 

corredor de armários (ou “cacifes”) dos estudantes. 

Aquilo que denominei Exhibition indireta: poesia de uma semana inteira foi uma 

pequena intervenção espaciotemporal cuja ideia antevia que os passantes pudessem 

contemplar, através do grande vidro, a paisagem exterior de outras maneiras, lendo também 

de outras maneiras aquelas palavras. Ou ainda: que a paisagem lá fora pudesse de fato ser 

lida e que as palavras ganhassem outros significados pela coexistência de uma paisagem 

tão importante e tão presente no cotidiano daqueles que frequentam a FAUP, conformada, 

por sua vez, pela falha geológica da cidade, junto às margens do Rio Douro. Interessava-me 
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a contaminação, a coimplicação, o contato, o transbordamento daquelas palavras com a 

cidade, e vice-versa. 

Desde então esse trabalho permanece comigo, por vezes de modo sonolento, como 

um vírus incubado; por vezes despertado, transmitido e compartilhado, de tempos em 

tempos, a começar pela produção de um livreto de poemas que escrevi marginalmente em 

2008, ainda em Florianópolis, cuja temática central anunciava principalmente a minha 

experiência noturna da cidade. Ambos – intervenção no Porto e livreto – desdobraram-se, 

sobremaneira, diretamente no meu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC),1 o qual, mesmo 

sem uma metodologia explícita a priori, fazia uma apreensão da cidade através de uma 

imersão subjetiva naquilo que, durante as orientações do trabalho, chamávamos de “leitura 

e compreensão do espaço urbano”. Percorrendo a cidade e encontrando as várias “noites” 

possíveis, registrava aquela experiência com a escrita de poesias, traduzindo-a, 

posteriormente, em ensaios espaciotemporais que culminaram em uma instalação de uma 

sucessão de “noites” possíveis em escala 1:1. 

 

       

SOBRE CIDADE E POESIA 

Figura 1: Exhibition indireta: poesia de uma semana inteira (2007). (Fragmento.) Figura 2: Cenários noturnos e 
outros castigos (2008). (Exemplares.) Figura 3: Cenários noturnos: percepções do acaso na poética da noite 

(2009-2010). (Instalação.) Fotos: Acervo pessoal. 

 
Havia por trás do tema “noite” um interesse estético pelos espaços de “sujeira, 

abandono e ausência” (WAN-DALL JUNIOR, 2010),2 especificamente aqueles do Centro 

Histórico de Florianópolis. Em realidade, tratava-se de certa apologia desses espaços e 

tempos residuais que traduziam, nas arquiteturas abandonadas da cidade, uma sucessão 

de “cascas” que pareciam sempre à espera de algo, de algum acontecimento, ou, 

simplesmente, de atenção. Algo me movia para aqueles lugares, algo me atraía para as 

                                                           
1
 Trabalho desenvolvido e apresentado no Departamento de Arquitetura e Urbanismo do Centro Tecnológico da 

Universidade Federal de Santa Catarina (DAU/CTC/UFSC) no período 2009-2010. Intitulado Cenários noturnos: 
percepções do acaso na poética da noite, o trabalho assume um caráter ensaístico sobre o tema “noite”, 

compreendida como um “estado de espírito” ao expressar as dimensões espaciotemporais ocultas ou 
mimetizadas da cidade: trata-se não apenas de uma metáfora, mas também de uma cidade “marginal” ou 
“residual”; de partes da cidade “esquecidas” pelos planos e planejamentos urbanos e, em última instância, 
também “esquecidas” pelo próprio urbanismo. Cf. WAN-DALL JUNIOR, 2010. 
2
 Os ensaios espaciais desenvolvidos no TCC partiam deste enunciado ampliado que eu havia apreendido a 

partir de meus percursos noturnos (leia-se notívagos) pelo Centro Histórico de Florianópolis. 
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cenas possíveis daqueles “cenários noturnos”, mobilizando-me. Um desejo pulsante e uma 

inquietação latente por aquilo que eu apreendia como “ruínas” da cidade. 

Aliadas à abertura que tive, particularmente, desde meados da Graduação para as 

inter-relações e possibilidades propositivas entre arquitetura e estética e, por consequência, 

ao interesse por uma aproximação sensível e de coimplicações corporais da cidade; essas 

experiências foram me conduzindo à ideia de realizar o Mestrado Acadêmico na Linha de 

Pesquisa Processos urbanos contemporâneos do PPG-AU/FAUFBA, pois sabia também o 

Programa estar aberto às interfaces do urbanismo com outras áreas de conhecimento. 

SOBRE A PESQUISA 

A proposta inicial de pesquisa apresentada ao Programa no Anteprojeto de Mestrado 

era dissertar sobre “poéticas urbanas”, entendidas, então, como possíveis interfaces da 

poesia com a cidade enquanto intervenção urbana. Na época do primeiro Exame de 

Qualificação, porém, outro tema somou-se ao então Projeto de pesquisa: as narrativas 

urbanas literárias como apreensão da cidade. Embora naquele momento não tivesse ainda 

um objeto de estudo definido (ou pelo menos delineado), sabia querer correlacionar três 

temas centrais: a cidade, o Outro urbano e a palavra escrita. Assim, a partir da indicação da 

Banca Examinadora, foi necessário buscar uma ou mais narrativas-objetos que tratassem 

desses temas, e que, por sua vez, permeassem os temas da experiência urbana e da 

subjetividade, caros ao Projeto apresentado. A propósito, as narrativas deveriam 

compreender, em uma produção de cidade buscada, três palavras-temas que se repetiam 

implícita e explicitamente no texto: “subjetividade”, “desejo” e “corpo”. 

Algum tempo depois, no âmbito do grupo de pesquisa Laboratório Urbano,3 quando 

das primeiras reuniões dos trabalhos de campo coletivos,4 um dos livros de Jorge Amado foi 

citado por tratar de uma narrativa da cidade de Salvador. Foi assim que conheci Bahia de 

                                                           
3
 Grupo de pesquisa do PPG-AU/FAUFBA, coordenado por Paola Berenstein Jacques, do qual participo desde 

meu ingresso no Programa. Ressalto que a temática global desta minha pesquisa individual, agora aprofundada, 
vai diretamente ao encontro das questões basilares discutidas na pesquisa coletiva trienal e multidisciplinar do 
Grupo, Laboratório Urbano: Experiências metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade 
contemporânea (PRONEM – Programa de Apoio a Núcleos Emergentes – Edital FAPESB/CNPq 028/2010 – 
processo: 342/2011). Tomando a noção de experiência como princípio norteador da investigação metodológica, 
essa pesquisa coletiva pretende, dentro do panorama contemporâneo da espetacularização das cidades, 
“focalizar as práticas de trabalho de campo expandindo seu significado e alcance numa concepção de processo 
de cartografia sensorial, como possibilidade crítica propositiva”, entendendo cartografia sensorial como um 
processo de apreensão das cidades contemporâneas através de uma dinâmica relacional corporal direta. Para 
maiores informações sobre a referida pesquisa, cf.: <http://www.laboratoriourbano.ufba.br/pronem>. 
4
 Os Trabalhos de Campo (TCs) são uma das atividades da pesquisa “PRONEM” (cfe. nota anterior, acima), 

pensada para dar mais frequência às atividades práticas da Pesquisa, sendo respaldadas, por sua vez, pelos 
debates do grupo de Estudos Teóricos (ETs), outra atividade constante e periódica da mesma Pesquisa. A 
participação em ambas as atividades foi imprescindível para estreitar o intercâmbio temático deste trabalho, 
servindo-lhe de bases tanto teóricas quanto práticas. 
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Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador.5 Instigado pela 

novidade sobre um livro que eu desconhecia totalmente e curioso por realizar a minha 

primeira leitura de Jorge Amado, o livro me pareceu desde o início um objeto de estudo 

particularmente apropriado para este trabalho por tratar de uma experiência de cidade da 

qual também eu pudesse compartilhar, especialmente na condição de forasteiro que sou na 

cidade de Salvador. Seria um desafio bastante grande dissertar sobre um título de um 

escritor6 tão importante e reconhecido nos panoramas nacional e internacional, assim como 

seria desafiador apreender, através do Guia,7 uma cidade em que me encontrava inserido há 

tão pouco tempo. Por que não aproximar, efetivamente, a pesquisa bibliográfica com a 

empiria, e buscar pelos “mistérios” de Salvador?8 

De certa forma, tanto o tema quanto o método de apreensão da cidade iniciado com 

o TCC atualizam-se aqui em uma investigação sobre a narração da experiência urbana 

através da literatura e, particularmente, através de certa “experiência das ruínas”.9 

Inevitavelmente, esses aspectos estão imbricados em um processo mais abrangente e 

subjetivo que faz parte da minha formação acadêmica e profissional de arquiteto e 

urbanista, e é exatamente por este motivo e por certa dificuldade de não implicar-me 

corporalmente neste trabalho processual que a consideração da alteridade se torna ainda 

mais relevante: nesta investigação é justamente o Outro que amplia a compreensão da 

complexidade da cidade. Portanto, aqui estou pela palavra escrita como paradigma ético-

estético (GUATTARI, 1992), como poética urbana e enquanto cartografia de desejos 

(GUATTARI; ROLNIK, 2010), e, prazerosamente, por uma contribuição micropolítica para o 

estudo da cidade. 

                                                           
5
 Gostaria de expressar meus agradecimentos à Amine Portugal, colega do Laboratório Urbano, pelos 

comentários a respeito do livro, que me serviram indiretamente como indicação de leitura. 
6
 Sempre que possível, trataremos Jorge Amado por “escritor”, ao invés de “autor” por entendermos que todo 

“autor” e, portanto, que toda “autoria”, sobretudo aquela relativamente às narrativas de cidade, somente o é 
através de “agenciamentos coletivos de enunciação”, figura conceitual problematizada especialmente pelo 
psicanalista Félix Guattari nos estudos da subjetividade, cfe. veremos no item Dos processos de subjetivação na 
produção de cidade do Capítulo 1.   
7
 Será frequente, daqui por diante, tratar simplesmente por “Guia” o objeto de estudo deste trabalho, Bahia de 

Todos os Santos. 
8
 Acredito que os estudos de base teórica possam e devam aliar-se à experiência da cidade, seja ela 

metodológica ou não, interligando-se, assim, questões e figuras conceituais à experiência corporal, uma 
atualizando-se na outra. Da mesma maneira, acredito que esta Dissertação tenha muito a contribuir para os 
estudos do Laboratório Urbano enquanto possibilidade de apreensão urbana, especialmente nas Linhas de 
Pesquisa Apreensão crítica da cidade contemporânea e Historiografia e pensamento urbanístico. 
9
 Coincidentemente ou não, naquelas reuniões iniciais dos TCs (cfe. nota 4, na página anterior), em meados de 

agosto de 2012, esboçava-se o percurso e o método com que cada integrante da atividade iria a campo, 
individualmente ou não. Quando da identificação, em grupo, dos locais onde haveria espetacularização urbana 
em Salvador, estive absolutamente absorvido pela ideia de trabalhar com as “ruínas” do Centro da cidade (leia-
se Centro Histórico). Reafirmo, aqui, aquela mesma experiência (estética) sobre os espaços residuais realizada 
no TCC (cfe. páginas 20 e 21), embora, no caso dos TCs, estivesse sendo pessoalmente guiado pela construção 
de uma cartografia sentimental (ROLNIK, 2011) enquanto metodologia de apreensão urbana, atento diretamente 
aos “desvios possíveis” do contexto da espetacularização urbana de Salvador. 
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Introdução 

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

FÉLIX GUATTARI, Caosmose 

– Você estrava distraído. Eu lhe falava justamente dessa cidade 
quando fui interrompido. 

– Você a conhece? Onde fica? Como se chama? 

– Não tem nome nem lugar. Repito a razão pela qual quis descrevê-la: 
das inúmeras cidades imagináveis, devem-se excluir aquelas em que 
os elementos se juntam sem um fio condutor, sem um código interno, 
uma perspectiva, um discurso. É uma cidade igual a um sonho: tudo o 
que pode ser imaginado pode ser sonhado, mas mesmo o mais 
inesperado dos sonhos é um quebra-cabeça que esconde um desejo, 
ou então o seu oposto, um medo. As cidades, como os sonhos, são 
construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu 
discurso seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas 
perspectivas enganosas, e que todas as coisas escondam uma outra 
coisa. 

– Eu não tenho desejos nem medos – declarou o Khan –, e meus 
sonhos são compostos pela mente ou pelo acaso. 

– As cidades também acreditam ser obra da mente ou do acaso, mas 
nem um nem o outro bastam para sustentar as suas muralhas. De 
uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete 
maravilhas, mas a respostas que dá às nossas perguntas. 

– Ou as perguntas que nos colocamos para nos obrigar a responder, 
como Tebas na boca da Esfinge. 

ITALO CALVINO, As cidades invisíveis 

Quando escrevemos sobre cidades, a utilização da história oficial da arquitetura e do 

urbanismo como fonte de pesquisa torna-se quase sempre uma voz uníssona a guiar as 

linhas rígidas e protocolares da escrita mais tradicional, especialmente quando se trata da 

racionalidade ditada pelos períodos de modernização dos grandes centros urbanos. Embora 

tenhamos a certeza de que obras de referência10 sejam imprescindíveis para o 

conhecimento da historiografia do pensamento urbanístico,11 acreditamos também no 

cruzamento de informações de distintas naturezas, em uma escrita redigida também por 

linhas sinuosas e incertas. Escrita um tanto instigante essa, devemos dizer, cuja curiosidade 

                                                           
10

 Podemos citar, como exemplo, os clássicos livros de Leonardo Benevolo sobre História da cidade ou sobre 
História da arquitetura moderna; de Giulio Carlo Argan sobre A história da arte como história da cidade; ou de 
Lewis Mumford sobre A cidade na história. Ou, ainda, a antologia de Françoise Choay sobre O urbanismo e até 

mesmo os recentes compêndios sobre as cidades dos séculos XIX e XX, de Guido Zucconi e Bernardo Secchi, 
respectivamente. 
11

 Cfe. nota 8, na página anterior, Historiografia e pensamento urbanístico é uma das linhas de pesquisa do 
Laboratório Urbano, da qual fizemos parte quando da participação na pesquisa coletiva Cronologia do 
pensamento urbanístico, no período 2011-2012. Para maiores informações sobre a referida pesquisa, cf.: 
<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br> e <http://www.laboratoriourbano.ufba.br>. 
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permeia porosidades outras que recebem, para além da tinta da pena ou do timbrado de 

máquinas de escrever, um percurso borrado por esquivos e desvios textuais. 

Essa “dispersão” narrativa necessariamente ficcional, inscrita também nos 

interstícios da cidade a partir da experiência urbana, possibilita uma complexa coexistência 

espaciotemporal na produção de cidades. Seja metafórica ou não, esse tipo de escrita se 

torna uma das possibilidades de cartografar sensivelmente o espaço urbano, de modo que 

cidades “outras” possam ser narradas pelo transbordamento da arquitetura e do urbanismo 

enquanto campos disciplinares paradoxais e polarizados. De fato, este é nosso foco inicial: 

explorar os (questionáveis) limites desse campo que entendemos coimplicado, percorrendo 

seus limiares ao tensionar devires experiências; andar, enfim, sobre suas linhas tênues, 

extravasando-o e rompendo-o ao vislumbrá-lo como campo estético. 

Como ponto de partida, nosso interesse está nas palavras e nos textos que denotam 

a coexistência de cidades distintas ou absolutamente semelhantes em seu embaralhado 

coimplicado; coexistência esta que seria exatamente o contrário de uma sobreposição de 

cidades em camadas. Quando pensamos nessa coexistência, pensamos em cidades sem 

origem determinada, justamente pela fusão espaciotemporal: não há totalidade nem pureza, 

e sim um emaranhado rizomático – dobrado, redobrado, desdobrado – inconstante e 

ininterrupto de cidades, pois, de modo exatamente inverso, entender essa coexistência a 

partir de uma sobreposição seria acreditar que determinadas cidades se sobressaem a 

outras, tornando-se algumas mais evidentes do que outras. O que entendemos por 

coexistência de cidades poderia ser exemplificado pelas descrições que o mercador 

veneziano Marco Polo faz ao grande imperador Kublai Kahn sobre suas missões 

diplomáticas pelo Império na célebre As cidades invisíveis, novela de Italo Calvino:12 

Kublai Khan percebera que as cidades de Marco Polo eram todas 
parecidas, como se a passagem de uma para a outra não envolvesse uma 
viagem mas uma mera troca de elementos. Agora, para cada cidade que 
Marco lhe descrevia, a mente do Grande Kahn partia por conta própria, e, 
desmontando a cidade pedaço por pedaço, ele a reconstruía de outra 
maneira, substituindo ingredientes, deslocando-os, invertendo-os. 
(CALVINO, 1990, p. 43, destaque original) 

 

Essa coexistência coimplicada de cidades – que por vezes de tão parecidas beiram o 

não discernimento (como se cada cidade comportasse uma ou várias outras cidades dentro 

de suas dimensões) – pode ser possibilitada pela narração da experiência urbana, através 

de um mesmo narrador ou através de narradores distintos. Aqui, não nos limitamos apenas 

a pensar em dimensões comensuráveis (como as dimensões métricas espaciais e as 

                                                           
12

 No livro, Calvino apresenta uma sucessão de narrativas sobre determinados elementos por ele elencados para 
tratar dessa coexistência de cidades. 
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dimensões cronológicas temporais), mas pensamos também em dimensões relacionadas à 

percepção, o que inclui dimensões de “outros” espaços e de “outros” tempos.13 

Façamos uma breve definição: esta coexistência de cidades narradas corresponderia 

exatamente a uma coexistência de narrativas de cidade (ou de narrativas urbanas), pois 

nessas narrativas a simples composição ou troca dos elementos narrados acaba por 

apresentar uma nova “versão” da mesma cidade, como se toda e qualquer cidade 

comportasse todas as cidades possíveis. Trata-se de uma grande complexidade de cidades 

produzidas subjetivamente, uma implicando direta e incessantemente na outra, coexistindo 

na diferença que as caracterizam e confundindo-se com aquilo que se tem estabelecido ou 

enunciado historicamente como “real” ou “verdade”. “Sabe-se que o nome dos lugares muda 

tantas vezes quantas são as suas línguas estrangeiras; e que cada lugar pode ser 

alcançado de outros lugares, pelas mais variadas estradas e rotas, por quem cavalga guia 

rema voa.” (CALVINO, 1990, p. 125, destaque original) 

É especialmente a partir da leitura de textos de Italo Calvino que Renato Cordeiro 

Gomes (2008, p. 17-18) postula uma espécie de “jogo da escrita que trata de cidades”, em 

que seria possível “ler a cidade”, a partir de um trabalho de investigação que objetiva a 

leitura de “textos das cidades” que estejam em busca da “legibilidade da metrópole”. Neste 

livro, que disserta sobre “literatura e experiência”, o pesquisador, citando Walter Benjamin, 

parte do princípio que “uma cidade ajuda a ler a outra” e propõe-se a “descrever e articular 

os fios secretos e descontínuos do discurso da cidade” ao “ler o ilegível” (GOMES, 2008, p. 

18-19) no “livro de registro da cidade”:14 “Apreender, portanto, seus sentidos múltiplos e em 

colapso, sentidos inseguros, é indicativo da nostalgia daquela legibilidade do labirinto 

urbano que os textos representam.” (GOMES, 2008, p. 18)  

De modo análogo, entendemos que essa coexistência de narrativas de cidade seria 

exatamente uma coexistência de “ideias de cidade”, do mesmo modo que corresponderia 

também a uma coexistência de experiências de cidade. No entanto, optamos por 

desenvolver a ideia de “coexistência de narrativas de cidade”, em detrimento da ideia de 

“coexistência de experiências de cidade”, por sabermos que nem toda experiência é 

narrada, o que não invalida, em absoluto, outras tantas e infinitas dimensões da experiência. 

Poderíamos, ainda, pensar essa coexistência de narrativas de cidade como uma 

complexa cartografia de “espaços outros” ou de heterotopias (FOUCAULT, 2009); ideia que 

se aproximaria muito daquela proposta por Guattari (1992, p. 153), de um “‘folheado’ 

                                                           
13

 Cfe. veremos no item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade do Capítulo 1. 
14

 “Aí ela é inscrita enquanto texto, lugar sígnico do mundo dos discursos, do material e do político. Textos que 
falam a cidade, ou onde ela fala, com sua capacidade da fabulação que embaralha a tendência racionalizadora, 
geometrizante, dos poderes que, com os desejos, os sonhos, as experiências e as vivências dos homens, a 
querem ordenar e controlar. [...] O seu livro de registro preenche-se do que ela produz e contém: documentos, 
ordens, inventários, mapas, diagramas, plantas baixas, fotos, caricaturas, crônicas, literatura... que fixam a sua 
memória.” (GOMES, 2008, p. 23-24) 
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sincrônico de espaços heterogêneos”. No nosso caso específico, tratar-se-ia de uma 

espécie de “cartoescritos” ou “cartografia das palavras” (carto-graphia), construída através 

da escrita das situações urbanas, ou seja, da própria escrita da cidade. Tratar-se-ia, enfim, 

de uma “cartografia de narrativas urbanas literárias” que denotasse estradas compridas, 

cujas curvas propositadamente enganariam os sentidos15 para outros porvires textuais, 

realizando a literatura como metodologia de apreensão,16 mas, sobretudo, como produção 

de cidade. O que nos faz pensar que este trabalho poderia ter ainda pelo menos outra 

possibilidade de título: Literatura em narrativas de cidade. 

Portanto, assim como outras modalidades de expressão, teríamos a literatura como 

campo de possibilidades rizomáticas de discursos “outros” de instituir cidades, em tensão e 

harmonia com o discurso urbano uno, totalizador e hegemônico, não o eliminando, porém, 

mas borrando-o.17 Campo de possibilidades a “n-1”, como proporiam os filósofos Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1995), fazendo desses outros discursos de cidade parte subtraída 

da multiplicidade: “é somente assim que o uno faz parte do múltiplo, estando sempre 

subtraído dele”.18 Pois qualquer coisa pode ser isso ou aquilo, mas também pode ser isso e 

aquilo, no sentido plural, de indeterminação, do “entre” ou intermezzo,19 considerando que 

cada possibilidade não anula nem tampouco exclui uma outra. 

Desse modo, focamos nosso estudo nos processos urbanos contemporâneos e nos 

deixamos levar pelas “formas de pensar a contemporaneidade”, com especial ênfase nos 

estudos da filosofia da Diferença.20 Contemporaneidade também entendida na acepção de 

                                                           
15

 Aqui uma canção nos invade o pensamento: “A estrada é muito comprida / O caminho é sem saída / Curvas 
enganam o olhar [...].” Sem saída, música de Cid Campos e letra de Augusto de Campos, gravada por Adriana 
Calcanhotto no álbum Maré (Sony/BMG, 2008). 
16

 Apreender, aqui, tem o sentido da passagem entre o sentido empírico de “apanhar entre as mãos”, de fazer a 
experiência; e depois compreendê-la intelectualmente. “Para ter uma compreensão intelectual da cidade tem que 
passar por uma experimentação, então as duas coisas funcionam ao mesmo tempo.” (BIASE; JACQUES, 2012) 
Ao passo que entendemos que toda experiência é necessariamente uma produção social, de onde se infere 
estarmos “subjetivando a qualquer momento”, desde a escolha do que observar até a escolha posterior do que 
narrar e como narrar, relativamente à experiência. Cfe. Alessia de Biase, responsável científica do Laboratoire 
Architecture Anthropologie – LAA/LAVUE/CNRS (Paris-França), durante a Oficina “In-sistir – Ensaio de 
Insistência Urbana #1 Salvador – Bahia”, que propôs e coordenou na Faculdade de Arquitetura da UFBA e nas 
ruas de Salvador entre os dias 22 e 26 de abril de 2013.                                                                                                                                                                
17

 Cfe. contribuição de Frederico Araujo durante o Exame de Qualificação 2 deste trabalho, a quem 
agradecemos. 
18

 “É preciso fazer o múltiplo, não acrescentando sempre uma dimensão superior, mas, ao contrário, da maneira 
simples, com força de sobriedade, no nível das dimensões de que se dispõe, sempre n-1 (é somente assim que 
o uno faz parte do múltiplo, estando sempre subtraído dele). Subtrair o único da multiplicidade a ser constituída; 
escrever a n-1. Um tal sistema poderia ser chamado de rizoma.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 14-15) 
19

 Figura conceitual utilizada e desenvolvida por Deleuze e Guattari (1997) para abordar a vida do nômade como 
“máquina de guerra”. 
20

 Tomamos como premissa a incorporação dessas “formas de pensar” como plano de imanência ou plano 
conceitual em todo o texto dissertativo. Estamos aqui extremamente contaminados pelo pensamento da filosofia 
da Diferença e pelos inesquecíveis momentos de aprendizado no curso Formas de pensar a contemporaneidade, 
oferecido por Pasqualino Magnavita e Fernando Ferraz no âmbito do PPG-AU/FAUFBA no semestre 2011.1. 
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Giorgio Agamben (2009, p. 59), de uma “singular relação com o tempo”, como descreve o 

filósofo: 

Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele 
perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem 
deles experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, 
justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de 
escrever mergulhando a pena nas trevas do presente.  (AGAMBEN, 2009, 
p. 62-63, grifo nosso) 

 

Impulsionados por essa “obscuridade”, ou por esses “tempos obscuros”, somos 

conduzidos por e a outros caminhos, cozendo outras tramas e tessituras, anestesiando ou 

repensando verdades absolutas e acreditando na diferença como potência de criação e 

de transformação de desejos.21 Algo que não está dado como um todo, mas que é 

necessário “fazer ver”; não no sentido de revelar o que não está para ser revelado, mas no 

sentido ofuscado de tatear, repensando, inclusive, a supremacia do sentido da visão no 

modo de compreender o mundo.22 Portanto, tatear compreendendo a complexidade, e 

complexificar contribuindo para o pensamento contemporâneo. Pois a cidade 

contemporânea, atravessada por forças e processos hegemônicos regidos pelo Capitalismo 

Mundial Integrado (CMI);23 pela densidade de informação, através da mídia de massa (mass 

media); e também pelas estratificações históricas que atravessam os séculos capturando as 

linhas de intensidade (os desejos, propriamente), reclama novas abordagens, como 

manifestaria Magnavita (2010): “A cidade exige, conclama, exorta: construa seu corpo sem 

órgãos”.24 

É importante entender, como cita o psicanalista Luis Antonio Baptista, que “o modo 

de produção capitalista não produz somente formas específicas de acumulação e 

distribuição de riqueza, não é restrito apenas ao econômico, mas produz um olhar do 
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 É importantíssimo ressaltar que, aqui, “desejo” não tem absolutamente nenhuma relação com vontade, falta ou 
carência, mas se determina como motor propulsor de subjetividades, devendo ser compreendido como 
micropolítica, tal como uma “revolução molecular”. “Enquanto formação coletiva, o desejo permeia o campo 
social, e pode também ser denominado por todas as formas de vontade de criar (outra sociedade ou percepção 
do mundo, outros sistemas de valores).” (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 260-261) Cf. GUATTARI, Félix. 
Revolução molecular: pulsações políticas do desejo. Trad. Suely Rolnik. São Paulo: Brasiliense, 1981. 
22

 Sobre uma interessante abordagem da visão como conhecimento de mundo e a importância de uma 
instauração da percepção tátil, da pele, na arquitetura, cf. PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e 
os sentidos. Trad. Alexandre Salvaterra. Porto Alegre: Bookman, 2011; assim como para uma problematização 
da visão para o entendimento do espaço “dobrado”, cf. EISENMAN, Peter. Visões que se desdobram: a 

arquitetura na era da mídia eletrônica. In: NESBITT, 2008. 
23

 Segundo Rolnik, CMI “é o nome que, já nos anos 60, Guattari propõe como alternativa à ‘globalização’, termo 
segundo ele por demais genérico e que vela o sentido fundamentalmente econômico, e mais precisamente 
capitalista e neoliberal do fenômeno da mundialização que então se instalava”. (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 
411) 
24

 Como se a cidade fosse um corpo (organismo) doente e passível de ser “curado”. Este discurso coincide com 
a época da consolidação do urbanismo como campo de conhecimento, em que as intervenções urbanas eram 
pautadas em questões sanitaristas em prol da saúde pública. Trataremos dessas questões a seguir, no item Dos 
processos de subjetivação na produção de cidade do Capítulo 1, bem como no item Ruínas e sobrevivências 
entre as ruas e os mistérios do Capítulo 3. 
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homem sobre si e sobre o mundo”. (BAPTISTA, 1999, p. 109) Assim como novos estratos 

de saber(es) fazem frente às forças do poder homogeneizador das sociedades atuais e do 

desenvolvimento maciço de produções maquínicas de subjetividade (GUATTARI, 1992), 

sabe-se serem infinitos, de diferentes níveis e, portanto, sempre parciais os processos de 

subjetivação que concorrem para a produção de cidade. Como uma das chaves-mestras 

desse enunciado25 de crise, pressupõe-se que os instrumentos hegemônicos da arquitetura 

moderna e, sobretudo, do urbanismo enquanto disciplina, tal como foi concebido em 

meados do século XIX,26 não conseguem mais responder sozinhos à complexidade das 

cidades, tampouco compreender suas dissonâncias e reverberações através de discursos 

herméticos e ultrapassados. 

Por meio de procedimentos e métodos de abordagem molares,27 como análises 

superficiais de dados e cartografias tradicionais, esses discursos reproduzem com 

frequência interpretações simplificadas – para não dizer equivocadas – sobre o espaço 

urbano, tendo-se mostrado cada vez menos eficientes na apreensão da cidade, inclusive por 

resultarem de ferramentas obsoletas de “diagnósticos” dos problemas urbanos. Embora tais 

ferramentas tenham seu lugar e importância na história da cidade, suas diretrizes, que 

costumam conduzir o planejamento urbano como premissa até hoje, tornam-se ainda mais 

enfraquecidas, justamente por não considerarem a multiplicidade e as potencialidades da 

cidade nas suas mais distintas escalas de intervenção. Fato que acrescenta aos estudos do 

espaço urbano a importância de se considerar as distintas temporalidades (ou os “tempos 

obscuros” de que nos fala Agamben) que incluem, além do tempo cronológico (Chronos), 

também o tempo do momento (de Kairos), pois, “mais que o próprio espaço, é a 

temporalidade que marca a diferença”. (JACQUES, 2003, p. 15) 

Seguimos perpendicularmente, em um caminho transversal, ao invés de corroborar 

em um caminho paralelo, sem questionamentos ou de respostas impraticáveis. Não apenas 
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 “Finalmente, em lugar de estreitar, pouco a pouco, a significação tão flutuante da palavra ‘discurso’, creio ter-
lhe multiplicado os sentidos: ora domínio geral de todos os enunciados, ora grupo individualizável de enunciados, 
pra prática regulamentada dando conta de um certo número de enunciados; e a própria palavra ‘discurso’, que 
deveria servir de limite e de invólucro ao termo ‘enunciado’, não a fiz variar à medida que deslocava minha 
análise ou seu ponto de aplicação, à medida que perdia de vista o próprio enunciado?” (FOUCAULT, 1987, p. 
90) 
26

 O termo “urbanismo” teria sido cunhado pelo engenheiro Ildefonso Cerdà em sua Teoria geral de urbanização, 
publicada sob a forma de tratado em 1867. Por sua vez, a instituição do urbanismo como campo científico e 
profissional foi inicialmente relacionado aos profissionais sanitaristas responsáveis por exterminar focos de 
doença, impedindo sua proliferação, em uma doutrina historicamente conhecida por Higienismo. Essas questões 
permeiam todo este trabalho e aparecerão mais detalhadamente no item Dos processos de subjetivação na 
produção de cidade do Capítulo 1 e no item Ruínas e sobrevivências entre as ruas e os mistérios do Capítulo 3. 
Uma primeira introdução sobre o campo disciplinar pode ser conferida no clássico livro de Françoise Choay, O 
urbanismo: utopias e realidades, uma antologia. Trad. Dafne Nascimento Rodrigues. 6. ed. São Paulo: 
Perspectiva, 2005. 
27

 “A ordem molar corresponde às estratificações que delimitam objetos, sujeitos, representações e seus 
sistemas de referência. A ordem molecular, ao contrário, é a dos fluxos, dos devires, das transições de fases, 
das intensidades.” (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 386) 
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por acreditar em novas ferramentas de apreensão da cidade, mas também por acreditar em 

processos que sigam uma ou mais vias de mão dupla. Desviamos de práticas 

exclusivamente macropolíticas e apostamos em micropolíticas de (contra)produção de 

cidades.28 Nesse contrafluxo de análises e planejamentos sobre uma cidade “doentia”, 

realizadas normalmente através de visões distanciadas a partir de sobrevoos 

(levantamentos aerofotogramétricos), eis que a perícia médico-sanitarista-higienista 

apresenta, na escrita científica do laudo técnico, a coexistência de uma cidade “outra”: uma 

cidade ironicamente “revitalizada” através de experiências sensíveis dos “corpos urbanos”.29 

A força da estrada do campo é uma se alguém anda por ela, outra se a 
sobrevoa de aeroplano. Assim é também a força de um texto, uma se 
alguém o lê, outra se o transcreve. Quem voa vê apenas como a estrada se 
insinua através da paisagem, e, para ele, ela se desenrola segundo as 
mesmas leis que o terreno em torno. Somente quem anda pela estrada 
experimenta algo de seu domínio e de como, daquela mesma região que, 
para o que voa, é apenas a planície desenrolada, ela faz sair, a seu 
comando, a cada uma de suas voltas, distâncias, belvederes, clareiras, 
perspectivas, assim como o chamado do comandante faz sair soldados de 
uma fila. Assim comanda unicamente o texto copiado a alma daquele que 
está ocupado com ele, enquanto o mero leitor nunca fica conhecendo as 
novas perspectivas de seu interior, tais como as abre o texto, essa estrada 
através da floresta virgem interior que sempre volta a adensar-se: porque o 
leitor obedece ao movimento de seu eu no livre reino aéreo do devaneio, 
enquanto o copiador o faz ser comandado. (BENJAMIN, 1987, p. 16) 

 

Ao intensificar sua inesgotável habilidade em criar passagens, em romper 
com o princípio racional da harmonia e em destacar o emaranhado de 
existências humanas que a movimentam, a cidade nos convoca a estar em 
contato com as artimanhas e as peraltices que emergem dos novos sentidos 
que ali se configuram. Tarefa arriscada e difícil, afinal nos distancia de 
nossos costumes e rotinas, contudo, talvez este seja um exercício 
fundamental para entendermos que nem só de representações vivem as 
subjetividades. Estas precisam de outros fôlegos, de diferentes encontros, e 
o espaço citadino – visto desta outra maneira – pode atuar como cúmplice 
dos modos de subjetivação nesta empreitada de estranhamentos e 
invenções. (CORDEIRO, 2012, p. 115) 

 

Sob duas naturezas discursivas a cidade pode, assim, ser apreendida de modos 

distintos, porém complementares: por um lado, pelo planejamento urbano tradicional ou 

molar; e por outro lado, pela cidade praticada ou de microrresistências moleculares 

enquanto complexidade de experiências entre corpo e cidade. Não seria, aqui, o caso de 

considerar um pensamento em detrimento do outro, ou um tipo de apreensão de cidade 
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 “Macro” e “micro” são, aqui, entendidos aqui não como diferença de escala, mas como diferença de natureza, 
onde a “macropolítica” figuraria no campo discursivo hegemônico e a “micropolítica” figuraria no campo sensível, 
do “desejo”, cfe. GUATTARI; ROLNIK, 2010. 
29

 “A experiência corporal da cidade é o exato oposto da imagem urbana fixada por um logotipo publicitário. Pois 
uma experiência corporal singular não se deixaria reduzir a uma simples imagem de marca. Essa experiência da 
cidade feita pelo cidadão lhe dá um corpo, às vezes imaginário, um outro corpo ‘urbano’ que se move de maneira 
enigmática conforme a superabundância dos cenários.” (JEUDY; JACQUES, 2006, p. 9) 
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sobre outra; ou de fazermos julgamentos de valor, mas de compreender as coexistências, 

no intuito de complexificar a compreensão urbana, percebendo e caracterizando os pontos 

de convergência possíveis entre elas. Portanto, do mesmo modo que coexistem pelo menos 

dois modos de apreensão urbana de distintas naturezas, coexistem pelo menos dois tipos 

de cidade ou de “faces urbanas” enquanto agenciamentos,30 como esclarece Olivieri: 

A cidade, como todo “misto”, tem uma face visível, transparente, atual e 
exterior, que desempenha funções objetivas, organiza-se pelos mesmos 
agenciamentos molares e se desenvolve na extensão, em movimentos no 
espaço; como também uma face invisível, opaca, virtual e interior, que 
cumpre uma função subjetiva ou afetiva, configura-se por agenciamentos 

moleculares e se desenvolve na duração, em movimentos no tempo.
31

 

(OLIVIERI, 2011, p. 23) 

 

A busca por essa apreensão molecular, por assim dizer, nua e crua, presente nos 

desvios32 da cidade torna-se o aporte necessário e imprescindível para a compreensão das 

dinâmicas urbanas. Essas distintas experiências possibilitam a insurgência de partes 

escondidas, ocultas ou mimetizadas da cidade, desvelando e ampliando as imagens 

presentes no campo do simbólico (RIBEIRO, 2006), justamente através da construção de 

sensibilidades e de desejos. São as práticas cotidianas da produção do território que se 

traduzem na produção sensível da cidade, e que resultam na própria experiência da 

alteridade, ao serem considerados os processos de subjetivação transmitidos pelo Outro e 

ao Outro. Essas práticas desestabilizem as estratégias de apaziguamento do espaço 

urbano, revertendo o empobrecimento (BENJAMIN, 1994a), a perda e a expropriação 

(AGAMBEN, 2005) da experiência. Assim, frente ao poder hegemônico do capital simbólico 

(RIBEIRO, 2006) e midiático, é a transmissão da experiência que garante, muitas vezes, a 

contraprodução de subjetividades, o que seria o contrário de uma produção massiva, 

maquínica e midiática, portanto, capitalista de subjetividades, exatamente a partir de 

práticas cotidianas ou de “microrresistências dissensuais que podem atuar na 

desestabilização de partilhas hegemônicas e homogêneas do sensível”. (JACQUES, 2012b, 
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 “Um agenciamento é precisamente este crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda 
necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões.” (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 17) 
31

 Olivieri afirma que ambas as faces estabelecem reciprocamente uma relação que Deleuze definira como 
“pressuposição recíproca” ou “reversibilidade”, ou seja, “os elementos que as compõem, em vez de se oporem 
ou se negarem, se articulam e se imbricam, formando circuitos de trocas mútuas”. Ativado, este circuito definiria, 
ainda a partir de figuras conceituais deleuzianas, uma modalidade espacial que a autora denomina “inorgânica” 
ou “cristalina”. Por sua vez, a modalidade “orgânica” coincidiria justamente com a desativação desse circuito. 
(OLIVIERI, 2011, p. 23-24) 
32

 Sobre uma interessante abordagem do movimento como desvio na cidade através de narrativas cartográficas 
de práticas cotidianas de “sujeitos ambulantes”, cf. SCHVARSBERG, Gabriel. Rua de contramão: o movimento 

como desvio na cidade e no urbanismo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de 
Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011. 



 

31 

p. 197) Por outro lado, é a transformação da experiência que produz uma cidade “outra”,33 

ou seja, que contribui para que outras subjetividades sejam produzidas através da 

transmissão e, consequentemente, da recepção experiência.34 

Perguntamo-nos como considerar a experiência e a prática urbana do Outro na 

compreensão da cidade. Como registrar e transmitir essa complexa rede de espacialidades 

e temporalidades imbricadas? Para abarcar esta temática, defendemos a narração da 

experiência como prática e produção urbana, pois são justamente as narrativas da 

alteridade que possibilitam o registro da própria experiência através da apreensão sensível 

da cidade.35 Nesse sentido, o desejo pela produção da cidade perpassa implicações 

estéticas em possibilidades espaciotemporais proporcionadas pela interface do urbanismo 

com outras disciplinas. Na escrita deste trabalho, assumimos empréstimos de figuras 

conceituais para compor o nosso plano de imanência.36 Apresentamos, assim, nossa 

interpretação conceitual e teórica como fruto deste empréstimo, no intuito claro de 

incorporarmos um plano conceitual e filosófico de pensamento a guiar estas linhas sinuosas 

de escrita. 

Considerando que o tema da apreensão da cidade vem sendo construído a partir dos 

estudos de práticas narrativas da experiência da alteridade, o objetivo geral desta pesquisa 

consiste em analisar de que maneiras, portanto, as narrativas urbanas literárias 

contribuem para a compreensão da complexidade da cidade, justamente a partir da 

construção dos processos de subjetivação transmitidos pela experiência urbana e pelo 

“poder da literatura, da narração e da palavra no ato de influenciar, orientar e plasmar a 

percepção dos leitores”. (BEDOLINI, 2012, p. 388)  

A vastidão do mundo faz com que, quase sempre, o primeiro contato entre 
uma pessoa e um País distante aconteça através de leituras: ensaios, guias 
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 Cf. BIASE; JACQUES, 2012 e BIASE, Alessia de. Por uma postura antropológica da transformação da cidade. 
Trad. Paola Berenstein Jacques. Redobra, Salvador, ano 3, n. 10. 2012, p. 190-206. 
34

 “– Eu falo, falo – diz Marco –, mas quem me ouve retém somente as palavras que deseja. Uma é a descrição 
do mundo à qual você empresta a sua bondosa atenção, outra é a que correrá os campanários de 
descarregadores e gondoleiros às margens do canal diante da minha casa no dia do meu retorno, outra ainda a 
que poderia ditar em idade avançada se fosse aprisionado por piratas genoveses e colocado aos feros na 
mesma cela de um escriba de romances de aventuras. Quem comanda a narração não é a voz: é o ouvido.” 
(CALVINO, 1990, p. 123, destaque original) Embora o personagem Marco Polo refira-se à narração oral, 
podemos pensar da mesma maneira sobre todas as demais formas narrativas, incluindo as narrativas literárias 
de cidades, ou seja, no nosso caso, tratar-se-ia de interpretação da narrativa a partir da sua leitura ou o quanto 
somos acessados pela literatura enquanto agenciadora de determinado território existencial (cfe. veremos no 
item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade do Capítulo 1). Entendemos, justamente por este motivo, 
que o processo da experiência não acaba na sua recepção pelo Outro, pois a experiência pode ser retrabalhada, 
incluindo os debates sobre “metanarrativa” (que corresponderia à “narrativa da narrativa”), narrada, não 
necessariamente, porém, pelo primeiro narrador da experiência em questão.  
35

 Apesar de nossa defesa e apologia em favor da apreensão sensível da cidade, é importante realizar e 
reafirmar a existência da apreensão molar da cidade, traduzida em narrativas urbanas hegemônicas e 
homogêneas – as “grandes” narrativas urbanas – pautadas em discursos de verdade, totalizadores, cfe. visto 
especialmente na Apresentação, na página 19.  
36

 “O plano de imanência é a imagem do pensamento.” (DELEUZE; GUATARI, 1992, p. 47) 
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turísticos, revistas, romances. Uma abordagem deste tipo pode valer como 
meio de conhecimento: as leituras estimulam a imaginação, que elabora as 
primeiras sugestões a respeito dos lugares descritos nos textos. Através das 
palavras escritas, as mentes dos leitores começam esboçar algumas 
imagens destes mundos distantes, que de repente se tornam familiares e 
começam a ser percorridos, como em roteiros virtuais. (BEDOLINI, 2012, p. 
388) 

 

Complexificando a relação descrita acima entre um leitor e um lugar desconhecido, 

acreditamos também em uma espécie de “estrangeirismo intranacional”, pois pode o leitor 

sentir-se estrangeiro em seu próprio país: um brasileiro, por exemplo, que visita uma cidade 

ou estado em que nunca antes esteve ao ter sido estimulado ou até mesmo guiado por uma 

literatura nacional ou estrangeira. De todo modo, é justamente aí que se introduz o nosso 

objeto central de estudo: o (atual) livro Bahia de Todos-os-Santos: guia de ruas e mistérios, 

de Jorge Amado, escrito em 1944 e publicado originalmente em 1945 como Bahia de Todos 

os Santos (Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador). 

É importantíssimo ressaltar, entretanto, de que não se trata, neste trabalho, em 

absoluto, de uma crítica literária aos livros do escritor baiano. Fazer uma crítica literária da 

obra de Amado seria uma grande inconsciência de nossa parte, pois o simples acesso a 

essa ampla e ambígua seara fugiria totalmente não apenas à nossa área de conhecimento 

específico (arquitetura e urbanismo, portanto, cidade), bem como ao próprio objetivo do 

trabalho que é pautado pela dissertação de processos urbanos contemporâneos. Por outro 

lado, de que adiantaria fazer uma crítica da obra de Amado sob o ponto de vista do 

urbanismo? Sabemos estar em plena reverberação das comemorações do aniversário de 

seu centenário de nascimento, contudo, este não se trata de mais um trabalho sobre Jorge 

Amado. Pelo contrário, este é um trabalho através de Jorge Amado, que visa compreender 

Salvador através de sua literatura. Nosso objetivo específico é compreender, portanto, como 

a experiência urbana de Jorge Amado, narrada e divulgada em larga escala, concorre para 

a produção de outras subjetividades, para a (contra)produção de cidades. Ou, melhor: para 

uma produção subjetiva de cidade.  

SOBRE A ESCOLHA DO OBJETO 

Relativamente à escolha do nosso objeto de estudo, foi necessário verificar o que 

fazia com que esse livro se destacasse em relação à obra de Jorge Amado – se é que ele 

realmente se destacava. Tínhamos de antemão uma espécie de hipótese ou de questão 

global que afirmava que o escritor teria sido um dos grandes responsáveis pela produção de 

toda uma subjetividade sobre a Bahia para um grande público, a nível nacional e 
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internacional,37 o que nos levou diretamente à seguinte reflexão: no Guia, Amado narra a 

sua própria experiência de cidade, assinando o seu próprio nome como narrador, 

transmitindo, assim, a “sua” cidade da Bahia, e, portanto, o livro trata de uma experiência 

urbana em Salvador, no mínimo, bastante peculiar. 

Contudo, ao longo de 41 anos e de muitas reedições, Amado atualiza o livro por pelo 

menos seis vezes, o que pressupõe alterações de conteúdo no texto durante quatro 

décadas inteiras, período que compreende desde o ano 1945 até o ano de 1986. Por este e 

por outros motivos, tornou-se importante abordarmos também outros livros do escritor que 

pudessem contribuir para a discussão proposta, tensionando a produção subjetiva da cidade 

de Salvador ao servir-nos como contraponto à narrativa do Guia. Ao perceber que o foco da 

experiência de Amado em Salvador estaria no Centro da cidade, tivemos a indicação da 

leitura de dois outros títulos: a novela A morte e a morte de Quincas Berro Dágua (1961) e o 

romance Os pastores da noite (1964).38 

Em seguida, nosso movimento foi o de situar o Guia dentro da obra de Amado e, 

assim, realizar suas possíveis relações com os demais livros de sua vasta bibliografia. 

Iniciamos uma breve análise por data, e assim, cronologicamente, conseguimos delinear um 

fio condutor para a organização da estrutura de nosso trabalho. Assim, a escolha efetiva de 

outros livros do escritor, importantes para a temática da nossa pesquisa, se deu por vários 

motivos, inclusive por eliminação: da maioria dos livros/romances do escritor, excluímos39 

aqueles que tratavam pouco ou não tratavam em absoluto da cidade de Salvador. Podemos 

dizer que a exclusão tenha sido um risco necessário que corremos, pois sabíamos desde o 

início que, dentre os títulos descartados, alguns teriam sido não apenas interessantes de 

serem considerados neste trabalho, mas também relevantes para a contextualização 

temática como um todo. Por este motivo, decidimos priorizar alguns títulos que estivessem 

relacionados entre si por sua localização contextual e cronológica dentro da obra de Amado, 

e que respondessem, por sua vez, aos períodos políticos da história do país que julgávamos 
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 Bedolini (2012, p. 389) chama a atenção para o fato de que o leitor estrangeiro (não-brasileiro) de Jorge 
Amado associa o mundo do candomblé “não apenas à Bahia de tradição afro-brasileira, mas à ideia geral do 
Brasil”, sugerindo que sua literatura “atrai o interesse do mundo para a Bahia”. 
38

 Pela referida indicação, nossa consideração e agradecimento a Washington Drummond. 
39

 Nosso objetivo nunca foi conhecer a fundo toda a obra de Jorge Amado. A seleção foi feita, portanto, com 
base em resumos dos títulos encontrados, sobretudo, em dois websites oficiais: Fundação Casa de Jorge Amado 
e Jorge Amado/Companhia das Letras. Contudo, fizemos questão de assistir alguns filmes, inspirados nos livros 
de Amado, produzidos no Brasil para que, de algum modo, pudéssemos (re)conhecer, um pouco dos enredos de 
Dona Flor e seus dois maridos, Capitães da Areia e Tenda dos Milagres, que também se passam em Salvador; 
de Tieta do Agreste e Gabriela, cravo e canela, que não tratam da capital baiana, mas que tratam de outras 
localidades da Bahia; assim como pudemos comparar as diferenças entre as narrativas literárias, 
cinematográficas e televisivas de dois importantes livros do escritor para a temática de nossa pesquisa, cujos 
títulos para o cinema são: Os pastores da noite – Otália da Bahia (do romance Os pastores da noite) e Quincas 
Berro Dágua (da novela A morte e a morte de Quincas Berro Dágua); e cujo título para a televisão, em forma de 
minissérie, é Pastores da noite (também do romance homônimo). 
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de extrema importância para a compreensão tanto da obra de Amado quanto das principais 

atualizações do Guia (1945-1986). 

Buscamos pelos títulos que mais expressassem a nossa temática e que, por sua vez, 

tratassem tanto do Centro da cidade como de seus personagens. Optamos, então, por uma 

terceira leitura: o romance Suor (1934). Assim, tratamos de livros não apenas posteriores à 

primeira publicação do Guia, mas também de um livro anterior, e que, em realidade, é o 

primeiro livro que Amado escreve especificamente sobre a cidade de Salvador, da época em 

que foi morador do Centro da cidade. Portanto, embora esses três livros sejam uma novela 

e dois romances, acabam por expressar, em tese, mas obviamente de maneira fractal, a 

própria experiência de cidade de Jorge Amado. Para lhe conferir maior fidelidade aos dados 

citados, o trabalho foi acompanhado, ainda, pela autobiografia Navegação de cabotagem 

(1992), que por vezes será citado no próprio corpo de nosso texto, por vezes em notas.  

ESTRUTURA DO TRABALHO 

Ao constatarmos e defendermos a produção de uma cidade de Salvador através de 

Jorge Amado, divulgada internacionalmente em sua literatura, delinearam-se algumas 

questões: Estas reflexões tornaram-se especialmente caras à nossa pesquisa: como é 

narrada esta experiência em um livro que se pretende ser, explicitamente, um guia de 

cidade? Que produção subjetiva de cidade é essa ou que cidade é essa que o viajante-

turista leitor vem buscar e como essa narração se dá enquanto produção de subjetividade 

(GUATTARI; ROLNIK, 2010)? Como Jorge Amado apresenta a cidade, seu cotidiano e seus 

habitantes? E, ainda, de que maneira esses “registros textuais” apontam para a 

(contra)produção de cidades? Como mote que rastreia a cidade de Salvador, incentivando a 

nossa investigação, estes seriam apenas questionamentos preliminares ou panos-de-fundo 

deste trabalho que, transversalmente, almeja a assertiva de que as narrativas urbanas 

literárias contribuem para a compreensão da complexidade da cidade contemporânea 

através dos processos de subjetivação possibilitados e transmitidos pela experiência 

urbana. Por esse motivo, tanto o título quanto o subtítulo, assim como a própria estrutura do 

trabalho foram constantemente revisadas e alteradas, ganhando várias formatações 

possíveis até que se chegasse à versão final que aqui se apresenta como resultado da 

pesquisa. 

Estruturamos o trabalho em três capítulos principais, que são constituídos por três 

Itens cada. Assim, mais do que tratar das aproximações entre cidade e literatura, o Capítulo 

1 – Literatura e produção subjetiva de cidade abordará a relação entre experiência urbana e 

produção de subjetividade, isto é, abordará tanto os processos de subjetivação enquanto 

produção de cidade quanto às narrativas urbanas literárias enquanto transmissão e 
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transformação da experiência urbana. Sobremaneira, este é um capítulo de captura de 

conceitos. 

O Capítulo 2 – Salvador e as Bahias de Todos os Santos adentrará mais 

especificamente no nosso objeto de estudo a partir de dois Enunciados discursivos: o 

primeiro, que problematiza o contexto em que se insere a narrativa; e o segundo, que 

aborda a narrativa propriamente dita. Para compor a coexistência de narrativas de cidade, 

lançaremos mão, além de transcrições diretas de textos de Amado, de uma composição de 

falas e pontos de vista sobre o processo de sucessivas modernizações de Salvador que 

implicam na produção subjetiva da Cidade. O capítulo traz ainda, ao final, uma cronologia 

comparada dos dois Enunciados a fim de sistematizar as informações levantadas. 

No Capítulo 3 – Entre as ruas e os mistérios da cidade da Bahia problematizamos as 

“ruínas” como experiência e prática estética de cidade apontando um “estado de ruína” 

presente na “atmosfera” da cidade de Salvador, mas também no próprio Guia, através dos 

elementos que mais o caracterizam: as ruínas e sobrevivências tanto da cidade, ou seja, do 

Centro Histórico; como, por analogia, as ruínas e sobrevivências do próprio livro, em dois 

tópicos que de certa maneira o resumem – Centro da cidade e cultura popular baiana e 

Noite e alteridade – e que dizem respeito a temporalidades caras aos personagens 

folcloricamente legitimados enquanto “baianos típicos” em alguns dos romances de Jorge 

Amado. Antecipando as Considerações do trabalho, este capítulo seria um desdobramento 

das ideias e discussões apresentadas e problematizadas nos dois capítulos precedentes.  

As Considerações deixarão nossa pesquisa em aberto, inconclusa, pois o é parte 

de um processo que antevê novas ramificações, novos rizomas possíveis. Não almejamos 

respostas absolutas, completas e herméticas, mas acreditamos na constante possibilidade 

de desvio, de aberturas que nos impulsione sempre para uma produção cada vez mais 

abrangente dentro da complexidade que é a cidade. Em última instância, colocamo-nos a 

pensar como algumas práticas podem traduzir devires urbanos “outros” através de um 

urbanismo mais consciente. Acreditamos com este estudo acrescentar, discutir e tensionar 

algumas das várias experiências urbanas coexistentes de Salvador, em especial aquela 

transmitida e consolidada pela literatura de Jorge Amado. 

BREVE MANUAL DE LEITURA 

Antes de dar sequência ao nosso texto, sugerimos um breve manual de leitura de 

algumas passagens, relativamente a alguns destaques textuais e ao sistema de referência 

adotado para os livros de Jorge Amado. Portanto, daqui até o final do texto, frases ou ideias 

importante para a compreensão temática estarão sublinhados com traços contínuos simples 

de cor preta, recorrentes, sobretudo, em alguns períodos do Capítulo 1; assim como as 
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questões a que este trabalho pretende responder e/ou considerar pontualmente estarão 

diluídas pelo texto, aparecendo, sobretudo, nas aberturas de cada um dos três capítulos do 

trabalho, mas sempre sublinhadas com traços contínuos duplos de cor preta. De modo 

similar, conceitos ou caminhos norteadores do trabalho estarão grifados, também na cor 

preta. Quanto ao texto propriamente, de logo avisamos que, por se tratar o nosso objeto de 

pesquisa de um livro, utilizar-nos-emos de muitas transcrições, especialmente no Capítulo 2 

e no Capítulo 3. Acreditamos serem as transcrições, de um modo geral, elementos 

importantes para a compreensão temática de nosso trabalho, sobretudo no que concerne ao 

Guia Bahia de Todos os Santos. 

Tendo sido um livro constantemente atualizado, algumas atualizações de Bahia de 

Todos os Santos serão, por vezes, consideradas nas transcrições do livro, especialmente 

nas transcrições relativas ao item Bahia de Todos os Santos, um guia de cidade do Capítulo 

2 e aos itens Ruínas e sobrevivências entre as ruas e os mistérios e Ruas e mistérios I: 

Centro da cidade e cultura popular do Capítulo 3. Nesse caso, os destaques serão em 

sublinhado de cor verde para os trechos que foram substituídos; em sublinhado de cor azul 

para os trechos que foram incluídos; e em sublinhado de cor vermelha e com o texto de cor 

cinza os trechos que foram excluídos da narrativa. As transcrições contemplam apenas 

alterações textuais caras ao nosso tema de pesquisa, portanto, não almejamos dar conta da 

totalidade do conteúdo atualizado em todas as edições do livro. 

Mais do que esgotar as substituições, as exclusões e as inserções textuais de todas 

as edições do Guia (o que seria um trabalho um tanto “arqueológico” e, além de esgotante, 

não nos seria de grande ajuda – como medir o grau de relevância das atualizações?), 

sintetizamos os principais temas que nele foram sendo abordados através dos anos, 

questionando-nos o que teria motivado tais atualizações. Tampouco destacamos 

atualizações ortográficas40 ou que teriam melhorado a compreensão do texto, pois algumas 

atualizações foram relativas à mera troca de palavras ou a rearranjos sentenciais. Do 

mesmo modo, as ilustrações de Bahia de Todos os Santos usadas neste trabalho são 

reproduções parciais do conjunto e, portanto, não contemplam todas as imagens do livro em 

suas várias edições. 

Como trabalharemos com vários títulos de Jorge Amado e, dentro disso, com várias 

edições do Guia, julgamos importante para a compreensão da pesquisa certa subversão de 

algumas normas de referência, relativa, exclusivamente, às obras de Amado citadas. Ao 

invés do sistema de classificação autor-data-página, referenciaremos a edição consultada 

                                                           
40

 Evidentemente, algumas atualizações gramaticais seriam de extrema relevância, como os termos do 
candomblé. Relativamente a este assunto, em nosso trabalho, mantemos os termos tal como aparecem nos 
livros consultados, porém, chamamos a atenção para o fato de a grafia da última versão de Bahia de Todos os 
Santos (2012) ter sido atualizada segundo o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que entrou em vigor no 
Brasil em 2009, como pode ser conferido na ficha catalográfica da referida edição.  
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por autor-data-página e título do capítulo citado. Exemplo: AMADO, 1945, p. 59-63; 1971 

[1970], p. 43-44; 1977, p. 79-81, Baixa dos Sapateiros, onde: “1945” é a data da edição de 

onde foi transcrita a citação; “1971” e “1977” são datas das edições em que localizamos 

importantes atualizações de conteúdo da referida citação; a data entre colchetes refere-se à 

data original da edição atualizada; e o título em itálico (como o exemplo Baixa dos 

Sapateiros) é o nome do capítulo do Guia de onde extraímos a citação. 

Por outro lado, a maior parte da bibliografia citada nas Referências expressa as 

principais informações catalográficas, porém, não informando o ano da publicação original. 

Entretanto, a bibliografia específica de Jorge Amado informa as referidas datas originais de 

publicação, sendo acrescidas, relativamente a Bahia de Todos os Santos e quando for o 

caso, as edições originais em que se basearam as edições consultadas. Ambas as edições 

e datas encontram-se entre colchetes, sucessivamente às edições e datas a que se referem. 

Exemplo: AMADO, Jorge. Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da 

cidade do Salvador.  9. ed. [8. ed.]. São Paulo: Martins, 1961 [1960], onde: “[8. ed.]” e 

“[1960]” correspondem, respectivamente, à edição e ao ano em que a publicação 

referenciada foi baseada. 

Cabe ressaltar, ainda, que a ortografia original de todas as edições foi mantida, fato 

que deve ser sublinhado especialmente com relação às edições de Bahia de Todos os 

Santos (uma vez que citaremos várias de suas edições), a maioria publicada há muitos anos 

e com regras ortográficas já obsoletas. E, por fim, ressaltamos prezar pelas citações 

originais do livro, ou seja, procuramos citar os textos como foram originalmente publicados, 

independentemente das sucessivas atualizações. Por exemplo, ainda que um texto apareça 

na mais recente edição do livro tal qual fora publicado pela primeira vez, seja na primeira 

edição ou alguma edição atualizada, a citação utilizada será aquela publicada pela primeira 

vez. 
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1 LITERATURA E PRODUÇÃO SUBJETIVA DE CIDADE 

Discorrer sobre produção subjetiva de cidade pressupõe a abordagem de dois 

tópicos que coexistem enquanto produção: a produção de subjetividade e a produção de 

cidade. Considerar este tipo de produção seria o mesmo que considerar a produção de 

subjetividade enquanto produção de cidade ou enquanto determinada experiência de 

cidade, em um processo absolutamente imbricado, ancorado e indissociado de um modelo 

político globalizado. Porém, qualquer esforço para situar tal enunciado pareceria superficial 

se não destacássemos antes por que “subjetividade” e “cidade” relacionam-se tão 

dependentemente. Seguimos nosso texto ajustando este ponto focal, apostando em um 

ferramental que nos auxilie teoricamente e intensifique nosso repertório conceitual. 

Iniciamos pelas aproximações, considerando a literatura como agenciadora de um território 

existencial cidade. 

Na recente publicação de escritos sobre experiência urbana e subjetividade,41 

Baptista e Ferreira (2012) questionam por que a cidade tem interessado tanto aos estudos 

da subjetividade. Sem a pretensão de procurarmos por respostas pré-definidas e herméticas 

a tal questionamento, formularemos duas outras questões, no sentido inverso e no intuito de 

complexificar este quadro contextual que nos parece especialmente caro à 

contemporaneidade. A partir de alguns encontros,42 tais como publicações da área da 

arquitetura e do urbanismo sobre narrativas urbanas, bem como o intercâmbio entre a 

filosofia da Diferença e a estética urbana,43 somos impelidos a indagar: Por que a 

subjetividade tem interessado tanto ao nosso campo de estudo que é a cidade e o que nos 

instiga compreender a cidade através da subjetividade? 

Considerando estas questões, trataremos, neste capítulo, da correlação temática dos 

processos de subjetivação na produção de cidade, abordando a subjetividade e a 
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 Trata-se da organização de textos escritos por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Psicologia 
da Universidade Federal Fluminense (PPGPSI/UFF) e por pesquisadores convidados de outros Programas, 
sendo a grande maioria, psicólogos. A obra “versa sobre as interpelações da vida social das cidades às 
categoriais das ciências humanas, assim como sobre as implicações dos profissionais psi frente às urgentes 
questões suscitadas pelas metrópoles contemporâneas” (BAPTISTA e FERREIRA, 2012, orelha). Portanto, a 
cidade é aqui apreendida sob o ponto de vista de outro campo disciplinar que não o urbanismo. Gostaríamos de 
salientar que o encontro com a referida publicação se deu quando este trabalho já se encontrava em andamento, 
e nos surpreendeu positivamente pela grande aproximação temática. 
42

 Ressaltamos a importância do nosso encontro, ainda na Graduação, com os livros Estética da ginga: 
arquitetura das favelas na obra de Hélio Oiticica, de Paola Berenstein Jacques, e Mil platôs: capitalismo e 
esquizofrenia (sobretudo, os volumes 1 e 5), de Gilles Deleuze e Félix Guattari; assim como a importância dos 

cursos Urbanismo contemporâneo e Apreensão da cidade contemporânea, ministrados por Paola Berenstein 
Jacques no âmbito do PPG-AU/FAUFBA nos semestres 2011.1 e 2012.1, respectivamente. 
43

 “A estética sempre foi, desde seu surgimento como disciplina, um caminho paralelo, uma alternativa ao 
racionalismo.” (JACQUES, 2003, p. 11) Neste mesmo sentido, entendemos por estética urbana um caminho 

paralelo e de instâncias artísticas para tratar do racionalismo do urbanismo enquanto disciplina e prática de 
planejamento e gestão das cidades. 
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modernização das cidades na virada do século XIX e também sua relação na 

contemporaneidade. Apostaremos, em seguida, nas narrativas urbanas literárias como 

forma de transmissão da experiência e como criação de territórios existenciais. Por último, 

apresentaremos nosso objeto de estudo, Bahia de Todos os Santos, no âmbito da produção 

subjetiva da cidade de Salvador por Jorge Amado, situando-o no duradouro período que 

compreende grande parte do processo de sucessivas modernizações da Cidade no século 

XX, cuja importância reverbera até à atualidade. Sairá deste primeiro capítulo não somente 

uma “ideia de cidade” produzida (subjetivamente) por um narrador, mas uma cidade também 

transmitida, recebida e incorporada por toda uma gama de leitores a nível nacional e 

internacional: uma produção subjetiva de cidade essencialmente difundida e compartilhada. 
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DOS PROCESSOS DE SUBJETIVAÇÃO NA PRODUÇÃO DE CIDADE 

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

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

FÉLIX GUATTARI, Micropolítica  

(...) diferentemente das árvores ou de suas raízes, o rizoma conecta 
um ponto qualquer com outro ponto qualquer e cada um de seus 
traços não remete necessariamente a traços de mesma natureza; ele 
põe em jogo regimes de signos muito diferentes, inclusive estados de 
não-signos. 

GILLES DELEUZE e FÉLIX GUATTARI, Mil platôs 

Como se sabe, a efervescência característica da modernidade, enquanto período de 

grandes rupturas e transições que marcaram o ocidente desde o século XVI, foi o motor 

propulsor que deu início efetivo à sociedade industrial, sobretudo a partir da segunda 

metade do século XVIII.44 Mais do que nunca, as relações sociais passaram a ser pautadas 

pela acumulação do capital, isto é, pela dinâmica do dinheiro, denotando a progressiva 

necessidade de consumo. Primava-se pelo desenvolvimento da tecnologia e pela 

mercantilização, onde a produção em série de mercadorias (sistema de linha de montagem) 

e a especialização do trabalho são apenas dois exemplos visíveis da, então, nova realidade 

urbana. Contudo, nas linhas-mestras que regiam esse processo, figurava uma progressiva e 

acelerada transformação da vida cotidiana, da cultura e das dinâmicas sociais: o sistema 

fabril que ordenava e manipulava o indivíduo.  

Como consequência dessa “engrenagem” moderna, os centros urbanos, cada vez 

mais populosos e densos, tornaram-se também cada vez mais complexos diante do 

surgimento das metrópoles. Nesse contexto de grande imigração campo-cidade que ocorria, 

sobretudo, na Europa, Londres emerge como a cidade precursora de uma multidão urbana 

vertiginosa e “desordenada”: 

Nesse quadro de próspera expansão, a Grã-Bretanha se oferece aos 
nossos olhos como caso precursor: entre 1750 e 1800 se revelam 
tendências que depois, na primeira e na segunda metade do século, se 
manifestarão em vários outros lugares, mesmo onde o ciclo de 
industrialização não havia sido iniciado. [...] 
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 Além de grandes avanços científicos e tecnológicos (por exemplo, a mobilidade e a velocidade de novos meios 
de transporte), uma das principais características deste período é a efemeridade dos acontecimentos. 
Efemeridade que se confunde com certa etereidade das coisas e que se encontra entrelaçada “a uma rede 
infinita de possibilidades e vivências prometidas pela efervescência das grandes cidades”. (RODRIGUES, 2006, 
p. 19) 
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Em todos os lugares, os grandes números dos estupefacientes incrementos 
de população, se distribuem de maneira desigual, favorecendo o 
crescimento de centros urbanos em detrimento do campo. O 
desenvolvimento dos transportes e a expansão nos intercâmbios canalizam 
produtos, recursos e população aos centros produtivos e em alguns nós do 
sistema de comunicação: na Inglaterra, de maneira diversa da França, são 
desenhadas hierarquias urbanas totalmente novas, as quais, somente em 
parte e somente em algumas áreas de implantação mais antiga, coincidem 
com núcleos preexistentes. (ZUCCONI, 2009, p. 18-19) 

 

A consequência mais imediata e mais visível desta nova realidade social foi um jogo 

de forças que tentava equalizar o comportamento de toda uma multidão no espaço urbano: 

“aglomeração humana, promiscuidade, falta de condições higiênicas aceitáveis, degradação 

material e moral são algumas das características desse inferno recente”, escreve Zucconi 

(2009, p. 20), arquiteto e historiador da arquitetura. De fato, a realidade de tais 

“aglomerações urbanas” foi denunciada à época por vários autores que, ao visitarem 

algumas periurbanizações e concentrações urbanas, achavam perverso o processo de 

industrialização em que se inseriam as grandes cidades. 

No clássico texto A situação da classe trabalhadora na Inglaterra, publicado 

originalmente em 1945, Friedrich Engels faz um exame detalhado do estado em que essa 

“guerra social” coloca a classe dos trabalhadores, pobres e miseráveis, ao percorrer as ruas 

de cidades britânicas como Londres, Manchester e Glasgow:45 

Todas as grandes cidades possuem um ou vários “bairros de má reputação” 
– onde se concentra a classe operária. É certo que é freqüente a pobreza 
morar em vielas escondidas, muito perto dos palácios dos ricos, mas, em 
geral, designaram-lhe um lugar à parte, onde, ao abrigo dos olhares das 
classes mais felizes, tem de se safar sozinha. Estes “bairros de má 
reputação” são organizados em toda a Inglaterra mais ou menos da mesma 
maneira, as piores casas na parte mais feia da cidade; a maior parte das 
vezes são construções de dois andares ou de um só, de tijolos, alinhadas 
em longas filas, se possível com porões habitados e quase sempre 
irregularmente construídas. Estas pequenas casas de três ou quatro 
cômodos e uma cozinha chamam-se cottages e constituem vulgarmente em 
toda a Inglaterra, exceto em alguns bairros de Londres, as habitações da 
classe operária. Habitualmente, as próprias ruas não são planas nem 
pavimentadas; são sujas, cheias de detritos vegetais e animais, sem 
esgotos nem canais de escoamento, mas em contrapartida semeadas de 
charcos estagnados e fétidos. Além disso, a ventilação torna-se difícil, pela 
má e confusa construção de todo o bairro, e como aqui vivem muitas 
pessoas num pequeno espaço, é fácil imaginar o ar que se respira nestes 
bairros operários. De resto, nas ruas, quando há bom tempo, estendem-se 
varais de uma casa a outra, onde se pendura a roupa úmida. (ENGELS, 
1975, p. 38, destaque original) 
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 Vale lembrar que Engels e Karl Marx (1818-1883) escreveram o Manifesto do Partido Comunista, 

(originalmente publicado em 1848), onde afirmam que “a história da humanidade é a história da luta de classes”. 
Nesse momento, o interesse pelo povo passa a ser uma premissa nos discursos de esquerda. 
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A partir de narrações críticas como esta,46 muitas cidades que sofriam o inchaço 

populacional e enfrentavam questões de insalubridade passam a ser foco de grandes 

reformas urbanas, especialmente através do modelo de “embelezamento” estratégico e 

político da Paris47 do Segundo Império em meados do século XIX,48 encabeçado pelo “artista 

demolidor”, como ficou conhecido o então prefeito da cidade, Barão Haussmann (Georges-

Eugène Haussmann). Segundo Jacques, já estaria embutida no ideário dessas reformas 

urbanas uma intenção espetacular de modernização das cidades, o que, em tese, nada 

difere das chamadas “revitalizações urbanas” da contemporaneidade: 

A reforma urbana empreendida por Haussmann em Paris é, sem dúvida, a 
mais espetacular de todas as grandes reformas que ocorreram na Europa a 
partir de meados do século XIX. As condições estavam todas reunidas: as 
crescentes epidemias e as últimas revoluções (barricadas) justificavam os 
enormes gastos públicos necessários para realizar as obras monumentais 
na cidade. 

Seriam os primórdios do que chamamos hoje espetacularização das 
cidades, com um discurso sanitarista, mas também estético, sem esquecer 
a preocupação militar. As habitações populares, os bairros pobres – leia-se 
insalubres e feios – e suas ruas estreitas são destruídos em massa para dar 
lugar à cidade burguesa com suas grandes avenidas (grands boulevards), 
que deveriam prevenir as epidemias pela diminuição da densidade 
habitacional, mas também servir de entrada eventual para os canhões, a fim 
de facilitar o controle de possíveis revoluções. Com a dita modernização, os 
mais pobres, humildes e miseráveis são expulsos do centro de Paris; o 
Vieux Paris desaparece assim como seus antigos moradores, da mesma 
forma que lugares percorridos tidos como “não recomendáveis”. (JACQUES, 
2012a, p. 45-46, destaque original) 
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 De acordo com Drummond (2009, p. 17), nesse texto “as descrições da vida dos trabalhadores, nos bairros 
miseráveis das cidades inglesas citadas, assumem contornos literários, conjugando-se com autores que 
prenunciavam o simbolismo e decadentismo estético.” Citando, ainda, outro texto de Engels, Contribuição ao 
problema da habitação, Drummond lembra-nos da contribuição de Thomas De Quincey (Confissões de um 
comedor de ópio) e de Edgar Allan Poe (O homem das multidões) como prenunciação das situações urbanas no 
cotidiano londrino em princípios do século XVIII: “Embora em alguns pontos os dois escritores de língua inglesa, 
De Quincey e Poe, se aproximem da perspectiva do ensaísta marxista, na descrição do ambiente degradado 
com cores fortes, de impacto modernista e decadente, a avaliação dos espaços públicos e da multidão londrina 
os distancia.” (DRUMMOND, 2009, p. 20) Drummond afirma que a convalescença de Poe substituiria o narcótico 
de De Quincey, em suas experiências da multidão de Londres, “na procura de um estado alterado coincidente 
com as paisagens visuais”: é na intuição de que “algo muito importante se passa nas ruas, que guiara não 
apenas os escritores aqui analisados, mas os primeiros fotógrafos de rua. O teatro de operações que é a rua 
instiga-os a buscar novas experiências que o próprio desenvolvimento urbano propicia”. Ainda de acordo com 
Drummond, a esses textos sobre a vida nas ruas da capital londrina, somar-se-iam, nessa mesma época, 
também as primeiras contribuições da fotografia em deambulações pelas ruas das grandes cidades (Londres, 
Paris, Nova Iorque), que retratavam especialmente a “outra metade, pobre, da cidade”: “essa ignorância de uma 
parte secreta da cidade que se quer tornar visível está presente tanto na literatura quanto na fotografia do século 
XIX, estendendo-se de alguma maneira até o século XX, quando atinge a bohemia intelectual ou 
especificamente os exotismos dos estilos de vida urbanos”. (DRUMMOND, 2009, p. 20-21, destaque original) 
47

 Segundo Zucconi (2009, p. 13), a “cidade do século XIX”, também conhecida como “metrópole universal 
Paris”, “cidade da revolução industrial” ou “cidade do ciclo haussmaniano”, enfatiza “o peso que a Paris do século 
XIX teve e suas transformações edilícias”, sendo o espelho do que viria a acontecer em larga escala em grande 
parte das cidades ocidentais. Conforme situa Secchi (2009), a Paris haussmaniana tinha sido o ícone do século 
XIX. Sobre a importância de Paris no contexto do Século XIX, cf. BENJAMIN, 1985. 
48

 Duas outras grandes reformas urbanas de influência que ocorreram na mesma época foram a grande estrada 
circular Ringstrasse, construída sobre a antiga muralha em Viena, e o plano de expansão (ensanche) 
desenvolvido por Ildefonso Cerdà para Barcelona. 
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No Brasil, o caso do Rio de Janeiro talvez tenha sido o mais emblemático desse 

período, especialmente durante a gestão do engenheiro e então prefeito da cidade Pereira 

Passos (1902-1906). A “Reforma Pereira Passos” ou o “bota-abaixo”, como ficou conhecido, 

foi aplicado em várias áreas da cidade, e implicou não apenas na substituição de moradias 

burguesas por cortiços, mas na remoção forçada da população local.49 Em nota, Jacques 

nos chama a atenção de que o discurso sanitarista por trás de tal embelezamento ou 

modernização, surgido juntamente com a própria instituição do urbanismo, teria a mesma 

urgência do campo disciplinar: dar conta de um suposto “monstro urbano” que parece 

habitar os trinta e três ou mais cantos desse “inferno de Dante” recente que se tornara a 

cidade grande. 

Ambos surgem da mesma urgência: desde o inicio do século XIX, as 
cidades europeias, em consequência da violenta revolução industrial, são 
consideradas praticamente inabitáveis pelas grandes massas de habitantes 
cada dia mais numerosos e mal alojados. Fala-se, para justificar as obras e 
demolições de outro tipo de espetáculo: o grande monstro urbano, do 
inferno ou formigueiro doentio das cidades, o “espetáculo da pobreza”, 
principalmente em Londres e Paris. (JACQUES, 2012a, p. 74) 

 

Assim, a ordenação e o controle do espaço urbano características do urbanismo (que 

já teria “nascido” moderno) tiveram início na forma de pensar o campo como ciência, cuja 

premissa envolveria muito mais do que a análise do espaço urbano. Da mesma maneira 

como a figura do urbanista fora inicialmente criada como um poliespecialista50 das 

epidemias que assolavam as cidades industriais, o urbanismo se instaura, portanto, 

enquanto solução dos problemas sanitários urbanos através de uma “ciência pela cidade”: 

O aparecimento do urbanista moderno como profissional especializado é 
assim precedido pela ampliação e reforço das formas de participação dos 
engenheiros na vida da cidade, na medida em que estes passam a ser 
“agentes da racionalidade” no sentido próprio. (FERNANDES, SAMPAIO, 
GOMES, 1999, p. 168) 

Diz-se frequentemente que foram as grandes epidemias do século XIX que 
deram as bases para o urbanista. Na realidade, as vicissitudes de todas as 
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 Segundo Rezende (1999, p. 39), além das obras do porto do Rio de Janeiro, ponto central da reforma que 
aterrou a área a partir do arrasamento do Morro do Senado, uma grande obra a cargo do governo federal 
“rasgou” a antiga cidade, a exemplo das obras de Haussmann em Paris, para dar abertura à Avenida Central 
(atual Avenida Rio Branco). “Para sua realização, Pereira Passos esbarra com o problema da população de 
baixa renda que ali reside e desapropria cortiços, casas de cômodos e pequenos comércios.” (REZENDE, 1999, 
p. 40) Trataremos deste tema de modo mais aprofundado no item Quatro períodos do Capítulo 2 ao enunciarmos 
o processo de sucessivas modernizações da cidade de Salvador. 
50

 Após a contribuição estatística e cartográfica dos militares “na formação de um setor especializado nos 
problemas territoriais e urbanos”, o século XIX marca, também, o momento em que a hidráulica problematiza a 
cidade. Surge, aí, por volta de 1860, a figura do “analista urbano”, profissional que assume “características do 
topógrafo, do estatístico, do sociólogo e do historiador da cidade”, bem como se delineia, através de Ildefonso 
Cerdà, a “diagnose pensada”, que seria uma codificação análoga aos protocolos científicos da medicina. Cerdà 
“não se limita a esboçar uma figura de superanalista para sua cidade; em sua compreensão, se torna necessário 
uma espécie de poliespecialista, o urbanista, capaz de predispor soluções adequadas ao caso”. (ZUCCONI, 
2009, p. 78-83) 
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maiores cidades sempre foram marcadas por catástrofes sanitárias (do 
contágio da peste ao mais recente flagelo do cólera). 

O que muda, na segunda metade do século XIX, é o modo de olhar o 
problema, depois que o extraordinário desenvolvimento das ciências 
evidenciou a não casualidade das patologias ambientais. A epidemia não é 
mais considerada um castigo divino: mais do que com remédios de tipo 
excepcional (cordões sanitários, quarentenas), é enfrentada com remédios 
estruturais, como instalações de defluxo, habitações salubres e espaços 
verdes. 

[...] Conseguindo mudar o quadro que faz fundo às patologias, o mal é 
cortado pela raiz. É nessa visão positiva que se instaura a ideia de se iniciar 
uma “ciência pela cidade”. (ZUCCONI, 2009, p. 84) 

 

Nesse período de intensas – e extensas! – transformações urbanas,51 a preocupação 

relativa aos habitantes e ao espaço urbano emergiu como forte crítica aos modelos político, 

econômico e urbanístico vigentes. Iniciava aí grande atenção aos novos comportamentos 

sociais, aos modos de pensar dos novos “tipos urbanos” (o estrangeiro, o pobre, o 

aventureiro, o mediano, o renegado, etc.) que foram sendo criados por detrás, ou melhor, 

bem no meio, exatamente no centro da multidão urbana. A mentalidade do homem havia 

mudado, transformando-se com tudo o mais que estava em volta. Consequentemente, a 

cidade passa também a ser um agente opressor, criando em muitas pessoas sentimentos 

reacionários de antiurbanismo e de “urbofobia”: o contato, sobretudo visual, com a multidão, 

que até então era uma realidade desconhecida para a grande maioria da população, passou 

a implicar em sensações de solidão, abandono, indiferença, medo e pânico. (SCHILLING, 

2002) Tais sentimentos acentuaram a individualização característica da modernidade: 

Quem vê sem ouvir fica muito mais inquieto do que quem ouve sem ver. Eis 
algo característico da sociologia da cidade grande. As relações recíprocas 
dos seres humanos nas cidades se distinguem por uma notória 
preponderância da atividade visual sobre a auditiva. Suas causas principais 
são os meios públicos de transporte. Antes do desenvolvimento dos ônibus, 
dos trens, dos bondes no século XIX, as pessoas não conheciam a situação 
de terem de se olhar reciprocamente por minutos, ou mesmo por horas a fio, 
sem dirigir a palavra umas às outras. (SIMMEL apud BENJAMIN, 1989, p. 
36) 

 

No mesmo texto em que descreve, com minúcia, a realidade da sociedade industrial 

inglesa – A situação da classe trabalhadora na Inglaterra –, Engels denuncia a “indiferença 
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 Até hoje as transformações urbanas são realidade na maioria das grandes cidades, cujos processos têm 
basicamente os mesmos princípios sob os holofotes da espetacularização urbana: destruição, remoção forçada 
da população e/ou gentrificação (desapropriação de imóveis seguida da expulsão da população local). Acerca 
deste tema, sublinhamos nossa participação no seminário “Apprehender la transformation de la ville”, que 
ocorreu nas dependências do Laboratoire Architecture/Anthropologie (UMR CNRS 7218 LAVUE) da École 
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette em Paris entre os dias 5 e 8 de fevereiro de 2013. 
Trataremos do tema da espetacularização da cidade contemporânea de modo mais aprofundado a seguir, no 
item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade deste capítulo, na página 70, e, particularmente, no item 
Quatro períodos do Capítulo 2, nas páginas 111-115.  
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brutal” e o “isolamento insensível” do indivíduo em meio à multidão como o princípio 

fundamental da sociedade de então: 

Até a própria multidão das ruas tem, por si só, qualquer coisa de 
repugnante, que revolta a natureza humana. Estas centenas de milhar de 
pessoas, de todos os Estados e todas as classes, que se apressam e se 
empurram, não serão todas seres humanos possuindo as mesmas 
qualidades e capacidades e o mesmo interesse na procura da felicidade? E 
não deverão, enfim, procurar a felicidade com os mesmos métodos e 
processos? E, contudo, estas pessoas cruzam-se apressadas como se 
nada tivessem em comum, nada a realizar juntas, e a única convenção que 
existe entre elas é o acordo tácito pelo qual cada um ocupa a sua direita no 
passeio, a fim de que as duas correntes da multidão que se cruzam não se 
constituam mutuamente obstáculo; e, contudo, não vem ao espírito de 
ninguém a idéia de conceder a outro um olhar sequer. Esta indiferença 
brutal, este isolamento insensível de cada indivíduo no seio dos seus 
interesses particulares, são tanto mais repugnantes e chocantes quanto é 
maior o número destes indivíduos confinados neste reduzido espaço. E 
mesmo quando sabemos que este isolamento do indivíduo, este egoísmo 
mesquinho, é em toda a parte o princípio fundamental da sociedade atual, 
em parte alguma ele se manifesta com uma impudência, uma segurança tão 
completa como aqui, precisamente, na confusão da grande cidade. A 
desagregação da humanidade em células, das quais cada uma tem um 
princípio de vida do próprio e um objetivo particular, esta atomização do 
mundo, é aqui levada ao extremo. (ENGELS, 1975, p. 35-36, destaque 
original) 

 

São os reflexos do choque dessa experiência com a multidão52 nas grandes cidades 

que desencadearão os primeiros estudos da sociologia alemã sobre a reação do indivíduo 

frente às forças dos processos de transformação urbana, sobretudo na figura de Georg 

Simmel. Esse “estado de choque” seria o choque da modernidade, mas, sobretudo, “o 

choque da transformação da cidade antiga e a emergência da metrópole moderna”. 

(JACQUES, 2012a, p. 49) Em A metrópole e a vida mental, Simmel indica que a 

especialização do trabalho fez com o homem tivesse cada vez mais se individualizado e 

questiona como é possível a preservação da autonomia e da individualidade na metrópole: 

“Como a personalidade se acomoda nos ajustamentos às forças externas”? (SIMMEL, 1976, 

p. 12) 

Os problemas mais graves da vida moderna derivam da reivindicação que 
faz o indivíduo de preservar a autonomia e individualidade de sua existência 
em face das esmagadoras forças sociais, da herança histórica, da cultura 
externa e da técnica de vida. [...] Juntamente e com maior liberdade, o 
século XVIII exigiu a especialização funcional do homem e seu trabalho; 
essa especialização torna um individuo incomparável a outro e cada um 
deles indispensável na medida mais alta possível. (SIMMEL, 1976, p. 11) 
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 Os temas do anonimato e da multidão na cidade moderna foram abordados por Jacques (2012a) em um 
capítulo dedicado às flanâncias enquanto experiência errática através da figura do flâneur em Charles 
Baudelaire. 
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Da posição privilegiada da janela de sua casa,53 Simmel pôde vivenciar e registrar as 

mudanças advindas do processo de modernização de Berlim,54 como os novos modos de 

vida e de relações interpessoais. Assistir aos passantes vindos de todos os lados fez com 

que o filósofo se preocupasse em traçar os novos “fenômenos” sociais e os perfis dos “tipos 

urbanos” que surgiam como consequência da vida urbana moderna – sua preocupação 

estava diretamente atrelada aos comportamentos do homem moderno: 

[Simmel] percebeu que cada um deles movia-se num circulo muito singular, 
deduzindo então que o fenômeno social mais evidente provocado pela 
industrialização e urbanização teria sido a ampliação assombrosa dos 
círculos em que cada um se inseria. O que o atrai era a diversidade social 
da cidade e não a estandardização. (SCHILLING, 2002, grifo nosso) 

 

Em uma apreensão que tangencia os limites da psicologia e da psiquiatria, o filósofo 

observa, através de comparações históricas, alguns dos reflexos ocasionados pelas 

mudanças sociais da modernidade que estão diretamente relacionadas ao espaço urbano, 

tais como o novo comportamento intelectual e mental e a consequente atitude blasé. Para 

Simmel, “a base psicológica do tipo metropolitano de individualidade consiste na 

intensificação dos estímulos nervosos, que resulta da alteração brusca e ininterrupta entre 

estímulos exteriores e interiores”, a partir da sucessão de imagens e de impressões súbitas 

e repentinas criadas pela metrópole. (SIMMEL, 1976, p. 12, destaque original) Essa 

experiência urbana “involuntária”, que é parte de um processo hegemônico de forças 

exteriores, fez com que um novo “tipo metropolitano” fosse criado como “aversão” ou 

desaceleração de ritmo frente a esses processos. Simmel define, então, uma atitude de 

revés para suportar o choque metropolitano: a “atitude blasé”, através da qual o indivíduo 

preservaria a sua “vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana” 

mediante um “estado de indiferença”. (SIMMEL, 1976, p. 13-18) 

De uma maneira geral, as consequências da metrópole tanto sobre o indivíduo como 

sobre o próprio espaço urbano estão colocadas. O processo de industrialização das 

cidades, narrado tanto por Engels quanto por Simmel, denota uma espécie de “caos” urbano 

frente a uma rede de novas e intensas informações para o homem moderno. Em 

contrapartida, o modelo europeu de cidade aí iniciado foi desejado e copiado amplamente 

em todo o globo,55 onde quer que estivesse a máquina do capital, e significou, portanto, a 
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 Segundo Waizbort (2006, p. 311), situada no principal eixo de cruzamento viário da capital do Reich alemão 
(rua Leipzigerstrasse com a rua Friedrichstrasse). O autor afirma também que Simmel “brincava com o fato de ter 
nascido no ‘coração’ da cidade, no cruzamento das maiores ruas de comércio”. 
54

 Até quase o final do século XIX, os alemães desconheciam a realidade de uma grande cidade, uma vez que 
sua maior cidade, Berlim, a capital do Reich, era muito menor em dimensões e em população que Londres, Paris 
ou Nova Iorque (SCHLLING, 2002), sendo, portanto, uma “cidade tardia”. (WAIZBORT, 2006, p. 311) 
55

 Não podemos esquecer a disputa travada principalmente entre Londres e Paris pelo título de “capital do 
século”. Vale lembrar que datam deste período as grandes exposições universais, que colocaram em cena “uma 
espécie de representação de uma cidade modelada na ideia de progresso técnico” (ZUCCONI, 2009, p. 177), 
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produção e a reprodução de uma realidade ideal – e idealizada – que se queria consolidar. 

Por esse motivo, entendemos a indissociabilidade entre “subjetividade” e “espaço”,56 ou 

melhor, a indissociabilidade entre “subjetividade” e “cidade”, e isso podemos verificar 

historicamente tanto pela herança eminentemente moderna da ordenação do pensamento e 

do espaço quanto pelo campo das práticas sociais e políticas – “ordem” para controlar o 

crescimento urbano e “progresso” para o desenvolvimento econômico das cidades. 

Contudo, ainda que a compreensão da subjetividade continue sendo muitas vezes 

validada por ressonâncias modernas, acreditamos não se poder mais equalizá-la à 

individualidade ou à experiência da interioridade. (RODRIGUES, 2006, p. 20) Na 

contemporaneidade, o indivíduo deixa de ser aquele responsável pela interpretação e ação 

dos fatos sociais e do mundo, assim como também deixa de ser aquele em quem o 

pensamento da humanidade está centrado: sua posição enunciadora se complexifica. 

Esvaem-se as noções de uma existência ou essência individual, de uma “subjetividade 

individuada”, assim como se desmancham as polaridades do que é da ordem interna e do 

que é da ordem externa. Parece-nos, então, proceder que a subjetividade já não é mais 

entendida como uma interioridade separada da exterioridade, pois fatores externos passam 

também a compor o antigo “sujeito individualizado”. Trata-se de um dobramento, de 

reciprocidade: “dentro” e “fora” coexistem em modos ou processos de subjetivação 

absolutamente imbricados. O que nos faz afirmar que toda subjetividade é antes de tudo 

processual e intermediária, transparente e fractal: o indivíduo está “na encruzilhada de 

múltiplos componentes de subjetividade”. (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 43) 

Félix Guattari, que, além de filósofo, é também psiquiatra, propõe uma definição de 

subjetividade que a considera exatamente como uma zona de trânsito ou uma zona de limiar 

entre o lado da interioridade e da exterioridade; entre a “personalidade” e as “forças 

exteriores” (para citar Simmel); entre o “eu” e os vários “outros” possíveis que tangenciam e 

agenciam essas “singularidades”: 

Seria conveniente definir de outro modo a noção de subjetividade, 
renunciando totalmente à idéia de que a sociedade, os fenômenos de 
expressão social são a resultante de um simples aglomerado, de uma 
simples somatória de subjetividades individuais. Penso, ao contrário, que é 
a subjetividade individual que resulta de um entrecruzamento de 
determinações coletivas de várias espécies, não só sociais, mas 
econômicas, tecnológicas, de mídia e tantas outras. (GUATTARI; ROLNIK, 
2010, p. 43) 

 

                                                                                                                                                                                     
como aquela sediada em Paris em 1889, que talvez tenha sido a mais importante delas, pois, nesta ocasião de 
comemoração do centenário das exposições, foi entregue à cidade a “mirabolante” Torre Eiffel, a maior torre da 
época no mundo. 
56

 Sobre a relação entre subjetividade e espaço, cf. RODRIGUES, 2006. 
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Segundo Guattari (1992, p. 19), a “individuação subjetiva” certamente subsiste, mas 

é trabalhada por “agenciamentos coletivos de enunciação”, o que seria justamente as 

referidas “singularidades em trânsito” ou o referido “entrecruzamento de determinações 

coletivas de várias espécies”: 

Ao invés de sujeito, de sujeito de enunciação ou das instâncias psíquicas de 
Freud, prefiro falar em “agenciamento coletivo de enunciação”. O 
agenciamento coletivo não corresponde nem a uma entidade individuada, 
nem a uma entidade social predeterminada. (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 
39, destaque original) 

 

Considerando a citação acima, podemos dizer que entidades individuais e coletivas 

concorrem, indissociadas, para a produção de toda e qualquer subjetividade através de 

agenciamentos diretamente relacionados aos modos ou processos de subjetivação. Esta 

distinção nos permite situar a subjetividade como uma ideia que vem ampliar suas próprias 

possibilidades enunciativas, ajustando-se, retoricamente, no emaranhado de forças que 

contribuem para a questão eminente de sua produção. Teríamos, assim, não subjetividades 

passivas ou estáticas, mas subjetividades produzidas coletivamente, o que faz dos 

agenciamentos de enunciação um campo intensivo de “fluxos desejantes”.57 A partir desta 

ideia, Guattari nos propõe uma definição do que seria essa “produção de subjetividade”: 

Produção de subjetividade: a subjetividade não está sendo encarada aqui, 
como coisa em si, essência imutável. A existência desta ou daquela 
subjetividade depende de um agenciamento de enunciação produzi-la ou 
não. (Exemplo: o capitalismo moderno, através da mídia e dos 
equipamentos coletivos, produz, em grande escala, um novo tipo de 
subjetividade.) Atrás da aparência da subjetividade individuada, convém 
procurar situar o que são os reais processos de subjetivação. (GUATTARI; 
ROLNIK, 2010, p. 387, destaque original) 

 

Sobretudo no que concerne às questões urbanas contemporâneas, os 

“agenciamentos coletivos de enunciação” devem ser entendidos como lugar pleno de 

multiplicidade e heterogeneidade de conexões58 que se desenvolvem para além do 

indivíduo, junto ao campo social. Ou ainda: “junto a intensidades pré-verbais, derivando uma 

lógica dos afetos mais do que de uma lógica de conjuntos bem circunscritos”. (GUATTARI, 

1992, p. 20) Muito mais do que as historicamente sedimentadas “naturalizações” de 

identidade e de individualidade, trata-se daquilo que é individual e daquilo que são as 

instâncias coletivas dessa individualidade. Instâncias que são agenciamentos que 

enunciam, coletivizam e nos colocam a nós mesmos dentro desse grupo constituído por 
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 Cfe. nota 21, na página 27. 
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 Para Magnavita, não se trata de pensar o corpo, o povo, a multidão ou ainda a cidade como individualidades, 
devendo-se pensar a sua multiplicidade e heterogeneidade: corpos, povos, multidões, cidades etc. 
“Multiplicidade e heterogeneidade de corpos que são construídos socialmente e que constituem, hoje, multidões 
urbanas, as quais, pensam, criam e desenvolvem cidades.” (MAGNAVITA, 2012a, p. 29) 
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“materiais de expressão” (GUATTARI, 1992; 1996; MACHADO, 1999) que têm seu lugar 

de produção no próprio espaço urbano, na própria cidade. São forças materiais, mas 

também imateriais, tais como: palavras, gestos, musicalidades, economia, poderes e 

saberes, literatura, artes em geral, arquitetura e o urbanismo etc., que se entrelaçam e 

produzem subjetividades sempre parciais. Embora produzida, a subjetividade não seria um 

produto finito, mas processualidade, pois constituída de processos de subjetivação que 

constituem, por sua vez, modos existenciais. A subjetividade seria, então, um “processo em 

constante transformação” (MACHADO, 1999, p. 18) que emergiria como território existencial 

produzido por um conjunto de instâncias tanto culturais quanto institucionais. 

No ponto em que nos encontramos, a definição provisória mais englobante 
que eu proporia da subjetividade é: “o conjunto das condições que torna 
possível que instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de 
emergir como território existencial auto-referencial, em adjacência ou em 
relação de delimitação com uma alteridade ela mesma subjetiva”. 
(GUATTARI, 1992, p. 19, destaque original) 

 

Entendidos como campos de intensidade para onde convergem as forças dessa 

produção, os territórios existenciais, seriam engendramentos, subjetivações; a relação de 

si para consigo, com os outros e com o mundo. O que há é uma dobradura constante 

dessas forças, assim como o rearranjo contínuo de cada território por novas intensidades e 

novos desejos de indivíduos e grupos. Novas e constantes “dobras” constituindo, a todo o 

momento, a subjetividade através da criação de novos territórios existenciais que, por sua 

vez, se conectam processualmente a territórios já existentes, porém em transformação. 

A noção de territorialidade pode ser problematizada a partir de duas figuras 

conceituais criadas por Deleuze e Guattari.59 A primeira delas são os “estratos” que, para os 

filósofos, seriam um fenômeno ao mesmo tempo molecular e molar:60 os estratos são 

“acumulações, coagulações, sedimentações, dobramentos” (DELEUZE; GUATTARI, 1997, 

p. 216), pois os saberes de qualquer natureza – as “instâncias” da subjetividade – são 

propriamente “estratificações” históricas agenciadas por poderes e ações. 

Cada estrato, ou articulação, é composto de meios codificados, substâncias 
formadas. Formas e substâncias, códigos e meios não são realmente 
distintos. São componentes abstratos de qualquer articulação. [...] 

Constitutiva de um estrato, a articulação é sempre uma dupla articulação 
(dupla-pinça). [...] articulação de conteúdo e articulação de expressão, o 
conteúdo e a expressão tendo, cada um por sua conta, forma e substância. 
(DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 216-217, destaque original) 
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 Observação feita por Pasqualino Magnavita após leitura da versão deste trabalho escrita para o Exame de 
Qualificação 2, a quem agradecemos. 
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 Cfe. nota 27, na página 28. 
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A segunda figura conceitual que problematiza a noção de territorialidade, 

complementar àquela dos “estratos”, são exatamente os “agenciamentos”, visto há duas 

páginas através de Guattari. Enquanto os “estratos” seriam codificações, os 

“agenciamentos” seriam o seu oposto, descodificações que criam os territórios. Daí o 

processo de “desterritorialização”, que seria a incidência de forças que atravessam o 

território deformando-o continuamente em novas configurações existenciais. Essas forças 

seriam as “linhas de desterritorialização”:  

Os agenciamentos já são algo distinto dos estratos. Contudo, fazem-se nos 
estratos, mas operam em zonas de descodificação dos meios: primeiro, 
extraem dos meios um território. Todo agenciamento é, em primeiro lugar, 
territorial. [...] O território cria o agenciamento. [...] 

Mesmo territoriais, os agenciamentos continuam pertencendo aos estratos, 
pelo menos por um aspecto. Graças a ele, em qualquer agenciamento, 
pode-se distinguir o conteúdo e a expressão. [...] Eis, portanto, a primeira 
divisão de todo agenciamento: por um lado, agenciamento maquínico, por 
outro, e ao mesmo tempo, agenciamento de enunciação. Em cada caso é 
preciso encontrar um e outro: o que se faz e o que se diz? [...] 

[...] Assim como a territorialidade do agenciamento tinha origem numa certa 
descodificação dos meios, também se prolonga necessariamente nestas 
linhas de desterritorialização. O território é tão inseparável da 
desterritorialização quanto o era o código em relação à codificação. 
Segundo essas linhas, o agenciamento já não apresenta expressão nem 
conteúdo distintos, porém apenas matérias não formadas, forças e funções 
desestratificadas. (DELEUZE; GUATTARI, 1997, p. 218-220, destaque 
original, grifo nosso) 

 

As forças de transformação dos territórios existenciais seriam os próprios processos 

de subjetivação que, por sua vez, também se refeririam ao devir, aos processos de 

dissolução de formas dadas e cristalizadas; a uma espécie de movimento instituinte que, ao 

configurar um território, assumiria uma dada “forma-subjetividade”. “A subjetividade nos fala 

de territórios existenciais que podem tornar-se herméticos às transformações possíveis, 

como mapas, ou que podem tornar-se abertos a outras formas de ser, como nas 

cartografias”. (MACHADO, 1999, p. 2) Trata-se, como vimos, de uma subjetividade de 

“dentros” e de “foras” imbricados, grudados por uma amálgama líquida e desuniforme que 

se permite novos e constantes rearranjos. Essa amálgama pode ser metaforizada na figura 

de uma cadeia ou rede infinita e rizomática61 de processualidade subjetivas, cujas 

superfícies ou tramas se dobram como os degraus de uma escada, um lenço ou toalha ao 

vento, ou qualquer estrutura plissada. Somos “dobrados” a todo instante por novos 

agenciamentos que se enunciam na nossa constituição, e assim dobramos constantemente 

novas “formas-subjetividade” na processualidade da subjetivação. 
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 Cfe. nota 18, na página 26. O rizoma é feito de dimensões, de direções movediças; não tem começo nem fim, 
mas sempre um meio pelo qual ele cresce e transborda. O que está em questão no rizoma é todo tipo de 
“devires”. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p. 32-33) 
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Para Deleuze (2005, p. 111), essa “relação consigo”, caracterizada pelos processos 

de subjetivação, metamorfoseia-se mudando de configuração e “não pára de renascer, em 

outros lugares e em outras formas”, sendo sua forma mais geral “o afeto de si para consigo, 

ou a força dobrada, vergada”. Segundo o filósofo, a subjetivação se faz por “dobra”, o 

que torna esta figura conceitual uma importante ferramenta metodológica de apreensão da 

complexidade dos processos urbanos. A “dobra” exprime tanto um território subjetivo quanto 

o processo de produção desse território, e, portanto, o próprio caráter coextensivo do dentro 

e do fora, constituindo assim tanto a subjetividade (entendida enquanto território existencial 

necessariamente mutante) quanto a subjetivação (entendida como o processo de produção 

de determinados territórios existenciais em constantes transformações criativas). 

Para Machado (MACHADO, 1999, p. 2), essas dobras, que se fazem e se desfazem 

em um movimento incessante, constituem formas provisórias em uma dobradura sempre 

aberta e vulnerável a mudanças: um dentro que não é fechado e que continua sendo parte 

de um fora constantemente dobrável. “As dobras não são nem interiores e nem exteriores e 

sim formações provisórias de um entre que mistura finitos materiais de expressão em 

ilimitadas combinações.” (MACHADO, 1999, p. 3) Complexificando este pensamento, 

poderíamos dizer, de outra maneira, que tais “misturas” ou “combinações” seriam conexões 

ou reciprocidades de afetos, de forças, de intensidades, de fluxos...:62 algo que desponte a 

ideia de fugacidade e de fluidez. Dobramos saberes e poderes hegemônicos e contra-

hegemônicos do mundo da representação. Neste ponto, a subjetivação, enquanto 

processualidade, pode compreender subjetividades conservadoras e/ou de resistência.63 

Deleuze (2005, p. 11-12) aponta, ainda, a existência de quatro “dobras" (ou “pregas”) 

em qualquer processo de subjetivação: a primeira concerne à “parte material de nós 

mesmos que vai ser cercada, presa na dobra”; a segunda é a “a relação de forças”, vergada 

para tornar-se relação consigo a partir de uma “regra singular”; a terceira é a do saber ou da 

verdade (condição formal para todo o saber: “subjetivação do saber”); e a quarta dobra é a 

do lado de fora, da “interioridade da espera”. Para o filósofo, as quatro dobras juntas são “a 

causa material da subjetividade ou da interioridade como relação consigo”. São variáveis e 

seus ritmos diferentes constituem processos irredutíveis de subjetivação, operando “por sob 

os códigos e regras” do saber e do poder, “arriscando-se a juntar-se a eles se desdobrando, 

mas não sem que outras dobraduras se façam”. (DELEUZE, 2005 p. 112) 

Seguindo este mesmo pensamento, Guattari (1993, p. 190-191) chama a atenção 

para o continuado e massivo controle da subjetividade, através de “dispositivos de poder e 

de saber que colocam as inovações técnicas, científicas e artísticas a serviço das mais 
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 Observação feita por Pasqualino Magnavita após leitura da versão deste trabalho escrita para o Exame de 
Qualificação 2, a quem agradecemos. 
63

 Idem. 
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retrógradas figuras da socialidade”. Esta questão, que gira em torno dos territórios 

existenciais e da subjetividade enquanto produção, diz respeito exatamente à grande 

probabilidade de captura da subjetividade por esses “sistemas de submissão dissimulados”. 

(GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 22) Trata-se de uma imensa estratificação de saberes e de 

poderes que assumem posturas (e controles!) de máquinas de produção de 

subjetividade. De fato, a produção maquínica da subjetividade aparece como uma das 

principais preocupações de Guattari (1992; 1996 e 2010). O psicanalista nos propõe a ideia 

da existência de uma subjetividade de natureza industrial, maquínica, essencialmente 

fabricada, modelada, recebida e consumida no registro do social. (GUATTARI; ROLNIK, 

2010, p. 33-40) 

Isso seria equivalente a dizer que os processos de subjetivação são duplamente 

descentrados e implicam no funcionamento de máquinas de expressão de duas naturezas 

distintas: de um lado, máquinas de expressão infra-humana, infrapsíquica ou infrapessoal 

(sistemas de percepção, de sensibilidade, de afeto, de desejo, de representação,64 de 

imagem,65 de modos de memorização e de produção de ideias, sistemas corporais, 

orgânicos, biológicos, e assim por diante); e de outro lado, máquinas de expressão 

extrapessoal ou extra-individual (sistemas maquínicos, econômicos, sociais, tecnológicos, 

icônicos, enfim, sistemas não antropológicos). (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 39) 

A produção da fala, das imagens, da sensibilidade, a produção do desejo 
não se cola absolutamente a essa representação do indivíduo. Essa 
produção é adjacente a uma multiplicidade de agenciamentos sociais, a 
uma multiplicidade de processos de produção maquínica, a mutações de 
universos de valor e de universos da história. (GUATTARI; ROLNIK, 2010, 
p. 40) 

 

As mídias digitais, por exemplo, nos fazem absorver uma série de imagens e 

significados referenciais que acabam por produzir, de modo hegemônico e homogeneizante, 

determinadas subjetividades. A televisão, a Internet e as redes sociais, que criam instâncias 

rizomáticas e de infiltração na chamada sociedade comunicacional e telemática, acabam por 

condicionar ou ordenar a subjetividade e articular enunciados cotidianamente – expressões 

extrapessoais sobre expressões infrapessoais, ou ainda: “superestruturas subjetivas” sobre 

“relações de produção infra-estruturais”. (GUATTARI, 1993, p. 177) Encontram-se, assim, 
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 Voltaremos a tratar da questão da representação nos processos de subjetivação a seguir, no item Experiência, 
narrativas urbanas e subjetividade, nas páginas 69-70. 
65

 Em nosso trabalho, quando escrevemos “imagem” referimo-nos à imagem visual. É importante fazer essa 
distinção, uma vez que a Psicologia entende “imagem” para além do universo visual, compreendendo-a também 
nos universos sonoro, háptico, olfativo e tátil. Essa observação foi feita pela psicóloga e professora Virginia 
Kastrup (POSPSI/UFRJ) na palestra intitulada “A invenção de si e do mundo: algumas ideias para um trabalho 
transdisciplinar”, que teve lugar na FAUFBA no dia 07 de junho de 2013. 
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ameaçadas as possibilidades de novas invenções e reinvenções cotidianas e os próprios 

processos de subjetivação enquanto produção existencial do espaço urbano. 

Em vasta bibliografia, Guattari insiste na heterogeneidade dos componentes que 

concorrem para a produção de subjetividade em uma dimensão maquínica, de “máquinas de 

subjetivação” que nada mais são do que “formas hiperdesenvolvidas e hiperconcentradas de 

certos aspectos” da própria subjetividade humana. (GUATTARI, 1993, p. 177) Nessa 

“heterogênese”66 (GUATTARI, 1992) que é a subjetividade compreendida de maneira 

“polifônica e heterogenética”, a produção maquínica de subjetividade pode trabalhar tanto 

para o melhor como para o pior, ainda que julgar o “bem” ou “mal” das evoluções 

maquínicas e tecnológicas dependa de como for sua articulação com os agenciamentos 

coletivos de enunciação: “O melhor é a criação, a invenção de novos Universos de 

referência; o pior é a mass-midialização embrutecedora, à qual são condenados hoje em dia 

milhares de indivíduos.” (GUATTARI, 1992, p. 15-16) 

O que há é simplesmente uma produção de subjetividade. Não somente 
uma produção da subjetividade individuada – subjetividade dos indivíduos – 
mas uma produção de subjetividade social que se pode encontrar em todos 
os níveis da produção e do consumo. E mais ainda: uma produção da 
subjetividade inconsciente. A meu ver, essa grande fábrica, essa poderosa 
máquina capitalística produz, inclusive, aquilo que acontece conosco 
quando sonhamos, quando devaneamos, quando fantasiamos, quando nos 
apaixonamos e assim por diante. Em todo caso, ela pretende garantir uma 
função hegemônica em todos esses campos. (GUATTARI; ROLNIK, 2010, 
p. 22, grifo nosso) 

 

Podemos, assim, afirmar que a produção de subjetividade considera modos de 

produção capitalísticos que funcionam, por sua vez, através da manipulação e do controle 

da subjetividade: “os conteúdos da subjetividade dependem, cada vez mais, de uma 

infinidade de sistemas maquínicos” como suporte de “processos proto-subjetivos” ou de 

“subjetividade modular”. (GUATTARI, 1993, p. 178) Guattari chama a atenção para a 

cultura de massa como elemento fundamental da produção de subjetividade capitalística, o 

que implica, necessariamente, na construção de territórios existenciais normalizados (e 

normatizados), massificados e homogêneos: 

A cultura de massa produz, exatamente, indivíduos: indivíduos 
normalizados, articulados uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, 
sistemas de valores, sistemas de submissão – não sistemas de submissão 
visíveis e explícitos [...], mas sistemas de submissão muito mais 
dissimulados. (GUATTARI; ROLNIK, 2010, p. 22) 

 

Da mesma maneira, podemos pensar a cidade enquanto produção de subjetividade, 

sobretudo, por ser o lugar mesmo onde essa cultura de massa e midiatizada atua, atingindo, 
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 Cfe. Heterogênese. In: GUATTARI, 1992. 
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devastadoramente, a multidão urbana múltipla e heterogênea.67 Pensamos no modelo 

universalizante das grandes reformas urbanas da virada do século XX que capturavam 

subjetividades a partir da produção maquínica de desejos – tornar-se a “nova” Paris. O 

mesmo se dá hoje com as “revitalizações urbanas” ou as grandes construções em prol dos 

jogos esportivos que assolam do mesmo modo avassalador, grandes centros urbanos desde 

pelo menos as Olimpíadas de Barcelona em 1992.68 Neste caso, temos em questão a 

cultura do futebol e os interesses privados incidindo diretamente no espaço urbano 

enquanto produção de cidade. Mas poderíamos citar também os objetos de consumo dos 

mais diversos e cotidianos, sobretudo na era digital, como os celulares e outros dispositivos 

móveis que produzem subjetividades no próprio espaço urbano, inclusive novas relações 

entre as pessoas, e que por todos estes motivos concorrem para a produção de cidade. 

Contudo, essa “máquino-dependência” da subjetividade pode ser oposta pela 

singularização da existência, cujo processo sequenciado de territorialização, 

desterritorialização e reterritorialização coincide com o desejo ao desembocar “num 

reposicionamento fundamental do homem em relação ao seu meio ambiente maquínico e ao 

seu meio ambiente natural” (GUATTARI, 1993, p. 182); processo que tensiona a hegemonia 

dual e dicotômica da vida, recriando, reinventando, ressignificando a complexidade 

emergente do nosso tempo, sobretudo da cidade contemporânea.69 Guattari propõe, 

portanto, uma maneira de recusa a todos os códigos preestabelecidos ao sugerir ambas 

recriação, reinvenção e ressignificação da vida através de “processos de singularização”: 

Eu oporia a essa máquina de produção de subjetividade a idéia de que é 
possível desenvolver modos de subjetivação singulares, aquilo que 
poderíamos chamar de “processos de singularização”: uma maneira de 
recusar todos esses modos de encodificação preestabelecidos, todos 
esses modos de manipulação e de telecomando, recusá-los para construir 
modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de 
produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade 
singular. Uma singularização existencial que coincida com um desejo, com 
um gosto de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos 
encontramos, com a instauração de dispositivos para mudar os tipos de 
sociedade, os tipos de valores que não são os nossos. Há assim algumas 
palavras-cilada (como a palavra “cultura”), noções-anteparo que nos 
impedem de pensar a realidade dos processos em questão. (GUATTARI; 
ROLNIK, 2010, p. 22-23, grifos nossos) 
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 Multidão entendida como multiplicidade e heterogeneidade de corpos; multidão entendida como diferença e 
multiplicidade segmentária, não como um comum homogêneo. “Somos segmentarizados por todos os lados e 
em todas as direções. O homem é um animal segmentário. A segmentaridade pertence a todos os estratos que 
nos compõem. Habitar, circular, trabalhar, brincar: o vivido é segmentarizado espacial e socialmente.” 
(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 76) Cf., também, nota 58, na página 48.   
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 Cfe. nota 51, na página 44. 
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 “Todo rizoma compreende linhas de segmentaridade segundo as quais ele é estratificado, territorializado, 
organizado, significado, atribuído, etc.; mas compreende também linhas de desterritorialização pelas quais ele 
foge sem parar. Há ruptura no rizoma cada vez que linhas segmentares explodem numa linha de fuga, mas a 
linha de fuga faz parte do rizoma. Estas linhas não param de se remeter uma às outras.” (DELEUZE; GUATTARI, 
1995, p. 18)  
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 Às máquinas de subjetivação Guattari (1992; 1996) denomina também 

“equipamentos coletivos de enunciação”, sobretudo quando trata de máquinas institucionais 

que engendravam as subjetividades “pré-capitalísticas” ou “arcaicas”. Para ele, esses 

equipamentos produziram algumas “vozes” que ecoam até hoje, permanecendo na base dos 

processos de subjetivação das sociedades contemporâneas: vozes do poder (que 

circunscrevem e/ou capturam, de fora, os conjuntos humanos); do saber (que se articulam 

de dentro da subjetividade às pragmáticas externas técnico-científicas e econômicas); e da 

auto-referência (que desenvolvem uma subjetividade processual autofundadora de suas 

próprias coordenadas e que podem instalar-se transversalmente às estratificações sociais e 

mentais). Essas vozes seriam o mesmo que Deleuze (2005) denominou, posteriormente, 

como uma “topologia” ou “formas diferentes de pensar” – a tríade conceitual foucaultiana. 

Poderes sobre as territorialidades exteriores, saberes desterritorializados 
sobre as atividades humanas e as máquinas e, enfim, criatividade própria 
às mutações subjetivas: essas três vozes, embora inscritas no coração da 
diacronia histórica e duramente encarnadas nas clivagens e segregações 
sociológicas, não param de se entrelaçar em estranhos balés, alternando 
lutas de morte e a promoção de novas figuras. (GUATTARI, 1993, p. 179, 
grifo nosso) 

 

Nosso interesse, aqui, é pela voz da auto-referência (ou a própria subjetivação), em 

detrimento das vozes estratificadas do poder-saber: o “corpo sem órgãos” da auto-

referência; um corpo desejante, afetivo, que nos abre “o horizonte inteiramente diferente de 

uma processualidade considerada como ponto de emergência contínua de toda forma de 

criatividade”. (GUATTARI, 1993, p. 181) Guattari definiu a voz da auto-referência como a 

mais singular e contingente, aquela que ancora as realidades humanas na finitude, a mais 

universal das vozes, que opera as mais fulgurantes travessias por campos heterogêneos. 

“Seria preciso dizê-lo de outro modo: ela não é universal no sentido estrito, ela é a mais rica 

em Universos de virtualidade, a mais provida em linhas de processualidade.” (GUATTARI, 

1993, p. 180) Do mesmo modo, os processos de subjetivação – auto referenciais – seriam o 

próprio lugar da criatividade, entendida como um campo de forças: pode-se criar em favor 

dos poderes hegemônicos ou resistir criando pela emancipação desse controle.70 

Apropriando-nos desta ideia, podemos afirmar que também a cidade, enquanto 

território de agenciamentos,71 (MAGNAVITA, 2012b, p. 207) é o próprio lugar da criatividade: 
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 Cfe. visto na página 51. Sobretudo, a ideia do “lugar da criatividade” tem sido problematizada por Pasqualino 
Magnavita nos debates do Laboratório Urbano e, relativamente a esta pesquisa, também após leitura da versão 
escrita para o Exame de Qualificação 2, a quem agradecemos 
71

 Segundo Deleuze e Guattari, todo agenciamento é, em primeiro lugar, territorial. O território é feito de 
fragmentos descodificados, extraídos dos meios, e é ele quem cria o agenciamento. O agenciamento, por sua 
vez, é responsável pela tetravalência conteúdo e expressão (os quais se relacionam, exprimindo transformações 
incorporais que “se atribuem” aos corpos e aos conteúdos) e territorialidade e linhas de desterritorialização (que 

o atravessam e o arrastam, abrindo-o e expandindo-o). (DELEUZE e GUATTARI, 1997, p. 216-220, destaques 
originais) 
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expressa por um mosaico de territórios existenciais (GUATTARI, 1992) produzidos através 

dos processos de subjetivação, a cidade é composta por uma série de elementos, dentre 

imagens, memória, história (folclores, mitos, fatos) e experiências transmitidas com o tempo. 

Parte dessa produção é como um constructo ou discurso de verdade, sedimentado 

originalmente por produções subjetivas, como a mass media – que trabalha em função do 

Capitalismo Mundial Integrado – e traduzido continuamente através de uma mistura massiva 

de materiais de expressão que produzem, divulgam e, assim, consolidam narrativas de 

cidade que comumente se tornam hegemônicas.72 

Encontramos, aí, a validade das “quatro dobras” deleuzianas anteriormente citadas, 

justamente por expressarem a criatividade no processo de produção de cidade. Em uma 

conclusão parcial, sugerimos que, em relação à cidade, as quatro dobras podem atualizar-

se, respectivamente, como dobras “do corpo e dos sentidos”, “das relações de poder”, do 

“saber” e do próprio lado de fora (interioridade da espera). (MAGNAVITA, 2012b, p. 211-

212) Dessa maneira, e seguindo as ideias propostas por Magnavita (2012b, p. 211-212), a 

própria experiência urbana seria a primeira dobra, ao dobrar a cidade de diferentes 

maneiras; a segunda dobra seria o conhecimento da cidade (orientação, a partir de 

elementos de referência, etc.); a terceira dobra seria o próprio dissenso e as ações de 

resistência no espaço público; e a quarta dobra seria a espera por “acontecimentos 

urbanos”, aquilo mesmo que faz do espaço público o seu caráter de mistura, aglomeração, 

etc. As quatro dobras exemplificam, assim, as quatro diferentes e simultâneas “razões” que 

afetam a subjetividade: “material, a primeira; formal a segunda; eficiente a terceira; a da 

espera, a quarta”. (MAGNAVITA, 2012b, p. 212) 

Segundo Guattari (1992, p. 176-177), o projeto de cidade “é chamado a se tornar 

uma cartografia multidimensional da produção de subjetividade, cujos operadores serão o 

arquiteto e o urbanista”: projetos individuais e coletivos, cuja singularidade deve ser 

atualizada, implicando procedimentos de exploração das formações coletivas do 

inconsciente. “Um tal recentramento não é apenas tarefa de especialistas mas requer uma 

mobilização de todos os componentes da ‘cidade subjetiva’”, pois “a construção e a cidade 

constituem tipos de objeto que, de fato, trazem igualmente uma função subjetiva”: são 

“objetividades” ou “subjetividades parciais”. (GUATTARI, 1992, p. 176-177) “Trata-se, em 

suma, de uma transferência de singularidade do artista criador de espaço para a 

subjetividade coletiva”. (GUATTARI, 1992, p. 178) 

É possível conceber outras modalidades de produção subjetiva – estas 
processuais e singularizantes. Essas formas alternativas de reapropriação 
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 Cfe. visto na Introdução, nas páginas 24-25, ressaltamos que toda e qualquer narrativa de cidade coexiste com 
outras narrativas de modo coimplicado, embora sejam subjetivamente produzidas em diversos níveis e 
gradações. Fica assim destacado o pressuposto de que não existe uma cidade “real”, pois até mesmo o que se 
enuncia de modo hegemônico e homogêneo como “real” também seria uma produção subjetiva. 
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existencial e de autovalorização podem tornar-se, amanhã, a razão de viver 
de coletividades humanas e de indivíduos que se recusam a entregar-se à 
entropia mortífera, características do período que estamos atravessando. 
(GUATTARI, 1993, p. 191, grifo nosso) 

 

De acordo com Deleuze (2005, p. 129-130), existem “singularidades de resistência” 

que são capazes de modificar e inverter as relações de forças que vêm sempre de fora, de 

mais longe que a exterioridade: “aqui, é tornar-se senhor de sua velocidade, relativamente 

senhor de suas moléculas e de suas singularidades, nessa zona de subjetivação: a 

embarcação como interior do exterior”. 

Trata-se de construir não apenas no real, mas também no possível, em 
função das bifurcações que ele pode incitar; construir dando chances às 
mutações virtuais que levarão as gerações futuras a viver, sentir e pensar 
diferentemente de hoje em dia, tendo em vista as imensas modificações, em 
particular de ordem tecnológica, que nossa época conhece. (GUATTARI, 
1992, p. 175-176) 

 

Como visto, a produção de subjetividade pode relacionar-se globalmente com a 

cidade de duas maneiras, trabalhando tanto positiva como negativamente, através de um 

complexo de materiais de expressão, que vão e vem em um processo quase incontrolável, 

rizomático e instável, tal como moléculas dentro de uma panela de água fervente, 

“efervescendo” subjetivações em processo.73 Cada nova matéria de expressão que 

confronta este processo de subjetivação o constitui de maneira ainda mais complexa. Para 

Guattari (1992, p. 17), o que importa é justamente a constituição de complexos de 

subjetivação: “indivíduo-grupo-máquina-trocas múltiplas, que oferecem à pessoa 

possibilidades diversificadas de recompor uma corporeidade existencial, de sair de seus 

impasses repetitivos e, de alguma forma, de re-singularizar”. Portanto, defendemos, aqui, 

uma produção de subjetividade que considere uma ou mais vias de “re-singularização”. O 

ideal é que não encerremos essa produção em formas-subjetividades-mapas, e sim que 

estejamos sempre “forjando territórios existenciais provisórios e que venham escapar a uma 

forma-subjetividade serializada”. (MACHADO, 1999, p. 9) 

Ainda que consideremos que toda produção de cidade seja constituída através de 

processos de subjetivação, ou melhor, que toda produção de cidade seja necessariamente 

subjetiva, entendemos por produção subjetiva de cidade toda a produção de cidade que 

considera esses processos de subjetivação, através exatamente de agenciamentos 

coletivos de enunciação; maquínicos ou não, hegemônicos ou não, intencionais ou 

inconscientes. Ou, ainda, como uma narrativa de cidade é passada adiante, transmitida – o 

que, no Brasil, onde a cultura de massa, sobretudo através da televisão, incide diretamente 
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 Ideia construída por Sérgio Prucoli em conversa informal sobre este trabalho, a quem agradecemos. 
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junto à população desde pelo menos o período desenvolvimentista (década de 1950), 

normalmente está associado a processos de midiatização. Falamos de uma produção 

subjetiva de cidade, mas poderíamos também falar da criação de uma cidade a partir de 

uma “imagem mental”; da criação de uma “imagem de cidade” ou de “imagem urbana” a 

partir de uma ou mais imagens (físicas e/ou imagéticas, como as imagens fotográficas, 

videográficas, cinematográficas, etc.) que representassem uma dada cidade74 ou uma “ideia 

de cidade”. Nesse sentido, poderíamos falar de um “imaginário urbano”,75 criado e, muitas 

vezes, incorporado através de narrativas urbanas. 

Sandra Pesavento dedicou boa parte de seus estudos tratando do que seria o 

“imaginário coletivo” ou o “imaginário social urbano”, especialmente no livro O imaginário da 

cidade: visões literárias da cidade – Paris, Rio de Janeiro, Porto Alegre (1999). No texto, que 

trata das relações entre história e literatura, a pesquisadora afirma que “a história da 

imagem urbana contém um relato das formas de sentir, ver e sonhar a cidade”. 

(PESAVENTO, 2002, p. 15) Para a autora, este seria o ponto pelo qual o historiador se 

aproximaria do urbanista, e através do qual se estabeleceria “a possibilidade de resgatar, 

pela imagem urbana atual, as representações das cidades que passaram ou que 

pretenderam ser um dia”. (PESAVENTO, 2002, p. 15) 

Em suma, o imaginário, como sistema de idéias e imagens de 
representação coletiva, teria a capacidade de criar o real. [...] 

[...] A representação guia o mundo, através do efeito mágico da palavra e da 
imagem, que dão significados à realidade e pautam valores e condutas. 
Estaríamos, pois, imersos num “mundo que se parece”, mais real, por 
vezes, que a própria realidade e que se constitui numa abordagem 
extremamente atual, particularmente se dirigida ao objeto “cidade”. 

Ainda insistindo nos desafios que este nosso final de século tem trazido à 
baila, teríamos a questão da pluralidade de saberes, expressos em 
discursos e em produções de imagens, que se cruzam e não se excluem, 
dando ao conhecimento uma dimensão transdisciplinar. Assim, a cidade é 
objeto de múltiplos discursos e olhares, que não se hierarquizam, mas que 
se justapõem, compõem ou se contradizem, sem, por isso, serem uns mais 
verdadeiros ou importantes que os outros. (PESAVENTO, 2002, p. 8-9, 
grifos nossos) 
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 Atentamos para o fato de que é bastante comum uma dada imagem estar diretamente relacionada a uma dada 
representação. 
75

 Entendemos por imaginário urbano (ou imaginário da cidade) a criação de uma “imagem mental”, de uma 
“noção” ou “ideia” concebida através de determinado discurso ou enunciado. Estes termos, que são bastante 
amplos e complexos, vêm sendo estudados por pesquisas específicas especialmente na área das Ciências 
Sociais Aplicadas. Embora façamos, por vezes, o uso do termo para mostrar a complexidade daquilo que 
entendemos por “produção subjetiva de cidade”, não caberia neste trabalho aprofundá-lo conceitualmente, 
sobretudo por estar geralmente relacionado a questões semióticas (de imagem; imagéticas) e de representação, 
amplamente difundidas na arquitetura e no urbanismo a partir dos anos 1960 através de autores como Kevin 
Lynch (A imagem da cidade), Aldo Rossi (Arquitetura da cidade) e Gordon Cullen (Paisagem urbana). Contudo, 

este imaginário urbano seria diferente do que Guattari chama de “espaços imaginários”, cfe. veremos a seguir, 
ainda neste capítulo, na página 60, e na página 65 do item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade. 



 

59 

Embora muito do que expõe a autora tenha de fato grande aproximação com nosso 

tema, como se falássemos da mesma coisa, mas em dois idiomas distintos; pensamos que 

este seja o momento mais adequado de nosso texto para fazermos duas observações. A 

primeira, diz respeito ao termo “real”, que não nos parece apropriado para a nossa 

pesquisa.76 Diferentemente do que postula Pesavento – que o imaginário urbano seria uma 

recriação da cidade, portanto do próprio “real”;77 acreditamos que “real” e “ficcional” se 

imbricam de tal maneira que seria incoerente e insensato polarizar tal questão, exatamente 

por desconfiarmos na dualidade, dicotomia e absolutismo de discursos. Preferimos tratar 

daquilo que “coexiste”, dessa linha quase invisível, impalpável. Estamos, assim, de acordo 

com Deleuze quando o filósofo responde a uma questão sobre a utilização do conceito de 

“imaginário” nos seus estudos sobre o cinema, designando-o como uma fábrica de 

“imagens-cristal”. Contudo, ainda que se refira especificamente ao cinema, acreditemos que 

esta fala possa e deva ser aplicada de maneira ampliada, inclusive no que diz respeito à 

literatura.78 

O imaginário é uma noção muito complicada, porque está no 
entrecruzamento de dois pares. O imaginário não é o irreal, mas a 
indiscernibilidade entre o real e o irreal. Os dois termos não se 
correspondem, eles permanecem distintos, mas não cessam de trocar sua 
distinção. É o que se vê bem no fenômeno cristalino, segundo três 
aspectos: existe a troca entre uma imagem atual e uma imagem virtual, o 
virtual tornando-se atual e vice-versa; e também há uma troca entre o 
límpido e o opaco, o opaco tornando-se límpido e inversamente; enfim, há a 
troca entre um germe e um meio. Creio que o imaginário é esse conjunto de 
trocas. O imaginário é a imagem-cristal. [...] 

É por isso que não atribuo muita importância à noção de imaginário. Por um 
lado, ela supõe uma cristalização, física, química ou psíquica; ela não define 
nada, mas se define pela imagem-cristal como circuito de trocas; imaginar é 
fabricar imagens-cristal, fazer a imagem funcionar como um cristal. [...] 

Não creio numa especificidade do imaginário, mas em dois regimes de 
imagem: um regime que se poderia chamar de orgânico, que é o da imagem 
movimento, que opera por cortes racionais e por encadeamentos, e que 
projeta ele mesmo um modelo de verdade (a verdade é o todo...). E o outro 
é um regime cristalino, o da imagem-tempo, que procede por cortes 
irracionais e só tem reencadeamentos, e substitui o modelo da verdade pela 
potência do falso como devir.

79
 (DELEUZE, 1992, p. 89-90) 
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 Cfe. nota 72, na página 56. 
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 “Ora, textos literários e de arquivo não são da mesma natureza, mas fazem parte, ambos, do que chamamos 
referencial de contingência, que é socialmente construído e, como tal, histórico. Mais do que isso, entendemos 
que o discurso urbanístico, o texto literário, a narrativa do historiador, os artigos de jornal, e outros tantos 
registros de linguagem são todos representações que falam do real e, no caso, recriam a cidade.” (PESAVENTO, 
2002, p. 391) 
78

 “A tarefa que eu teria desejado cumprir, nesses livros sobre o cinema, não é uma reflexão sobre o imaginário, 
é uma operação mais prática, disseminar cristais de tempo. É uma operação que se faz no cinema, mas também 
nas artes, nas ciências, na filosofia. Não se trata de imaginário, é um regime de signos. Em favor, espero, de 
outros regimes mais.” (DELEUZE, 1992, p. 91) 
79

 Cfe. nota 31, na página 30, Olivieri faz uma analogia à figura conceitual de imagem-cristal, sobretudo a partir 
do livro A imagem-tempo, de Gilles Deleuze, aplicando-a aos “dois modos de abordagem da cidade pelo 
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Sobre a segunda e última observação que gostaríamos de fazer: acreditamos que a 

grande diferença entre produção subjetiva de cidade e criação de imaginário urbano esteja 

no fato de que a produção subjetiva de cidade considera necessariamente os processos de 

subjetivação. Considerar a subjetividade seria um pressuposto, sobretudo porque se trata de 

um processo de produção e conformação urbana, de cidade. Por outro lado, a criação de 

um imaginário urbano pressupõe, ainda, a imaginação, e seria ainda muito mais complexo 

pensar esta imaginação enquanto processo80 – o que, no nosso caso, talvez fosse 

inapropriado, especialmente porque passaria pela representação, ao invés da narração.  

Por isso, fazemos uma escolha para a melhor compreensão de nossa temática, 

passando a uma definição mais precisa do que entendemos por produção subjetiva de 

cidade para, então, seguirmos conceitualmente através de uma decisão que considera 

explicitamente a subjetividade em correlação à experiência urbana. Assim, a produção 

subjetiva de cidade seria a produção de uma “outra” cidade através de uma ou mais 

narrativas da experiência urbana que, por sua vez, produz, também subjetivamente, uma 

“ideia” ou ideal de cidade a partir de elementos coexistentes a outras narrativas dessa 

mesma cidade, identificados pelo receptor da narrativa. Portanto, a produção subjetiva de 

cidade seria a produção de uma “ideia de cidade”. “A dobra do corpo sobre si mesmo é 

acompanhada por um desdobramento de espaços imaginários.” (GUATTARI, 1992, p. 153) 

Este é o ponto em que gostaríamos de chegar: os “espaços imaginários” produzidos 

através de subjetividades parciais nos dão o tom necessário para compreender a potência 

hegemônica da mass-midiatização, por exemplo, de redes televisivas, de musicalidades ou 

de literaturas. Até que ponto uma “ideia de cidade” pode ser produzida subjetivamente 

através de uma cultura de massa; de uma cultura largamente difundida em escala 

internacional? Relativamente às narrativas urbanas, que transmitem e, portanto, 

compartilham uma determinada apreensão da cidade, questiona-se de que modo esses 

processos implicam na produção de cidade e qual o lugar do narrador enquanto produtor de 

subjetividades parciais que compõem, em maior ou menor intensidade, determinados 

“materiais de expressão” (forças do plano molecular ou das micropolíticas). 

Veremos a partir de agora as narrativas literárias de cidades a partir do tripé 

experiência-narrativa-subjetividade, problematizando o narrador enquanto enunciador de 

agenciamentos coletivos que se traduzem no próprio ato da narração – que pode ter 

alcances extracontinentais e, assim, produzir subjetividades e/ou cidades. 

 

 

                                                                                                                                                                                     
urbanismo, correspondentes à apreensão e à produção de dois tipos de espaços, diferentes por natureza: o 
espaço orgânico e o espaço inorgânico ou cristalino”. (OLIVIERI, 2011, p. 30) 
80

 Cfe. sugeriu Paola Berenstein Jacques durante a orientação deste trabalho, a quem agradecemos. 
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EXPERIÊNCIA, NARRATIVAS URBANAS E SUBJETIVIDADE 

Vivemos sempre em defasagem em relação à atualidade de nossas 
experiências. 

SUELY ROLNIK, Micropolítica 

Ler a escrita da cidade e a cidade como escrita é buscar o legível num 
jogo aberto e sem solução. 

RENATO CORDEIRO GOMES, Todas as cidades, a cidade 

devir  
(latim devenio, -ire) 

s. m. 
1. [Filosofia] Movimento pelo qual as coisas se transformam. 
v. intr. 
2. Dar-se, suceder, acontecer, acabar por vir.  

PRIBERAM, On-line 

As epígrafes acima situam três questões basilares que abordaremos neste item: a 

primeira delas nos fala sobre a dificuldade de realizar e de transmitir experiências, como se 

já não mais vivêssemos sem uma sedimentação necessária de experiências, ancorados 

eternamente em um passado nostálgico ou projetando um futuro antecipado e não 

maturado; a segunda refere-se à preocupação sobre a compreensão da complexidade da 

cidade, sobretudo no tangente à experiência urbana; e a terceira reafirma a coexistência de 

narrativas de cidade que enunciamos anteriormente. 

Iniciamos pela problematização da própria ideia ou noção de experiência, pois chave 

à discussão proposta pelo trabalho, do ponto de vista epistemológico e de sua significação. 

Em fala na Mesa Redonda “Dimensões da experiência: espaço público, alteridade e lugar”, 

Frederico Araujo nos chama a atenção para a interpelação e interpretação da palavra 

“experiência” através da linguagem, entendida como “modo de ser do pensamento”. 

(ARAUJO, 2012, p. 44) O autor centra seu texto na palavra “experiência” e em seu 

desdobramento na expressão “experiência de lugar”, compreendendo que “experiência” não 

pressupõe um momento cristalizado no passado e que, de modo análogo, a experiência de 

lugar, por ter o seu lugar na linguagem, corresponderia a uma “trama em devir dessa 

palavra”. (ARAUJO, 2012, p. 46) O que, no caso da cidade, seria o mesmo que dizer que 

uma determinada experiência não pressupõe, necessariamente, uma dada alteridade e que, 

também de modo análogo, a experiência de lugar não pressupõe apenas o confronto do 

sujeito/corpo com a cidade, mas a multiplicidade de seus devires cidade. 
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Segundo o autor, ao contrário, experiência pode ser qualificada como “processo sem 

origem e fim definidos, como movimento, devir constante de afetações”, e, por isso mesmo, 

interdependente derradariana de “rastros”.81 (ARAUJO, 2012, p. 45) Assim, experiência 

pode ser entendida como narração de incidências anteriores, presentes e futuras ao 

acontecimento (a ser) narrado. O que significaria dizer que, na experiência de cidade, a 

alteridade já estaria considerada como agenciamento, e não exclusivamente como 

externalidade: 

[...] a experiência dita pela palavra experiência enquanto discurso presente, 
pode ser qualificada, não como acontecimento que se esgota e cristaliza, é 
retido como memória e se faz atual como ato de (sujeito) testemunho fiel a 
si mesmo e aos outros de si, mas sim como processo sem origem e fim 
definidos, como movimento, devir constante de afetações que provocam 
racionalizações, articulações, definições, sensações, compreensões, 
teorizações, territorializações, temporalizações, contraposições, 
antagonismos, dicotomias, alteridades, espaçamentos, medos, paixões, 
dores, prazeres, significações, juízos, etc., que se tramam aos sujeitos 
constituindo rastros tópicos por sulcamento. Rastros e não itens de 
memória, porque não dependem de qualquer suposição de ser ou causa 
absoluta. Por sulcamento porque não se trata de um processo pacífico: a 
presentificação objetiva de um rastro sempre se dá em tensão resistiva com 
a trama movente de outros rastros naquele momento posta em relação. 
(ARAUJO, 2012, p. 45) 

 

Sem negar o exposto acima, pelo contrário, reafirmando a questão em outras 

palavras e em sentido que acreditamos complementar, pensamos que tal compreensão 

seria o mesmo que considerar, no âmbito dos devires experiências, os agenciamentos 

coletivos de enunciação, anteriormente citados,82 em um processo rizomático de “rastros” e 

“sulcos”. Portanto, a questão seria justamente considerar a experiência como uma narração 

de outras tantas narrações, em um processo sem início nem fim conhecidos, sem forma 

nem conteúdo prévios. Uma construção processual não apenas de linguagem cognitiva, 

mas também de linguagem corporal, um “agenciamento poiético”:83 trata-se de compreender 

a narração da experiência como algo embutido no próprio ato de realizar a experiência. A 

experiência, em si, já seria, portanto, uma narrativa, ou seja, diferente de algo puramente 

sensório, entendemos a experiência sensível de cidade como processo de subjetivação: a 

experiência é puramente subjetividade e, portanto, tem subjetividades implícitas.84 Porém, 
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 A inserção do conceito de “rastros”, aqui apresentada, deve-se à contribuição do próprio autor referenciado, 
Frederico Araujo, quando do Exame de Qualificação 2 deste trabalho, enquanto que a observação de que este 
mesmo conceito é, em realidade, proveniente do pensamento do filósofo Jacques Derrida, também foi feita por 
Araujo, porém, na ocasião da Sessão de Defesa deste mesmo trabalho, a quem agradecemos duplamente. 
82

 Cfe. visto no item anterior, Dos processos de subjetivação na produção de cidade, especialmente nas páginas 
48-50. 
83

 Cfe. contribuição de Frederico Araujo durante o Exame de Qualificação 2 deste trabalho, a quem 
agradecemos. 
84

 Cfe. nota 16, na página 26. 
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tal enunciado não elimina a preocupação contemporânea acerca de coletivização da 

experiência, e aí nos deparamos com o problema de sua transmissão para um coletivo. 

Embora possamos pensá-la por esse espectro – de uma experiência que já está 

imbuída de narrações –, o tema da narração da experiência, ou seja, da legitimação da 

experiência através de sua transmissão para um coletivo, não é uma preocupação 

eminentemente atual, tendo sido abordado com ineditismo por Walter Benjamin já no 

Primeiro Pós-Guerra. O filósofo apontava para o empobrecimento da experiência, sobretudo 

por conta da experiência das trincheiras no contexto da Primeira Guerra Mundial (1914-

1918), de onde os soldados retornavam emudecidos, “mais pobres de experiências 

comunicáveis” (BENJAMIN, 1994a, p. 115) ou partilháveis. A questão foi atualizada décadas 

depois pelo também filósofo Giorgio Agamben, estudioso de Benjamin que sugere não mais 

o empobrecimento, mas a expropriação ou a destruição da experiência contemporânea. 

Pobreza de experiência: não se deve imaginar que os homens aspirem a 
novas experiências. Não, eles aspiram a libertar-se de toda experiência, 
aspiram a um mundo em que possam ostentar tão pura e tão claramente 
sua pobreza externa e interna, que algo de descente possa resultar disso. 
(BENJAMIN, 1994a, p. 118) 

 

Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da constatação de 
que ela não é mais algo que ainda nos seja dado fazer. Pois, assim como 
foi privado da sua biografia, o homem contemporâneo foi expropriado de 
sua experiência: aliás, a incapacidade de fazer e transmitir experiências 
talvez seja um dos poucos dados certos de que disponha sobre si mesmo. 
(AGAMBEN, 2005, p. 21) 

 

Segundo o filósofo e historiador da arte Didi-Huberman (2011, p. 76-79), Agamben 

pensaria toda transmissão como destruição, em um paradigma que só conheceria algum 

otimismo a partir de um tipo de “redenção” propiciado justamente por uma experiência 

transcendental (apocalíptica). Estaríamos despossuídos de uma experiência que já teria 

encontrado sua “destruição” exatamente na Primeira Guerra, ideia que, a nosso ver, se 

aproxima daquela da “demolição” e arruinamento das grandes cidades.85 

Segundo Jeanne Marie Gagnebin, também estudiosa da obra de Benjamin, a 

“importância da narração para a constituição do sujeito” provém da hipótese de que a 

experiência da arte de narração estava em vias de extinção, portanto, a preocupação estaria 

no fato de que a narração “sempre foi reconhecida como a da rememoração, da retomada 

salvadora pela palavra de um passado que, sem isso, desapareceria no silêncio e no 

esquecimento”. (GAGNEBIN, 2011, p. 3) Benjamin (1994b, p. 198) postulara exatamente 

que a experiência seria “a fonte que recorreram todos os narradores”, e é justamente por 
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este motivo que, ao contrário tanto de Benjamin quanto de Agamben, acreditamos não se 

tratar nem do empobrecimento, nem da expropriação, nem da destruição ou da simples 

perda da experiência, mas da dificuldade de sua transmissão, de compartilhá-la; da 

dificuldade de “intercambiar experiências”. 

Quando se pede em um grupo que alguém narre alguma coisa, o embaraço 
se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma faculdade que nos 
parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências. 
(BENJAMIN, 1994b, p. 197-198) 

 

Acreditamos, ainda, que o foco da questão deva girar em torno da experiência 

coletiva, justamente por serem as experiências coletivas aquelas que podem ser realizadas, 

narradas ou transmitidas, recebidas e interpretadas. Segundo Jacques (2012b, p. 196), 

encontramos em Benjamin dois tipos distintos de experiência: Erlebnis, que trata da 

vivência, do acontecimento, que é, portanto, uma experiência vivida e sensível, 

momentânea, efêmera, isolada e individual; e Erfahrung, que é a experiência maturada, 

sedimentada, assimilada, portanto, a experiência transmitida, partilhada, coletiva. Para a 

autora, a grande questão de Benjamin não estaria no depauperamento ou na destruição da 

experiência vivida, da vivência, mas na incapacidade de transformá-la em experiência 

acumulada, coletiva, ou seja, tratar-se-ia da “perda da capacidade narrativa”. (JACQUES, 

2012b, p. 196) 

Ainda que determinada narrativa transmita apenas elementos previamente 

elegidos,86 haverá sempre algo a ser narrado, mesmo que a narração não reconstitua 

literalmente dada experiência. Pois a experiência em si é uma realização acontecida, 

passada, retrospectiva, enquanto que a reconstituição é uma ação do presente e que pode, 

ainda, ser prospectiva. Poderíamos encarar que a escolha dos elementos a serem narrados 

compõe uma analogia da experiência, como se a experiência a ser transmitida, ou seja, 

como se a narrativa de cidade fizesse uma analogia da própria cidade: uma espécie de 

“cidade analógica”, como chamaria o arquiteto e pesquisador Aldo Rossi (2008). Rossi 

ilustra o termo a partir de uma pintura de Canaletto, que não reproduziria a paisagem “real” 

de Veneza, mas, sim, um análogo da cidade, uma vez que os elementos retratados seriam 

uma “sobreposição” de dois edifícios construídos (a Basílica e o Pallazo Chiericati) e de 
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 Na apresentação da metodologia da Oficina “In-sistir – Ensaio de Insistência Urbana #1 Salvador – Bahia” (cfe. 
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experiência urbana em diversos tipos de narrativas, cf. textos dos participantes e da propositora, Alessia de 
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outro apenas em projeto (a ponte de Rialto, de Andrea Palladio).87 Para Rossi, uma cidade 

analógica seria a composição de uma cidade a partir da analogia, associações e 

correspondências de objetos familiares situados entre o inventário e a memória, “cuja forma 

e posição já são fixas, mas cujos significados podem ser modificados”.88 Embora Rossi 

utilize o termo “sobreposição de elementos” (que polariza a noção de coexistência que 

vimos construindo), nem por isso a ideia que apresenta deixa de ser uma (narrativa de) 

Veneza possível. 

Pontuamos, assim, a importância da narração para a “sobrevivência” da experiência, 

considerando-a, no âmbito da apreensão e produção sensíveis da cidade, como uma “ponte” 

ou conexão; um “entre” para a compreensão das dinâmicas e transformações urbanas 

cotidianas e, sobretudo, para a transmissão da experiência urbana.89 

A constatação desse fim da narrativa tradicional, que pode ser relacionada 
com a ideia de “perda da aura”, não significa necessariamente uma busca 
nostálgica de algum tipo de tradição da transmissão da experiência mas, 
sim, uma busca por outras formas de se compartilhar experiências ao 
abrir outras possibilidades narrativas e, em particular, de narrativas da 
experiência urbana nas grandes cidades, o que chamamos de narrativas 
urbanas. (JACQUES, 2012b, p. 197, grifos nossos) 

 

As narrativas urbanas nos remetem para o momento em que havíamos interrompido 

nosso texto anteriormente; momento em que falávamos do “desdobramento de espaços 

imaginários” suscitado por Guattari.90 Espaços imaginários entremeados, em intermezzo. 

Essa infinita e, portanto, rizomática composição espacial nos dá o mote para pensarmos os 

espaços urbanos criados enquanto territórios existenciais, exatamente através dos 

processos de subjetivação. Porém, não se trataria de territórios formados simplesmente pelo 

espaço, mas através de uma apreensão urbana necessariamente espaciotemporal: se, por 

um lado, nossa experiência de vida constitui-se por meio da incessante criação de territórios 

existenciais, por outro lado, a cidade é o próprio lugar da apreensão de espaços e de 

tempos tanto mais abrangentes quanto mais suscetíveis à multiplicidade de agenciamentos 
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 “A transposição geográfica dos monumentos realmente existentes para o local da pretendida ponte compõe 
uma cidade visivelmente construída como um local de valores puramente arquiteturais.” (ROSSI, 2008, p. 379) 
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 No texto, Rossi afirma que o conceito de “cidade analógica” “desenvolveu-se, segundo o espírito da analogia, 
na concepção de uma arquitetura analógica”, e transcreve a definição do psiquiatra Carl Jung para o conceito de 
analogia: “Expliquei que o pensamento ‘lógico’ é aquele que se expressa em palavras dirigidas ao mundo 
exterior na forma de discurso. O pensamento ‘analógico’ é percebido ainda que irreal, é imaginado mesmo que 
silencioso; não é um discurso, mas uma meditação sobre temas do passado, um monólogo interior. O 
pensamento lógico é um ‘pensar em palavras’. O pensamento analógico é arcaico, inexplícito e praticamente 
inexprimível em palavras.” (JUNG apud ROSSI, 2008, p. 379)  
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 Cfe. nota 86, na página anterior.  
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 Cfe. visto no item anterior, Dos processos de subjetivação na produção de cidade, na página 60. 
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coletivos. (E aqui lembramos que uma dobradura nunca é finita ou encerrada, mas sempre 

processual, e por isto mesmo o dentro-fora é sempre coexistente.)91 

Essa ideia pode ser problematizada a partir da figura conceitual “heterotopias” 

proposta por Foucault,92 e que pensamos ser muito próxima daquilo que Guattari chamara 

de “espaços imaginários”. No texto em que desenvolve a referida figura conceitual,93 

publicado em 1984, após quase vinte anos da Conferência que o originara, Foucault (2009, 

p. 411) sugere que “a época atual seria talvez de preferência a época do espaço”: 

Estamos em um momento em que o mundo se experimenta, acredito, 
menos como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos do 
que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua trama. [...] 
Estamos em uma época em que o espaço se oferece a nós sob a forma de 
relações de posicionamentos. De qualquer forma, creio que a inquietação 
de hoje se refere fundamentalmente ao espaço, sem dúvida muito mais que 
ao tempo; o tempo provavelmente só aparece como um dos jogos de 
distribuição possíveis entre elementos que se repartem no espaço. 
(FOUCAULT, 2009, p. 411-413) 

                                                                                                                      

O que Foucault chama de “posicionamentos” é definido pelo próprio filósofo pelas 

“relações de vizinhança entre pontos ou elementos”. (FOUCAULT, 2009, p. 412) Contudo, a 

ideia de que estaríamos vivendo em uma “época do espaço”, em uma primeira leitura, 

apareceria como a exata antítese do que postulamos anteriormente: de que a 

contemporaneidade deve ser considerada através da “singular relação com o tempo”, como 

nos propõe Giorgio Agamben.94 Porém, Foucault não ignora o tempo, ele não o nega. 

Curiosamente, esse paradoxo “espaço versus tempo” acaba sendo abordado pelo filósofo: 

“o próprio espaço na experiência ocidental tem uma história, e não é possível desconhecer 

este entrecruzamento fatal do tempo com o espaço”. (FOUCAULT, 2009, p. 411-412) 

Da mesma forma, podemos referir-nos à quase total incapacidade de considerarmos 

o tempo indissociadamente do espaço. Pois, se fizermos um paralelo com a figura do 

arquiteto – considerado, em tese, como aquele que domina as relações espaciais ao propor 

arquiteturas –, veremos nossa inconsciência de sequer considerar, de um modo geral, 

dimensões temporais, não apenas nos projetos de arquitetura e/ou de urbanismo, mas 

também na própria compreensão da complexidade da cidade contemporânea. A esse 
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 Cfe. visto no item anterior, Dos processos de subjetivação na produção de cidade, nas páginas 47 e 50-51. 
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 Cfe. visto na Apresentação, na página 25. 
93

 Utilizamos como referência a versão publicada no Brasil na compilação Ditos e escritos, cfe. FOUCAULT, 
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94
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respeito, Jacques (2003, p. 48) observa, justamente, que “é muito mais fácil imaginar uma 

figura espacial que imaginar uma figura temporal, sobretudo para um arquiteto”: 

O espaço faz parte das coisas visíveis, é continuamente “edificante”; 
pertence à ordem do estabelecido e à razão que edifica. O tempo – não 
mensurável –, ao contrário, faz parte do que não é tangível, do que é da 
ordem do cambiante, da surpresa [...] a noção de tempo não tem forma 
concreta fixa. De certo, tudo isso lembra a temporalidade, o tempo do 
momento (Kairos), e não o tempo linear, calculado e previsível de Cronos, 
com sua imagem formal (o quadrante e um aparelho de medida, o 
cronômetro). (JACQUES, 2003, p. 48) 

 

Diferentemente do tempo de Cronos, que costuma condicionar a experiência mais 

tradicional da cidade por estar intimamente relacionado à funcionalidade dos espaços, talvez 

o conceito mais propício de “tempo” para o estudo em questão seja justamente o tempo “da 

ordem do efêmero e do inconsciente – do momento – Kairos”. (JACQUES, 2003, p. 47) Ou 

seja, trata-se de um tempo não mensurável e que revela a indissociabilidade entre espaço e 

tempo no estudo sobre a cidade. De modo complementar, ao tratar do espaço, Foucault foi 

inspirado especialmente pela obra de Gaston Bachelard95 e de outros fenomenólogos que 

nos teriam ensinado que vivemos em um espaço “inteiramente carregado de qualidades, um 

espaço que talvez seja também povoado de fantasma”. (FOUCAULT, 2009, p. 413) Porém, 

a preocupação de Foucault ultrapassa as questões que se referem (apenas) ao espaço 

interno, da casa e do que é da ordem familiar, detendo-se também nas questões relativas ao 

espaço externo, de escala urbana, ou seja, nas questões decisivamente relacionadas à 

cidade: 

O espaço no qual vivemos, pelo qual somos atraídos para fora de nós 
mesmos, no qual decorre precisamente a erosão de nossa vida, de nosso 
tempo, de nossa história, esse espaço que nos corrói e nos sulca é também 
em si mesmo um espaço heterogêneo. Dito de outra forma, não vivemos em 
uma espécie de vazio, no interior do qual se poderiam situar os indivíduos e 
as coisas. Não vivemos no interior de um vazio que se encheria de cores 
com diferentes reflexos, vivemos no interior de um conjunto de relações que 
definem posicionamentos irredutíveis uns aos outros e absolutamente 
impossíveis de ser sobrepostos. (FOUCAULT, 2009, p. 414) 

 

Esses espaços heterogêneos seriam justamente os espaços que se relacionam com 

todos os outros espaços, encadeando-se uns nos outros, mas que, porém, contradizem 

todos os demais espaços. Segundo o filósofo, esses espaços podem ser de dois grandes 

tipos: as utopias, que seriam “espaços essencialmente irreais”; e as heterotopias, que 

seriam espécies de “contraposicionamentos” ou “utopias realizadas”, onde todos os 

“posicionamentos reais” estão representados, ou, ainda, “lugares que estão fora de todos os 
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lugares, embora eles sejam efetivamente localizáveis”. (FOUCAULT, 2009, p. 415) Por 

analogia e contraste às utopias, as heterotopias seriam, portanto, configuradas como 

(lugares de) espaços múltiplos, diferentes e diversos daquilo que comumente se entende 

por “espaço”. Em outras palavras, as heterotopias seriam lugares “tornados”, lugares 

transformados,96 o que remete diretamente à questão da transformação da experiência 

urbana.97 Para exemplificar essa transformação espacial, Foucault (2009, p. 415) nos 

apresenta a experiência do espelho, que, segundo o filósofo, seria justamente a experiência 

mista entre as utopias e “estes posicionamentos absolutamente outros, as heterotopias”: 

O espelho, afinal, é uma utopia, pois é um lugar sem lugar. [...] Mas é 
igualmente uma heterotopia, na medida em que o espelho existe realmente, 
e que tem, no lugar que ocupo, uma espécie de efeito retroativo; é a partir 
do espelho que me descubro ausente no lugar em que estou porque eu me 
vejo lá longe. (FOUCAULT, 2009, p. 415) 

 

Dentre alguns princípios que o filósofo elenca para a compreensão das heterotopias, 

talvez aquele que nos diga mais respeito contemporaneamente seja a sua relacionam direta 

com o tempo; ou, mais precisamente, aos “recortes de tempo”, ou seja, com aquilo que 

denominou “heterocronias”. A partir desta ideia, nos fica aberta a possibilidade de pensar na 

complexa simultaneidade das múltiplas conjugações indissociadas entre as heterotopias e 

as heterocronias. Uma espécie de “heterotopocronia” ou “heterocronotopia” – para não 

corroborar com a assertiva de que “tempo” pressupõe “espaço” –,98 termos por nós 

possivelmente inventados, mas que, apesar de um tanto esdrúxulos, contemplariam, por si 

sós e praticamente, todos os outros devires possíveis de heterotopias descritos por 

Foucault: seu poder de coexistência espacial, ainda que “incompatíveis” ou de distintas 

naturezas; sua propriedade simultânea de isolamento e permeabilidade; sua função de criar 

espaços, seja ou não por espelhamento, trate-se ou não de espaços ditos “ilusórios”; etc. Da 

ideia de heterotopias resulta, enfim, um entendimento da produção subjetiva de espaços-

tempos em todo um “vazio de possibilidades”. Assim conclui Foucault: “O navio é a 
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 Entendemos “lugar” como um “lugar praticado”, conforme a acepção de Michel de Certeau. Em A invenção do 
cotidiano: artes de fazer, o cientista social francês propõe que o espaço seria um “lugar praticado” pelos 
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 “Uma evidência: na expressão espaço-tempo, o espaço ‘concreto’ vem em primeiro lugar, pois é mais tangível 
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heterotopia por excelência. Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam, a 

espionagem ali substitui a aventura e a polícia, os corsários.” (FOUCAULT, 2009, p. 422) 

Podemos inferior daí que a experiência urbana torna-se um dos elementos de um 

complexo “jogo subjetivo”, questão que aponta para a dificuldade de localizarmos nossos 

territórios existenciais e de dissociá-los potencial e singularmente de máquinas de 

subjetivação mass-midiáticas condicionantes. Quaisquer que sejam as possibilidades 

espaciotemporais a concorrer para a transmissão de determinada experiência, tal 

composição parece sempre encontrar improvisações, portanto, situações provisórias, e 

resultar em soluções parciais não conclusivas. As partidas deste “jogo existencial” são 

determinadas pela criação de territórios diretamente ancorados ao espaço urbano, portanto, 

à cidade, o que não pressupõe, necessariamente, que dado território existencial determine 

um dado tipo de experiência urbana. 

Rolnik (2003, p. 2) nos fala de uma “experiência subjetiva”99 ao defender a existência 

de dois modos de apreensão sensível do mundo, ambos implicando necessariamente em 

construções e improvisações de subjetividade. O primeiro desses modos trata de um 

conhecimento do mundo a partir de elementos formais – o mundo como “forma” – a partir da 

percepção operada pelo exercício empírico da sensibilidade. Já o segundo modo estaria 

relacionado ao conhecimento do mundo como “força” a partir da sensação, por sua vez, 

operada pelo exercício intensivo que ocorre no encontro entre o corpo (como campo de 

forças) e as relativas forças que o afetam. Este “corpo sensível” que experimenta e 

apreende o mundo e que, a nosso ver, poderia ser compreendido também como a própria 

cidade100 apresenta, assim, duas potências distintas: a “percepção” e a “sensação”. 

Se a percepção do outro traz sua existência formal à subjetividade, 
existência que se traduz em representações visuais, auditivas, etc., já a 
sensação traz para a subjetividade a presença viva do outro, presença 
passível de expressão, mas não de representação. Na relação com o 
mundo como campo de forças, novos blocos de sensações pulsam na 
subjetividade-corpo na medida em que esta vai sendo afetada por novos 
universos; enquanto que na relação com o mundo como forma, através das 
representações, a subjetividade se reconhece e se orienta no espaço de 
sua atualidade empírica. (ROLNIK, 2003, p. 2, grifo nosso) 

 

Esta apologia de uma apreensão sensível do mundo nada mais seria do que uma 

espécie de denúncia do modo atual de representação da cidade; modo que incorpora as 

instâncias maquínicas de subjetivação e abocanha as pulsações do desejo em uma 
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antropofagia às avessas. Essas instâncias muitas vezes acabam por tornarem-se um 

obstáculo à interação daquilo que Rolnik denominou “novos blocos de sensações”, o que 

causaria na subjetividade uma crise que “dá vertigem”101 e que acabaria criando fronteiras 

nos modos de apreensão. A autora cria então o termo “corpo vibrátil” para designar o 

exercício intensivo do sensível: apesar de estar “em coma”, é justamente na criação de 

novos blocos de sensação que devemos nos deter, mobilizando a processualidade da vida 

enquanto “potência de diferenciação” – através de forças de criação ou de invenção (afeto 

artístico ou criação da figuração de si) e de resistência (afeto político ou afirmação da 

figuração de si). (ROLNIK, 2003) 

A experiência subjetiva e a consequente vertigem causada pelo “paradoxo do 

sensível” (exercício empírico e intensivo da sensibilidade) constituem, por sua vez, o 

processo de individuação em seu constante devir outro: “eles são o motor propulsor da 

construção da realidade de si e do mundo, seu disparador. Isto faz de todo e qualquer modo 

de subjetivação, uma configuração efêmera em equilíbrio instável” (ROLNIK, 2003, p. 3) e 

também provisória. Guattari (1992, p. 24) já mencionara o mesmo enunciado: “Estamos 

diante de uma escolha ética crucial: ou se objetiva, se reifica, se ‘cientificiza’ a subjetividade 

ou, ao contrário, tenta-se apreendê-la em sua dimensão de criatividade processual.” 

Considerar um “corpo sensível” e uma “experiência subjetiva” nada mais seria do que 

considerar, na dimensão urbana, a coimplicação existente entre um determinado corpo que 

vive determinada experiência de cidade. Britto e Jacques (2008, p. 79) afirmam que corpo e 

cidade se relacionam a partir da experiência urbana, e que “a cidade é lida pelo corpo”. Na 

acepção das autoras, este expressaria a síntese dessa interação ao descrever em sua 

corporalidade uma “corpografia urbana”,102 que seria, por sua vez, “um tipo de cartografia 

realizada pelo e no corpo”. A corpografia urbana consideraria a própria memória urbana 

inscrita no corpo, portanto, o registro da experiência de cidade através de “uma espécie de 

grafia urbana”. Como experiência de cidade, a corpografia urbana seria, assim, uma 

microrresistência ou uma forma molecular103 de apreensão dos atuais processos de 

espetacularização urbana,104 uma vez que a cidade vivida “sobreviveria a este processo no 

corpo daqueles que a experimentam”. (BRITTO; JACQUES, 2008, p. 79) Ao defendermos, 

                                                           
101

 Cf. PELBART, Peter Pál. A vertigem por um fio: políticas da subjetividade contemporânea. São Paulo: 

Iluminuras, 2000. 
102

 As corpografias urbanas seriam o contrário de “cenografias urbanas”, frutos da espetacularização da cidade 
contemporânea, diretamente ligada à “diminuição da experiência corporal das cidades enquanto prática 
cotidiana, estética ou artística”. (BRITTO; JACQUES, 2008, p. 80) 
103

 Cfe. nota 27, na página 28. 
104

 Cfe. visto preliminarmente no item anterior, Dos processos de subjetivação na produção de cidade, na página 
44. Processo urbano normalmente atrelado aos disputadíssimos processos “res”: revitalização, reestruturação, 
requalificação urbana, o que seria uma versão contemporânea dos modelos de embelezamento da 
modernização das cidades novecentistas. Voltaremos a tratar do tema da espetacularização da cidade 
contemporânea de modo mais aprofundado no item Quatro períodos do Capítulo 2, nas páginas 111-115. 
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portanto, sua apreensão sensível,105 consideramos que a cidade não apenas é sentida ou 

percebida de infinitas maneiras, mas, de maneira mais complexa, é apreendida 

sensivelmente, pois cada subjetividade é agenciada a partir de múltiplas impressões e 

reações ao espaço físico, tais como elementos arquitetônicos e outros corpos (e 

multidões)106 que dividem e compartilham o mesmo espaço e o mesmo tempo, instaurando 

infinitos processos de subjetivação. 

Guattari (1992, p. 153) relaciona “corpo” e “espaço” sob o ponto de vista de seu 

agenciamento de enunciação: “A abordagem fenomenológica do espaço e do corpo vivido 

mostra-nos seu caráter de inseparabilidade.” A isso equivaleria dizer que, diante 

determinadas relações com o espaço, e na presença de outros agenciamentos de 

enunciação, o corpo desencadearia “outras modalidades de especialização e de 

corporalidade”. (GUATTARI, 1992, p. 153) De fato, Guattari relaciona “corpo” e “espaço”, 

diferentemente, por exemplo, da medicina e da arquitetura moderna, que os apreendem, 

respectivamente, a partir de categorias distintas e autônomas. Para o filósofo, são tantos 

espaços quantos forem os modos de semiotização e de subjetivação, havendo em cada 

instante um “folheado sincrônico de espaços heterogêneos”. (GUATTARI, 1992, p. 153) 

Assim, determinados processos de subjetivação, como a memória e o desejo, por exemplo, 

relacionam, na sua semiotização ou na “significação” de seus elementos, a inscrição do 

corpo no espaço e a apreensão do espaço pelo corpo com o “caráter polifônico” da 

subjetividade ou das formações subjetivas. (GUATTARI, 1992, p. 155) 

“Será que a arquitetura tem alguma relação com essa diacronia e essa polifonia dos 

espaços?”, pergunta Guattari (1992, p. 157). Poderíamos ampliar essa questão, expandindo 

a problemática para o campo do urbanismo, perguntando: de que maneiras uma dada 

produção subjetiva de cidade concorre para a instauração de “espaços subjetivos” em 

relação ao entrelaçamento heterogêneo de “espaços folheados” ou de camadas espaciais (e 

temporais) entrecruzadas, coincidentes e coexistentes? 

Quer tenhamos consciência ou não, o espaço construído nos interpela de 
diferentes pontos de vista: estilístico, histórico, funcional, afetivo... Os 
edifícios e construções de todos os tipos são máquinas enunciadoras. Elas 
produzem uma subjetivação parcial que se aglomera com outros 
agenciamentos de subjetivação. [...] 

O alcance dos espaços construídos vai então bem além de suas estruturas 
visíveis e funcionais. São essencialmente máquinas de sentido, de 
sensação, máquinas abstratas [...], máquinas portadoras de universos 
incorporais que não são, todavia, Universais, mas que podem trabalhar 
tanto no sentido de um esmagamento uniformizador quanto no de uma re-
singularização liberadora da subjetividade individual e coletiva. (GUATTARI, 
1992, p. 157-158) 
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 Cfe. visto na Introdução, na página 31. 
106

 Cf. nota 67, na página 54. 
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Pensamos novamente em As cidades invisíveis, de Calvino.107 Narrativas que se 

constituem como um dos principais estudos sobre as possibilidades da cidade. Cidades que 

revelam uma “sequência embaralhada” de diversas cidades invisíveis. Cidades que, em 

tese, seriam a mesma cidade não fosse a redistribuição de seus elementos e signos. 

Cidades que evocam a memória, a utopia etc. e que consideram, inclusive, espaços 

“imaginários”, “subjetivos”, “ficcionais”, apreendidos sensivelmente. A composição 

embaralhada de cidades instiga-nos a imaginar um universo de cidades “simbólicas” que a 

multiplicidade de dimensões espaciotemporais permite construir a partir da experiência 

urbana. Entretanto, assim como a subjetividade se encontraria diante de uma crise que, 

segundo Rolnik, “dá vertigem”, Guattari (1992) afirma que “a subjetividade se encontra 

ameaçada de paralisia” ao defender ser necessária uma “restauração da cidade subjetiva”; 

uma restauração que contemple “tanto os níveis mais singulares da pessoa quanto os níveis 

mais coletivos”, reconquistando o “nomadismo existencial” e acedendo “às verdadeiras 

errâncias do desejo”. (GUATTARI, 1992, p. 169-170) 

Através destas ideias, ambos os autores nos ajudam a compreender que uma dada 

cidade coexiste enquanto “corpo urbano” que agencia relações cotidianas do desejo, e é 

justamente por este motivo que, para além de planos ditos “reais” e dimensões ditas 

absolutas pelas forças dominantes dos “saberes” urbanísticos, outras naturezas 

espaciotemporais se fazem presentes nos jogos de forças de cidades. Essa coexistência 

produz constantemente subjetividades simultâneas e misturadas que agregam 

complexidade às cidades. Retomamos, assim, a ideia de coexistência de narrativas de 

cidade,108 mesmo que se trate de várias “ideias” de uma mesma cidade. Acreditamos que 

esta seja uma das chaves que nos auxiliará na apreensão de qualquer cidade através de 

sua produção. Chave esta que nos ajudará a abrir pelo menos algumas das sete portas da 

cidade da Bahia,109 pois entendemos que a narração da experiência urbana pressupõe uma 

coexistência espaciotemporal exatamente por se tratar de uma “versão” ou transmissão de 

dada experiência de cidade. 

Podemos dizer que as narrativas de cidade são como camadas embaralhadas e não 

uniformes de cidades; camadas que coexistem, contudo, com espessuras e conteúdos 

distintos, pois dada experiência de cidade pode confundir-se com suas formas narrativas, e 

vice-versa: “Você sabe melhor do que ninguém, sábio Kublai, que jamais se deve confundir 

uma cidade com o discurso que a descreve. Contudo, existe uma ligação entre eles.” 

(CALVINO, 1990, p. 59) Podemos também dizer que essa coexistência de narrativas 
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 Cfe. visto na Introdução, na página 24. 
108

 Cfe. visto na Introdução, na página 25. 
109

 Referência ao livro As sete portas da Bahia, de Carybé. A região do Sete Portas é também um bairro da 
cidade de Salvador. 
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complementa e complexifica os estudos urbanos a partir de outras ferramentas conceituais 

ou modelos teórico-práticos, como um filme ou documentário urbano, uma canção ou uma 

literatura não especializada ou estrangeira ao nosso campo de conhecimento, por exemplo. 

De modo que podemos reafirmar que, enquanto produção de cidade, essas narrativas são 

também responsáveis por produzir subjetivamente outras “ideias de cidade”, o que 

corresponderia exatamente a uma produção subjetiva de cidade, cujo referencial, também 

ele subjetivo, construiria, consequentemente, “outras” cidades.110 Entrelaçadas nessa 

complexidade, que são as próprias possibilidades de dizer cidades, essas narrativas 

acabam muitas vezes confundindo-se com o que se entende hegemonicamente por cidade 

“real” e “materializada”.111 Logo, a complexidade da compreensão urbana está justamente 

em torno de toda essa coexistência do que é supostamente “real”, do que é imaginário, do 

que é experiência urbana e até mesmo do que é fabulação, e é justamente por este motivo 

que nos interessa compreender como as narrativas urbanas podem evidenciar essa 

coexistência de espaços e de tempos. 

Além de compartilhar e, assim, contribuir para a compreensão dos estudos urbanos, 

a narração da experiência produz subjetividades justamente por complexificar a “ideia de 

cidade”. A produção de subjetividade que, no nosso caso, se confunde com a produção de 

cidade, é condizente, portanto, com determinada produção subjetiva de cidade:112 trata-se 

de uma coimplicação, de uma relação em que cada uma dessas cidades se implica na outra 

através de um processo contínuo de rebatimentos e coexistências, como se as tivéssemos 

observando todas a partir de um caleidoscópio; ou, melhor, que nós mesmos fôssemos o 

próprio caleidoscópio e seus cristais espelhados fossem as próprias cidades narradas. 

Jorge Amado escreve algo semelhante quando tem a sensação de ver a “sua” cidade 

da Bahia em outras cidades, no parágrafo final de Canto de amor à Bahia, texto incluído no 

Guia na edição de 1960: 

Essa é a minha cidade e em tôdas as muitas cidades que andei, eu a revi 
num detalhe de beleza. Nenhuma assim, tão densa e oleosa. Nenhuma 
assim, para viver. Nela quero morrer, quando chegar o dia. Para sentir a 
brisa que vem do mar, ouvir à noite os atabaques e as canções dos 
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 Cfe. visto neste item, nas páginas 58 e 60.  
111

 Cfe. visto neste item, nas páginas 58-59. 
112

 Fazemos um breve desvio de percurso para citar como um filme pode narrar uma cidade fugindo da 
representação literal, utilizando-se de uma composição de poucos elementos. Gravada em um galpão que mais 
parece um palco de teatro, Dogville (Lars von Trier, DIN/SUE/GBR/FRA/ALE/HOL/NOR/FIN/ITA, 178’, 2003) 
exemplifica as possibilidades de produção de uma cidade através de uma narrativa cinematográfica. Poderíamos 
pensar aqui também na transformação da cidade através de uma narrativa, ou seja, como uma narrativa pode 
transformar uma cidade dependendo de quais são seus elementos e como eles são dispostos nessa narrativa, 
cf. nota 86, na página 64. Sobre uma interessante análise dos documentários urbanos como abordagem da 
cidade, cf. OLIVIERI, 2011. 
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marinheiros. A Cidade da Bahia, plantada sôbre a montanha, penetrada de 
mar. (AMADO, 1961 [1960], p. 324, Canto de amor à Bahia)

113
 

 

Quando escreve “minha cidade” o escritor nada mais está do que enunciando um 

território existencial “cidade da Bahia”. Esta cidade, transmitida em sua literatura e, 

particularmente, na narrativa urbana que é o Guia, acaba, assim, por denotar a transmissão 

de uma experiência de cidade que, além de coexistir a outras experiências de cidades do 

próprio escritor, vai agenciando processos de subjetivação e, assim, criando ou até mesmo 

reproduzindo outros territórios existenciais. 

Ao aproximarmos os temas das narrativas da experiência urbana e da subjetividade, 

gostaríamos de ressaltar, entretanto, a improbabilidade de existência de experiências 

exclusivamente interiorizadas, exatamente por toda e qualquer experiência se tratarem de 

uma construção coletiva, possibilitada por seus “rastros” e “sulcamentos” que a agenciam 

enquanto processos de subjetivação. Ou seja, embora entendamos que a narração seja 

sempre uma criação subjetiva, é importante destacar que ela o é tanto quanto a nossa 

experiência de recepção da experiência. E isso é possível exatamente pela correspondência 

de territórios existenciais tanto do narrador quando do receptor. Caso contrário, não 

conseguiríamos acessar a experiência narrada, pois ela se tornaria uma “fantasmagoria” 

(BENJAMIN, 1985; 1994c) ou mito de uma experiência íntima, improvável e, talvez por isso 

mesmo, inexistente. Cabe lembrar que postulamos uma subjetividade agenciada 

coletivamente, produzida socialmente através de agenciamentos coletivos de enunciação. 

Imbuídos do pensamento de Deleuze e Guattari, por sua vez, diretamente relacionado ao 

referencial marxista,114 entendemos subjetividade como uma produção social. 

Desse modo, as narrativas passam pela subjetividade; mas uma subjetividade aberta 

para o social, para o “fora” que constitui o “dentro” em dobraduras, conluiando os processos 

de subjetivação: assim, na “dobra” existencial, o “dentro” é necessariamente dobrado pelo 

“fora”, e vice-versa, e a figura do “eu” somente é possível porque prescinde de uma 

produção social. Consideramos, ainda, que uma dada experiência depende da forma de 

pensar, ou seja, do plano de imanência, bem como de uma “visão de mundo”, atitude 

política que estaria contra um controle social existente – pelo menos a priori e enquanto não 

caímos nas graças da “experiência criativa” oferecida como mercadoria pelo violento 

marketing urbano. 

Colocadas estas questões e, diante de nossa proposição investigativa, apostamos 

nas narrativas literárias como uma das formas de transmissão da experiência urbana. 
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 Este mesmo parágrafo, extraído de Bahia de Todos os Santos, encontra-se impresso em um quadro de 
destaque no saguão da FCJA. 
114

 Observação feita por Washington Drummond durante o Exame de Qualificação 2 deste trabalho, a quem 
agradecemos. 
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Criações subjetivas, portanto; restituições da experiência urbana que fazem parte dos 

processos de subjetivação da cidade e que a envolvem enquanto produção de 

subjetividade, ou seja, enquanto produção subjetiva de cidade. 
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SALVADOR, BAHIA E A LITERATURA DE JORGE AMADO 

Salvador (fundada como São Salvador da Bahia de Todos os Santos) 
é um município brasileiro, capital do estado da Bahia e primeira capital 
do Brasil. A cidade de Salvador é notável, no Brasil, pela sua 
gastronomia, música e arquitetura, e sua área metropolitana é a mais 
rica no nordeste do Brasil. A influência africana em muitos aspectos 
culturais da cidade [a] torna o centro da cultura afro-brasileira. Isso 
reflete uma situação em que se celebram práticas culturais afro-
brasileiras. O Centro Histórico de Salvador, iconizado no bairro do 
Pelourinho, é conhecido pela sua arquitetura colonial portuguesa com 
monumentos históricos que datam do século XVII até o século XIX e 
foi declarado como Patrimônio Mundial pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em 1985. 

WIKIPEDIA, On-line 

Salvador da Bahia has an energy and unadorned beauty that few cities 
can match. Often called simply Bahia by locals, Salvador is the 
country’s Afro-Brazilian jewel and the once magnificent capital of 
Portugal’s great New World colony. Its brilliantly hued center is a living 
museum of 17

th
 and 18

th
 century architecture and gold-laden churches. 

More importantly, Salvador is the nexus of an incredible arts 
movement. Wild festivals happen frequently, with drum corps pounding 
out powerful rhythms against the backdrop of colonial buildings almost 
daily. At night, capoeira circles form on plazas and open spaces, while 
the scent of acarajé (bean and shrimp fritters) and other African 
delights fills the evening air. Elsewhere in town, a different spirit flows 
through the crowd as religious followers celebrate and reconnect with 
African gods at mystical Candomblé ceremonies. In fact, there’s no 
other place in the world where descendants of African slaves have 
preserved their heritage as well as in Salvador – from music and 
religion to food, dance and martial arts traditions. 

Aside from the many attractions within Salvador, gorgeous coastline 
lies right outside the city – a suitable introduction to the tropical 
splendor of Bahia.

115
 

LONELY PLANET, On-line                          
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 “Salvador da Bahia tem uma energia e beleza sem adornos como poucas cidades. Muitas vezes chamada 
simplesmente Bahia pela população local, Salvador é a joia afro-brasileira do país e a primeira magnífica capital 
da colônia do Novo Mundo de Portugal. Seu centro de cores brilhantes é um museu vivo da arquitetura e igrejas 
carregadas de ouro dos séculos XVII e XVIII. O mais importante é que Salvador é o nexo de um incrível 
movimento de artes. Festivais selvagens [sic] acontecem frequentemente, com o batuque de tambores 
reverberando ritmos poderosos quase diariamente contra o cenário de edifícios coloniais. À noite, rodas de 
capoeira se formam em praças e espaços abertos, enquanto o cheiro do acarajé (feijões e camarões fritos) e 
outras delícias africanas preenchem o ar do entardecer. Em outra parte da cidade, um espírito diferente flui 
através da multidão enquanto seguidores religiosos celebram e se reconectam com deuses africanos nas 
cerimônias místicas do candomblé. De fato, não há outro lugar no mundo aonde descendentes de escravos 
africanos tenham preservado sua herança assim como em Salvador – desde música e religião até comida, dança 
e tradições de artes marciais. Além das muitas atrações de Salvador, há um lindo litoral fora da cidade – uma 
introdução adequada para o esplendor tropical da Bahia.” (LONELY PLANET, 2013, tradução nossa) Optamos 
por apresentar o texto no idioma original (inglês) para mostrar como é ampla a divulgação de Salvador 
internacionalmente. Em tempo: Lonely Planet é um dos mais conhecidos guias de cidades, vendido nos formatos 
impresso e digital em todo o mundo. Especialmente para nós, é um guia de viagens marcante e extremamente 
presente, pois são várias as ocasiões em que temos encontrado turistas no Brasil e no estrangeiro carregando-o 
consigo e dentro de suas mochilas. 
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Salvador é conhecida como a “capital cultural do país”, berço de 
grandes nomes no cenário artístico, com destaque mundial. A cidade 
investe cada vez mais no turismo, que é reconhecido como importante 
atividade, principalmente no que se refere à exploração das artes, 
belezas naturais e patrimônios culturais. 

BAHIA, On-line 

 

A CIDADE DE SALVADOR ATRAVÉS DA REDE 

Figura 4: Resultado do buscador on-line Google por “Salvador” em abril de 2013. Fonte: Edição sobre 
printscreen. 

 

Uma simples busca na Internet116 por “Salvador” nos apresenta “a cidade mais antiga 

do Brasil”, então colônia portuguesa, e que hoje é “um dos cartões postais mais visitados no 

país”, sobretudo por sua “história e cultura”. Nessa busca ciberespacial, encontramos 

rapidamente informações como: “capital cultural do país”, “berço de grandes nomes do 

cenário artístico” e “destaque mundial”.117 Simultaneamente, as primeiras imagens filtradas 

pela mesma busca nos mostra o cenário de uma extensa orla marítima composta pelo Farol 

da Barra (ponto extremo da península que divide geograficamente a parte da cidade situada 

junto à Baía de Todos-os-Santos daquela situada junto ao mar aberto); pela região do 

Comércio, na Cidade Baixa; bem como alguns dos pontos mais característicos e conhecidos 

do Centro Antigo:118 o Elevador Lacerda, que conecta a Cidade Alta e a Cidade Baixa, e o 

                                                           
116

 Não seria necessário citar estatísticas para afirmar a grande hegemonia do buscador Google quando se trata 
de pesquisas on-line. É por este motivo que julgamos imprescindível tanto apontá-lo neste trabalho quanto nele 
realizarmos uma simples pesquisa, a título de conhecer o que se busca na rede quando se pensa na cidade de 
Salvador, bem como o que é filtrado e relacionado nessa mesma busca para o internauta.  
117

 Além disso, nos são dadas sugestões de pesquisas relacionadas, também na rede, tais como: “praias de 
Salvador”, “Salvador Barra”, “Salvador noite” ou “Salvador Elevador Lacerda”. 
118

 O Centro Antigo de Salvador – CAS corresponde “ao trecho mais densamente urbanizado da cidade até a 
primeira metade do século XX” (BAHIA; UNESCO, 2010, p. 40) e engloba o Centro Histórico da cidade, “área 
tombada pelo IPHAN e reconhecida como patrimônio da humanidade”. (BAHIA; PELOURINHO CULTURAL, 
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Pelourinho, localizado na Cidade Alta. A sequência das imagens apresentadas faz um 

apanhado geral daquilo que se estabeleceu como elementos eminentemente baianos: as 

“típicas” baianas de vestidos brancos rodados, a capoeira, o Carnaval e, finalmente, o 

acarajé. Esse parece ser o resumo da Cidade, difundido midiaticamente por toda a rede 

para milhares de pessoas em escala mundial. Um resumo que mistura, na grande maioria 

das vezes, texto e imagem como representações da cidade e que, a partir daí, se desdobra 

e se redobra produzindo subjetivamente uma cidade de Salvador. 

Quem, na condição de forasteiros que aqui somos, não teria uma ideia pré-

concebida sobre Salvador, ou melhor, uma “ideia de Bahia” (PINHO, 1998), mesmo sem 

nunca cá ter estado? Uma ideia de cidade produzida subjetivamente e divulgada, para 

além da Internet, principalmente pela televisão, pela música, pela literatura e pelo cinema 

enquanto produção de subjetividade: uma cidade, como muitas outras, produzida através 

dos processos de subjetivação. 

Podemos ainda fazer perguntas semelhantes, considerando a própria cultura baiana, 

as festas, o povo, os grandes “nomes” baianos do meio artístico. A começar pelos nomes 

dos poetas Gregório de Matos (século XVII) e Castro Alves (século XIX), muitos de nós já 

escutamos sobre o Carnaval baiano, o acarajé, o Elevador Lacerda; já ouvimos algum disco 

dos tropicalistas, dos Novos Baianos, ou alguma canção de Dorival Caymmi, Vinícius de 

Moraes, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gal Costa, Gilberto Gil, etc. Canções que tratam 

da Bahia, canções de vários outros músicos e grupos, tanto da Música Popular Brasileira 

(MPB) como da contemporânea axé music. Como se esquecer dos personagens de Tieta do 

Agreste, Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela, cravo e canela, lidos e assistidos por 

milhões de brasileiros, seja pela televisão ou pelo cinema? Quem nunca leu ou pelo menos 

ouviu falar em Jorge Amado? E assim, fazemos mais uma última pergunta: Quem não tem 

uma Bahia em mente, ainda que seja uma ideia geral e nebulosa sobre o Nordeste 

Brasileiro, produzida muitas vezes através da literatura do escritor baiano? 

Com cerca de 40 títulos,119 a obra de Jorge Amado (Jorge Leal Amado de Faria: 

Itabuna, 1912 – Salvador, 2001) ficou conhecida nacional e internacionalmente ao longo das 

                                                                                                                                                                                     
2013) Problematizaremos ambas as denominações de Centro Antigo e Centro Histórico, sobretudo, no item Ruas 
e mistérios I: Centro da cidade e cultura popular do Capítulo 3. 
119

 Segundo cruzamento das relações de obras do escritor nas seguintes fontes: as recentes edições impressas 
da editora Companhia das Letras, que apresenta uma relação de 38 títulos; a autointitulada “nova casa editorial” 
de Jorge Amado, website desenvolvido pela Companhia das Letras, que apresenta uma relação de 42 títulos; o 
portal on-line oficial da FCJA, que apresenta uma relação de 32 títulos na seção Obras; um quadro localizado 
nas dependências da FCJA, que apresenta uma relação de 39 títulos que considera, dentre outros, a publicação 
de O compadre de Ogum, capítulo de Os pastores da noite, em livro independente, e os três capítulos de Os 
subterrâneos da liberdade agrupados em um único livro, assim como traz, de maneira inédita, o livro O capeta 
Carybé; e principalmente, a relação apresentada no Catálogo de Acervo de Documentos do escritor, elaborado 
pela Fundação, que apresenta uma relação de 41 títulos. Cf. ambos os websites citados em Referências. 
Ressaltamos que a relação de obras apresentada pela Companhia das Letras – que, em tese, deveria ser a 
mesma tanto on-line quando impressa – contempla apenas os títulos que tem publicado, o que inclui, no caso da 
relação on-line, títulos recentemente publicados ou organizados por outros autores: uma adaptação de Os 
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últimas décadas. Somente no Brasil foram mais de 20 milhões de livros vendidos, sendo que 

Amado teve livros publicados em 55 países, totalizando traduções para 49 idiomas.120 

(FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO, [201?]) 

 

        

JORGE AMADO, “ROMANCISTA DO POVO” 

Jorge Amado em três momentos. Figura 5: Em cartaz de 1945, quando de sua candidatura para o cargo de 
deputado federal pela legenda do PCB de São Paulo. Fonte: Companhia das Letras/Reprodução. Figura 6: Em 
ilustração de Carlos Bastos datada de 1972, possivelmente para integrar, no mesmo ano, à 24ª edição de Bahia 
de Todos os Santos. Fonte: Reprodução de ilustração de Carlos Bastos. Figura 7: Em um mercado no 

Pelourinho, no início dos anos 1990. Fonte: Companhia das Letras/Reprodução. 

 

                                                                                                                                                                                     
pastores da noite para o público infantil – A Ratinha Branca de Pé-de-Vento e a bagagem de Otália; uma 
compilação de três contos do escritor ilustrados; uma versão de bolso de Capitães da Areia; uma seleção de 
textos e resumos de Jorge Amado “a fim de oferecer ao leitor um panorama geral desta obra”; e uma versão em 
quadrinhos de Jubiabá. A editora Companhia das Letras tem publicado, ainda, o livro Os subterrâneos da 
liberdade, de autoria de Jorge Amado, em três volumes correspondentes aos três contos que integram o livro. 
Ressaltamos, ainda, que a maioria dos livros de Jorge Amado, recentemente publicados pela Companhia das 
Letras, é acompanhada de posfácios, cronologia da vida e da obra do escritor e breves resumos 
correspondentes aos títulos. Em contrapartida, podemos ver em algumas das referidas relações a presença de 
títulos já esgotados e/ou que simplesmente deixaram de ser publicados. 
120

 De acordo com a relação das traduções e adaptações das obras de Jorge Amado que integra a 11ª edição do 
Guia (cfe. AMADO, 1965), até o ano de 1965 as traduções dos livros de Amado já contabilizavam dezenove 
idiomas. Dentre os idiomas com mais obras traduzidas estavam o francês, o espanhol, o tcheco, o alemão e o 
polonês. Não havia, contudo, até este mesmo ano nenhuma tradução de Bahia de Todos os Santos. No entanto, 
nota-se, curiosamente, a tradução para o francês de Jubiabá (1935), seu quarto livro, publicado como Bahia de 
Tous les Saints (Editions Gallimard, Paris, e Editions Club Français du Livre, Paris), o que corresponde 
literalmente, no português, à “Bahia de Todos os Santos”. É interessante notar, também, a tradução do título 
Gabriela, cravo e canela para o francês como Gabriela, fille du Brèzil (a tradução para o português seria: 
“Gabriela, menina do Brasil”) pela Editora Seghers, Paris; e a tradução de Suor para o inglês como Slums 
(“Favelas”) pela New Americs, Nova Iorque. Uma relação mais recente da obra de Jorge Amado, apresentada no 
Catálogo de Acervo de Documentos do escritor (cfe. FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO, 2009), considera 
que os livros do escritor teriam sido traduzidos para 45 idiomas. De acordo com Goldstein e Souza (2012, p. 
367), a publicação do livro Terras do sem-fim pela editora de Alfred A. Knopf em Nova Iorque selou o início de 
uma amizade com a família Knopf, que projetaria sua obra no mundo todo: “Devo a Knopf a pequena presença 
que tenho junto ao público de língua inglesa. Antes de nos conhecermos pessoalmente fez traduzir e publicou, 
em 1946, Terras do sem-fim, anos depois saiu do sério para apresentar num texto caloroso a tradução de 
Gabriela aos leitores de sua editora. Daí por diante não mais se deteve no apoio aos meus livros.” (AMADO, 
2012b, p. 330, destaques originais) 
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Além de exemplares em braile, em formato de audiolivro, e de edições portuguesas, 

adaptações de seus romances para o rádio, o cinema, a televisão e o teatro fazem-no um 

dos mais um dos maiores nomes da literatura brasileira e o escritor brasileiro mais difundido 

no exterior.121 Por sua obra, Amado recebeu também muitos prêmios e títulos, como o de 

Doutor Honoris Causa em dez universidades no Brasil, Itália, França, Portugal e Israel. 

(FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO, [2013?]) 

Dentre os gêneros literários mais recorrentes em sua obra, os romances são os 

grandes responsáveis por descrever uma Bahia através de enredos que envolvem um 

cenário de entraves políticos, de beleza, magia e miséria. Enredos que narram a terra e o 

povo baiano122 através de sua experiência na Bahia e, sobretudo, de sua experiência em 

Salvador. Tem-se, assim, uma cidade “Bahia” atravessada direta e indiretamente por seus 

romances: uma cidade (Salvador) que representaria todo um estado (Bahia) para uma 

grande parte de pessoas (seus leitores diretos e indiretos),123 como se a Bahia e a cidade de 

Salvador se confundissem e se fundissem em uma só – na própria Bahia: 

É Salvador e sua interlândia: uma região geográfica principalmente costeira 
que, em cerca de dez mil quilômetros quadrados de alcance, exibe um certo 
grau de homogeneidade cultural e ecológica. Mais exatamente, trata-se da 
cultura predominantemente litorânea do recôncavo agrário e mercantil da 
Bahia, que tem como principal núcleo urbano a Cidade do Salvador da 
Bahia de Todos os Santos. (RISÉRIO, 1993, p. 159 apud VEIGA, 2008, p. 
50) 

 

Note-se que Salvador era conhecida até pouco tempo simplesmente como “cidade 

da Bahia” ou “Bahia de Todos os Santos”, nomes populares que não apenas fizeram parte 

do cotidiano dos habitantes da cidade, mas que permanecem até hoje na memória de 

muitas pessoas. Antônio Risério, estudioso da cultura baiana, escreveu: “A Bahia de Todos 

os Santos é nosso mar interior. Nosso mediterrâneo, com sua cidade nascida no cimo do 

                                                           
121

 No texto de abertura de Navegação de cabotagem, Amado escreve: “Oitenta anos vividos intensa, 
ardentemente, de face para a vida, em plenitude. Minha criação romanesca decorre da intimidade, da 
cumplicidade com o povo. Aprendi com o povo e com a vida, sou um escritor e não um literato, em verdade sou 
um obá – em língua iorubá da Bahia obá significa ministro, velho, sábio: sábio da sabedoria do povo. [...] Não 
nasci para famoso nem para ilustre, não me meço com tais medidas, nunca me senti escritor importante, grande 
homem: apenas escritor e homem. Menino grapiúna, cidadão da cidade pobre da Bahia, onde quer que esteja 
não passo de simples brasileiro andando na rua, vivendo. Nasci empelicado, a vida foi pródiga para comigo, deu-
me mais do que pedi e mereci. Não quero erguer um monumento nem posar para a História cavalgando a glória. 
Que glória? Puf! Quero apenas contar algumas coisas, umas divertidas, outras melancólicas, iguais à vida. A 
vida, ai, quão breve navegação de cabotagem!” (AMADO, 2012b, p. 12-13, destaque original) 
122

 “Sei também, de ciência certa, existir nas páginas que escrevi, nas criaturas que criei, algo imperecível: o 
sopro de vida do povo brasileiro. Não carrego vaidade, presunção, e sim, orgulho.” (AMADO, 2012b, p. 305, 

destaque original) 
123

 Sabe-se que não são raras as escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, e também concursos 
vestibulares que têm alguns dos livros de Jorge Amado como leitura obrigatória, sobretudo Capitães da Areia 
(1937). A propósito, a editora Companhia das Letras disponibiliza em seu portal oficial on-line guias de aulas 

para professores com exercícios sobre a literatura do escritor. Cf. Goldstein (2008) e Schwarcz e Goldstein 
(2009). 
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alto monte, de olhos postos nesse mesmo mar.” (RISÉRIO, 2004 apud VEIGA, 2008, p. 50, 

p. 20) É nesse sentido que Jorge Amado designa, em 1945, a própria “Bahia de Todos os 

Santos” – que, a propósito, confere título ao Guia – por “cidade da Bahia”, caracterizando o 

que seria de fato a Bahia: 

Os filólogos e historiadores perdem tempo discutindo se esta cidade se 
chama cidade do Salvador ou cidade de São Salvador. Cidade do Salvador 
da Bahia, dizem alguns. A verdade é que ninguém está ligando a mais 
mínima aos filólogos. Os nomes das cidades não resultam da discussão 
acalorada dos graves senhores acadêmicos. Podem êles perder o tempo 
que quiserem, podem encher colunas de jornais da terra com alarmantes 
artigos, escrever grossos volumes que ninguém lê, xingar e esbravejar, o 
povo continua chamando sua cidade pelo doce nome de Bahia. Esta é a 
cidade da Bahia. Assim trata o povo de suas ruas desde a sua fundação a 
1.º de novembro de 1549. 

Pode ser que o colonizador devoto desejasse colocar esta cidade sob o 
patrocínio de Jesus e assim a batizasse como a sua cidade. Mas somos um 
povo misturado, com sangue índio e muito sangue negro, e o nosso 
primitivismo ama os nomes pagãos tirados da natureza em tôrno. Bahia. Em 
frente à cidade está a baía enorme, belíssima, rodeando a ilha de Itaparica, 
recebendo as águas do rio Paraguaçu. Nela nadou Moema em busca de 
seu amor até morrer. Bahia de Todos os Santos. O católico lusitano batizou 
a baía em redor. O índio e o negro crismaram a cidade que ali nasceu: 
Bahia tão sòmente. Não adiantou o desejo de dom João III, rei de Portugal, 
que, mesmo antes de fundar a cidade, deu-lhe o nome de Salvador. Não 
adiantou a pertinácia de Tomé de Sousa conservando-lhe êsse nome 
quando todos a chamavam de Bahia. Êsse povo misturado é, por vêzes, 
cabeçudo. Permaneceu Bahia. 

De nada adianta a grave discussão dos senhores acadêmicos. Ela se 
processa sob a mais absoluta indiferença popular. O povo não deseja saber 
se a cidade se chama Salvador ou São Salvador, se quem tem razão é o 
rato de biblioteca que não enxerga a vida há um quarto de século e ainda 
intitula amante de concubina ou se é o charlatão de pouco saber que 
apenas deseja bancar importância e exibir conhecimentos que não possui. 
Para o povo é a cidade da Bahia. (AMADO, 1945, p. 39-40, Nome da 
cidade, grifos nossos) 

 

De fato, a cidade da Bahia integra grande parte da obra literária de Jorge Amado, 

constituindo, segundo Veiga (2008), o “ciclo da cidade da Bahia”. Segundo o estudioso da 

obra de Jorge Amado e da Literatura Baiana, esse ciclo teria iniciado com O país do 

Carnaval, primeiro livro de Jorge Amado, publicado em 1931. Para Veiga, Amado só 

atingiria, no entanto, “uma compreensão maior dos dados citadinos” da “urbe soteropolitana” 

com a publicação de O sumiço da santa, em 1988.124 O autor afirma, ainda, que O país do 

Carnaval denotaria uma compreensão “superficial e caricata” da cidade da Bahia, cujos 

“melindres e meandros que afloram como incertezas/certezas de uma dada baianidade” só 

teriam sido plenamente aceitos por Amado em O sumiço da santa. (VEIGA, 2008, p. 48-49) 

Talvez por não ser considerado a priori um romance, e sim um Guia, Bahia de Todos os 
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 “Soteropolitano” é a designação para aquilo que é próprio da cidade de Salvador, assim como também são 
chamados “soteropolitanos” aqueles nascidos na Cidade. 
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Santos não tenha sido incluído na classificação de Veiga sobre o ciclo da cidade da Bahia. 

No entanto, acreditamos que este talvez seja o principal livro a compor o referido ciclo, e 

assim, podemos considerar que muito antes de O sumiço da santa Amado já teria 

“compreendido” a “urbe soteropolitana”, justamente por dedicar-lhe um livro especialmente 

relativo à sua própria experiência de cidade. 

Ainda que muitas das cidades (do estado) da Bahia tenham sido narradas nos livros 

de Amado, como Ilhéus e as cidades do Recôncavo e do Sertão baianos, deixando 

impressa na constituição e consolidação de seu “universo romanesco” a constatação da 

“diversidade geopolítica baiana” (VEIGA, 2008, p. 48),125 para muitas pessoas a “imagem” 

da Bahia se dá através da “imagem” de Salvador. Reescrevamos: para muitas pessoas a 

Bahia seria a própria cidade de Salvador, produzida a partir de uma “identidade” que se 

confunde no emaranhado de cidades baianas narradas pelo escritor. Sabemos também que 

Amado fez parte do chamado “grupo baiano modernista” (DRUMMOND, 2009; 2012), 

especialmente desde os anos 1930. Ao ter as ruas de Salvador como lugar de suas 

respectivas experiências de cidade, este grupo de artistas, que, além de Amado, era 

formado principalmente pelo fotógrafo francês Pierre Verger, pelo artista plástico argentino 

Carybé126 e pelo músico e compositor baiano Dorival Caymmi; produz uma cidade através 

da criação de territórios existenciais, ampliando e difundindo exponencialmente uma 

“identidade urbana” que estetizava não somente o Centro da cidade, mas também a “cultura 

mestiça” do povo baiano.127 (DRUMMOND, 2012) 
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 Segundo Veiga (2008, p. 48), essa “diversidade geopolítica baiana” estaria narrada em Zonas: Zona do 
Recôncavo, por exemplo, através de Dona Flor e seus dois maridos (1966); Zona Cacaueira, por exemplo, 
através de Gabriela, cravo e canela (1958); Zona do Sertão, sobretudo, em Tereza Batista cansada de guerra 
(1972); e Zona do Agreste, por exemplo, através de Tieta do Agreste (1977). Todos esses livros, escritos entre 
fins da década de 1950 até fins da década de 1970, caracterizam-se pela predominância de uma personagem 
feminina como protagonista da trama. 
126

 Em Navegação de cabotagem, Amado escreve sobre os dois “cidadãos eminentes” que desembarcaram na 
Bahia, “dois dos que mais concorreram para fazer da Bahia o que ela é, reconstruir-lhe a memória, restaurar-lhe 
a vida. Homem de ciência o mais velho, etnólogo, historiador, feiticeiro; artista o mais jovem, mestre do desenho 
e da aquarela, pintor e escultor, um duende, um capeta”. (AMADO, 2012b, p. 85, destaque original) Sobre 
Verger, escreve: “[...] sua obra de fotógrafo, [...] o retrato em corpo inteiro da Bahia dos anos 50, é 
incomensurável. [...] veio para a Bahia porque leu a tradução francesa de Jubiabá, ou seja, Bahia de tous les 
saints”; e sobre Carybé, acrescenta: “[...] um dia leu Jubiabá em tradução argentina, embarcou para a Bahia. [...] 
Recriou a Bahia inteira, de suas mãos nascem as mulatas, os pescadores de xaréu, as iaôs, as ekedes, os 
capoeiristas, as putas, na gravura, na aguada, no desenho, no óleo [...].” (AMADO, 2012b, p. 85-86, destaques 

originais) 
127

 Sabe-se que muitos artistas e também antropólogos vieram para a cidade da Bahia através da literatura de 
Jorge Amado, especialmente a partir dos anos 1930. Assim chegou, em 1946, Carybé e, em 1946, Pierre Verger, 
ambos com o mesmo livro debaixo do braço – Jubiabá (cfe. nota anterior, acima) – e aqui permaneceram toda 
uma vida. Muitos outros, como antropólogo Roger Bastide (amigo de Verger) haviam estado ou viriam à cidade 
da Bahia em busca exatamente dessa cultura “afro-brasileira” ou “negro-mestiça” e, sobretudo, para conhecer e 
estudar o candomblé. Datam dessa época vários estudos etnográficos sobre o sincretismo religioso e cultural 
baiano. Da realidade à ficção, podemos traçar um paralelo a um caso narrado por Amado no romance Tenda dos 
Milagres: em uma espécie de autobiografia, no livro, Amado narra que a cidade da Bahia teria recebido a “ilustre 

presença” do “sábio norte-americano James D. Levenson”, professor da Columbia University e detentor de 
Prêmio Nobel de Ciência, que teria vindo a Salvador para “‘conhecer a cidade e o povo que foram objeto dos 
estudos do fascinante Pedro Archanjo, em cujos livros a ciência é poesia’, autor que elevara tão alto a cultura 
brasileira”. (AMADO, 2008b, p. 22-27) 
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Drummond (2012, p. 5) afirma que as obras desses artistas128 desdenharam do 

processo incipiente, porém contínuo, de modernização da cidade, demonstrando certa 

nostalgia e até mesmo apreço pelas consequentes ruínas arquitetônicas. Um fascínio, se 

não surrealista, muito próximo dele; pelos momentos de transição, de passagem de uma 

realidade para outra; da transformação dos lugares que vão ser esvaziados e vão entrar em 

um arruinamento material. Um fascínio por aquilo que estaria na eminência de acabar, mas 

que de fato nunca acaba, tornando-se um arruinamento permanente; praticamente, um mito. 

De fato, encontramos na década de 1930 uma preocupação da parte não só dos 

habitantes da cidade, mas do próprio governo em resguardar o conjunto arquitetônico da 

Cidade (leia-se Centro da cidade). Não por coincidência, datam deste período as principais 

narrativas urbanas do grupo baiano: as fotografias de Verger, as pinturas de Carybé, as 

músicas de Caymmi e a publicação do nosso Guia-objeto, Bahia de Todos os Santos. Os 

artistas do grupo baiano se retroalimentam129 e se debruçam sobre um mesmo tema de 

nostalgia e saudade para narrar uma mesma cidade: a cidade da Bahia que, fisicamente – 

temos que dizer – é muito diferente da Salvador que conhecemos contemporaneamente. 

Temos, portanto, um período de atenção para muitos monumentos que estariam na 

eminência de se tornarem ruínas.130  

[...] a cidade do Salvador, tomou o conjunto das fotografias e desenhos, 
canções e narrações literárias como corpo próprio – corpo simulacro – numa 
espécie de identidade objetual, artificializada enquanto obra de arte e 
mercadoria. (DRUMMOND, 2012, p. 5) 

 

Entre 1938 e 1945, vários monumentos do Centro Histórico foram tombados 
como patrimônio nacional, para garantir a preservação do Largo do 
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 Chamamos atenção para a temática “praieira” de Dorival Caymmi, distinta dos demais membros do grupo 
baiano, cfe. observação foi feita por Washington Drummond em conversa informal sobre este trabalho, a quem 
agradecemos. Enquanto Caymmi se ocupava majoritariamente do mar como uma possibilidade de extensão da 
própria cidade, na região do Rio Vermelho que se estendia ao Norte, até Itapuã; Amado, Verger e Carybé 
narravam um território que englobava, por sua vez, além do Pelourinho, a borda d’água, ou seja, a borda da 
cidade, junto às ladeiras que cercam o Elevador Lacerda. Assim, os personagens narrados, embora parte de 
uma mesma cultura “mestiça”, são distintos. No entanto, mais próximos de Amado estariam Caymmi e Carybé: 
“[...] sou o terceiro a formar com eles a trinca de doutores do povo da Bahia, três obás de Xangô, senhores 
respeitáveis. Meus dois mabaças, Caymmi e Carybé, não merecem confiança, não são pessoas sérias, línguas 
de trapo, corações de ouro, a voz e a face da Bahia”. (AMADO, 2012b, p. 74) 
129

 Podemos conferir, por exemplo, várias menções à Dorival Caymmi no próprio Guia, a começar pela epígrafe 
do livro, com o trecho de uma de suas canções, Você já foi à Bahia? (1941): “– Você já foi à Bahia, nega? – Não! 
– Então vá...” Ou então, o início do extinto texto, também do Guia, Receitas de algumas comidas afro-baianas, 
que traz trecho de outra de suas canções, A preta do acarajé (1939): “Quem tem razão é Dorival Caymmi, o 
cantor das graças da Bahia, o músico dos pescadores, dos negros, do povo pobre: ‘Todo mundo gosta de 
acarajé, mas o trabalho que dá pra fazer é que é...’” (AMADO, 1945, p. 291, destaque original) Ou ainda, o último 
parágrafo do Guia, no texto Adeus, moça: “O malandro do cais, o poeta do Mercado, o canoeiro de Água dos 
Meninos formarão um trio e, em tua honra, em honra dos teus companheiros, cantarão uma canção de Caymmi.” 
Este trecho fora substituído a partir de 1977 para: “Um canto para Yemanjá, em tua honra; uma dança para 
Oxum, a dona de tua cabeça, quem sabe. A canção de Caymmi, qualquer delas, cantada por ele próprio com 
sua voz inimitável e a infinita picardia. Adeus, moça.” (AMADO, 1945, p. 301; 1977, p. 372, destaques originais) 
130

 Trataremos da questão das ruínas de Salvador no Capítulo 3, especialmente no item Ruínas e sobrevivências 
entre as ruas e os mistérios. 
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Pelourinho e do seu entorno imediato. Esse instrumento não impediu, no 
entanto, a progressiva degradação da área, sobretudo a partir de 1960, 
quando o centro perdeu importância para as novas áreas de expansão 
urbana. (BRASIL; IPHAN, 2013) 

 

Paulatinamente, e por vezes apoiado pelo governo baiano e por órgãos estatais em 

seus discursos de “baianidade”, o grupo produz, portanto, a partir dessa época, uma 

determinada cidade de Salvador através de suas narrativas urbanas. Uma cidade produzida 

subjetivamente e que, com passar dos anos, foi se “turistificando”, tornando-se objeto de 

desejo e de consumo por aqueles que passaram a procurá-la como destino turístico,131 o 

que significa a própria apropriação e captura dessa produção subjetiva pelo Capital Mundial 

Integrado, materializado pelo marketing político. 

[Desde a gestão carlista] as instancias governamentais pautaram-se no 
aclamado grupo baiano, entrelaçando suas obras às transformações 
urbanas e fomentando a reprodutibilidade técnica e estetização 
generalizada (espetacularização) da identidade urbana da cidade. A partir 
daí, a identidade citadina seria recriada numa constante intensificação da 
circulação e consumo de mercadorias e na escolha do centro histórico como 
cenário privilegiado da consumação turística e simbólica.  (DRUMMOND, 
2012, p. 5, destaques originais) 

 

Não podemos dizer que se tratava já à época de uma ação de “turistificação”132 ou de 

espetacularização da cidade, tal como a conhecemos, mas, sim, do princípio de um futuro 

city marketing feroz que encapsularia toda uma cultura em prol de uma “vocação” da cidade 

para o turismo, através justamente de um discurso de “identidade baiana”. Nas décadas de 

1940-1950, as narrativas do grupo baiano não eram oficializadas. Somente o foram 

posteriormente, a partir da década de 1970, sendo esta época o início de um processo que, 

tendo vingado, se seguiria pelas décadas seguintes até alcançar a contemporaneidade, 

onde temos o exemplo máximo do Carnaval, que tem trazido cada vez mais foliões 

brasileiros e estrangeiros para Salvador.133 
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 Segundo o Observatório de Turismo da Bahia, portal on-line vinculado à Secretaria do Turismo da Bahia, o 
fluxo turístico do estado da Bahia vem aumentando substancialmente pelo menos desde o biênio 2008/2009. Em 
2011, o fluxo global foi de 11.015.000 turistas, sendo 10.457.000 (94,9%) destes, brasileiros e 558.000 (5,1%) 
turistas internacionais. Do fluxo doméstico, 5.291.242 (49,3%) são turistas brasileiros de outros estados e 
5.301.699 (50,7%) são turistas locais. Para o mesmo ano, os índices do fluxo turístico global de Salvador foi de 
3.741.014 visitantes, dos quais 3.367.154 são brasileiros e 373.860 são turistas estrangeiros. Assim como o fluxo 
turístico da Bahia, o fluxo turístico de Salvador também vem aumentando desde o biênio 2008/2009. Dados de 
2011 indicam, ainda, que a Bahia lidera o ranking doméstico e internacional de turistas nos estados do Nordeste, 

ocupando a quarta posição na participação do fluxo de turistas brasileiros, com 8,3%; e a quinta posição na 
participação do fluxo de turistas estrangeiros no país, com 11,6%. (BAHIA; SETUR, 2013 [a]) 
132

 Parte do processo de turistificação se utiliza da consolidação do Centro da cidade para torná-lo um grande 
museu a céu aberto, ou seja, trata-se de um processo de museificação urbana: uma cidade-museu voltada ao 
turismo. Sobre este tema, especificamente a respeito de Salvador, cf. PIGNATON, 2011. 
133

 Cfe. veremos no item Quatro períodos do capítulo 2, sobretudo, nas páginas 106-111. 
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A cidade do Salvador criada pelo grupo baiano modernista sofre uma 
mudança qualitativa entre os anos 30/50 ao ver-se transportada para o 
espaço midiático e espetacular, afinada com o projeto político carlista de 
administração que a transformaria em uma city marketing turística, definindo 
sua “vocação” terciária. A cidade de Salvador agarra-se ao turismo como 
possibilidade de superar suas crises econômicas no bojo de uma 
modernização fundada numa política extremamente conservadora que por 
sua vez se apóia numa engrenagem midiática que fagocita os artistas 
modernos, desenvolvendo a oficialização do mito modernista 
soteropolitano. A administração carlista ao tempo que renova o traçado 
urbano da cidade, suas famosas avenidas de vale, o deslocamento do 
centro administrativo etc., exerce uma política agressiva no sentido de 
transformar a cidade como centro de lazer e turismo. (DRUMMOND, 2009, 
p. 145, destaque e grifos originais) 

 

Essa cidade, produzida pelas narrativas do grupo baiano, é uma grande coexistência 

de narrativas de cidades que, por sua vez, produzem subjetivamente várias “ideias de 

cidade”, justamente por estarem muito próximas relativamente à sua apreensão; narrativas 

que coexistem, que são por vezes bastante semelhantes e que produzem subjetividades. 

Nesse sentido, a produção subjetiva de Salvador se dá também pela literatura de Amado, 

uma vez que as situações e os personagens – os “tipos” baianos ou o baiano “típico” – 

criados pelo escritor134 acabam sendo tanto absorvidos pelo leitor quanto incorporados na 

própria postura/corporalidade/conduta dos baianos, exatamente pela folclorização 

estabelecida. (Não se trata aqui, contudo, de uma afirmação, mas de uma proposição que 

forjamos, ainda que provisoriamente, e que pensamos fazer algum sentido.) Assim como 

todo o grupo baiano, Amado concorre para uma produção parcial de subjetividade, ou 

melhor, ainda que parcialmente, a literatura de Jorge Amado produz subjetividades.135 

De uma maneira geral, a cidade da Bahia narrada pelo escritor transmite uma cidade 

produzida a partir de sua experiência urbana; de uma determinada experiência de cidade 

que aos poucos se consolida e se tenta transmitir.  

Como qualquer cidade, portanto, em suas narrativas urbanas Salvador é uma 

cidade de coexistências de narrativas, passando essa cidade produzida a ser, também, 

                                                           
134

 Em entrevista ao repórter Pedro Bial para a Rede Globo, realizada em 30 de março de 1997 e incluída 
posteriormente como material “extra” no DVD Pastores da noite (cf. Referências), Jorge Amado usa a palavra 
“criação” ao falar sobre seus personagens. 
135

 Assim, poderíamos considerar, ainda, um segundo título para este item: “Salvador e a produção de 
subjetividade”. A produção de cidade através de Jorge Amado é tão grande que o escritor foi agraciado 
postumamente com uma estátua em sua homenagem em dezembro de 2012. A escultura de bronze, que 
contempla, também, Zélia Gattai e o cachorro do casal, é de autoria do artista plástico Tatti Moreno e está 
exposta no Largo de Santana (o conhecido “Largo da Dinha do Acarajé”), no Rio Vermelho, bairro de Salvador 
em que Amado residiu com a esposa até o final de sua vida, de frente para o mar. Em tempo: a cidade natal de 
Amado também o homenageou em julho de 2013 com uma estátua de fibra de vidro, obra do escultor Lavrud 
Durval. Nas duas cidades, contudo, as obras foram alvo de vandalismo: em Salvador, o rosto do escritor foi 
marcado com o símbolo da anarquia (BARROS NETO, 2012) e mais outros rabiscos três dias após ter sido 
inaugurada; em Itabuna, a estátua foi apedrejada, também em dezembro de 2012. (WALLA, 2013) 
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uma complexidade de “ideias de cidade”, uma cidade “outra”,136 que é justamente a Bahia 

que se vem buscar através do cinema, da televisão, do rádio, etc. Uma produção de cidade 

potente e que pode ser usada para fins bastante distintos. Sobretudo quando apropriada e 

capturada, essa produção subjetiva de cidade vira um discurso de verdade, um estereótipo, 

um simulacro possibilitado exatamente pelas narrativas de cidade. Trata-se de uma 

simplificação dessa complexa coexistência de narrativas urbanas; uma simplificação da 

complexa produção cidade que sintetiza, por sua vez, elementos e signos, imagens e 

produtos característicos, como, no caso de Salvador, por exemplo: a baiana do acarajé, os 

casarios coloridos do Pelourinho, a praia de Itapuã, o Farol da Barra, o Elevador Lacerda e a 

figura de Iemanjá habitando as águas do mar que envolveria tudo isso. 

O que se percebe é um violento campo de disputas que envolve a subjetividade. Ao 

mesmo tempo em que a cidade é produzida, temos essas narrativas enquanto 

(contra)produção de subjetividades. Por outro lado, a apropriação e captura dessas 

narrativas pelo discurso do marketing turístico e do branding urbano reproduz, também 

subjetivamente, a cidade. Um marketing que torna as narrativas um produto hegemônico de 

consumo e as utiliza como força de produção. Em meio a essa disputa que atravessa a 

subjetividade, não sabemos ao certo para que lado estamos sendo levados; daí, a 

“inconsciência”, por parte de muitos turistas ou “leitores-turistas” (no caso de Jorge Amado) 

dos processos que envolvem essa produção subjetiva de cidade. Pensamos no teor de 

apelo turístico dessas narrativas enquanto produção de cidade, onde o Guia é apenas um 

breve exemplo e os romances de Amado seriam o coroamento dessa produção, através de 

enredos populares – muitos dos quais se tornaram best-sellers. 

Pensamos, também, em Tarde em Itapoan,137 canção de Toquinho e Vinicius de 

Moraes gravada por inúmeros cantores, mas, sobretudo, pensamos nas canções de 

Caymmi que eternizaram tanto o mar da Bahia como a saudade de uma cidade que já se 

fora (ou que nunca foi...), em vários discos dedicados a estes temas. Destacamos O bem do 

mar (1958)138 e Quem vem pra beira do mar (1954),139 além de Saudade de Itapoã (1948) e 
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 Note-se que quando falamos de que se trata de “outra” cidade, entendemos que uma cidade sofre 
necessariamente ao longo dos anos os seus processos de transformação, o que sempre é uma produção. 
Vejamos a cidade de Salvador da virada do século XIX ou de alguns séculos precedentes, com os casarios 
baixos na região do Comércio, de gabarito máximo de seis pavimentos. Aquele era outro skyline de cidade, muito 
diferente do que encontramos na atualidade. Seria praticamente impossível termos uma cidade que 
simplesmente parasse no tempo, o que faria exatamente com que a cidade virasse ainda outra coisa, algo 
fatidicamente fake; falso. Uma cidade-cenário-fantasma, o que em nada diferiria do pastiche reproduzido nas 
fachadas dos casarios do Pelourinho desde pelo menos o Plano de Requalificação do Pelourinho – que 
comemorou vinte anos em 2013. Voltaremos a tratar deste assunto especialmente no item Quatro períodos do 

Capítulo 2, a partir da página 106. 
137

 Gravada pela primeira vez por Vinicius de Moraes e Toquinho no disco Como dizia o poeta... música nova 
(Universal, 1971), no disco lançado com Marília Medalha. 
138

 Esta música integrou duas telenovelas da emissora brasileira de televisão Rede Globo: Tropicaliente (Walter 
Negrão, BRA, 194 capítulos, 1994) e Porto dos Milagres (Marcos Paulo e Roberto Naar, BRA, 203 capítulos, 
2001). Esta última foi baseada livremente em dois romances de Jorge Amado, Mar morto (1936) e A descoberta 
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Saudade da Bahia (1957).140 Estas são canções que, como muitas outras,141 passam 

adiante uma subjetividade sobre a Bahia e sobre o mar da Bahia, e que acabam também 

(re)produzindo outras subjetividades em processos continuados; em “dobras” de 

subjetivação. Citamos alguns exemplos que ecoam na memória da música brasileira, sendo 

reproduzidas no rádio e na televisão e, inclusive, regravadas por artistas contemporâneos. 

Um velho calção de banho / O dia pra vadiar / Um mar que não tem 
tamanho / E um arco-íris no ar / Depois, na Praça Caymmi / Sentir preguiça 
no corpo/ E numa esteira de vime / Beber uma água de coco, é bom / 
Passar uma tarde em Itapoan / Ao sol que arde em Itapoan / Ouvindo o mar 
de Itapoan / Falar de amor em Itapoan / Enquanto o mar inaugura / Um 
verde novinho em folha / Argumentar com doçura / Com uma cachaça de 
rolha / E com olhar esquecido / No encontro de céu e mar / Bem devagar ir 
sentindo / A terra toda rodar, é bom / Passar uma tarde em Itapoan / Ao sol 
que arde em Itapoan / Ouvindo o mar de Itapoan / Falar de amor em Itapoan 
/ Depois sentir o arrepio / Do vento que a noite traz / E o diz-que-diz-que 
macio / Que brota dos coqueirais / E nos espaços serenos / Sem ontem 
nem amanhã / Dormir nos braços morenos / Da lua de Itapoan, é bom / 
Passar uma tarde em Itapoan / Ao sol que arde em Itapoan / Ouvindo o mar 
de Itapoan / Falar de amor em Itapoan 

(Vinicius de Moraes e Toquinho, Tarde em Itapoan, 1971) 

 

O pescador tem dois amor / Um bem na terra, um bem no mar / O bem de 
terra é aquela que fica / Na beira da praia quando a gente sai / O bem de 
terra é aquela que chora / Mas faz que não chora quando a gente sai / O 
bem do mar é o mar, é o mar / Que carrega com a gente / Pra gente pescar  

(Dorival Caymmi, O bem do mar, 1958) 

 

 

                                                                                                                                                                                     
da América pelos turcos (1992), e teve como parte da trilha sonora, além de O bem do mar (gravação original de 
1958, composta e interpretada por Caymmi apenas com violão, remasteriza à época da novela com orquestra), É 
doce morrer no mar, canção composta por Caymmi e interpretada por seu filho Dori Caymmi; e Caminhos do 
mar, canção criada por Caymmi especialmente para a abertura da novela, porém gravada por Gal Gosta. 
Segundo o portal Memória Globo, Caymmi já musicara anteriormente várias adaptações de Mar morto. (GLOBO, 

2013) 
139

 Gravada originalmente no disco Canções praieiras (1954), a canção ficou conhecida somente em 1959 em 
Caymmi e seu violão (Odeon, 1959), disco que reúne as “canções praieiras” de Caymmi, e que a revista Rolling 
Stone brasileira colocou no ano de 2007 na 33ª posição da lista dos 100 maiores discos da música brasileira. “As 
canções de Caymmi por si só permitem ‘ver’ a Bahia, mas ganham ainda mais força na voz e no violão do 
criador.” (SPESSOTO, 2013) A canção foi regravada anos depois por Adriana Calcanhotto no álbum Maritmo 
(Sony Music, 1998), cuja temática também é o mar. 
140

 Podemos citar ainda a influência de Caymmi sobre outros músicos, como Lenine, que usou um trecho da 
canção Você já foi à Bahia? (1941) como estrofe de uma de suas canções, Lá e cá (Lenine e Sérgio Natureza) 
no álbum Acústico MTV Lenine (Sony BMG, 2006): “Você já foi à Bahia, nega? Não? Então vá”, frase inserida 
também por Jorge Amado na epígrafe de Bahia de Todos os Santos. Outra curiosidade é um filme lançado, 
ainda na década de 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, pelos estúdios de Walt Disney, The Three 
Caballeros (Norman Ferguson, 1944, EUA, 72’), cujo título fora traduzido no Brasil justamente como “Você já foi 

à Bahia?”. O filme, que teve na trilha sonora a canção homônima de Dorival Caymmi, cantada pelo personagem 
Zé Carioca, fez parte da “política de boa vizinhança” investida pelos Estados Unidos da América contra a 
possibilidade da aproximação do eixo nazifascista pela América Latina. (SIMAS, 2010) 
141

 Gravadas, sobretudo, nos anos 1960-1970 por toda uma nova geração de artistas baianos da MPB, que 
ganharam projeção à época e continuam famosos ainda hoje, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria 
Bethania, etc. 
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Quem vem pra beira do mar, ai / Nunca mais quer voltar, ai / Quem vem pra 
beira do mar, ai / Nunca mais quer voltar / Andei por andar, andei / E todo 
caminho deu no mar / Andei pelo mar, andei / Nas águas de Dona Janaína / 
A onda do mar leva / A onda do mar traz / Quem vem pra beira da praia, 
meu bem / Não volta nunca mais 

(Dorival Caymmi, Quem vem pra beira do mar, 1954) 

 

Passar uma tarde em Itapuã, por exemplo, é certamente um dos objetivos de vários 

turistas que chegam a Salvador, pois a localidade pode ser considerada um dos maiores 

símbolos da produção subjetiva da cidade, sobretudo para aqueles que querem ver a Sereia 

e o Farol de Itapuã que, certamente, são bem menores do que a grandiosidade da produção 

subjetiva que está por trás de Itapuã. Para surpresa desses turistas, tal visita acaba, no 

entanto, tornando-se uma experiência inesperada e muito distinta daquela narrada pelas 

canções; experiência esta que já era, à época, descolada de seu tempo, o que é, 

curiosamente, também afirmado pelo próprio Amado: 

Vinicius de Moraes gosta de ir beber um uísque na Praça Dorival Caymmi, 
em Itapuã. Ali perto, em frente à casa fraterna de Elsimar Coutinho, o poeta 
ergueu sua mansão, onde compôs, com Toquinho, várias das mais novas 
composições da dupla famosa. 

Recordo Itapuã quando ainda não era bairro chique, elegante, de gente 
famosa e rica. Nos idos de 1939, participei da realização de um 
documentário sobre a praia então desconhecida, direção e fotografia de Ruy 
Santos, documentário (aliás premiado) que marca minha única participação 
no cinema como ator: o pescador que aparece puxando um jumento ou nele 
montado sou eu, numa época saudosa em que era magro, e Itapuã apenas 
uma legenda ressoando no canto de Caymmi. Hoje, Itapuã é cenário de 
superproduções e de grande atividade imobiliária. Ainda assim não perdeu 
de todo o encanto de povoado do interior, praia de pescadores, se bem 
aquela doce tranquilidade já não existia. 

Moradia de ricos e de artistas. Na praia belíssima da Pedra do Sal, onde fica 
a casa de repouso do cardeal, começam a surgir residências magníficas. 
Vários outros loteamentos marcam o fim de um tempo e o começo de uma 
nova Itapuã. 

[...] Artistas a granel, importantes, fazem de Itapuã o bairro intelectual por 
excelência. (AMADO, 1977, p. 76-77, Principado de Itapuã, grifos nossos) 

 

A música é de fato elemento importante nessa produção da cidade da Bahia, sendo 

“parte da atmosfera da cidade”, como escreve Amado no Guia: 

A música é parte da atmosfera da cidade. Chega do mar, no canto dos 
pescadores, no grave som dos búzios anunciando a partida dos saveiros. 
Chega dos caminhos, das encruzilhadas, dos becos escondidos, onde 
roncam atabaques, nas orquestras dos candomblés saudando os encantos. 
Chega das escolas de capoeira angola, dos berimbaus erguidos em 
combate. Eleva-se nas rodas de samba – do samba de roda da Bahia, 
levado para o Rio de Janeiro pelas velhas tias, nasceu o samba brasileiro. 
Igual às cores do mar, do céu e da montanha, aos aromas orientais, aos 
sabores doces e picantes, a música é parte integrante da cidade, vive no ar, 
vibra nas ruas, ressoa no coração de cada um. 
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No seio de Yemanjá fez sua cama de noivo Dorival Caymmi, filho e amante, 
pescador e poeta. Descansado trovador estabelecido na Pedra da 
Sereia, destilando música, a voz solta na doce brisa da tarde. 

O pai Caymmi, parindo todos os demais, a começar de João Gilberto que 
ele foi descobrir nas ribanceiras do Rio São Francisco. Dramático João 
Gilberto, aquele a quem coube começar um tempo novo, marcar o início de 
uma época. Dos filhos de Caymmi, o mais louco e o mais angelical. 

Dos segredos das camarinhas surgiu Gilberto Gil, acento negro na voz 
límpida, melodia que desce da senzala para conquistar a praça e o poder. 
Da festa de Nossa Senhora da Purificação em Santo Amaro, de comício 
impossível, proibido, desembocou Caetano Veloso, barco em mar de 
temporal. 

Vieram os Novos Baianos, impuseram-se sem pedir licença a ninguém, um 
turbilhão, Antônio Carlos e Jocafi, tão iguais, tão diferentes, completando-se 
em perfeito entendimento, Cosme e Damião, mabaças. Raul Seixas, sem 
parentesco com outro qualquer, anunciando sua crua verdade. [...] 

Maria Bethânia, a grande intérprete da Bahia; Gal Costa tão sua irmã como 
se fossem do mesmo sangue ou mais ainda, sua igual; Maria Creuza, voz 
tão bela e pura. Para tão grandes compositores, as melhores cantoras. 
(AMADO, 1977, p. 46-48, De música e músicos, grifo nosso) 

 

Estamos de acordo com Pinho quando o autor escreve que a obra de Jorge Amado é 

comumente dividida em duas fases: a primeira, onde teríamos um Amado esquerdista e 

militante político, criador do romance de “formação” proletária (DUARTE, 1996 apud PINHO, 

1998), fase que vai desde a publicação de seu primeiro livro, O país do Carnaval, em 1934, 

até a publicação de Os subterrâneos da liberdade, em 1954; e a segunda, onde teríamos 

um Amado “voltado para a festiva polifonia de estereótipos baianos”, fase que inicia com a 

publicação de Gabriela, cravo e canela, em 1958, e vai até suas últimas publicações ainda 

em vida, como Navegação de cabotagem e A descoberta da América pelos turcos, ambos 

de 1992. (PINHO, 1998) 

Do mesmo modo, Drummond corrobora com a classificação de Pinho ao escrever 

que inicialmente os romances de Amado – sobretudo, Suor e Jubiabá – carregam um tom 

realista-socialista, “tematizando a vida dura de desempregados, pequenos trabalhadores e 

prostitutas alojados nos cortiços que infestam o centro da cidade”; e, posteriormente, 

“quando do seu sucesso nacional e internacional, assumem uma explícita apologia do viver 

‘mestiço’ baiano”, que se acentuaria após a publicação do livro Gabriela, cravo e canela e 

seu rompimento com o então Partido Comunista Brasileiro (PCB): “É a mesma gente miúda, 

e o autor, solidarizando-se com as suas lutas cotidianas, a descreve envolta em histórias 

permeadas de erotismo, misticismo e violência.” (DRUMMOND, 2009, p. 75, destaque 

original) A esse respeito, Ivo (2012, p. 484) escreve que o “contar histórias” de Jorge Amado 

nos conduziria a “paragens imaginárias”: 
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A sua imaginação, estuante, transborda. Um halo de estrangeiridade ou 
orientalidade ilumina, em seus romances, os seres mais humildes e 
injustiçados. E a estes, aos humilhados e ofendidos, aos operários, 
pescadores, prostitutas e vagabundos, aos que são a escória da terra e 
continuam despojados pela impiedade e inextinguível imperfeição do 
mundo, Jorge Amado não se limita a estender sua mão generosa. Veste-os 
com o manto da alegria, da esperança, acena-lhes com as auroras de 
amanhãs inalcançáveis, abre para eles o chão da dança e do canto, dos 
conúbios sexuais recompensadores, o despaisamento da música e o ritual 
dos orixás e candomblés. [...] 

Transposto o período stalinista, surgiu na cena literária um Jorge Amado 
liberto do pesado fardo ideológico. É a época ditosa de Gabriela, cravo e 
canela; de Os velhos marinheiros; de Dona Flor e seus dois maridos; de 
Tenda dos milagres. Haverá de ser notado que a distensão ideológica se 
processa simultaneamente com uma preocupação mais nítida com a arte 
de narrar por parte de Jorge Amado. Emerge de suas páginas uma visão 
mais festiva e até picaresca da vida; um aprofundamento psicológico dos 
personagens.  (IVO, 2012, p. 484-487, destaques originais, grifo nosso) 

 

Contudo, e exatamente pela abrangência e reverberação da literatura de Jorge 

Amado, acreditamos que o ano de 1975 caracteriza o início de um terceiro e último período 

de (re)produção literária, sobreposto, no entanto, ao segundo período. Este terceiro período 

não seria apenas um período de larga divulgação de sua obra, mas um período de 

consagração de sua figura enquanto grande escritor brasileiro pela música e pelo cinema, e, 

sobretudo, pela televisão. A década de 1970 marca, portanto, a obra de Jorge Amado pela 

extrema divulgação de seus romances, com maior ênfase a partir da produção da telenovela 

Gabriela (Walter Avancini, BRA, 132 capítulos, 1975) pela Rede Globo, inspirada no livro 

Gabriela, cravo e canela. A partir desse momento, a Emissora passa a transmitir a cores a 

Bahia,142 em um processo incessante de (re)produção de subjetividade através, agora, da 

reprodução literária de Jorge Amado que transmite uma “Bahia de Jorge Amado” por 

décadas, desde o governo de Antonio Carlos Magalhães (ACM) até o governo atual de 

Jaques Wagner no Estado da Bahia.  

 

 

                                                           
142

 O romance A morte e a morte de Quincas Berro Dágua também ganhou versões para a televisão: em 1968 
pela TV Tupi, Rio de Janeiro, e em 1978, sob o título As mortes de Quincas Berro Dágua, adaptação de Walter 
Avancini exibida no programa Caso Especial, da TV Globo.  
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GABRIELA, CRAVO E CANELA 

Figura 8: Capa da primeira edição brasileira (1958). Figuras 9 e 10: Capas das edições holandesa (1985) e 

estadunidense (1988), respectivamente. Fonte: Acervo FCJA. 

 

Esta que foi uma das primeiras143 versões televisionadas da obra de Jorge Amado 

consagrou a atriz Sônia Braga no papel-título, tal como aconteceria com a mesma atriz no 

ano seguinte no filme Dona Flor e seus dois maridos (Bruno Barreto, BRA, 118’, 1976).144 O 

romance Gabriela, cravo e canela também foi para o cinema em filme de Bruno Barreto 

(Gabriela, BRA, 102’, 1983), assim como ganhou, recentemente, outra adaptação como 

telenovela, dirigida por Mauro Mendonça Filho (Gabriela, BRA, 77 capítulos, 2012), exibida 

também pela Rede Globo.145 Dois outros romances de Amado ganharam adaptação para o 

cinema ainda nos anos 1970, cujos títulos são homônimos aos dos respectivos livros: Os 

                                                           
143

 Antes de 1965 já haviam sido realizadas adaptações para a televisão do livro Gabriela, cravo e canela pela 
TV-Tupi – Rio e pela TV-Tupi – São Paulo, e do livro Terras do sem-fim pelo Grande Teatro – TV-Tupi – Rio; e 
adaptações para o cinema, também, de Terras do sem-fim (Terra violenta, filme da Atlântida, Rio) e de Seara 
vermelha, em filme homônimo produzido pela Proa Filmes, São Paulo. (AMADO, 1965, p. 225) Terras do sem-
fim também ganhou versão para a televisão pela Rede Globo, em telenovela de Herval Rossano (Terras do sem-
fim, BRA, 89 capítulos, 1981). Anos depois, seria a vez de Tenda dos Milagres e Teresa Batista cansada de 
guerra serem exibidos pela mesma Emissora, respectivamente, em telenovela homônima dirigida por Paulo 
Afonso Grisolli (Tenda dos Milagres, BRA, 30 capítulos, 1985) e na minissérie Teresa Batista (BRA, 28 capítulos, 
1992), também dirigida por Paulo Afonso Grisolli. 
144

 Dona Flor e seus dois maridos foi recordista de público no cinema brasileiro durante 34 anos, tendo levado 
quase 11 milhões de espectadores aos cinemas, até ser ultrapassado, em 2010, por Tropa de Elite 2, que levou 
aos cinemas pouco mais de 11 milhões de espectadores. (ANCINE; OCA, 2013) O filme ganhou versão norte-
americana como Meu adorável fantasma (Robert Mulligan, EUA, 101’, 1982), e tem remake previsto no Brasil 
para 2014 pela Downtown Filmes. (RUSSO, 2011) Em 1998, Dona Flor e seus dois maridos foi adaptado para a 
televisão em forma de minissérie pela Rede Globo, com direção de Mauro Mendonça Filho (Dona Flor e seus 
dois maridos, BRA, 20 capítulos, 1998). (“TROPA DE ELITE 2”..., 2010) 
145

 Como na versão televisiva anterior, de 1975, o remake continuou (re)projetando artistas: dentre outros, a atriz 

Juliana Paes no papel-título e a cantora baiana eternamente projetada pela mídia, Ivete Sangalo, que, além de 
ter estado no elenco, gravou algumas canções da trilha sonora da telenovela. 
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pastores da noite (Marcel Camus, BRA/FRA, 132’, 1977),146 e Tenda dos Milagres (Nelson 

Pereira dos Santos, BRA, 146’, 1977).147  

 

       

DONA FLOR E SEUS DOIS MARIDOS E GABRIELA, CRAVO E CANELA 

Cartazes de divulgação dos filmes. Figura 11: Dona Flor e seus dois maridos. Fonte: Acervo Wikipedia. Figura 
12: Dona Flor and her two husbands (versão estadunidense da adaptação brasileira). Fonte: Acervo Google 
Imagens. Figuras 13 e 14: Gabriela (versões espanhola e francesa da adaptação brasileira, respectivamente). 

Fonte: Acervo Google Imagens. 

 

As décadas seguintes também reproduziram muito a “Bahia de Jorge Amado”. O 

romance Tieta do Agreste foi também televisionado pela Rede Globo como Tieta (Paulo 

Ubiratan, BRA, 196 capítulos, 1989), consagrando dessa vez a atriz Betty Faria no papel-

título; e ganhou, ainda, uma versão para o cinema,148 de volta com Sônia Braga no papel-

título, em filme de Cacá Diegues (Tieta do Agreste, 1996, 140’, BRA). Dentre outras 

produções149 no cinema, na televisão, no teatro e até na música, as obras de Jorge Amado 

                                                           
146

 O livro Os pastores da noite também havia sido tema do samba-enredo da escola Império do Samba no 
Carnaval de Santos – SP de 1978. A segunda parte do romance, O compadre de Ogum, ganhou existência 
independente a partir de 1995, após ser adaptado no ano anterior para um especial de televisão homônimo da 
Rede Globo, passando, então, a ser editado separadamente. Em dezembro de 2002, a Globo apresentou nova 
versão de Os pastores da noite em minissérie de quatro capítulos dirigida por Maurício Farias exibida, 

comercializada em DVD a partir de 2010. 
147

 “Em 1974 deu-se a casualidade de se encontrarem ao mesmo tempo na Bahia três equipes de cinema, uma 
francesa, duas brasileiras, filmando adaptações de livros meus, boa parte das filmagens aconteceu na área do 
Pelourinho, cenário de vários romances de minha autoria. Ali Nelson Pereira dos Santos, assistido pelo filho Ney 
e pela sobrinha Tizuka montou o escritório da produção de Tenda dos Milagres, enquanto Bruno Barreto o fazia 
no largo da Palma, para Dona Flor e seus dois maridos. Marcel Cammus, os bolsos repletos de francos 
franceses para produzir Os pastores da noite, alugara o antigo terreiro do Caboclo Pedra Pedra, casa de santo 
onde fui, em tempos idos, levantado ogã de Yansã por Joãozinho da Gomeia.” (AMADO, 2012b, p. 278) 
148

 Dados do portal on-line da Cinemateca Brasileira informam, a partir de notícias de jornais da época, que o 

romance ganharia um filme homônimo com direção de Wertmuller Lina em 1982, com Sophia Lauren e Grande 
Otelo (que protagonizaria posteriormente Jubiabá, também no cinema), dentre outros, no elenco, mas a 
produção foi cancelada. (BRASIL, 2013) O projeto reafirmaria, ainda mais, o alcance da produção subjetiva da 
Bahia através da obra de Jorge Amado.  
149

 Vale ressaltar que, além dessa produção, são lançados cartazes, no caso dos filmes e das peças teatrais; 
trilhas sonoras, no caso dos filmes, novelas e algumas peças teatrais (cf. Figuras 18 e 19 na página seguinte); e, 
em todos os casos, a divulgação massiva em outros meios de comunicação, como revistas e, atualmente, 
websites. Um dos textos de Bahia de Todos os Santos, Canto de amor à Bahia, virou canção em música de 

Dorival Caymmi, gravada em 1958, com interpretação do próprio Jorge Amado (cf. Figura 20 na página 
seguinte). 
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transmitiram e continuam transmitindo, assim, uma cidade da Bahia através de uma 

produção subjetiva. 

Essa Bahia narrada por Jorge Amado é justamente aquela que vai sendo apropriada 

pela mídia de massa, turistificando uma cidade que tem nos anos 1970 o ápice da produção 

urbanística espetacular da cidade, sobretudo, através do Carnaval, festa onde estariam 

todas as mulheres de Jorge Amado – Gabrielas, Donas Flores, Tietas, Terezas – pelas ruas 

da cidade, em ritmo festivo. Os anos 1970, década da reprodução da obra de Jorge Amado, 

são os anos em que o escritor ganha, portanto e de modo definitivo, legitimidade nacional. 

 

     

TIETA DO AGRESTE, QUINCAS BERRO DÁGUA E CAPITÃES DA AREIA 

Cartazes de divulgação dos filmes. Figura 15: Tieta do Agreste. Figura 16: Quincas Berro Dágua. Figura 17: 
Capitães da Areia. Fonte: Acervo Google Imagens. 

 

     

CANTO DE AMOR À BAHIA, OS PASTORES DA NOITE E QUINCAS BERRO DÁGUA 

Capa de discos. Figura 18: Capa da trilha sonora do filme Os pastores da noite – Otália da Bahia (Dir. Prod. 
Carlos Guarany, RCA, 1977). Figura 19: Trilha sonora da peça teatral Quincas Berro Dágua. Figura 20: Canto 
de amor à Bahia e quatro acalantos de “Gabriela, cravo e canela” (FESTA, 1958), gravado com Dorival Caymmi. 
Fonte: Acervo Google Imagens. 

 

Tamanha produção de (ideia de) cidade, dada, inicialmente, pela criação de 

personagens “que se acrescentam às figuras reais do registro civil” que fogem das páginas 

dos romances de Jorge Amado “para encontrar sua residência verdadeira no imaginário 
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popular e nacional” (IVO, 2012, p. 483-484), bem como pela consequente reprodução da 

obra literária do escritor, torna-se objeto de consumo para uma imensa gama de leitores e 

de viajantes-turistas curiosos por conhecer a cidade da “brasileira pura” ou a cidade mais 

“original” do Brasil, o que inclui os viajantes-turistas a quem o próprio Amado dirige a leitura 

de Bahia de Todos os Santos: “Vem, a Bahia te espera.” É exatamente assim que Amado 

convida o leitor do Guia a conhecer a cidade da Bahia, convocando-o a conhecer as ruas e 

os “mistérios” de “sua” cidade da Bahia. Ora “viajante”, ora “turista”, o leitor de Bahia de 

Todos os Santos vai aos poucos se tornando uma mistura de “leitor-viajante” e de “leitor-

turista”, sobretudo, a partir da turistificação explícita de Salvador a partir da década de 1970, 

quando o “viajante” vai se tornando “turista”, se turistificando junto aos processos de 

espetacularização da cidade; tornando-se uma figura híbrida e, praticamente, uma espécie 

de “leitor-visitante-turista”, pois o próprio Guia passa, nesse momento, a ter um teor mais 

“turístico”. Talvez seja justamente aí, nessa transição, que Bahia de Todos os Santos vai se 

tornando – pelo menos minimamente – mais do que um guia de cidade: um guia turístico. 

Mas de que maneiras Amado produz uma cidade da Bahia em uma época que 

atravessa, praticamente, toda a última metade de século, e que compreende desde a 

primeira até a mais recente atualização de Bahia de Todos os Santos? Para quem se dirige 

a sua narrativa e como essa literatura funciona enquanto produção parcial de subjetividade? 
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2 SALVADOR E AS BAHIAS DE TODOS OS SANTOS 

Vimos até aqui que uma dada cidade pode ser compreendida em sua complexidade 

pela coexistência de narrativas urbanas que lhe conferem o aspecto imbricado de 

possibilidades espaciotemporais. Quanto a Salvador, podemos perceber claramente essa 

coexistência de “outras” cidades através da transmissão de narrativas da experiência 

urbana, sobretudo, pelo grupo baiano (Amado, Verger, Carybé, Caymmi), particularmente 

desde as décadas de 1930-1940; narrativas que, como vimos, concorrem para uma 

complexa produção de cidade que é necessariamente subjetiva. Nesse sentido, a literatura 

de Jorge Amado, enunciada enquanto produção parcial de subjetividade, narra e consolida 

uma dada Bahia sintetizada naquela que conhecemos na contemporaneidade simplesmente 

como “Salvador”, capital do estado da Bahia e terceira maior cidade do país.150 

Em um movimento de registrar sua experiência de cidade, Amado narrou a “sua” 

cidade da Bahia, produzindo-a – e, nesse bojo, tendo-a reproduzida – em vários de seus 

romances e, de modo peculiar, no livro que nos serve de Guia-objeto, Bahia de Todos os 

Santos, publicado originalmente ao final de um período que compreende intensas 

reverberações do processo inicial de modernização da cidade. Situamo-nos: estamos no 

final da primeira metade do último século, na exata transição de momentos políticos de 

grande tensão na história do país. Era o fim do Estado Novo, momento que coincidiu com o 

fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e a tensão pelo porvir de um governo ditatorial 

que perduraria por mais de vinte anos. 

Ao longo das quase sete décadas que nos separam dessa primeira publicação, o 

texto do Guia passou, contudo, por atualizações de conteúdo em que foram acrescentados 

e suprimidos trechos e às vezes passagens inteiras da narrativa. Foram pelo menos seis 

revisões feitas pelo próprio Amado; “versões”, segundo o escritor, “necessárias devido ao 

crescimento e às modificações ocorridas na cidade, mas que mantiveram, no entanto, a 

estrutura fundamental e o espírito do livro”. (AMADO, 1986)  

Desde o início deste trabalho, sentimos tornar-se imprescindível, portanto, a 

compreensão do que teria motivado tais atualizações, ou seja, o que estaria por trás ou 

justamente através do contexto urbano e político do país, julgando imprescindível debruçar-

nos sobre esse “crescimento” e essas “modificações” da cidade de Salvador. Temos assim 

dois dados que devemos sublinhar: o fato de o Guia caracterizar-se como uma narrativa 

                                                           
150

 De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Salvador é a terceira cidade mais 
populosa do país desde 2000. O Censo Demográfico realizado em 2010 demonstra que a cidade apresenta 
população de 2.675.656 habitantes. Em contrapartida, o mesmo Instituto realizou uma estimativa de população, 
com data de referência em 1º de julho de 2012, onde a população da capital baiana seria de 2.710.968 
habitantes, ficando atrás apenas dos municípios de São Paulo, que contabiliza 11.376.685 habitantes, e do Rio 
de Janeiro, que contabiliza 6.390.290 habitantes. (IBGE, 2012a; 2012b) 
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urbana literária escrita ao longo de quarenta e um anos e, justamente por este motivo, o 

recorte espaciotemporal que compreende, pelo menos, o período de 1945 até 1986. Dados 

que conferem certa inquietude e grande peculiaridade a despeito de determinada produção 

subjetiva de cidade, pois uma cidade produzida subjetivamente ao longo de décadas! 

Sem a pretensão de conhecer toda a obra de Amado – a partir, por exemplo, da 

leitura de todos os seus títulos, ou da leitura dos títulos por ele publicados nesse período – e 

sem colocarmo-nos na postura de analistas literários, colocamo-nos, contudo, diante da 

nossa condição de arquiteto e urbanista ao dissertar sobre os processos urbanos em que 

se inserem essa literatura, sobretudo o Guia. Seguimos na intenção de compreender qual 

seria essa cidade de Salvador, narrada tanto pela literatura de Jorge Amado quanto pela 

efetivação de um urbanismo ideal e idealizado diante da configuração política do país, 

questionando, principalmente, como se dá essa produção narrativa, o que é narrado e como 

se consolida essa coexistência de narrativas de cidade. Ou seja, como se configura essa(s) 

“outra(s)” cidade(s) da contemporânea Salvador através da literatura de Jorge Amado. 

Para discorrer sobre essa complexidade, especulamos o que estaria no contexto da 

duradoura escrita do Guia a partir da sugestão de dois enunciados discursivos que cruzam a 

coexistência de forças que atuam nessa produção subjetiva de cidade. Como escreveu 

Foucault (1987, p. 99), o enunciado “não é em si mesmo uma unidade, mas sim uma função 

que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, 

com conteúdos concretos, no tempo e no espaço”.151 Assim, o primeiro enunciado visa 

identificar e cruzar o contexto histórico, político, urbanístico e aqueles relativos à vida e à 

obra de Jorge Amado como um todo, sem determo-nos ainda no Guia, tampouco às suas 

“versões”; enquanto, de modo complementar, o segundo enunciado tanto problematiza as 

“versões” do Guia quanto o apresenta como um guia de cidade que perpassa distintas 

“noções” de uma suposta mesma “cidade da Bahia”.152 Ambos os enunciados são, ao final, 

sintetizados em uma cronologia dos conteúdos e dos temas por que passou o Guia ao longo 

de suas sucessivas atualizações, visando tensionar justamente a coexistência de narrativas 

de uma cidade produzida subjetivamente através de narrativas literárias. 

                                                           
151

 “O enunciado não é, pois, uma estrutura (isto é, um conjunto de relações entre elementos variáveis, 
autorizando assim um número talvez infinito de modelos concretos); é uma função de existência que pertence, 
exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou pela intuição, se eles 
“fazem sentido” ou não, segundo que regra se sucedem ou se justapõem, de que são signos, e que espécie de 
ato se encontra realizado por sua formulação (oral ou escrita). Não há razão para espanto por não se ter podido 
encontrar para o enunciado critérios estruturais de unidade; é que ele não é em si mesmo uma unidade, mas sim 
uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que faz com que apareçam, com 
conteúdos concretos, no tempo e no espaço.” (FOUCAULT, 1987, p. 98-99) Dito de outra maneira, e 
apropriando-nos da observação de Pasqualino Magnavita após a leitura da versão redigida para o Exame de 
Qualificação 2 deste trabalho, podemos entender o enunciado também como uma “composição dinâmica molar 
de conceitos que caracterizam um agenciamento coletivo de enunciação em formação discursiva”. 
152

 Esse segundo enunciado contempla uma espécie de caderneta de campo que, diluída pelo texto dissertativo, 
compartilha publicamente a complexa experiência de nosso processo de pesquisa para compreender o que seria 
exatamente esse guia de cidade em – como veremos – suas várias “composições” possíveis. 
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QUATRO PERÍODOS 

Caracterizaremos neste primeiro enunciado quatro períodos que contextualizam a 

constituição do urbanismo no Brasil, relativamente aos períodos políticos que se 

constituíram no país e a sua relação com a literatura de Jorge Amado. Em termos gerais, 

podemos inferir daí a existência de uma via de mão dupla cujo contexto influenciou 

diretamente Amado, perpassando sua vida e refletindo-se em seus livros, seus estilos 

narrativos, seus interesses políticos e, particularmente, na narração de sua experiência da 

cidade de Salvador; mas um contexto também ele seguramente influenciado – pelo menos 

no que diz respeito ao estado da Bahia – por sua literatura. Por outro lado, podemos 

observar no conjunto de sua obra agrupamentos de livros com temáticas afins ao longo de 

determinados períodos, caracterizando duas fases gerais em sua produção literária, 

divididas por um momento de transição que se deu a partir de seu desligamento do PCB, 

em 1956. Este momento marca o fim de um período de engajamento político e de uma 

literatura de temática eminentemente “regionalista”, assim como a abertura para uma nova 

fase de sua produção literária, pautada na discussão da mestiçagem do povo baiano e do 

sincretismo religioso na Bahia, temas pouco abordados até então pelo gosto “oficial”. De 

certo modo, até o início dessa segunda fase, em princípios da década de 1960, a literatura 

de Jorge Amado coincide com a constituição do urbanismo no Brasil e na própria cidade de 

Salvador, pois reflete esse processo de maneira imbricada, especialmente por narrar uma 

“cidade da Bahia” que estava em meio às reverberações daquele que seria o primeiro 

período de modernização das cidades brasileiras, em plena profusão das artes no país, 

sobretudo com a Semana de Arte Moderna – a Semana de 22.  

No livro Urbanismo no Brasil – 1895-1965 (1999), Maria Cristina da Silva Leme 

organiza e apresenta uma análise da formação do urbanismo nas cidades brasileiras em 

três grandes períodos, onde é observada a trajetória do planejamento urbano, assim como o 

aparecimento e o distanciamento do urbanismo modernista brasileiro. A reunião de dados 

biográficos e de documentos técnicos de três gerações dos diversos urbanistas (a saber, os 

pioneiros, os engenheiros e arquitetos e os planejadores urbanos) envolvidos nesse 

processo permitiu, segundo a autora, “desvendar o conjunto expressivo do que se pensou e 

muitas vezes se sonhou para as cidades brasileiras”. (LEME, 1999, p. 20) Contudo, apenas 

uma parte dessa história urbanística passou do plano das ideias para o das realizações, ou 

seja, do proposto para o realizado. Falamos aqui do que esses técnicos responsáveis pela 

cidade anteviam para a produção urbana “efetiva”, ou seja, uma urbanização modelada por 

influências externas, eminentemente internacionais. Até aqui podemos antever que se trata 

de uma urbanização realizada, por assim dizer, também através da produção de 
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subjetividades, pois as forças que produzem as cidades concorrem para a reprodução do 

que se idealizava como “moderno” e, portanto, “novo”. Seguindo este panorama, a 

conformação urbana de Salvador se dá, sobretudo, através do processo de sucessivas 

modernizações da cidade que cruzam a totalidade deste que teria sido o principal período 

de urbanização do país: a primeira metade do século XX. 

Este seria o primeiro período das grandes transformações urbanas de Salvador 

(FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 1999), especialmente a partir da Semana de 

Urbanismo de 1935 e da consequente criação do Escritório do Plano de Urbanismo da 

Cidade do Salvador (EPUCS), na década seguinte. Situa-se justamente aí o que seria a 

“Bahia de Jorge Amado”, ou seja, é a partir dessa primeira metade do século que tanto 

Amado como os demais integrantes do grupo baiano criam a “identidade baiana” e a “ideia 

de Bahia” (PINHO, 1998) e as reproduzem em suas narrativas urbanas, também, através 

das décadas seguintes, produzindo, ao mesmo tempo e em um processo indissociado, 

“ideias de Salvador”, ou, ainda, “ideias de cidade” sobre Salvador.   

Por esse motivo, pensamos ser válida também uma divisão na própria cronologia153 

da obra de Amado, no intuito de compreender as correlações e cruzamentos destes 

processos: o da produção do urbanismo no Brasil e na Bahia e o da produção literária de 

Jorge Amado, cruzando-as ainda com o contexto político do país. Assim, teríamos a 

publicação de Suor muito próxima da realização da Semana de Urbanismo de 1935; a 

primeira publicação do Guia coroando o período das grandes transformações urbanas 

modernas de Salvador, exatamente entre a instauração de um novo discurso e uma nova 

prática urbanística em Salvador com o EPUCS; a publicação dos livros A morte e a morte de 

Quincas Berro Dágua, Os pastores da noite e Tenda dos Milagres junto às primeiras 

atualizações do Guia na década de 1960, em um período que coincide com a saída de 

Amado do PCB e o início da Ditadura Militar no Brasil; e, finalmente, a última atualização do 

Guia, logo após as “Diretas Já” que antecederiam o fim da Ditadura, início do que seria a 

redemocratização do país e do exercício do liberalismo econômico como política de 

governo. 

Denominamos esses cruzamentos em quatro períodos: 1895-1930 – Reformas 

urbanas e a Primeira República; 1930-1950 – Planos urbanos e o Estado Novo; 1950-1985 

– Urbanização e a Ditadura Militar; e 1985-2014 – Espetacularização urbana 

contemporânea154 e a redemocratização. Para demarcar as diferentes escalas contextuais 

                                                           
153

 Para tanto, nos utilizaremos da cronologia da vida e da obra de Amado contida nas novas edições dos livros 
publicados pela editora Companhia das Letras, organizadas por Goldstein e Souza (2012); e das informações 
contidas tanto no portal on-line oficial da FCJA quanto na autointitulada “nova casa editorial” de Amado, website 
desenvolvido pela Companhia das Letras, editora que detém desde 2008 os direitos sobre as publicações do 
escritor. Cf. ambos os websites em Referências. 
154

 Referência ao texto homônimo de Paola Berenstein Jacques, cfe. JACQUES, 2004. 
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abordadas neste capítulo, faremos, em cada período, uma troca de lentes: um zoom 

invisível de distanciamento e outro de aproximação nos indicarão os contextos dos 

processos políticos que envolvem o urbanismo, e vice-versa, no Brasil e em Salvador, 

enquanto que esses mesmos zooms se distanciam e se aproximam ao longo do texto em 

um ajuste focal sobre a vida e a obra de Jorge Amado. 

1895-1930 – REFORMAS URBANAS E PRIMEIRA REPÚBLICA 

A virada do século XIX é caracterizada pelo que podemos chamar de primeiro 

período de modernização das cidades, que corresponde, no Brasil, ao período do fim do 

Império português em 1889 ao fim da República Velha com a Revolução de 1930.155 Como 

vimos no capítulo anterior, nesse momento as principais capitais europeias, como Londres e 

Paris, encontravam-se em pleno processo de transformação urbana e acabaram exportando 

um modelo de cidade bastante específico para muitos países.156 Cidades como Nova Iorque 

e Chicago, nos Estados Unidos da América; a capital argentina Buenos Aires e diversas 

cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador passaram a visar e a idealizar 

os planos de “embelezamento” realizados no estrangeiro. De acordo com Leme (1999), no 

Brasil,157 isso se traduziu nas reformas e ampliações dos portos marítimos e fluviais, 

melhoramentos nas áreas centrais das cidades, obras de saneamento e a formação em 

engenharia dos principais técnicos de urbanismo no país. 

Pressionados pelas epidemias que estavam assolando as cidades, a 
questão do saneamento era central e os engenheiros eram chamados para 
elaborar o projeto e chefiar comissões para a implantação das redes de 
água e esgoto. [...] 

A circulação era outra questão extremamente importante, mobilizando 
todas as cidades tratavam-se de transformar as estruturas urbanas 
herdadas de uma economia colonial em que a circulação se fazia mais 
como passagem entre as cidades e os centros produtores. Alargavam-se as 
ruas adequando-as aos novos meios de transporte, principalmente, o 
bonde. (LEME, 1999, p. 22, grifos nossos) 
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 Período caracterizado pela liderança do poder de Estado e pela alteração de confrontos e alianças entre a 
oligarquia rural e os militares das Forças Armadas. (PINTO, 2013) Era o fim da política do “café com leite”, que 
alternava na presidência da República políticos de São Paulo e de Minas Gerais. O país passa então a ser 
governado durante quinze anos interruptos pelo líder da Revolução, Getúlio Vargas, que destituíra o então 
presidente Washington Luís. 
156

 Cfe. visto especialmente no item Dos processos de subjetivação na produção de cidade do Capítulo 1, 

particularmente, nas páginas 46-47. 
157

 “O projeto de Belo Horizonte [de 1895] é um marco importante. Delimita de forma precisa uma nova etapa de 
concepção de cidade moderna, planejada enquanto desenho e funcionalidade. É o início de uma série de 
projetos de transformações das velhas estruturas urbanas herdadas de uma economia colonial. Projetos, nas 
primeiras décadas apenas para partes das cidades, como as áreas centrais, até abarcarem a cidade no seu 
conjunto, nos anos 30 e a cidade e sua região nos anos 50.” (LEME, 1999, p. 16) 
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As reformas e ampliações dos portos aconteceram nas principais cidades litorâneas 

nas duas primeiras décadas do século XX e se fizeram com o aterramento das áreas 

conquistadas ao mar, enquanto que os projetos de melhoramentos valorizam novas áreas 

das cidades, próximas aos centros comerciais tradicionais, dando início ao processo de 

descentralização, levando, contudo, ao abandono e à transformação de moradias da 

burguesia em cortiços. (LEME, 1999, p. 23-24) 

O campo político foi decisivo para a evolução das transformações urbanas de 

Salvador. De acordo com Menezes (2002), é definitiva a atuação do governador do Estado 

José Joaquim Seabra (conhecido como J. J. Seabra) – o “Haussmann baiano”, de modo que 

se pode delimitar três períodos importantes do governo baiano no início do século: o período 

“pré-Seabra”, que vai de 1900 a 1912; a vigência do “seabrismo”, no período de 1912 a 

1924; e o momento de um “modernismo estatal”, entre 1924 e 1930, quando se iniciou a 

extrapolação dos limites de Salvador em direção ao Recôncavo (interior do Estado) em prol 

da expectativa, frustrada, de recuperação da economia do Estado. 

No que diz respeito ao urbanismo, nota-se a influente atuação do engenheiro-

sanitarista Theodoro Sampaio, especialmente pela preocupação com uma “forma elegante” 

para a cidade, sobretudo, a partir da expansão viária e da ligação entre a Cidade Baixa e a 

Cidade Alta, nas imediações da região portuária. Esta região, que compreende o bairro 

Comércio e que compõe a principal fachada da cidade, conformando parte da Baía de 

Todos-os-Santos, foi o grande foco das primeiras reformas urbanas da cidade. 

A constituição de uma primeira experiência urbanística moderna de 
Salvador, no entanto, joga-se essencialmente em torno de duas grandes 
intervenções: o projeto de modernização do porto (1906/1921) e o de 
remodelação/ampliação do centro de negócios, na Cidade Baixa, e a 
abertura da avenida Sete de Setembro, na Cidade Alta, durante a primeira 
gestão do governador J. J. Seabra (1912/1916). [...] 

Se esses dois projetos “estruturam”, do ponto de vista urbanístico, um ciclo 
de transformação urbana, não se pode esquecer que, ao longo dessas três 
décadas, alguns outros projetos de infra-estruturação (como o de água e 
esgoto feito por Theodoro Sampaio, em 1905, ou o de saneamento feito por 
Saturnino Brito, em 1926) ou de abertura de novos bairros (como o de 
Montserrat ou o da “Cidade da Luz”, atual Pituba, este último de autoria de 
Theodoro Sampaio) também desempenharam importante papel na 
modernização da cidade.  (FERNANDES, SAMPAIO, GOMES, 1999, p. 
172-174) 

 

Desde o início, o urbanismo em Salvador foi fundamentado pela construção 

institucional e a formação profissional dos urbanistas que atuaram na cidade, ambas 

partindo da necessidade de controle sobre as condições de higiene pública. A partir da 

Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1981 (primeira Constituição 

brasileira do Período Republicano), que havia dado as bases para a autonomia dos 

municípios em relação ao Estado, há um reaparelhamento institucional, materializado tanto 
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na criação da Diretora de Obras Públicas em 1891 como no regulamento do Serviço 

Sanitário Municipal em 1907. Para suprir a necessidade de constituição de um corpo técnico 

capaz de responder às novas atribuições e pressões do momento, é inaugurada, em 1896, a 

Escola Politécnica da Bahia. Esta primeira fase do urbanismo “moderno” na Bahia terminaria 

em 1933, com a derrubada da quinhentista Sé Primacial do Brasil, fato que comoveu grande 

parte da população, para dar lugar a uma linha de bonde. (FERNANDES, SAMPAIO E 

GOMES, 1999, p. 168-175) 

Seguindo princípios internacionais de formulações iluministas, este momento inicial 

do urbanismo como campo de conhecimento buscava a ruptura com o passado, a negação 

do antigo; o que, no caso brasileiro, significava a ruptura com o passado colonial. 

Instaurava-se o tempo de abertura para uma nova história com base no, agora, período 

republicano, daí o caráter “destruidor e reformista” dessa modernização inicial – um caráter 

“pautado por rigorosa geometrização e despreocupado com as preexistências. Contudo já 

se notava aqui e ali os sinais embrionários de resistência a esta concepção de cidade e de 

urbanismo” (FERNANDES, SAMPAIO, GOMES, 1999, p. 174-175), exatamente pela 

comoção gerada pela derrubada da Sé. 

1930-1950 – PLANOS URBANOS E ESTADO NOVO 

Os primeiros livros de Jorge Amado são publicados no início dos anos 1930, em 

pleno Estado Novo. Homônimo do governo português da mesma época e à semelhança do 

que ocorria em outros países, como Itália e Alemanha; o Estado Novo brasileiro (1937-1945) 

foi o regime político implantado por Getúlio Vargas durante sua primeira presidência da 

república (1930-1945) – a “Era Vargas”, caracterizado por um governo extremamente 

populista. Estabelecido através de um golpe de Estado e sob a justificativa da ameaça de 

um golpe comunista no Brasil, este período foi marcado por uma política de centralização do 

poder, extremo nacionalismo e autoritarismo, o que denota um governo de repressões, 

controle e concessão. (SOUSA, 2013) 

Nesse momento, podemos encontrar claramente nos livros de Amado um grande 

engajamento político através de sua militância no PCB, fato que o leva a enfrentar 

perseguições políticas: Amado é preso por três vezes ao longo de cinco anos, além de ter 

publicações suas queimadas em praça pública. Em 1945, após o fim da Segunda Guerra, da 

deposição de Getúlio Vargas e do consequente fim do Estado Novo, Jorge Amado casa-se 

com Zélia Gattai (que lhe inspirou em sua produção literária desde então e a quem dedicou 

muitos de seus livros), elege-se deputado federal pelo PCB e publica o Guia Bahia de Todos 
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os Santos. Dois anos depois, com a destituição do PCB, tem o mandato cassado158 e exila-

se voluntariamente com a família na Europa, período em que mora em Paris, onde também 

é perseguido politicamente por sua militância, e de onde é expulso; e, posteriormente, no 

castelo da União dos Escritores na então Tchecoslováquia, período em que viajam com a 

família pela ex-União Soviética e pela Europa Central, estreitando laços com regimes 

socialistas. (GOLDSTEIN; SOUZA, 2012, p. 366-367) 

Por outro lado, é nesse período de intensa instabilidade política do país que se dá a 

consolidação definitiva do urbanismo no Brasil, a partir de um duplo viés que é a estadia do 

urbanista francês Donat Alfred Agache e a passagem de Le Corbusier ao Rio de Janeiro no 

final da década de 1920. Segundo Leme (1999, p. 25), esse momento “é marcado pela 

elaboração de planos que têm por objeto o conjunto da área urbana na época”.159 

Com uma visão de totalidade, são planos que propõem a articulação entre 
os bairros, o centro e a extensão das cidades através de sistemas de vias e 
de transportes. Neste período são formuladas as primeiras propostas de 
zoneamento. Organizam-se os órgãos para o planejamento urbano como 
parte da estrutura administrativa das prefeituras das principais cidades. 
(LEME, 1999, p. 25-26) 

 

Diferente dos planos de integração dos sistemas de infraestrutura elaborados por 

Saturnino de Brito, os sistemas viários e de transportes só seriam pensados como expansão 

urbana para a maioria das cidades brasileiras a partir da década de 1930, assim como seria 

proposta, também a partir desta data, a legislação urbanística de controle do uso e da 

ocupação do solo. Pode-se afirmar também que é a partir da década de 1930 que se 

consolida em definitivo o urbanismo enquanto área de conhecimento e de prática 

profissional no Brasil: através da afirmação do campo disciplinar na universidade e 
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 Em Navegação de cabotagem, Amado escreve: “Em janeiro de 1946 tomei posse na Câmara Federal de 
Deputados da cadeira para a qual fora designado pelos votos dos eleitos de São Paulo. Assumira com Prestes o 
compromisso de exercer o mandato durante três meses, voltando em seguida a meu trabalho de escritor. Fiquei 
dois anos, até que, num dia de janeiro de 1948, fomos expulsos do Parlamento, eu e meus companheiros de 
bancada. Dia triste, de derrota política, a batalha pelos mandatos durara meses, árdua e áspera –, batalha 
perdida, sabíamos desde o começo. Dia alegre, pois me livrei do fardo da deputação, não nasci para 
parlamentar, sou refratário às tribunas e aos, só amo fazer o que me dá alegria, o que me diverte. Custou-me 
esforço colocar-me à altura do mandato, creio que não fui de todo mau deputado, apesar de minhas limitações e 
das decorrentes da suspeição que cercava a bancada comunista e do sectarismo que dirigia sua atuação. Fiz o 
possível, tarefa difícil e chata. Se de algo me envaideço quando penso nos dois anos que perdi no Parlamento é 
da emenda que apresentei ao Projeto de Constituição – Senado e Câmara reunidos em Assembleia Constituinte, 
discutimos e votamos a Constituição de 1946 –, emenda que, vitoriosa, mantida até hoje veio garantir a liberdade 
de crença no Brasil. [...] Com a aprovação da emenda, a liberdade religiosa foi inscrita na Constituição, tornou-se 
lei. Essa a minha contribuição para a Constituição Democrática de 1946. Transformada em artigo de lei a 
emenda funcionou, a perseguição aos protestantes, a violação de seus templos, das tendas espíritas, a violência 
contra o candomblé e a umbanda tornaram-se coisas do passado. Para algo serviu minha eleição, a pena de 
cadeia que cumpri no Palácio Tiradentes, constituinte apagado, deputado de pouca valia.” (AMADO, 2012b, p. 
65-68) 
159

 Segundo Leme (1999, p. 28), Pontual acentua que os planos elaborados para as cidades nesse período 
convergem entre si: o modelo radial-perimetral é constante, assim como a presença de sistemas de parques e 
jardins. “Acrescentaria a estes pontos a separação entre diferentes tipos de transporte: a circulação do 
automóvel e ônibus a diesel sobre pneus e a circulação sobre trilhos por bonde e por trem.” (LEME, 1999, p. 28) 
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expansão da atuação para a maioria das cidades brasileiras, circulam-se ideias e 

transforma-se radicalmente a estrutura das cidades. (LEME, 1999, p. 26) 

 Dentre os vários profissionais estrangeiros que trabalharam no Brasil para o 

desenvolvimento de planos urbanos, justamente pela influência da escola francesa160 que 

havia formado o Instituo d’Urbanisme de Paris, o arquiteto Alfred Agache, secretário geral da 

Société Française des Urbanistes e professor Instituto, foi contrato pelo prefeito de Recife 

para uma série de palestras e, em seguida, pelo prefeito do Rio de Janeiro para desenvolver 

um plano para a cidade. A partir de então, Agache manteve no Rio um escritório técnico 

durante três anos para elaborar os estudos e as propostas,161 propondo pela primeira vez 

um “plano diretor”, assim como também a ambiciosa tarefa de conceituar o urbanismo para 

o meio técnico e profissional brasileiro. (LEME, 1999, p. 29) 

 Por outro lado, a vinda de Le Corbusier ao Rio em 1929 se deu pela possibilidade de 

projetar uma nova capital para o Brasil, Planaltina, como era chamada na época. No 

entanto, as relações entre ele e Agache foram bastante divergentes: 

Na passagem pelo Rio, Le Corbusier faz também conferências e fica 
extremamente interessado em realizar trabalhos na cidade. Em sua 
argumentação não hesita em desqualificar o trabalho que Agache realizava 
naquele momento, no Rio, demonstrando claramente que pertenciam a 
círculos bastante diferentes na França. (LEME, p. 1999, p. 30) 

 

Se até este momento o urbanismo em Salvador era caraterizado por solucionar as 

questões do presente, com a organização da Semana de Urbanismo, em 1935, “muda-se a 

perspectiva, colocando-se em primeiro plano a necessidade de se pensar a cidade do 

futuro, tal como acontecia na Europa e nos Estados Unidos”. (FERNANDES, SAMPAIO, 

GOMES, 1999, p. 175) Era chegado o momento de Salvador também contar com planos 

urbanos, de pensar adiante e de uma maneira global, assim como outras cidades brasileiras 

já haviam feito.162 Era o momento da circulação das ideias na Bahia, após as ressonâncias 

dos planos de Agache e de Le Corbusier para o Rio de Janeiro. 
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 Segundo Leme (1999, p. 32), identifica-se no Brasil três momento de penetração das ideias de urbanistas 
franceses: “no início do século, quando o modelo de cidade difundida é Paris das Exposições Universais, nos 
anos 20 e 30, através dos planos dos arquitetos ligados à Société Française d’Urbanisme e após a Segunda 
Guerra Mundial quando forma-se uma nova geração de arquitetos, sociólogos e geógrafos que vão atuar no 
campo profissional do planejamento urbano e regional com grande influência da doutrina do Movimento 
Economia e Humanismo, trazidos pelo arquiteto e urbanista francês Gaston Bardet e pelo padre dominicano 
Louis Joseph Lebret”. 
161

 “Esta extensão de atividades além-mar pode ser interpretada como a procura de novos mercados de trabalho 
e também pela possibilidade que países, como o Brasil, com legislações urbanísticas menos consolidadas 
representavam para experimentação de novos instrumentos urbanísticos.” (LEME, 1999, p. 29) 
162

 “Todas as cidades importantes do mundo têm um plano. Belém e Recife possuem-no. O Rio gastou 
considerável soma com o ilustre engenheiro Agache para elaborar-lho. Belo Horizonte é uma cidade moderna. O 
estado de Goiás está construindo uma nova capital. A nossa cidade, a mais velha e tradicional do Brasil, não 
pode ficar atrás das outras.” (COMISSÃO DO PLANO DA CIDADE DO SALVADOR, 1935 apud FERNANDES, 
SAMPAIO, GOMES, 1999, p. 175, destaque original) 
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A Semana de Urbanismo, de 1935, pode ser vista como a postura dos 
intelectuais e da elite baiana ante os rumos da transformação urbana. E, de 
algum modo, insere-se no bojo daqueles acontecimentos macro que 
repercutiam em nível local, tentando assimilar a modernização do Estado 
nacional do pós-30, de modo a introduzir o “urbanismo” como uma disciplina 
necessária ao desenvolvimento da cidade-real.

163
 

É bom lembrar que, a rigor, a cidade terciária desdobrada da cidade-
portuária, ainda no início do século é também uma “cidade da não 
produção” e apenas dá curso a uma disposição assentada no controle 
comercial e financeiro, como já se viu. Isto significa que a Semana de 35 
acaba sendo uma espécie de ponto de inflexão só na forma de pensar a 
cidade, buscando uma totalidade que pudesse articular as visões parcelares 
dos médicos e engenheiros sanitaristas, nas suas ações práticas sobre o 
espaço urbano. (SAMPAIO, 1999, p. 87) 

 

Segundo Fernandes, Sampaio e Gomes (1999, p. 175), a Semana, organizada pela 

Comissão do Plano da Cidade do Salvador e implementada sob os auspícios dos governos 

estadual e municipal, tinha por finalidade “elaborar o plano de remodelação, embelezamento 

e expansão da cidade do Salvador e sua realização”.164 Segundo os autores, a decisão da 

elaboração de um plano urbanístico para Salvador encontrara possibilidade de 

concretização em 1946, na proposta de criação do EPUCS apresentada pelo engenheiro 

Mário Leal Ferreira: “Ali se instaura um novo discurso e uma nova prática urbanística em 

Salvador, consolidando alguns dos caminhos já abertos pela Semana de Urbanismo e 

selando definitivamente o fim do urbanismo tópico da primeira fase.” (FERNANDES, 

SAMPAIO, GOMES, 1999, p. 176) 

Se ao diagnóstico exaustivo e à cientificidade do método se segue, 
paradoxalmente, a adoção de um modelo ideal de cidade centrada no viés 
radiocêntrico e nas teses da Escola de Chicago, por outro lado, finca-se 
definitivamente na cidade a noção de planejamento interdisciplinar e sua 
visão processual, onde o plano é apenas um meio e nunca um fim em si 
mesmo. Esta é talvez, a maior virtude do ideário do EPUCS, antecipando 
uma prática só introduzida muito depois no país como método e ideologia 
hegemônica entre planejadores. (FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 
1999, p. 178) 

 

 Após a Semana de Urbanismo, e com o alinhamento do Brasil aos Aliados no 

período final da Guerra, a economia brasileira teve todo o respaldo do dinheiro americano, 
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 Sampaio (1999) distingue a forma urbana entre “cidade real” e “cidade ideal”: a primeira, sendo uma cidade 
histórica e fisicamente constituída; e a segunda, sendo, concomitantemente, a cidade idealizada a partir do 
ideário do urbanismo “moderno” em forma e desenho.  
164

 Os autores chamam à atenção para três pontos centrais que a Semana colocou em xeque, relativamente ao 
ideário e as formas de intervenção vigentes em Salvador até então: em primeiro lugar, a defesa da necessidade 
de um plano para regular o crescimento da cidade em seu conjunto; em segundo lugar, a defesa explícita do 
urbanismo enquanto um novo campo de conhecimento e área de atuação, assim como a apresentação da 
definição de zoneamento como um dos instrumentos essenciais do urbanismo para o ordenamento das cidades; 
e em terceiro lugar, a preocupação com o patrimônio histórico e com as instituições destinadas à arte e à 
salvaguarda da memória, assim como a declaração de Salvador como “monumento nacional” e o retorno aos 
nomes primitivos das ruas antigas, etc. (FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 1999, p. 175-176) 
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que começava a ser injetado no país. A cultura brasileira, de um modo geral, fora acometida 

pela intensa americanização, corroborando com a “política da boa vizinhança” dos Estados 

Unidos que procuravam, no início da década de 1940, aliados políticos na América Latina. 

Como exemplo, tem-se a criação e veiculação, dentre outros, de personagens de desenhos 

animados tais como o papagaio Zé Carioca, dos estúdios Walt Disney;165 bem como de 

Carmen Miranda, intérprete da conhecida O que é que a baiana tem? (canção de Dorival 

Caymmi, de 1939) que, nessa época, acusada de ter esquecido o Brasil após ter ido 

trabalhar em Hollywood, cantou a emblemática frase da canção homônima Disseram que eu 

voltei americanizada (canção de Luiz Peixoto e Vicente Paiva, de 1940). 

Diferentemente da indecisão política de que partido tomar no início da Guerra, o 

Brasil, agora de fato aliado aos Estados Unidos, dá os primeiros passos para uma 

derradeira industrialização nacional. A década seguinte veria, finalmente, no caminho da 

produção de petróleo, a construção de uma capital moderna – Brasília –, um pouco antes do 

Golpe de Estado que se arrastaria até meadas da década de 1980, quando Bahia de Todos 

os Santos passa por sua última atualização. 

1950-1985 – URBANIZAÇÃO, DESENVOLVIMENTISMO E DITADURA MILITAR 

A década de 1950 instaura um novo momento tanto para a política como para o 

urbanismo do país. Até aqui, “modernização” e “modernidade” eram sinônimos de um 

modelo de cidade importado e que agora vai ser trocado pela consolidação de um 

“urbanismo moderno” processualmente constituído na primeira metade do século. Aliás, 

todo o país passava por um momento importante de desenvolvimento econômico, 

sobretudo, a partir do segundo governo de Getúlio Vargas (1950-1954), eleito em 1950, 

quando a democratização do Brasil continuava a passos tímidos; e no governo de Juscelino 

Kubitschek (1956-1961), que teve no slogan “50 anos em 5” o desejo claro de mudança de 

um país colonial, atrasado e pobre para um país moderno e rico . É durante a Guerra Fria e 

o governo de Juscelino Kubitschek que será inaugurada a nova capital brasileira, Brasília, 

marcando em definitivo o que seria a segunda grande “modernização” do país. No contexto 

nacional, esse período, que vai das reverberações imediatas da Segunda Guerra até a 

instauração do Serviço Federal de Habitação e Urbanismo (SERFHAU),166 denota para o 

campo do urbanismo uma nova realidade: a migração campo-cidade, o processo crescente 

de urbanização, o aumento da área urbana e a consequente conurbação. (LEME, 1999, p. 

31-32) Por outro lado, temos no final deste período a vinda e a influência de padres junto a 
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 Cfe. nota 140, na página 87. 
166

 “O golpe e a ditadura militar, a partir de 1964, modificam de forma radical a prática do planejamento urbano e 
regional no Brasil, instaurando um novo período, com forte atuação do SERFHAU.” (LEME, 1999, p. 35) 
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associações de moradores, como é o caso do Catumbi, bairro do Rio de Janeiro 

reconhecidamente estudado pelo arquiteto e antropólogo Carlos Nelson Ferreira dos 

Santos.167 Atuações dessa natureza nos mostram outras possiblidades dos estudos urbanos 

que começam a aparecer com força no país. 

Na Bahia, assim como em todo o Brasil, nota-se, com o fim da Guerra e a vitória dos 

Aliados, uma expressiva e derradeira americanização da cultura, sobretudo, pela injeção de 

dinheiro e o consumo de mercadorias estrangeiras através da política de industrialização. 

No início dos anos 1953 é fundada a companhia Petróleo Brasileiro S. A. (Petrobras), 

destacada Getúlio Vargas como “novo marco da nossa independência econômica” 

(VARGAS, 1953 apud LAMARÃO e MOREIRA, 2013) a promover radical mudança nos 

modos de vida da população.168 No bojo desses acontecimentos, nessa mesma década de 

1950, o governo de ACM marca um era de atuação política no estado que duraria mais de 

quatro décadas. Neste período, ACM foi eleito deputado estadual em 1954 e, 

posteriormente, deputado federal por dois mandados pela União Democrática Nacional 

(UDN): o primeiro, de 1958 até 1962; e o segundo, em 1966, após seu ingresso na Aliança 

Renovadora Nacional (ARENA).169 No entanto, este seria um curto mandato, pois ACM fora, 

em seguida, nomeado prefeito de Salvador pelo governador do Estado em 1967, cargo que 

renunciaria em 1970. Era o início daquilo que ficou conhecido por “carlismo”, período de 

grande centralização do poder, embora, aqui, estivesse restringido apenas à capital 

Salvador. 

Sem dúvida, os anos de 1950 marcam um “urbanismo moderno” em Salvador, 

sobretudo, através das propostas deixadas pelo EPUCS. Mesmo abortada precocemente 

com a morte de seu idealizador, no final dos anos 1940, a experiência do EPUCS “não 

apenas sela o final de um período da história urbanística da Bahia, mas, sobretudo, lança as 

bases para novas experiências que irão se desenvolver após os anos 50”.170 (FERNANDES, 

SAMPAIO e GOMES, 1999, p. 178) Este período denotaria, contudo, um novo ciclo urbano 

para Salvador, especialmente a partir do esvaziamento do Centro da cidade. Este é o 

contexto apontado por Drummond (2009; 2012) ao citar o grande processo de arruinamento 
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 Cf. SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Movimentos urbanos no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Zahar, 1981 e SANTOS, Carlos Nelson Ferreira dos Santos; VOGEL, Arno. Quando a rua vira casa: a 
apropriação de espaços de uso coletivo em um centro de bairro. Rio de Janeiro: IBAM, 1981. 
168

 Ao narrar a história do poeta baiano Cuíca de Santo Amaro, personagem imortalizado por Jorge Amado, 
inclusive, no Guia, como veremos adiante nos itens Ruas e mistérios I: Centro da cidade e cultura popular e 
Ruas e mistérios II: noite e alteridade do Capítulo 3; o recente documentário homônimo, que explora os modos 
de vida e o cotidiano na provinciana cidade do Salvador de meados do século, aborda essas questões de modo 
bastante ilustrativo e interessante. Cf. Cuíca de Santo Amaro (Joel de Almeida e Josias Pires. Brasil, 115’, 2011). 
169

 Segundo SCHLLING (2003), a ARENA foi uma das duas “associações políticas” permitidas pelo Golpe Militar 
de 1964, através do Ato Institucional nº 2 (AI-2).  Das duas associações, a ARENA teria sido a “base de 
sustentação civil do regime militar”, portanto, o “partido” do próprio Regime Militar. 
170

 Para dados completas e específicas sobre o EPUCS, cf. a recente publicação Acervo do EPUCS: contextos, 
percursos, acesso, organizada por Ana Fernandes e publicada pela UFBA.  
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de Pelourinho sobre o qual se detinha o grupo baiano em suas narrativas urbanas já nas 

décadas de 1930-1940. Das obras importantes deste período, destacamos duas que fazem 

parte da expansão do sistema de infraestrutura urbana, dentro da preocupação em resolver 

a circulação entre os vales e as cumeadas presentes fortemente na topografia da cidade. 

Projetada pelo arquiteto Diógenes Rebouças, a Avenida Centenário, inaugurada em 

1949, durante as comemorações do aniversário de 400 anos da fundação da cidade, revela 

a concepção rodoviarista do EPUCS para as avenidas de vale, enquanto a Avenida de 

Contorno, também projetada por Rebouças, e construída em 1952, conecta a Cidade Alta e 

a Cidade Baixa, emoldurando o frontispício da cidade visto da Baía de Todos-os-Santos. 

(FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 1999, p. 353) É nesse mesmo ano que Amado retorna 

ao Brasil, fixando-se no Rio de Janeiro. Nesse contexto de grande investimento econômico 

em todo o país, Jorge Amado, comunista, “porém democrático”, como dizia; torna-se 

presidente da Associação Brasileira de Escritores e afasta-se da militância partidária. Inicia 

em seguida uma nova fase de produção literária, segundo ele mesmo conta, com a 

publicação de Gabriela, cravo e canela, em 1958, livro que lhe seria uma volta ao 

regionalismo (cacaueiro), e que rendeu vários prêmios. 

Nesse período Amado publicaria dois outros importantes livros que inaugurariam um 

momento de narração de personagens “tipicamente baianos” em sua literatura: a novela A 

morte e a morte de Quincas Berro Dágua, em 1961,171 e Os pastores da noite, em 1964, no 

mesmo ano em que João Goulart era destituído da presidência da república por um golpe e 

Humberto Castelo Branco assumia o posto, iniciando a Ditadura Militar no Brasil. É em meio 

a esses acontecimentos, e no mesmo ano da inauguração de Brasília, que o Guia tem a sua 

primeira atualização, momento em que Amado volta a morar em Salvador com a família. 

A maior parte da obra de Jorge Amado, inclusive os títulos que o consagraram como 

um dos grandes escritores brasileiros, é escrita a partir dos anos 1960, sobretudo durante o 

período da Ditadura Militar. A primeira e a segunda atualização do Guia também se dão 

nesse período de intensas repressões políticas. Em 1968, enquanto o Ato Institucional nº 5 

(AI-5) restringia as liberdades civis e a vida política, florescia na música popular brasileira, 

sobretudo através da música baiana, paradoxalmente, o tropicalismo, em ressonância direta 

do movimento Maio de 68 em Paris. O momento de instauração do AI-5 está entre dois dos 

livros mais conhecidos do escritor: Dona Flor e seus dois maridos, em 1966, e Tenda dos 

Milagres, em 1969. 

Se, por outro lado, o movimento moderno em arquitetura e urbanismo passava, no 

início dos anos 1960, por um momento de revisão de princípios, sobretudo através de 
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 Publicado pela primeira vez em 1961 no livro Os velhos marinheiros, junto com o romance A completa 
verdade sobre as discutidas aventuras do comandante Vasco Moscoso de Aragão, capitão de longo curso, 
embora tenha sido originalmente publicado em 1959 na revista Senhor. 
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críticas provenientes do próprio campo disciplinar, bem como da sociologia urbana, a 

respeito de seus diagnósticos molares de cidade; os ânimos que reverberavam do Maio de 

68 criticavam não só o modelo de cidade, mas também o modelo de sociedade existente, 

especialmente na figura de Guy Debord: 

A sociedade que modela tudo o que a cerca construiu uma técnica especial 
para agir sobre o que dá sustentação a essas tarefas: o próprio território. O 
urbanismo é a tomada de posse do ambiente natural e humano pelo 
capitalismo que, ao desenvolver sua lógica de dominação absoluta, pode e 
deve agora refazer a totalidade do espaço como seu próprio cenário. 
(DEBORD, 1997, p. 112, destaque original) 

 

Também Amado criticaria a “sociedade de consumo” em nota à atualização de 1970 

do Guia, como veremos adiante.172 Nesse momento, ACM retorna ao cenário político, agora 

como governador do Estado da Bahia por três mandados: o primeiro, em que fora eleito por 

votação indireta pela ARENA, de 1971 a 1975; o segundo, em que também fora eleito por 

votação indireta, pelo Partido da Frente Liberal (PFL) de 1979 a 1983; e o último, antes de 

seu mandato como senador, pelo PFL de 1991 a 1994. Desde o início, o governo de ACM 

no Estado foi caracterizado por extremo populismo e centralização de poder, e que tinha no 

discurso o mesmo desenvolvimentismo almejado pelo governo federal de então. 

A partir da década de 1970, o “carlismo” passa a corresponder ao período do 

“milagre econômico” do país, garantindo à Bahia um acelerado processo de industrialização. 

ACM foi responsável por uma grande reestruturação de Salvador, idealizando e efetuando o 

processo de transferência dos centros administrativo e comercial, portanto econômico da 

cidade para o setor de expansão norte; transferência que gerou de modo definitivo o 

esvaziamento do Centro Histórico da cidade. Cabe ressaltar que este seria um 

esvaziamento de atividades produtivas, ou seja, de funções, assim como de habitantes de 

maior renda, e não de habitantes de baixa renda, uma vez que, nesse momento, estes 

habitantes permanecem, tornando essa região da cidade mais habitada do que nunca. 

No bojo desses acontecimentos, ressaltamos a realização de obras de infraestrutura 

urbana de grande impacto, como a construção da Avenida Luís Viana Filho (popularmente 

conhecida por Avenida Paralela) e a construção do Centro Administrativo da Bahia (CAB), 

em 1973, a partir de que se justificou sobremaneira o Projeto de Recuperação do 

Pelourinho, em 1975.173 Em Navegação de cabotagem, Amado dedica um texto inteiro à 
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 No item a seguir, Bahia de Todos os Santos, um guia de cidade, na página 119. 
173

 No Pelourinho, observamos na fachada de um dos casarios coloniais, situado de fronte à esquina do Largo do 
Pelourinho com a Rua Alfredo de Brito, a placa fundamental do “Projeto de Recuperação do Pelourinho”: “Neste 
Largo e nessas ruas – testemunhas perenes do primeiro núcleo de expansão da cidade, de sua economia e de 
seu poder político – o Governo do Estado executou o Projeto de Recuperação do Pelourinho, para a restauração 
do conjunto arquitetônico e sua plena reintegração no quadro do desenvolvimento da Bahia.” A placa, datada 
como “Bahia, fevereiro de 1975”, traz os nomes de Antonio Carlos Magalhães como governador do Estado, 
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construção do CAB e a contribuição que deram conhecidos artistas plásticos locais, a 

pedido de ACM e por intermediação do próprio Amado, para a decoração do complexo 

administrativo. O texto, intitulado Bahia, 1973 tem como subtítulo Toninho:  

A construção do Centro Administrativo avança em ritmo veloz, alguns dos 
prédios que acolherão as secretarias do governo encontram-se em vias de 
conclusão, Jenner Augusto e eu visitamos o canteiro de obras a convite do 
governador Antonio Carlos Magalhães, ele nos explica a importância e o 
significado do Centro. A urbe vai sair dos limites históricos, vai se estender 
em direção a Itapuã, crescerá na orla marítima, a velha cidade do 
Salvador da Bahia de Todos-os-Santos, capital da colônia, modorrenta, 
se transformará na capital dinâmica de um estado industrial. O 
governador traça o futuro – pagará a pena?, me pergunto. 

Chegado às artes plásticas, [...] Toninho pretende colocar painel de artista 
baiano em cada um dos edifícios, decorar salas e gabinetes com óleos, 
aquarelas, desenhos, deseja que sua administração decorra sob o signo da 
arte, pede-nos, a Jenner e a mim, que o ajudemos no projeto. Aceitamos a 
prebenda, parece-nos válida por todos os motivos: inclusive por bem-vinda 
às finanças sempre parcas dos artistas. 

Para começo de conversa proponho a Antonio Carlos que a realização do 
grande painel destinado ao plenário da Assembleia Legislativa do estado 
seja confiada a Carlos Bastos [...]. (AMADO, 2012b, p. 346-347, grifo nosso) 

 

Amigo de Amado na Academia de Letras da Bahia,174 o “cacique” Antonio Carlos, 

como chamado no texto, tem o nome endossado pelo escritor relativamente às 

modernizações por que passara a Bahia desde o início de seu governo, na década de 1970: 

Ora, a verdade manda dizer e reconhecer: quem mudou a Bahia foi Antonio 
Carlos Magalhães. Primeiro a urbe, quando prefeito. Acanhado burgo de 
província, em suas mãos de administrador virou a metrópole que aí está. 
Rasgou avenidas, assentou bairros, construiu esgotos, não existiam, obra 
impopular, não traz votos, realizou reformas, retirou a cidade do marasmo e 
a fez de novo e outra. Se melhor para viver, não sei, pois sou de natural 
refratário aos grandes centros, prezo as cidades pequenas [...]. 

Governador (por três vezes) mudou o estado: de agrícola e retrógrado 
transformou-o em industrial e progressista, é preciso ser cego para não ver. 
Quem mudou a Bahia foi Antonio Carlos Magalhães, todos sabem 
inclusive os que o negam, combatem, querem acabar com ele: ferocidade e 
ódio. No político discutido, Toninho é a própria polêmica, estimo sobretudo 
duas coisas: o sentimento da Bahia que ele traz nas veias, entranhado sob 
a pele e o amor à cultura que, já o disse, herdou do pai, Magalhães Neto 
[...]. (AMADO, 2012b, p. 349, grifo nosso) 

 

                                                                                                                                                                                     
Mário de Mello Kertesz como secretário do Planejamento, Ciência e Tecnologia e Vivaldo da Costa Lima como 
diretor da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia.   
174

 Em Navegação de cabotagem, em texto sobre o lançamento do livro As sete portas da Bahia, de Carybé, 
Amado escreve: “Não só o conheço, gosto dele, gosto das pessoas tanto pelas qualidades quanto pelos defeitos. 
No caso de Toninho, ele é a Bahia, cara e entranhas, ou seja, o sim e o não. No político e administrador duas 
coisas sobretudo me seduzem: a sua qualidade intrínseca de baiano, Toninho é baiano antes de tudo, e seu 
permanente interesse pela cultura, comprovado, verdadeiro. Referi duas qualidades, tem muitas outras, os 
defeitos não preciso dizer, a parte da mídia que não gosta dele, porcentagem considerável, os estampa a cada 
dia nas páginas dos jornais: ‘malvadeza’, ‘reacionarismo’, ‘sócio da TV Globo’ e outros et ceteras, na catilinária 
existe pouca verdade e muita baixaria.” (AMADO, 2012b, p. 448) 
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Destacar-se-ia aí o princípio de uma relação bastante forte entre a política e a obra 

de Jorge Amado? Pois cada vez mais, a posição artística e intelectual de Amado é 

justificada no próprio governo carlista, não somente no meio literário, é claro, mas em todo o 

país, através da mídia de massa. Coincidência ou não, é justamente nessa mesma época, 

que ocorre o boom na visibilidade da obra de Jorge Amado. Teria o lançamento do filme 

Dona Flor e seus dois maridos se dado ao acaso, quase uma década após da publicação do 

livro que o originara, no ano de 1975? Estaria o marketing do filme na intenção da promoção 

turística da Bahia, por usa vez, patrocinada pelo governo ACM? Teriam as atualizações do 

Guia e a ampla reprodução da literatura de Jorge Amado – que não somente atravessaram 

toda a década de 1970, mas que ocorreram, com grande ênfase, a partir dela – relação 

direta com essa aproximação entre o escritor e ACM? 

Aliando urbanismo e estética, a administração de Salvador azeitava o 
caráter inovador da gestão, promovendo a nova figuração da cidade com 
seus aspectos provincianos recriados pelo modernismo estético. Sintoniza-
se com o projeto turístico nacional, em pleno fomento no ano de 1975, 
afirmado na realização do congresso mundial da American Society of Travel 
Agents – ASTA no Rio de Janeiro e o esforço das autoridades 
governamentais brasileiras para que o país ingressasse na rota turística 
internacional. (DRUMMOND, 2009, p. 147) 

 

Na segunda metade da década de 1970, no governo de ACM, é criada a Empresa de 

Turismo da Bahia S/A (Emtursa), atual Bahiatursa, empresa de economia mista atualmente 

vinculada à Secretaria do Turismo175 que, desde sua fundação, tem como premissa de a 

promoção do turismo no Estado da Bahia. 

O Estado estabeleceu o turismo como uma de suas prioridades e iniciou, 
em 1971, o primeiro grande momento do setor. Nessa época 
foram definidas as grandes políticas, estratégias e programas que passaram 
a orientar o turismo na Bahia, sendo o Plano de Turismo do Recôncavo. A 
primeira estratégia de desenvolvimento do turismo. 

Dentro de uma visão economicista, foi estabelecido objetivo geral como 
referência para decisões e projetos: preservação e valorização do 
patrimônio histórico, artístico, cultural e natural da Bahia, como elementos 
essenciais na qualificação do produto turístico do Estado. 

Houve uma preocupação para o desenvolvimento do setor de serviços e 
equipamentos turísticos, com treinamento e formação de recursos humanos, 
de modo a preparar a Bahia para receber o fluxo de turistas que seria 
gerado a partir de uma ação promocional em escala nacional e 
internacional. [...] 

Deve-se destacar que a partir de 1977 a Bahiatursa passou a contar com 
importante parceiro nos investimentos no Centro de Convenções e na 
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 Criada no âmbito da extinta Secretaria dos Assuntos Municipais e Serviços Urbanos, a Bahiatursa passou a 
integrar a Secretaria da Indústria e Comércio, denominada Indústria Comércio e Turismo a partir de 1983, e em 
1995 passou a ser alocada na Secretaria da Cultura e Turismo. Desde 2007, a Bahiatursa está alocada na 
Secretaria do Turismo (SETUR), criada pelo governador Jaques Wagner como “estrutura administrativa 
autônoma” cuja responsabilidade é “planejar, coordenar e executar políticas de promoção e fomento ao turismo”. 
(BAHIA; SETUR, 2013 [b])  



 

111 

Hotelaria: a Embratur – Empresa Brasileira de Turismo. (BAHIA; 
BAHIATURSA, 2013) 

 

Antonio Carlos Magalhães passa, portanto, a governar a Bahia em plena Ditadura 

Militar, período que duraria vinte e um anos, até 1985, quando Tancredo Neves é eleito 

presidente do Brasil por votação indireta. Se no início da década de 1970 ACM tinha como 

campanha de governo toda a mudança do eixo econômico da cidade, através da abertura 

de vales e de viadutos; na virada da década de 1980, seu governo é pautado pela exaltação 

do Centro Histórico. Seu foco administrativo e político passa a ser pautado através do foco 

cultural. Mais do que uma cidade moderna, a cidade deveria resgatar-se provinciana, negra, 

mestiça. É nesse período de início de redemocratização do país que Amado fez a última 

atualização no texto do Guia, no mesmo momento em que surgia no pós-modernismo um 

modelo de cidade pautado na pasteurização de um urbanismo cenográfico: o “novo 

urbanismo”.176 No Brasil, essa produção de cidade não seria diferente: aliando o turismo à 

vontade de patrimonialização das cidades, sobretudo as mais antigas, como Ouro Preto e 

Salvador, muitas das cidades são novamente focos de especulação, ou seja, sofrem 

novamente “reformas urbanas”, tal como na virada do século XIX, porém, agora com outras 

nomenclaturas. É o início de um período caracterizado até hoje por propostas urbanas com 

base nos “res”:177 requalificação urbana, revitalização urbana, reurbanização etc., e até 

mesmo ressignificação urbana. Esses processos estão diretamente ligados à especulação 

do solo urbano, às vezes em menor ou maior grau, às vezes de maneira mais ou menos 

explícita, e especialmente quando o processo a ser instalado se chama “revalorização 

urbana”; processos, em sua grande maioria, que vão, pouco a pouco, dando lugar aos 

processos de espetacularização que envolvem, de modo cada vez mais feroz, as cidades 

contemporâneas – e que têm, no Brasil, o Pelourinho como foco particular na cidade de 

Salvador. 

1985-2014 – ESPETACULARIZAÇÃO URBANA E REDEMOCRATIZAÇÃO 

A década de 1980 marca de modo definitivo a redemocratização do Brasil. Inicia-se 

aí um “novo desenvolvimentismo”, com a ocupação de regiões anteriormente “esquecidas” 

para a instalação de hidrelétricas, indústrias de grande porte, etc. Ao mesmo tempo, inicia-

se o discurso de patrimonialização de edificações e de sítios históricos em todo o país, 
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 O new urbanism é uma filosofia projetual de urbanismo difundida na virada da década de 1990 e tem na nova 
cidade estadunidense Seaside, o expoente máximo desse “sonho americano”. Cf. O show de Truman (Peter 
Weir, EUA, 103’, 1998), filme estrelado por Jim Carrey e gravado na própria Seaside que trata da ascensão dos 
realities shows na mídia televisiva. 
177

 Processos urbanos que seriam uma versão contemporânea dos modelos de embelezamento da 
modernização das cidades novecentistas, cfe. nota 104, na página 70. 
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como é o caso de Ouro Preto e de Salvador. Para muitas cidades, este seria o início de um 

processo de retorno ao Centro Histórico das cidades como lugar de interesses privados; 

processo que teria no tombamento de determinadas áreas, principalmente a partir da 

década de 1990, o auge da produção espetacular com a reforma de antigos casarios e de 

monumentos históricos em várias cidades brasileiras. Diferente da virada do século, essa 

“espetacularização urbana contemporânea” tem denotado desde o início processos de 

gentrificação urbana, que implicam na desapropriação de imóveis, seguida da expulsão da 

população local, visando à instalação de setores comerciais e institucionais com fins 

eminentemente turísticos. Este processo espetacular segue até os dias de hoje com o 

mesmo discurso que encapsula muitas vezes a “identidade urbana” local em prol de 

interesses do setor privado (vide os preparativos para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 

e para os Jogos da XXXI Olimpíada – ou “Rio 2016”). 

A especulação pela “vocação turística” do Centro da cidade iniciou em 1984, quando 

a área foi tombada como patrimônio nacional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) e reconhecida, no ano seguinte, como Patrimônio Cultural da 

Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO).178 Dois anos depois, em 1987, a inauguração da Fundação Casa de Jorge 

Amado (FCJA) – “casa do sincretismo e da miscigenação” (AMADO, 2012b, p. 271) – no 

Pelourinho, instituída pelo então presidente da República José Sarney no ano anterior,179 

marcaria o início de uma grande reforma do local. Desde a virada da década de 1980, 

atravessando de maneira decisiva esta década que se iniciava, tem-se, portanto, o início da 

(super)valorização dos habitantes do Centro Histórico. 

Essa discussão teria fomentado duas outras semanas de urbanismo em Salvador, 

realizadas pelo então Mestrado em Arquitetura e Urbanismo da UFBA: a primeira, em 1985, 

que teve o apoio da câmara de vereadores e objetivou “produzir um registro das 

‘concepções e dos problemas urbanos atuais’, em uma visão mais crítica e menos idealista 

do contexto urbano de Salvador”, no intuito de “avaliar em suas grandes linhas os 

pressupostos históricos e os resultados do processo de urbanização de Salvador nos 
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 “O conjunto arquitetônico, paisagístico e urbanístico do Centro Histórico de Salvador foi inscrito no Livro de 
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico em 1984. Em 5 de dezembro do ano seguinte, sua inscrição na 
Lista do Patrimônio Mundial foi ratificada pela UNESCO.” (BRASIL; IPHAN, 2013) 
179

 Em Navegação de cabotagem, Amado dedica um texto à Fundação e à poetiza Myriam Fraga, presidente e 
diretora executiva da Fundação que desde a inauguração a coordena; e escreve a respeito do seu discurso de 
agradecimento à instituição da Fundação, em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília: “Ao agradecer eu 
disse esperar que a Casa não se transformasse num museu, fosse realmente centro de cultura para o estudo da 
literatura baiana e do romance brasileiro, trabalhasse em conjunto com os outros organismos culturais. 
Acrescentei que sendo na Casa apenas personagem, não me envolveria em sua administração nem no 
planejamento das tarefas. Por fim, referindo-me à doação por James Amado de escultura de Tatti Moreno, 
coloquei a Fundação sob a proteção, os cuidados de Exu, entregue ao seu desvelo.” (AMADO, 2012b, p. 270-
271) No mesmo texto, Amado agradece a várias pessoas que teriam concorrido “para a existência da Casa”, 
dentre eles, o próprio Sarney, Antonio Carlos Magalhães e Zélia Gattai, esposa do escritor. 
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últimos 50 anos”; a segunda, em 1988, em promoção conjunta do Instituo de Arquitetos do 

Brasil – Seção Bahia (IAB-BA), buscou “não mais o universo restrito de Salvador, mas uma 

ampliação temática [...] aprofundando a essência do conceito CIDADE enquanto artefato 

social, econômico e politico, para só então se compreender o seu resultado físico e 

urbanístico”. (SAMPAIO, 1990, p. 9-10, destaque original) 

Nesse período de interesses pela realização de tombamentos, a Prefeitura Municipal 

de Salvador estava à frente de iniciativas de certo “marketing promocional com sentido 

preservacionista” (PIGNATON, 2011, p. 39, destaque original), e em seu discurso era 

explícito o desejo de reafirmar “a cultura da Bahia”, sobretudo a cultura de origem africana e 

mestiça. Em meio a essa atuação, a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi, agraciado ícone 

da arquitetura moderna brasileira que havia realizado a reforma do Solar do Unhão (Museu 

de Arte Popular, atual Museu de Arte Moderna da Bahia – MAM) em 1959, foi convidada 

para desenvolver propostas urbanísticas para a cidade, dentro da área que engloba o 

Centro Histórico. Pouco do que propôs foi efetivamente realizado, porém, chamamos a 

atenção para o projeto do Restaurante do Coaty no projeto piloto da Ladeira da Misericórdia 

(1987), para o Teatro Gregório de Matos no Projeto Barroquinha (1986) e para a instalação 

da Casa do Benin (1987), junto ao Largo do Pelourinho. (FERRAZ, 2008) A atuação de Lina, 

que era amiga do casal Jorge e Zélia Amado, no processo de recuperação do Pelourinho foi 

interrompida por desentendimentos com o Governo do Estado.  

Logo na sequência, o Governo iniciou ao Programa de Recuperação do Centro 

Histórico de Salvador, em 1992, possibilitado pelo Termo de referência: plano de ação 

integrada do Centro Histórico de Salvador, criado em 1991, e que lhe serviu de principal 

diretriz de intervenção. Este Plano, operado por meio do Instituto do Patrimônio Artístico e 

Cultural da Bahia (IPAC) e da Companhia de Desenvolvimento da Região Metropolitano de 

Salvador, previu uma intervenção em sete etapas, que abrangeriam 12 hectares 

compreendidos entre o Terreiro de Jesus e o Largo do Pelourinho, e justificou-se pela 

importância histórico-cultural do Centro e a reversão de seu “quadro de esvaziamento 

econômico”. (BAHIA; IPAC, 1991) Seus principais objetivos eram: 

Dotar o centro histórico de Salvador, através da ativação de seu ciclo 
econômico, de condições efetivas para a manutenção dos seus bens e 
valores culturais de forma contínua e eficaz; promover a 
recuperação/restauração física da área, redefinindo seu papel em relação à 
cidade; criar condições de desenvolvimento do potencial produtivo e da 
organização social do centro histórico de Salvador; introduzir a ação 
cooperada entre os setores público e privado, organismos internacionais e 
comunidade como um mecanismo capacitado a propiciar a implementação 
do plano.” (BAHIA; IPAC, 1991) 
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Pouco antes da morte de Jorge Amado, em 2001, é terminada a fase principal de 

restauração do Pelourinho,180 cujas praças e largos recebem nomes de personagens dos 

romances do escritor. (GOLDSTEIN; SOUZA, 2012, p. 369-370) Justificados pela criação do 

Ministério das Cidades no mesmo ano e pela publicação do Estatuto da Cidade, em 2003, 

os objetivos do Plano e suas intervenções efetivas tornaram-se mais complexas, atualizando 

os processos de espetacularização do Pelourinho por meio da criação do Plano de 

Reabilitação do Centro Antigo em 2007. Operado pelo Escritório de Referência do Centro 

Antigo de Salvador, que fora, por sua vez, criado pelo Governo do Estado no mesmo ano de 

2007; trata-se de um plano que “tem a Cultura como base” e que almeja “ressignificar” 

aquilo que o próprio Escritório denominou “Centro Antigo de Salvador”: “Em sua alma está a 

preocupação com a qualidade de vida das pessoas – as que frequentam, as que trabalham, 

as que visitam e, principalmente, as que moram no Centro Antigo de Salvador.” (BAHIA; 

UNESCO, 2010) 

Como resultado de um acordo firmado entre as três esferas de governo 
(União, Estado e Município), e de um convênio com a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), foi 
proposta a elaboração de um Plano de Reabilitação para o Centro Antigo de 
Salvador com o objetivo de 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. 

O 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 frequenta o Centro Antigo da cidade. 
(BAHIA; PELOURINHO CULTURAL, 2013) 

 

 Gradativamente, e com grande complexidade no tangente aos maiores interessados 

por todo esse processo, foram dadas, assim, todas as bases para o atual cenário 

espetacular em se encontra a cidade de Salvador, especialmente através do discurso de 

“baianidade” e de uma cultura eminentemente mestiça que se pretende resguardar, 

ressignificando o espaço urbano através de processos modernizadores que tanto 

propiciaram quanto promoveram segregação urbana e social. 
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 Em 29 de março de 1999 foi inaugurada, nas imediações da Praça da Sé, no Pelourinho, uma obra de 
intervenção urbana que simboliza a existência/derrubada da Igreja que originou o nome da referida praça, no 
exato local de sua construção/destruição (cfe. visto na página 101 deste item). Foram deixadas expostas as 
fundações da Igreja e criado uma praça-belvedere com vista para a Baía de Todos-os-Santos. A escultura Cruz 
caída, obra do artista plástico baiano Mário Cravo Jr., ao trazer simbolicamente a memória da Sé, faz uma crítica 
à sua demolição. Na pedra fundamental dessa nova praça, podemos ler: “Neste solo sagrado, da velha Sé da 
Bahia, surge esta praça, que resgata a sua memória e se insere no contexto de recuperação e revitalização do 
Centro Histórico de Salvador, pelas comemorações dos seus 450 anos.” A leitura curiosa do texto que tem, 
respectivamente, as assinaturas de Antonio Carlos Magalhães como presidente do Congresso Nacional, César 
Borges como governador do Estado da Bahia e Antonio Imbassahy como prefeito da Cidade do Salvador nos 
indica a simultaneidade de palavras que denotam processos urbanos muito semelhantes como “recuperação” e 
“revitalização” do Centro Histórico de Salvador, cfe. nota 104, na página 70. Em percurso recente ao Pelourinho, 
podemos ver novas palavras que denotam mais do mesmo, como placas de obras públicas sinalizando “Governo 
da Bahia trabalhando – Requalificação do Centro Histórico”. 
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O ano de 2007 é outra data importante, pois do início do mandato de Jaques Wagner 

como governador do Estado da Bahia pelo Partido dos Trabalhadores (PT), responsável 

pela criação da Setur, Secretaria que, como vimos,181 abriga o principal órgão de promoção 

do turismo no Estado atualmente, a Bahiatursa. A partir de 2013, a empresa, de caráter 

público-privado, passou a adotar como identidade organizacional o marketing turístico como 

estratégia e política de atuação, “que se traduz na promoção, política de relacionamento e 

orientação para formatação e qualidade do produto”. (BAHIA; BAHIATURSA, 2013) 

Ampliação permanente do fluxo turístico para o Estado da Bahia, através da 
promoção, do marketing e do apoio à comercialização dos produtos, 
serviços e destinos turísticos baianos, sempre com debate com o setor 
privado, que a partir de 2007, passou a ter participação efetiva nas políticas 
públicas do turismo da Bahia. (BAHIA; BAHIATURSA, 2013) 

 

De certo modo, o duradouro mandato de ACM na Prefeitura de Salvador, no Governo 

do Estado da Bahia e no Senado Federal – que lhe garantiu a afamada “era dos coronéis” 

no Governo da Bahia, de 1970 até 2007, ano de sua morte; teve um período de recesso, 

pelo menos de maneira direta, com a posse de Jaques Wagner como governador pelo PT. 

Porém, no início de 2013, o único herdeiro político da família Magalhães, Antonio Carlos 

Magalhães Neto (ACM Neto), assumiu a Prefeitura de Salvador pelo partido Democratas 

(DEM), e é justamente por este motivo que consideramos como fim do último período do 

urbanismo no Brasil, relativamente aos períodos políticos que se constituíram no país e a 

sua relação com a literatura de Jorge Amado; de modo prospectivo, o ano de 2014. Além de 

ser o governante da cidade até 2016, é durante o mandato de ACM Neto que Salvador é 

uma das cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, ou seja, é também em seu 

mandato que perduram os processos de espetacularização e gentrificação contemporâneos 

da cidade. 
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 Cfe. nota 175, na página 110. 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS, UM GUIA DE CIDADE 

No enunciado anterior apresentamos o contexto em que se insere a produção 

literária de Jorge Amado; contexto este que consagrou seu nome na história recente da 

literatura brasileira, especialmente através da grande e intensa reprodução de sua obra pelo 

cinema e pela televisão nas últimas décadas. A partir de agora, trataremos especificamente 

de Bahia de Todos os Santos, autoproclamado um guia de cidade desde sua publicação 

original em 1945.182 

Inicialmente, Guia chama a atenção, no mínimo, por dois motivos: pelo título 

auspicioso e pelo subtítulo não menos peculiar. Em uma leitura despretensiosa, se poderia 

pensar que “Bahia de Todos os Santos” denota a porção de mar em torno do Recôncavo, 

onde se localiza precisamente a quase homônima Baía de Todos-os-Santos. Porém, de 

uma maneira ampliada, o título do livro refere-se à “cidade da Bahia” como um lugar próprio 

de coexistências: o lugar de todos os santos, por assim dizer, onde habita a “mistura” que 

lhe seria característica, a começar pelos orixás do candomblé, divindades de origem 

africana que se confundem através dos séculos com nomes de santos católicos no 

sincretismo religioso. É dessa coimplicação entre a “cidade da Bahia” e a religiosidade do 

povo baiano que se configura a mítica sugerida pelo subtítulo do livro, pois pelas ruas da 

cidade da Bahia coexistiriam tantos “mistérios” quantos a quantidade de santos e orixás. 

Como vimos,183 assim como o título do Guia passara por uma quase imperceptível 

atualização ortográfica desde que foi publicado pela primeira vez – de Bahia de Todos os 

Santos para Bahia de Todos-os-Santos –,184 também seu subtítulo passara por atualizações 

através das sucessivas edições do livro. Nesse caso, porém, não se trata de uma mera 
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 Em nosso trabalho, a edição de Bahia de Todos os Santos originalmente publicada a que tivemos como fonte 
de consulta, do Acervo da Fundação Cassa de Jorge Amado, refere-se possivelmente uma edição especial, pois 
apresenta capa rígida sem ilustração. Esta edição difere de outra edição também originalmente publicada do 
mesmo livro, do Acervo da Universidade Federal da Bahia, e que apresenta capa ilustrada tal como se pode ver 
na relação de obras do escritor presente no website da FCJA e na Figura 21 deste trabalho, na página 126. Em 
uma das primeiras páginas de ambas as edições consultadas, lê-se: “Dêste volume, o décimo das Obras de 
Jorge Amado, fizeram-se aparte cento e cinco exemplares de luxo, em papel Westerledger, sendo: n.º de 1 a 5 – 
exemplares no formato 20 x 27, numerados e rubricados pelo autor, pelo ilustrador e pelo editor, acompanhados 
de um dos desenhos originais de Manuel Martins, exemplares fora do comércio; n.º de 6 a 45 – exemplares no 
formato 20x 27, numerados e rubricados pelo autor, pelo ilustrador e pelo editor, acompanhados de uma das 
gravuras originais de Manuel Martins, destinados a um grupo de bibliófilos; n.º de 46 a 105 – exemplares no 
formato 14 x 22, rubricados pelo autor, sendo dez dêstes exemplares fora de comércio. A edição comum é 
constituida [sic] de tres [sic] mil exemplares em papel “bouffant” de primeira.” (AMADO, 1945) 
183

 Cfe. visto na Introdução, na página 32. 
184

 Acreditamos que esta alteração se tenha dado em função dos novos acordos ortográficos luso-brasileiros, 
mas, se repararmos, ambas as opções significariam coisas distintas: a primeira delas, “Bahia de Todos os 
Santos”, seria propriamente o lugar de todos os santos e orixás; mas que também seria a cidade “de todos os 
mistérios” (AMADO, 1945, p. 135) e/ou de “quase todos os pecados” (FREYRE, 1957, p. 365); ou ainda, que 
também seria a “Bahia de Todos os Santos... e Silvas”. (GONÇALVES, 2004, p. 14) Ou seja, o lugar de todos os 
brasileiros, a Bahia de todas as Bahias. A segunda, “Bahia de Todos-os-Santos”, ao contrário, tratar-se-ia de 
uma só coisa, de um só lugar, pois encerraria, em um nome composto, apenas uma Bahia. 
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correção gramatical, mas de uma relevante alteração do conteúdo enunciado: do original 

Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador, o referido subtítulo foi simplificado, em 

1977, para Guia de ruas e mistérios.185 Como não pudesse ser diferente, essa alteração é 

parte de um contexto ampliado – histórico, urbano, político – que tanto a enuncia como a 

justifica. Fato que endossara o próprio Amado quando escrevera na primeira orelha da 34ª 

edição (1986), sob a forma de nota, que as atualizações por que passara o Guia seriam 

“versões necessárias” devido ao crescimento da cidade ao longo das últimas décadas.186 

Entretanto, não teria o escritor, além de ter considerado esse crescimento da 

provinciana cidade do Salvador à metrópole Salvador, optado pela supressão de “cidade do 

Salvador” do título do livro em favor de uma mascarada publicidade que trouxesse o seu 

“leitor-viajante-turista” para Salvador; para essa “Bahia de mistérios”? Ou tratar-se-ia 

simplesmente da eliminação de uma eventual redundância nominal do conjunto título-

subtítulo? Seja qual for a razão, não se pode desconsiderar o fato de a narrativa ser 

anunciada explicitamente como um guia de cidade. Um guia de viagens ou uma “narrativa 

descritiva”,187 que sugere determinada experiência ou modo de percorrer a agora Salvador 

através da então cidade do Salvador. Trata-se de um guia do que, de quem e como visitar 

nessa cidade da Bahia, objetivo anunciado também em resenhas e resumos do livro 

encontrados na Internet, bem como em artigos e até mesmo no corpo da edição mais 

recente (2012) do próprio Guia.188 

Não obstante, para conhecer de fato o conteúdo do Guia não seria suficiente apenas 

a leitura de uma de suas várias “versões”, mas a leitura do conjunto que compreende todas 

as atualizações que configuram este livro de conteúdo ímpar, múltiplo e diverso. Sendo um 
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 Tanto na capa como na folha de rosto da edição mais recente (2012) de Bahia de Todos os Santos, lê-se o 
seguinte subtítulo: Guia de ruas e mistérios. Porém, a ficha catalográfica dessa mesma edição traz no subtítulo o 
nome da contemporânea Salvador: Guia de ruas e mistérios de Salvador. A nosso ver, essa que parece ser uma 
decisão editorial ressignifica tanto a temática do livro (ao explicar de que cidade exatamente se trata a narrativa) 
quanto o próprio nome da cidade, atualizando a “cidade do Salvador” para “Salvador”. Em nossa pesquisa 
trabalho consideramos, contudo, o subtítulo da referida edição aquele deixado pelo próprio Jorge Amado quando 
da última atualizado do livro: Guia de ruas e mistérios, bem como consideramos o título do livro tal qual Amado o 
pensara e deixara em vida: Bahia de Todos os Santos, sem a correção ortográfica feita para a mais recente 

edição, de 2012. 
186

 Cfe. visto no início deste capítulo, na página 95. 
187

 Desde que Bahia de Todos os Santos passou a ter ficha catalográfica incorporada às suas edições, nos anos 
1970, pode-se encontrar uma primeira classificação da narrativa através de dados que se repetem nas 
sucessivas atualizações, mas que trazem, invariavelmente, a seguinte informação: “1. Cidade do Salvador: 
Descrição 2. Salvador: Cidade: Descrição”; ou então: “1. Bahia – Descrição e viagens. 2. Bahia – Descrição e 
viagens – Guias. 3. Bahia – Vida social e costumes”. Do mesmo modo, as relações de obras de Amado que 
constam de alguns de seus livros e as próprias catalogações da FCJA também distinguem a classificação 
literária de Bahia de Todos os Santos como “guia”, e não como “romance” ou “crônica”, por exemplo. 
188

 Citamos, a título de exemplo, um breve resumo extraído integralmente da referida edição: “Verdadeiro guia 
literário de Salvador, o livro contém aspectos históricos e antológicos a cada página. O narrador descreve festas 
populares como a Lavagem do Bonfim; explica os rituais e o calendário do candomblé; menciona artistas 
eruditos e populares como Castro Alves, Emanoel Araújo, mestre Didi, Glauber Rocha e mestre Pastinha; conta 
a história de bairros e edifícios antigos, entre os quais a Santa Casa de Misericórdia e o Liceu de Artes e 
Ofícios.” (GOLDSTEIN; SOUZA, 2012, p. 365, destaque original) 
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livro constantemente atualizado, em nossa pesquisa foi necessário identificar, em um 

primeiro momento, a que edições se referiam exatamente tais atualizações para, no 

momento seguinte, conhecer e analisar a(s) cidade(s) aí narrada(s). Partimos da premissa 

de que o Guia havia passado por pelo menos quatro atualizações de conteúdo, ao 

considerarmos informações publicadas tanto em notas escritas pelo próprio o próprio Jorge 

Amado às edições correspondentes, quanto no posfácio que consta da mais recente edição 

do Guia, de autoria da filha do escritor, Paloma Jorge Amado. 

Nesse último texto pode-se ler um pouco da “atmosfera” de uma cidade que passara 

por “profundas mudanças”, mas também se pode conferir uma sistematização possível das 

atualizações por que teria passado o Guia: 

A primeira atualização foi feita em 1960, quando [Jorge Amado] decidiu 
mudar com a família para a Bahia e passou a viajar com mais frequência à 
procura de casa para morar. Era o reencontro com os velhos amigos e com 
uma Salvador que pouco se modificara, guardando seu ar provinciano. [...] 

A segunda ampliação se deu seis anos depois. Neste período inicial da 
volta de Jorge Amado aconteceu uma verdadeira agitação cultural, 
mobilizando os mais diversos setores da vida da cidade. Ela fervilhava, 
nomes novos apareciam nas artes plásticas, no teatro, na música, no 
cinema. [...] 

A terceira atualização, feita no início dos anos 70, foi a mais importante. 
[...] Não tratou apenas do universo da arte, em franca expansão na cidade; 
falou também de amizade e de política. Estávamos em plena ditadura 
militar, governo Garrastazu Médici, e escreveu capítulo sobre Carlos 
Marighella [...]. 

Somente em 1986 se dispôs a mais uma revisão, a última, da qual resultou 
o livro Bahia de Todos-os-Santos que se lhes apresenta agora, tal qual ele o 
deixou. (AMADO [Paloma Jorge], 2012, p. 361-363, destaque original, grifos 
nossos) 

 

A informação de que o Guia teria passado por quatro atualizações coincide com os 

textos das notas às atualizações da narrativa, que transcrevemos abaixo. Observemos as 

transcrições da Nota à 8.ª edição, escrita no Rio de Janeiro e datada de setembro de 1960, 

e da Nota à 12.ª edição, escrita em Salvador e datada de julho de 1966, respectivamente: 

NOTA À 8.ª EDIÇÃO 

Escrito em setembro de 1944 e publicado nos começos de 1945, êste “guia 
das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador” já se encontrava 
desatualizado na parte referente a uma série de informações. Alguns 
capítulos não mais correspondiam à realidade atual, sobretudo se utilizado 
como guia prático por um visitante da cidade. Procurei, para esta oitava 
edição, atualizá-lo no que se refere ao material informativo. Buli em alguns 
capítulos, escrevi outros. No entanto, desejei conservar sem maiores 
alterações tôda a parte de interpretação da cidade. Não mudou a Bahia no 
fundamental, em sua beleza e em seus problemas. Não quis também tirar 
as múltiplas referências à segunda guerra mundial, época em que foi escrito 
o livro. Não só porque para fazê-lo eu teria de reescrevê-lo por completo, 
como para deixar-lhe êsse sabor de um documento sôbre a vida de uma 
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cidade brasileira durante a guerra contra o nazismo. (AMADO, 1961, p. 17, 
destaque original, grifos nossos) 

 

NOTA À 12.ª EDIÇÃO 

Escrito em fins de 1944 e publicado nos começos de 1945, êste “guia das 
ruas e dos mistérios da cidade do Salvador” foi atualizado quando de sua 
oitava edição, em 1960. Volta a ser revisto em 1966 para a décima segunda 
tiragem. 

Conservou-se no entanto sem maiores alterações tôda a parte de 
interpretação da cidade e de seu povo, pois não mudou a Bahia no 
fundamental, em sua beleza antiga e em seus problemas. Não quis também 
o autor retirar do texto as referências à segunda guerra mundial, época em 
que o livro foi concebido e escrito. Não só porque seria necessário 
reescrevê-lo por completo, como para que permanecesse em suas páginas 
êsse sabor de documento de uma época: uma cidade brasileira durante a 
guerra contra o nazi-fascismo. (AMADO, 1967, p. 15, destaque original, 
grifos nossos) 

 

De acordo com Amado, essas duas primeiras atualizações do Guia teriam alterado 

muito pouco a cidade da Bahia narrada, sobretudo, por terem sido mantidas as referências 

de um momento da história que, se não motivara originalmente a escrita da narrativa, nela 

se encontrava impregnado. A partir dos anos 1970, a provinciana cidade do Salvador teria 

se transformado de modo mais acelerado do que nos anos precedentes, e faz-se, portanto, 

uma nova atualização do Guia que denuncia a “sociedade de consumo” como um “problema 

secular”,189 como se pode conferir na Nota à 19.ª edição brasileira, escrita em Salvador e 

datada de maio de 1970. 

NOTA À 19.ª EDIÇÃO BRASILEIRA 

[...] volta a ser atualizado em 1970: a cidade cresce e se transforma, 
surgem novas avenidas, cinemas, teatros, hotéis; o guia precisa informar 
com atualidade e correção. 

Conservou-se no entanto sem maiores alterações tôda a parte de 
interpretação da vida da cidade e de seu povo, pois não mudou a Bahia no 
fundamental, em sua beleza e nos problemas seculares aos quais somam-
se agora os inerentes à sociedade de consumo; apenas novos capítulos 
foram escritos e acrescentados aos anteriores. (AMADO, 1971, p. 11, grifos 
nossos) 

 

Em nota posterior, além de reafirmar que Bahia de Todos os Santos havia passado 

por outras atualizações, o escritor menciona também a atualização de outros elementos que 

compõem a narrativa: as ilustrações que têm acompanhado o Guia desde sua publicação 

original. A referida nota é finalizada por “Bahia, março de 1986”: 

 

 

                                                           
189

 Cfe. visto no item anterior, Quatro períodos, na página 108. 
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NOTA À 40ª EDIÇÃO 

[...] No espaço de tempo decorrido desde aquela primeira edição ilustrada 
com magníficas gravuras de Manuel Martins, este guia teve algumas 
versões, necessárias devido ao crescimento e às modificações ocorridas na 
cidade, mantendo-se, no entanto, a estrutura fundamental e o espírito do 
livro. A partir de 1976, as edições foram iluminadas pelos desenhos de 
Carlos Bastos, belos como a cidade. Aos poucos este guia foi se 
convertendo numa espécie de enciclopédia da vida baiana – paisagens, 
histórias, velhas ruas, novas avenidas, costumes, festas, a permanente 
miséria e a imbatível alegria, igrejas e candomblés, santos, orixás e 
personagens os mais variados, que juntos dão a imagem real e mágica 
desta terra e do povo que a habita, da mistura de sangue, de raças, de 
culturas que faz nossa originalidade mestiça. [...] (AMADO, 2012a, p. 7-8, 
grifos nossos) 

 

As quatro atualizações transcritas acima são também consideradas pela FCJA, que 

as apresenta de modo bastante similar em seu website, embora haja diferença de 

informação relativamente àquela que teria sido a última edição do Guia: 

Escrito no ano de 1944, sua 1ª edição é da Livraria Martins Editora, São 
Paulo, setembro de 1945, com capa de Clóvis Graciano e ilustrações de 
Manuel Martins. O texto foi revisto para a 8ª edição, 1960, e novamente 
atualizado para a 12ª edição, 1966, integrando a coleção “Obras Ilustradas 
de Jorge Amado”, como oitavo tomo, volume X. A 19ª edição, maio de 1970, 
da mesma coleção e pela mesma editora, revista e atualizada pelo autor, 
tem capa de Carybé, ilustrações de Manuel Martins e retrato do autor por 
Carlos Scliar, 263 páginas. A 40ª edição, 13ª pela Record, de setembro de 
1996, a mais recente, foi atualizada pelo autor e ilustrada por Carlos Bastos. 
(FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO, 2013) 

 

Ponderando o que nos havia sido apresentado até então, e cotejando eventuais 

disparidades entre as informações coletadas, se fôssemos considerar apenas essas peças 

dadas do quebra-cabeça teríamos a primeira atualização do Guia em 1960, quando da 8ª 

edição; a segunda em 1966, quando da 12ª edição; a terceira em 1970, quando da 19ª 

edição; e a última em 1986, em alguma edição que, ao que tudo indicava, não seria a 40ª, 

mas alguma edição um pouco anterior a ela – ainda que soubéssemos da existência de uma 

40ª edição, datada de 1996. 

Por esses e outros motivos, sentíamos, no decorrer da pesquisa, faltar informações 

um pouco mais precisas, exatamente porque se tornava clara uma lacuna em algum lugar 

dessa sequência de atualizações, mais precisamente na virada da década de 1980. E por 

dois motivos: por termos encontrado na 35ª edição, datada de 1983, alguns textos extras190 

em relação a mais recente edição (2012) do Guia – por sua vez, supostamente idêntica 

àquela da última atualização de 1986; mas também por ter sido gerada uma espécie de 

confusão em relação ao próprio número da edição de 1986, justamente pela dúbia 
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 Embora se trate de uma edição brasileira, chamou-nos atenção a redação do texto, supostamente publicado 
com base em alguma edição portuguesa do Guia. 
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informação relativa a que atualização, afinal, se teria referido a Nota à 40ª edição. Parecia-

nos ainda mais curioso o conteúdo de uma parte desta mesma nota, que versava sobre a 

inserção, no Guia, de desenhos do ilustrador Carlos Bastos. 

De imediato, consideramos que entre os anos de 1976 e 1983 deveria haver alguns 

dados a serem buscados e problematizados. Portanto, após algumas informações que ou se 

mostravam imprecisas ou incompletas, ampliamos nossa pesquisa e iniciamos um processo 

de análise de outras edições do Guia, todas as que pudéssemos ter acesso em tempo 

hábil.191 A partir de então, fomos impelidos a complexificar o número de atualizações por 

que passara o Guia, questionando justamente tanto o número de atualizações realizadas 

quanto a informação de que a atualização de 1970 teria sido a mais importante de todas. Foi 

nesse momento que encontramos pelo menos duas evidências e três informações 

absolutamente esclarecedoras e determinantes que nos levaram a considerar a existência 

de duas outras atualizações do Guia, compreendendo-o como um livro que teria passado 

não apenas por quatro atualizações, mas por pelo menos seis atualizações. 

A primeira evidência diz respeito à alteração da própria estrutura do Guia, fato que 

consideramos o mais importante em termos de atualizações realizadas no livro até então, 

pois não se mudou apenas o conteúdo e a forma de abordá-lo, mas também a forma de 

apresentá-lo. Ao invés da antiga estrutura composta pela sucessão de breves textos – ou 

“capítulos”, como se referia Amado192 –, observamos que a partir da 27ª edição, ou seja, a 

partir de 1977, o Guia passou a ser estruturado em sete amplos capítulos principais – ou 

“seções”, como também se referia Amado193 – que agrupam, agora de maneira explícita, os 

capítulos em sete temas, que passaremos a chamar, aqui, de “seções temáticas”. Esta 

evidência revela um grande rearranjo temático e textual do Guia. Outro fato importante diz 

respeito à própria atualização do conteúdo do livro: além da supressão integral, substituição 

ou da ampliação de alguns capítulos e temas, há, a partir de então, um grande acréscimo de 

textos que se deu, particularmente, pela ampliação do antigo capítulo Personagens que, 

agora sob o título de Personagens de ontem, de hoje, de sempre, corresponde, 

praticamente, a 40% de toda a narrativa. 

Por outro lado, a primeira informação que encontramos explicita não apenas a 

existência desta que corresponderia a uma quinta atualização (ou, cronologicamente, à 
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 A saber, a publicação original (de 1945), a 4ª (de 1956), a 9ª (de 1961), a 11ª (de 1965), a 21ª (de 1971), a 
24ª (de 1972), a 27ª (de 1977), a 28ª (de 1980), a 34ª (de 1986), a 42ª (de 2012) e a mais recente edição (2012), 
sendo todas as edições parte do Acervo FCJA. Nesse momento, tivemos também acesso a outras edições do 
acervo do Sistema de Bibliotecas da UFBA: a publicação original (de 1945) e a 9ª (1961), a 14ª (1967), a 27ª 
(1977), a 40ª (de 1996) e outra edição sem numeração, possivelmente datada de 1970 (supostamente a 19ª ou 
20ª, pois apresenta a Nota à 19.ª edição brasileira, presente na 21ª edição, de 1971). Para a relação das edições 
citadas de Bahia de Todos os Santos, cf. Referências. Para a relação das edições consultadas de Bahia de 
Todos os Santos, cf. Apêndice A – Leitura comparada das edições de Bahia de Todos os Santos. 
192

 Cfe. visto na transcrição de algumas das notas às atualizações do Guia. 
193

 Cfe. anotação do escritor encontrada em alguns de seus manuscritos na FCJA. 
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quarta atualização) como também a quê ela se refere. A informação está presente na 

primeira orelha da 27ª edição do Guia, em texto apresentado pela própria Editora Record, 

que passava naquele momento a ser a nova casa editorial da obra de Jorge Amado: 

Sendo a 27.ª edição de um livro publicado pela primeira vez em 1945, este 
volume pode ser considerado, por vários motivos, a primeira edição de um 
novo guia das ruas e dos mistérios da cidade da Bahia. 

No transcurso de trinta anos e de vinte e seis edições, o texto inicial sofreu 
necessárias e repetidas revisões, decorrentes do crescimento da cidade, 
das modificações introduzidas com o passar do tempo nos diversos 
aspectos de sua vida. Foram sempre, contudo, revisões parciais e 
relativamente pequenas. Agora, não. Do texto anterior, o autor conservou 
apenas aqueles capítulos que se referem a elementos permanentes da 
condição baiana, ainda assim reescrevendo vários deles. A matéria 
aproveitada não chega a quarenta por cento do texto atual, na sua maior 
parte completamente novo. Modificado igualmente em sua estrutura [...].  
(AMADO, 1977, grifos nossos) 

 

A segunda informação foi extraída da cronologia de Jorge Amado em exposição no 

saguão principal da FCJA, onde se lê: “1977 [...] Publica edição revista e atualizada de 

Bahia de Todos os Santos pela Editora Record, Rio de Janeiro, com ilustrações de Carlos 

Bastos.” Nesse momento, encontramos na primeira orelha da 34ª edição – aquela de 1986, 

que corresponderia, cronologicamente, à sexta atualização do Guia – um texto não-titulado 

que correspondia exatamente à Nota à 40ª edição, presente, posteriormente, como primeira 

página tanto na 40ª edição, de 1996, quanto na 42ª edição, de 2002.194 Por sua vez, a 

terceira informação, tão derradeira quanto às demais, é, em realidade, o próprio conjunto de 

manuscritos195 de Jorge Amado, que acaba por justificar nossa identificação de que o Guia 

teria passado por seis atualizações. Divididos por edição, os manuscritos referentes a Bahia 

de Todos os Santos confirmam algumas de suas atualizações: quando da 17ª edição, que, 

entretanto, só teria sido efetuada quando da 19ª edição;196 e também da 27ª, da 28ª e da 

34ª edições.  

                                                           
194

 Pelo menos nessas edições o texto, publicado originalmente na 34ª edição como primeira orelha, é inserido 
logo na primeira página, sem que esta tenha, contudo, sua numeração considerada. 
195

 Em uma breve leitura dos manuscritos digitalizados de Bahia de Todos os Santos, disponíveis no Acervo 

FCJA, podemos perceber não somente o que Amado pensou para algumas de suas edições, mas o seu 
processo de escrita e atualização textual. No entanto, entendemos que incluir a análise aprofundada desses 
documentos fugiria ao escopo deste trabalho e demandaria uma pesquisa de outra natureza, de cunho 
historicista ou até mesmo arquivista. Tomamos, portanto, a decisão de analisar o que foi publicado, não negando 
o processo de escrita e elaboração das novas estruturas do Guia, mas, também, não o considerando do ponto 
de vista analítico, justamente porque nosso interesse está naquilo que Amado transmitiu publicamente enquanto 
experiência de cidade através do Guia – e, consequentemente, através de suas várias atualizações. Por conta 
do volume e da quase impossível leitura do conjunto, não incluímos nas Referências deste trabalho nenhum 
manuscrito (brevemente) consultado. 
196

 Em nossa breve leitura dos manuscritos Bahia de Todos os Santos (cfe. nota anterior, acima), encontramos 
uma Nota à 17ª edição Brasileira, escrita em Salvador e datada de maio de 1970. A existência dessa nota teria 
significado, aí, uma possível atualização do Guia justamente para a 17ª edição. No entanto, no Catálogo de 
Acervo de Documentos de Jorge Amado, elaborado pela FCJA, encontra-se a seguinte observação: “Embora 
conste no manuscrito a referida nota, a obra só veio a ser alterada na 19ª edição, em 1970.” (FUNDAÇÃO CASA 
DE JORGE AMADO, 2009, p. 72) 
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Nesse momento percebemos também que o acréscimo de textos encontrado na 35ª 

edição, posteriormente também encontrado na 39ª [36ª] edição, de 1984, e na 28ª edição, 

de 1980;197 evidenciava uma outra “versão” do Guia. Essas edições, que corresponderiam a 

uma sexta atualização (ou, cronologicamente, à quinta atualização), não apresentam, 

contudo, nenhuma nota introdutória, tampouco contemplam todos os desenhos realizados 

por Carlos Bastos para a atualização anterior, de 1977. Entretanto, encontramos, ainda, ao 

final dessas edições, a informação de que tal atualização teria ocorrido no primeiro semestre 

de 1978, conforme se lê: “Peri-Peri, Setembro de 1944, a bordo do Angelina, a caminho da 

Europa, Maio de 1978”; enquanto que tanto na atualização precedente quanto na 

atualização seguinte, lê-se: “Peri-Peri, Setembro de 1944, Londres, junho de 1976”, 

validando, pela redação encontrada nos textos, a suspeita de tratar-se de edições com base 

em alguma edição portuguesa do Guia.198 

De todo esse complexo conjunto de edições, constatamos, enfim, a existência de 43 

edições de Bahia de Todos os Santos, publicadas ao longo de quarenta e um anos por três 

casas editoriais: Editora Martins Fontes, de São Paulo, de 1945 até 1977; Editora Record, 

do Rio de Janeiro, de 1977 até 2002; e, após um intervalo de dez anos – provavelmente 

justificado por questões contratuais e pela morte de Jorge Amado em 2001 –, Editora 

Companhia das Letras, desde 2012.199 Esses importantes dados nos permitiram comparar 

entre si as respectivas atualizações do Guia e realizar, de modo global, a que se referem. 

Pudemos, assim, perceber o que mudou exatamente no texto do Guia, que informações 

sobre a cidade da Bahia foram atualizadas e, consequentemente, que cidade foi sendo 

narrada. Pudemos perceber, enfim, que cidades foram substituindo as cidades anteriores 

nesse duradouro processo narrativo. Isto considerado, partimos, portanto, do que foi 

enunciado sobre as sucessivas atualizações do Guia, mas também do que encontramos ao 

longo de nossa pesquisa. Por esse motivo, de todas as edições pesquisadas,200 
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 Cabe ressaltar que notamos inconsistências em algumas fichas catalográficas do Guia, relativamente às 
datas das edições. Estranhamente, a 35ª edição data de 1983, quando a 34ª edição data de 1986. O mesmo 
acontece com a edição de 1984, de modo ainda mais confuso, pois se apresenta como 36ª edição na ficha 
catalográfica e na página seguinte (folha de rosto) se apresenta como 39ª [36ª] edição. Atribuímos tais equívocos 
a um certo descuido da parte da editoração gráfica das referidas edições. Porém, algo semelhante acontecera 
anteriormente com a Editora Martins Fontes, quando da 21ª e 24ª edições: na primeira orelha da 21ª edição é 
dito tratar-se da 18ª edição, então “atualizada”; e na primeira orelha da 24ª edição é dito tratar-se da 23ª edição, 
também então “atualizada”. O próprio Amado se mostrava atento a descuidos como esses: “As reedições de 
meus livros saem iguais às primeiras, apenas as gralhas vão em constante aumento, Paloma [Jorge Amado, filha 
do escritor], que os andou relendo para saber o que os personagens comem, me informa que os erros gráficos 
se contam por milhares.” (AMADO, 2012b, p. 195, destaque original)  
198

 Cfe. nota 190, na página 120. 
199

 Embora só tenha publicado o Guia em 2012, a editora Companhia das Letras detém os direitos sobre as 
publicações atuais da obra de Jorge Amado desde 2008. A ficha catalográfica do livro apresenta-o como a 1ª 
edição, informação que problematizamos, considerando-a, consequentemente, como a 43ª edição. 
200

 Devemos sublinhar que em nossa pesquisa tivemos acesso a muitas das várias edições do Guia, 
especialmente em consulta ao Acervo UFBA e ao Acervo FCJA. Mesmo assim, nem sempre foi possível 
permissão para acessar as exatas edições atualizadas, como a 8ª, a 12ª e a 19ª edições. Dentre as edições a 
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consideramos para análise um conjunto de edições que compreende, em alguns casos, não 

as exatas edições atualizadas, mas edições aproximadas. 

Não obstante às atualizações textuais, outro fator importante para a compreensão do 

conteúdo do Guia refere-se à peculiaridade de sua composição narrativa, ou melhor, de 

suas composições narrativas. Entendemos por “composição narrativa” não o modo como 

Amado compõe textualmente a sua literatura – pois isso equivaleria a uma análise literária 

do Guia, o que, como dito anteriormente, não caberia ao trabalho; mas, sim, ao modo como 

a narrativa, como um todo, foi sendo composta através de suas várias “versões”, ou seja, 

por textos acompanhados de imagens. Pois, ao longo das sucessivas edições do Guia, 

alguns artistas acompanharam a escrita de Jorge Amado com ilustrações e/ou fotografias, 

da primeira à mais recente edição,201 complexificando a leitura da narrativa. Assim, 

colaboram nesse processo compositivo:202 primeiro, o ilustrador Manuel Martins, da 

publicação original do Guia até supostamente à 26ª edição;203 depois, simultaneamente a 

Manuel Martins, o fotógrafo Flávio Damm, da 9ª edição até supostamente à 18ª edição;204 

                                                                                                                                                                                     
que tivemos acesso, encontramos edições não comercializadas ou comemorativas, parte ou não de coleções 
especiais; parte ou não de tiragens especiais destinadas à distribuição pelo próprio Amado. Como, por exemplo, 
uma edição do Acervo da Universidade Federal da Bahia Reitor Macedo Costa – UFBA que, embora tivesse sido 
publicada pela Editora Martins, não é numerada nem apresenta ano de publicação. Portanto, esta edição, que, 
de acordo com seu cadastro no Acervo seria de 1970, não foi considerada, neste trabalho, na análise do 
conjunto das edições do Guia. Pois, apesar de apresentar uma única ilustração logo nas primeiras páginas – 
capa do Guia ilustrada por Carybé – em preto e branco, não contempla a divisão em capítulos, cara às edições-
padrão do Guia.  Dados como esses nos levam a considerar a existência de uma grande possibilidade de outras 
edições, de alcance praticamente impossível. Podemos, assim, supor que o livro tenha tudo outros formatos, por 
exemplo, sem contar as possibilidades de reimpressões de uma mesma edição, ou de uma mesma edição fazer 
parte de coleções especiais, como é o caso da primeira publicação do Guia (cfe. nota 182, na página 116). Cf. 
relação das edições do Guia que fazem parte de ambos os Acervos citados no Apêndice B – Edições 
consultadas de Bahia de Todos os Santos. 
201

 Algumas edições apresentam, ainda, nas respectivas orelhas, foto de Amado, como a 24ª edição, que 
apresenta foto de autoria de Zélia Amado, e a mais recente edição (2012), que apresenta foto do Acervo FCJA. 
202

 De acordo com o conjunto de edições a que tivemos acesso. Cf. Apêndice A – Leitura comparada das 
edições de Bahia de Todos os Santos. 
203

 Sobre estas ilustrações, Amado escreveria mais tarde em Navegação de cabotagem: “Vindo à Bahia para 
ilustrar um guia das ruas e dos mistérios da cidade, o pintor paulista Manuel Martins a recriou numa série 
magnífica de xilogravuras, ladeiras, becos, igrejas e putas.” (AMADO, 2012b, p. 463) 
204

 Na primeira orelha da 11ª edição (Acervo FCJA), lê-se sobre a inserção das fotografias de Flávio Damm no 
Guia: “Para esta edição comemorativa, Flavio Damm, o grande fotógrafo brasileiro, realizou dez magníficas fotos 
da cidade de Jorge Amado, completando assim a beleza do livro.” (AMADO, 1965) Contrariamente, uma nota 
que consta da 9ª edição afirma que foi já a partir desta edição, que seria comemorativa, que Damm ilustrara o 
Guia: “Esta 9.ª edição de ‘Bahia de Todos os Santos’, volume X das ‘Obras de Jorge Amado’, é comemorativa do 
trigésimo aniversário da publicação da primeira edição de ‘O País do Carnaval’ (Schmidt, editor, Rio, setembro 
de 1931), primeiro livro do autor, e do vigésimo aniversário da publicação da primeira edição de livro de Jorge 
Amado pela Livraria Martins Editôra (‘ABC de Castro Alves’, 1.ª edição, agôsto de 1941), desde então editôra 
exclusiva de suas obras no Brasil. Para esta edição comemorativa, Flávio Damm realizou especialmente uma 
série de fotografias da cidade do Salvador. Nela são conservadas as gravuras de Manuel Martins, realizadas 
para a 1.ª edição e reproduzidas em todas as demais. Clóvis Graciano, capista das ‘Obras de Jorge Amado’ 
realizou uma nova capa e Carlos Scliar desenhou um retrato de Jorge Amado.” (AMADO, 1961, p. 7) Com base 
na informação da FCJA citada na página 120, consideramos que a interrupção da publicação das fotografias de 
Flávio Damm no Guia se deu partir da 19ª edição. 
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depois, o ilustrador Carlos Bastos, da 27ª edição até à 42ª edição.205 A edição mais recente 

do Guia, póstuma, traz, porém, uma nova composição: além do texto de Jorge Amado, o 

Guia é ilustrado novamente pelas mesmas fotografias de Flávio Damm. A diferença, aqui, é 

que as fotografias de Damm não mais correspondem àquela cidade da Bahia dos anos 

1960, e sim à cidade da Bahia da 27ª edição do Guia, ou seja, essas fotografias ilustram 

agora uma cidade completamente diferente. Chamamos atenção, ainda, para outros itens 

que compõem a narrativa: as diferentes capas dos livros e retratos do escritor. 

Ao longo das sucessivas edições, o Guia teve capa de Clóvis Graciano, da 

publicação original até supostamente 18ª edição; de Carybé, da 19ª edição até 

supostamente à 26ª edição; de Carlos Bastos, da 27ª edição até 42ª edição;206 e de Flávio 

Damm, na mais recente edição. Ao passo que os retratos de Jorge Amado, presentes em 

algumas edições, são de autoria de Carlos Scliar, da 9ª edição até pelo menos a 21ª edição; 

de Carlos Bastos, pelo menos na 24ª edição e da 27ª até à 42ª edição; e de Zélia Amado, 

pelo menos na 24ª edição,207 sendo que a mais recente edição traz uma fotografia do 

escritor cuja autoria é reservada ao Acervo FCJA. 
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 Note-se que a capa da 27ª edição, que se repetiu em edições posteriores, trazia impresso no rodapé o 
seguinte texto: “Desenhos de Carlos Bastos”. 
206

 Na mesma orelha da 27ª edição do Guia citada anteriormente, na página 122, lê-se: “[...] um dos maiores 
artistas brasileiros, o muralista, pintor e desenhista Carlos Bastos, baiano cuja obra encontra-se profundamente 
ligada à cidade do Salvador, por haver recriado a paisagem e a humanidade da urbe incomparável, iluminou e 
engrandeceu este ‘Bahia de Todos os Santos’, realizando para ilustrar e completar o texto de Jorge Amado, 
cerca de 120 desenhos todos eles da mais alta qualidade. Ninguém mais indicado para colaborar nesse painel 
da Bahia do que o artista responsável – ao lado de Genaro de Carvalho e Mario Cravo – pelas primeiras 
manifestações de arte moderna em seu Estado. Carlos Bastos acrescenta ao extraordinário acervo de sua obra 
a magnífica série de desenhos aqui reproduzidos, inseparáveis, de agora em diante, do canto de amor à Bahia 
que Jorge Amado escreveu e a Record reedita dando-lhe uma qualidade gráfica à altura do tema, do autor e do 
artista.” (AMADO, 1977) 
207

 Na primeira orelha da 24ª edição é dito tratar-se da 23ª edição. Equívocos à parte, o texto informa, ainda, que, 
a partir desta que seria a 23ª edição, o Guia passa a ter fotografias de Flávio Damm. Ainda que a referida edição 
tivesse o mesmo conteúdo da 19ª – o que nos aprece mais plausível, visto que nela consta a Nota à 19.ª edição 
brasileira –, as referidas fotografias nela apresentadas já apareciam a partir da 8ª edição. No entanto, assim 
como a 21ª edição, esta 24ª edição traz apenas as ilustrações de Manuel Martins, deixando de apresentar as 
fotografias de Flávio Damm. Por sua vez, a 21ª edição, que também traz a referida nota, apresenta, na primeira 
orelha, a informação de que se trataria da 18ª edição, e que, por sua vez, também contemplaria as fotografias de 
Flávio Damm. 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS – Edições brasileiras I 

Figuras 21, 22, 23 e 24: Capas das edições pesquisadas: de 1945 (publicação original), de 1961 (9ª ed.) e de 

1967 (14ª ed.), respectivamente, ilustradas por Clóvis Graciano; e de 1971 (21ª ed.), ilustrada por Carybé. Fonte: 
Acervo FCJA. 

 

        

BAHIA DE TODOS OS SANTOS – Edições brasileiras II 

Figuras 25, 26, 27 e 28: Capas de algumas das edições pesquisadas: a primeira, das edições de 1977 (27ª ed.), 

de 1982 (33ª ed.), de 1986 (34ª ed.), de 1996 (40ª ed.) e de 2002 (42ª ed.), ilustrada por Carlos Bastos; a 
segunda, das edições de 1980 (28 ed.) e de 1983 (35ª ed.), ilustrada por Carlos Bastos; a terceira, da edição de 
1984 (39ª [36ª] ed.), possivelmente também ilustrada por Carlos Bastos; e a quarta, da edição de 2012 (1ª ed. 
[43ª ed.]), com fotografia de Flávio Damm. Fonte: Acervo FCJA. 

 

Note-se, também, que outros elementos “compositivos” do Guia foram atualizados,208 

tais como a dedicatória, agradecimentos e índice. Desde a publicação original de Bahia de 

Todos os Santos até o início da década de 1970 foram duas as dedicatórias, uma feita para 

Matilde, sua ex-esposa, e outra para os amigos, enquanto que a atualização de 1970 trazia 

apenas a dedicatória aos amigos. A partir de 1977, ao serem excluídas as dedicatórias 

anteriores, surge uma espécie de “prólogo” que dedica o livro à sua atual esposa, Zélia 
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 Algumas edições mais antigas do Guia traziam, ao final, uma relação das traduções e adaptações da obra de 
Jorge Amado. Porém, apesar de relações como essas terem deixado de figurar no Guia, outros elementos foram 
sendo integrados às sucessivas edições, tais como notas, relações de obras publicadas no Brasil, etc. Uma 
relação dos títulos abordados, respectivamente, em cada uma das “versões” do Guia pode ser conferida no 
Apêndice A – Leitura comparada das edições de Bahia de Todos os Santos. 
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Gattai. Os agradecimentos e o índice, por sua vez, apareceram apenas na “versão” original 

do Guia.209 

Mas se, além de considerar o Guia como uma narrativa que teve pelo menos seis 

atualizações textuais, fôssemos classificar essas mesmas atualizações também 

relativamente às suas composições narrativas, poderíamos ampliar ainda mais esse 

complexo mosaico que é a compreensão da narrativa. O que nos dá a mais absoluta certeza 

de que não podemos tratá-lo enquanto uma narrativa dada, fechada em si, mas enquanto 

uma complexa narrativa da cidade da Bahia, ou melhor, uma complexa narrativa de várias 

“versões” da cidade da Bahia. Uma complexa narrativa de cidades da Bahia, portanto, 

que nos apresenta outra não menos complexa possibilidade de apreensão daquilo que seria 

a cidade da Bahia e, inclusive, daquilo que seria a própria cidade de Salvador. 

Desse modo, pensamos haver pelo menos quatro distintas experiências de leitura e 

de apreensão da cidade da Bahia através do Guia: uma primeira, com a disposição 

sequenciada dos textos em “capítulos”, e que apresenta ilustrações de Manuel Martins; uma 

segunda, com a mesma sequência de “capítulos”, e com o cruzamento das ilustrações de 

Manuel Martins com as fotografias de Flávio Damm; uma terceira, já com a estrutura final 

em seções e com desenhos de Carlos Bastos substituindo tanto as ilustrações de Manuel 

Martins quanto as fotografias de Flávio Damm;210 e uma quarta, também com a estrutura em 

seções, porém, com o retorno das fotografias de Flávio Damm em substituição aos 

desenhos de Carlos Bastos. Considerando essas distintas experiências de leitura, mas 

concentrando nosso estudo apenas nas atualizações textuais da narrativa, teríamos pelo 

menos oito distintas “Bahias de Todos os Santos”, narradas, respectivamente, em 1945, 

1960, 1966, 1970, 1977, 1980, 1986 e 2012.211 

                                                           
209

 Eis o agradecimento presente no Guia antes da primeira atualização: “Entre as várias pessoas que de alguma 
maneira me auxiliaram para a feitura dêste guia das ruas e dos mistérios da Bahia, quero agradecer 
particularmente ao dr. Jorge Calmon, ao dr. Alfredo Imbassahy, ao dr. Manuel Caetano Filho e ao espantoso 
Motinha que tanta coisa sabe sôbre a Bahia. Quero agradecer também ao pintor Manuel Martins que deixou seus 
afazeres em São Paulo para demorar-se na Bahia realizando as ilustrações dêste livro. Aliás nunca uma pessoa 
e uma cidade se compreenderam e entenderam tão bem quanto o pintor Manuel Martins e a cidade da Bahia.” 
(AMADO, 1945) A nosso ver, a exclusão de um texto como esse já alteraria, aí, o próprio “motivo” do livro, 
enaltecendo essa mudança, sobretudo, a partir dos anos 1970: de um guia de cidade despretensioso que 
homenageia a cidade, Bahia de Todos os Santos vai se tornando outro livro, cada vez “maior” e “espetacular”. 
210

 Cfe. nota 197, na página 123, a 35ª edição é uma edição curiosa, assim como o são a 28ª e a 39ª [36ª] 
edições. Diferentemente das edições imediatamente antecessoras e sucessoras, estas edições apresentam 
pouquíssimos desenhos de Carlos Bastos, alguns no início e no final do texto, mas apenas um por capítulo, nas 
respectivas aberturas. 
211

 Consideramos: 1) a edição de 1945, publicação original; 2) a 9ª edição, de 1961, correspondendo à 8ª edição, 
de 1960; 3) a 14ª edição, de 1967, correspondendo à 12ª edição, de 1966; 4) a 21ª edição, de 1971, 
correspondendo à 19ª edição, de 1970; 5) a 27ª edição, de 1977; 6) a 28ª edição, de 1980; 7) a 34ª edição, de 
1986; e 8) a 1ª edição da editora Companhia das Letras, de 2012, que supomos ser, em realidade, justamente a 
43ª edição do Guia (cfe. nota 199, na página 123). Esta última e mais recente edição, embora seja enunciada 
como a mesma daquela de 1986, foi considerada em nossa a análise como uma “versão” do Guia por tratar-se 
de uma edição póstuma, mas, sobretudo, por ter sido publicada após um intervalo de dez anos em relação à 
publicação da edição imediatamente anterior. Estas edições, consideradas para a redação deste trabalho, 
encontram em Referências. Para conhecimento das demais edições consultadas na pesquisa, a título de 
comparação, cf. Apêndice A – Leitura comparada das edições de Bahia de Todos os Santos. 
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Questionamo-nos: o que justificaria tantas atualizações de uma cidade que acabou 

tornando-se, assim, ainda mais complexa de ser apreendida? Seria o movimento de 

atualizar os textos uma constante na obra de Amado? A esse respeito, Paloma Jorge 

Amado corrobora com a assertiva escrita por seu pai de que a cidade da Bahia narrada no 

Guia precisava ser ampliada e acrescenta que o Guia teria sido o único livro cujo conteúdo 

Jorge Amado teria modificado após a publicação original: 

Jorge Amado costumava contar que jamais relia um livro seu depois de 
publicado. Podia ler um trecho aqui, outro ali, para buscar alguma referência 
rápida, mas nunca revisou ou alterou o escrito já entregue ao público leitor. 
Sempre acreditou que suas obras eram bem datadas, e qualquer 
interferência posterior viria a descaracterizá-las.

212
 

A exceção a essa regra foi precisamente o livro Bahia de Todos-os-Santos. 
Sendo uma obra de referência, era necessário ampliá-la ao passar do 
tempo, acrescentar a ela novos elementos, novos personagens, novas 
emoções, inserir as profundas mudanças por que passava a cidade. 
(AMADO [Paloma Jorge], 2012, p. 361) 

 

Na mesma nota à última atualização de Bahia de Todos os Santos, Amado afirma 

que a então “cidade da Bahia”, designada na primeira versão do Guia como uma cidade 

provinciana e, portanto, pacata, passara gradativamente a parecer “outra cidade”, ao passo 

que esta mesma cidade tornava-se agora uma metrópole ruidosa chamada “cidade de 

Salvador”:  

A primeira versão deste guia de ruas e mistérios de Salvador da Bahia de 
Todos-os-Santos foi escrita em 1944 e contava de uma cidade provinciana, 
descansada, tranquila, doce, bela e única, cuja população mal passava dos 
300 mil habitantes. Para designá-la, dizia-se cidade da Bahia, pura e 
simplesmente. Hoje, dizem cidade de Salvador: metrópole ruidosa, 
movimentada, turbulenta, sua doçura fundamental entrecortada de 
violência. Chega a parecer outra cidade, mas ainda assim aqueles que a 
conhecem como eu a conheço sabem que ela continua bela e única, sem 
igual na vastidão do mundo. (AMADO, 2012a, p. 7) 

 

Paradoxalmente, esta cidade que deixara de ser uma para se tornar “outra” é 

apreendida na contemporaneidade de modo inversamente proporcional: através de outras 

narrativas urbanas, sejam elas literárias ou não, acabamos por (re)conhecer outras várias 

cidades de Salvador no cotidiano da contemporânea Salvador, sejam elas semelhantes ou 

não entre si; absolutamente iguais ou completamente diferentes das duas cidade da Bahia 
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 “Não tenho o hábito de reler meus livros, raras vezes uma página aqui outra acolá por casual necessidade. 
Não os releio nem os reescrevo como fazem diversos literatos. O livro a meu ver tem data – na concepção, na 
escrita, no conteúdo, na criação artística e humana – data que corresponde à personalidade do autor quando o 
elaborou e escreveu. Delimita a experiência adquirida até então, a posição perante o mundo e a vida, a maneira 
de ver e de pensar, os ideais, a ideologia, as limitações, as aspirações, designa um homem em tempo e 
circunstância que já não se repetirão. Se reescrevo o livro serão outros o tempo e a circunstância, também o livro 
já não será o mesmo, ainda que melhore a escrita, a composição da história, a condição dos personagens, ao 
reescrevê-lo eu o perdi, ao burilá-lo eu o reneguei.” (AMADO, 2012b, p. 195, destaque original) 
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narradas por Amado nas sucessivas atualizações do Guia. Essa apreensão contemporânea 

de Salvador assegura-lhe, portanto, uma coexistência de cidades através da complexa 

coexistência de narrativas de cidade,213 o que nos permite questionar se a cidade da Bahia 

narrada no Guia seria apenas uma única e mesma cidade – ou, ainda, se haveria “a” cidade 

da Bahia. Ao que tudo indica, poderíamos afirmar que sim, que se trataria apenas de uma 

cidade, especialmente através do próprio discurso de Amado pelas páginas do Guia. Mas a 

questão requer complexidade: o fato de o Guia ter passado por pelo menos seis 

atualizações, resultando em um total de pelo menos oito “Bahias de Todos os Santos” 

distintas, já não significaria a existência de mais de uma cidade da Bahia? Essa questão nos 

levou a uma sistematização dessa complexa cidade narrada pelo Guia, considerando suas 

atualizações-versões, que apresentaremos a seguir. Diferentemente de “enrijecer” essa 

cidade através de uma caracterização inflexível e polarizada, cabe ressaltar que almejamos 

compreendê-la enquanto possibilidades narrativas, ou seja, como devires experiência 

urbana, portanto, devires cidades, possibilitados pelo passar dos anos em que Bahia de 

Todos os Santos foi escrito. 

Através de um gradiente de cor cinza, o Quadro 1 – Bahias de Todos os Santos 

indica quais seriam as oito “versões” do Guia. Contudo, diferentemente do que se poderia 

pensar, acreditamos não se tratar de oito cidades da Bahia, embora essa tese também 

procedesse. Mas se atentarmos para essas oito “versões”, e se considerarmos o que nela é 

enunciado já pelo conjunto título-subtítulo, encontraremos pelo menos duas cidades da 

Bahia a partir de uma “Bahia de Todos os Santos” comum, dividida em dois grupos.  

O primeiro grupo, sistematizado no quadro pelo tom cinza claro, compreende uma 

cidade da Bahia que surge em 1945, quando da publicação original do Guia, e permanece – 

pelo menos de maneira explícita – até 1977, quando da 27ª edição do livro; atualização que 

lhe alterara completamente a estrutura, “sobrevivendo” a partir de então apenas como 

“ruína”. Este primeiro grupo seria o que denominamos “primeira cidade da Bahia”. O 

segundo grupo, sistematizado no mesmo quadro pelo tom cinza escuro, apresenta uma 

nova cidade da Bahia que surge através das ruínas da cidade da Bahia anterior,214 
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 Neste momento, fazemos uma relação com uma das “cidades invisíveis” de Calvino. Trata-se de Maurília, 
uma metrópole que louva seu passado através de cartões-postais ilustrados que mostram como esta havia sido: 
“Para não decepcionar os habitantes, é necessário que o viajante louve a cidade dos cartões-postais e prefira-a 
à atual, tomando cuidado, porém, em conter seu pesar em relação às mudanças nos limites de regras bem 
precisas: reconhecendo que a magnificência e a prosperidade da Maurília metrópole, se comparada com a velha 
Maurília provinciana, não restituem uma certa graça perdida, a qual, todavia, só agora pode ser apreciada 
através dos velhos cartões-postais, enquanto antes, em presença da Maurília provinciana, não se via 
absolutamente nada de gracioso, e ver-se-ia ainda menos hoje em dia, se Maurília tivesse permanecido como 
antes, e que, de qualquer modo, a metrópole tem este atrativo adicional – que mediante o que se tornou pode-se 
recordar com saudades daquilo que foi. [...] os velhos cartões-postais não representam a Maurília do passado 
mas uma outra cidade que por acaso também se chamava Maurília.” (CALVINO, 1990, p. 30-31) 
214

 Trataremos dessa questão com bastante acuidade no Capítulo 3, sobretudo no item Ruínas e sobrevivências 
entre as ruas e os mistérios. 
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permanecendo até a edição mais recente do Guia, atualizada em 1986, quando de sua 

sexta e última “versão”. Este segundo grupo seria o que denominamos “segunda cidade da 

Bahia”. No conjunto das “versões” do Guia, destacamos a edição de 1977, considerando-a 

uma edição “intermediária” ou um ponto de inflexão no âmbito da narrativa, justamente pela 

importância que sua estrutura dá ao conjunto. 

 

 TÍTULO DA PUBLICAÇÃO ANO EDIÇÃO “VERSÃO”  

1 
Bahia de Todos os Santos: 
Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1945 
Publicação 
original 

(Publicação original) 

“P
ri

m
e

ir
a

” 

c
id

a
d

e
 d

a
 B

a
h
ia

 

2 
Bahia de Todos os Santos: 
Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1960 8ª Primeira atualização 

3 
Bahia de Todos os Santos: 
Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1966 12ª Segunda atualização 

4 
Bahia de Todos os Santos: 
Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1970 19ª Terceira atualização 

5 
Bahia de Todos os Santos: 
Guia de ruas e mistérios 

1977 27ª Quarta atualização 

“S
e

g
u

n
d
a

” 

c
id

a
d

e
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a
 B

a
h
ia

 

6 
Bahia de Todos os Santos: 
Guia de ruas e mistérios 

1980 28ª Quinta atualização 

7 
Bahia de Todos os Santos: 
Guia de ruas e mistérios 

1986 34ª Sexta atualização 

8 
Bahia de Todos-os-Santos: 
Guia de ruas e mistérios de Salvador 

2012 1ª [43ª] (Sexta atualização) 

 
BAHIAS DE TODOS OS SANTOS 

Quadro 1: Quadro-síntese das diversas atualizações de Bahia de Todos os Santos. O gradiente de cor cinza 

classifica essas “versões" em duas narrativas da cidade da Bahia distintas, porém complementares. Fonte: 
Quadro elaborado pelo autor. 

 

A “primeira cidade da Bahia” seria uma “Bahia de Todos os Santos” envolta nos 

“mistérios” da cidade do Salvador, em uma estrutura de temas compostos por uma 

sucessão de breves capítulos, enquanto que a “segunda cidade da Bahia” seria uma “Bahia 

de Todos os Santos” envolta tanto nos “mistérios” da moderna Salvador quanto nas “ruínas” 

da cidade do Salvador, em uma estrutura composta por sete amplas seções temáticas. 

Teríamos, assim, pelo menos dois diferentes “Guias” resultantes: aquele que narra, através 

de uma “cidade da Bahia” que se pretende comum, a “cidade do Salvador” e aquele que 

narra “Salvador”. Ou, se não são dois Guias, então o Guia seria pelo menos narrativas de 

duas cidades, ainda que ambas sejam parte de um continuum, e ainda que não se inclua 

nessa classificação outros devires cidades, como, por exemplo, hibridizações possíveis 

entre algumas dessas oito “Bahias de Todos os Santos”. Poderíamos também ler a narrativa 

através de suas “versões”, ou por períodos (décadas) correspondentes, não sem considerar, 

no entanto, que o Guia é decididamente outro após a década de 1970 – já a partir da 19ª 

edição, mas especialmente a partir da 27ª edição. 
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Não obstante à sistematização apresentada no Quadro 1, que nos permite 

compreender a cidade da Bahia narrada por Jorge Amado, portanto, como duas cidades 

coexistentes e complementares, uma análise mais apurada da narrativa nos permite 

comparar os conteúdos dessas oito “versões” do Guia, compreendendo, de modo mais 

aprofundado, o que exatamente se optou por substituir, excluir e/ou incluir, ou seja, que 

temas foram ganhando prioridade na constituição dessa dupla cidade, tanto através do texto 

quanto através das ilustrações que a caracterizam na narrativa. A análise desse processo é 

sistematizada e apresentada a seguir, no Quadro 2 – Bahia de Todos os Santos – 

Conteúdos e temas.215 

Para a apresentação dessas duas cidades, julgamos apropriado desenvolver uma 

única lista que agrupasse, de modo sequenciado, todos os temas abordados no Guia por 

ordem de aparecimento em suas oito “versões”. Seria praticamente impossível fazer a 

leitura de todas as “versões” do Guia ipsis literis, e por isso analisamos, de modo ampliado, 

apenas o que mudou relativamente ao conteúdo da narrativa. Em detrimento de dois 

quadros que separassem a cidade da Bahia relativamente às duas estruturas do Guia (de 

1945 a 1977 e de 1977 até 1986), tivemos por base a sequência de temas da publicação 

original de 1945. A partir daí, fomos assinalando as atualizações, inserindo os temas que 

foram sendo acrescidos, tachando os temas que mudaram de título. 

Ao considerarmos importante perceber como essa cidade da Bahia narrada no Guia 

foi mudando ao longo dos anos, adotamos na elaboração do referido Quadro 2 cores que 

identificam de modo mais preciso essas mudanças, relativa e respectivamente aos anos em 

que ocorreram as atualizações do Guia. Assim, conforme a legenda apresentada no 

cabeçalho do quadro, a cor preta (● continuidade) representa presença de capítulo, ou seja, 

representa que o capítulo em questão permaneceu; a cor azul (● acréscimo) representa 

acréscimo de capítulo; a cor vermelha (● exclusão) representa exclusão de capítulo; a cor 

verde (● substituição), cujas substituições são acompanhadas dos títulos originais 

“tachados”; a cor amarela (● fusão) representa fusão de um ou mais capítulos ou 

subcapítulos em outro novo capítulo, ou seja, aglutinação temática e/ou de conteúdo; a cor 

magenta (● relocação) representa subcapítulos que foram relocados e que, ao se tornarem 

capítulos, ganharam por vezes mais importância dentro da narrativa. 

 

 

 

 

                                                           
215

 Agradecemos a colaboração de Vanessa Sampaio na elaboração e desenvolvimento do quadro em questão. 
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LEGENDA             
●  CONTINUIDADE         ●  ACRÉSCIMO         ●  EXCLUSÃO         ●  SUBSTITUIÇÃO         ●  FUSÃO         ●  RELOCAÇÃO         

         
CAPÍTULOS 1945 1960 1966 1970 1977 1980 1986 2012 

CONVITE ● ● ● ● ● ● ● ● 
QUEM GUARDA OS CAMINHOS DA CIDADE     ● ● ● ● 
A FORÇA DO POVO     ● ● ● ● 
ATMOSFERA DA CIDADE ● ● ● ● ● ● ● ● 
ESCORRE O MISTÉRIO SOBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO ● ● ● ● ● ● ● ● 
NOME DA CIDADE ● ● ● ● ● ● ● ● 
ALUFÁ LICUTÃ: O ESQUECIDO     ● ● ● ● 
O ARTISTA, O ESCRITOR E A MEMÓRIA DO GUERREIRO     ● ● ● ● 
IMPORTÂNCIA DA CULTURA POPULAR     ● ● ● ● 
OS POETAS, OS FICCIONISTAS E OUTROS LITERATOS     ● ● ● ● 

I – OS POETAS ▪ II – OS FICCIONISTAS ▪ III – ENSAÍSTAS E CRONISTAS     ● ● ● ● 
PÓS-ESCRITO VAIDOSO SOBRE A PRATA DA CASA BRILHANDO NA MAIS 
RECENTE SAFRA LITERÁRIA (E ARTÍSTICA)  
 

     ● ●  

AS ARREPENDIDAS E A FRASE     ● ● ● ● 
DE MÚSICA E MÚSICOS     ● ● ● ● 
DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA     ● ● ● ● 
CHEGADA À BAHIA DA ARTE MODERNA CONTEMPORÂNEA     ● ● ● ● 
REVISTAS E MOVIMENTOS LITERÁRIOS       ● ● ● 
OS PERFUMES VIERAM DO ORIENTE     ● ● ● ● 
PAIS E FILHOS     ● ● ● ● 
NOTÍCIA DE IMPRENSA     ● ● ● ● 
OUTRAS FREIRAS FREIRAS E ESCADAS DE CORDA     ● ● ● ● 
OS CASTELOS     ● ● ● ● 
O FORTE DO MAR     ● ● ● ● 
NOMES DE RUAS ● ● ●      
NOMES DE RUAS VELHOS E NOVOS NOMES DE RUAS    ● ● ● ● ● 
NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... ● ● ● ● ● ● ● ● 
EX-VOTO     ● ● ● ● 
BAIXA DOS SAPATEIROS ● ● ● ● ● ● ● ● 
PARA EXEMPLO     ● ● ● ● 
BARRA E BAIRROS GRÃ-FINOS ● ● ●      
BARRA E BAIRROS GRÃ-FINOS BAIRROS GRÃ-FINOS    ●     
BAIRROS-GRÃFINOS CORREDOR DA VITÓRIA     ● ● ● ● 
BAIRROS-GRÃFINOS A ORLA MARÍTIMA     ● ● ● ● 
AVENIDAS...     ● ● ● ● 
A RAMPA DO MERCADO     ● ● ● ● 
PRINCIPADO DE ITAPUÃ     ● ● ● ● 
LAGOA DO ABAETÉ, LAGOA ESCURA TODA CERCADA DE AREIA BRANCA     ● ● ● ● 
BAIRROS DA PEQUENA-BURGUESIA ● ● ● ● ●    
BAIRROS PROLETÁRIOS ● ● ● ● ● ● ● ● 
AS "INVASÕES"  ● ● ● ●    
RUA CHILE ● ● ● ● ● ● ● ● 
LADEIRA DO TABUÃO ● ● ● ● ● ● ● ● 
LADEIRA DO PELOURINHO ● ● ●      
LADEIRA DO PELOURINHO PELOURINHO    ● ● ● ● ● 
MADRUGADA NA PRAÇA CASTRO ALVES ● ● ● ●     
CAIS ● ● ● ● ● ● ● ● 
DOIS SOLARES SOBRE O GOLFO     ● ● ● ● 
DUAS NOVAS AVENIDAS       ● ● 
POLÊMICAS EM TORNO DE MOTÉIS E CASTELOS       ● ● 
SUBÚRBIOS ● ● ● ● ● ● ● ● 
PRAIAS ● ● ● ● ● ● ● ● 
OS ALAGADOS     ● ● ● ● 
CENTRO ADMINISTRATIVO      ● ● ● ● 
LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM ● ● ● ● ● ● ● ● 
FESTA DE IEMANJÁ ● ● ● ● ● ● ● ● 
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LEGENDA             
●  CONTINUIDADE         ●  ACRÉSCIMO         ●  EXCLUSÃO         ●  SUBSTITUIÇÃO         ●  FUSÃO         ●  RELOCAÇÃO         

         
CAPÍTULOS 1945 1960 1966 1970 1977 1980 1986 2012 

MÊS DE JUNHO ● ● ● ● ● ● ● ● 
OUTRAS FESTAS POPULARES  ● ● ● ●     

FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES ● ● ● ●     
O REISADO ● ● ● ●     
FESTA DO BONFIM ● ● ● ●     
FESTA DA SENHORA SANT’ANA ● ● ● ● ●    
ALELUIA ● ● ● ● ●    
FESTA DO ESPÍRITO SANTO ● ● ● ● ●    
DOIS DE JULHO ● ● ● ●     
SÃO COSME E SÃO DAMIÃO ● ● ● ●     
FESTA DE SANTA BÁRBARA ● ● ● ●     
FESTA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA ● ● ● ●     

FESTA DE SANTA BÁRBARA FESTA DE SANTA BÁRBARA OU IANSÃ     ● ● ● ● 
FESTA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA     ● ● ● ● 
FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES PROCISSÃO DE NOSSO SENHOR BOM 
JESUS DOS NAVEGANTES     ● ● ● ● 

O REISADO OS TERNOS DE REIS     ● ● ● ● 
FESTA NO BONFIM SEGUNDA-FEIRA DA RIBEIRA     ● ● ● ● 
CARNAVAL     ● ● ● ● 
DOIS DE JULHO DOIS DE JULHO, FESTA CÍVICA E POPULAR     ● ● ● ● 
SÃO COSME E SÃO DAMIÃO     ● ● ● ● 
CALENDÁRIO DAS FESTAS DE CANDOMBLÉ     ● ● ● ● 
MACUMBA ● ● ● ●     
MACUMBA TERREIRO DE JOÃOZINHO DA GOMÉIA     ● ● ● ● 
RELAÇÃO DE CANDOMBLÉS ●        
RELAÇÃO DE CANDOMBLÉS OS TERREIROS DE SANTO  ● ● ● ● ● ● ● 
TEMPLOS RELIGIOSOS TEMPLOS VENERÁVEIS     ● ● ● ● 
FEDERAÇÕES E UNIÕES     ● ● ● ● 
LEGENDAS PARA OS ORIXÁS DE CARYBÉ     ● ● ● ● 

1 – BABÁ ABAOLÁ ▪ 2 – EXU ▪ 3 – OGUM ▪ 4 – OXÓSSI ▪ 5 – OMOLU ▪ 6 – 
NANAN ▪ 7 – IYAMI OXORONGÁ ▪ 8 – IBAULAMA ▪ 9 – LOGUN EDÉ ▪ 10 – 
OSSAIN ▪ 11 – ROKO ▪ 12 – XANGÔ ▪ 13 – BAYÁNI ▪ 14 – OXUMARÊ ▪ 15 – 
OXUM ▪ 16 – YANSÃ ▪ 17 – EUÁ ▪ 18 – YEMANJÁ ▪ 19 – OXOLUFÃ ▪ 20 – 
ONILÉ ▪ 21 – OXAGUIAN ▪ 22 – OTIN ▪ 23 – OBÁ ▪ 24 – IBÊJES ▪ 25 – IFÁ ▪ 26 
– ORIXÁ OKÔ ▪ 27 – AXABÓ 

    ● ● ● ● 

GREGÓRIO E ANTÔNIO, NOSSOS PAIS      ● ● ● ● 
A NUMEROSA PRESENÇA DO SENHOR HECTOR JÚLIO PÁRIDE DE BERNABÓ, 
ARTISTA DO LÁPIS, DO PINCEL, DA GOIVA, NOMEADO CARYBÉ, RENASCIDO NA 
BAHIA SOB O NOME VERDADEIRO E DEFINITIVO DE OBÁ ONÃ XOCUN 

    ● ● ● ● 

I – OBÁ ONÃ XOCUN E A MEMÓRIA DA BAHIA      ● ● ● ● 

II – MESTRE CARYBÉ     ● ● ● ● 

III – O NOVO VILHENA     ● ● ● ● 
IV – É INDISPENSÁVEL VISITAR OS ORIXÁS DE CARYBÉ NA MATRIZ DO 
BANCO DA BAHIA     ● ● ● ● 

UM EPIGRAMA DE PINHEIRO VIEGAS     ● ● ● ● 
LETRAS E ARTES  ● ● ●     
MÃE SENHORA    ● ● ● ● ● 
MÃE MENININHA DO GANTOIS     ● ● ● ● 
EDUARDO DE IJEXÁ     ● ● ● ● 
A SOLIDÃO DO POVO GÊGE     ● ● ● ● 
OLGA DO ALAKETU     ● ● ● ● 
MÃE STELLA DE OXÓSSI, NO TRONO DO AXÉ DO OPÔ AFONJÁ     ● ● ● ● 
IÁ     ● ● ● ● 
BABALORIXÁ LUIZ DA MURIÇOCA     ● ● ● ● 
NEZINHO     ● ● ● ● 
MIRINHA DO PORTÃO     ● ● ● ● 
A UNIVERSIDADE  ● ●      
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A UNIVERSIDADE AS UNIVERSIDADES    ● ● ● ● ● 
A UNIVERSIDADE / MUSEU DO ESTADO MUSEUS    ● ● ● ● ● 
IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS SEITAS ● ● ● ●     

TEMPLOS PROTESTANTES ▪ SINAGOGA ▪ CENTROS ESPÍRITAS ● ● ● ● ●    
IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS SEITAS ALGUMAS 
IGREJAS, AS MAIS CÉLEBRES     ● ● ● ● 

IMAGENS DE CHAGAS, O CABRA, E DE FREI AGOSTINHO DA PIEDADE     ● ● ● ● 
PEQUENA BIBLIOTECA    ● ●    
MESTRE CARYBÉ    ●     
O MOÇO CAYMMI    ●     
TAPECEIRO, PINTOR E POETA    ● ● ● ● ● 
NAIR DE CARVALHO     ● ● ● ● 
RECEITA DE JENNER AUGUSTO PARA FAZER UM QUADRO    ● ● ● ● ● 
ADONIAS FILHO     ● ● ● ● 
AQUI INSCREVO SEU NOME DE BAIANO     ● ● ● ● 
ALVES RIBEIRO, ÍMPAR     ● ● ● ● 
CALÁ E A MADEIRA    ●     
O FERREIRO DE EXU, VULGO MÁRIO CRAVO    ●     
DOM CARLOS BASTOS, PRÍNCIPE DA BAHIA    ●     
ENCONTRO DE MIRABEAU SAMPAIO COM A CONDÊSSA PAPALINA    ● ● ●   
NORMA     ● ● ● ● 
MIGUEL SANTANA OBÁ ARÉ     ● ● ● ● 
O BENEMÉRITO RESCALA    ● ● ● ● ● 
O TROVADOR RODOLFO COELHO CAVALCANTI, REI DO CORDEL     ● ● ● ● 
CAETANO DE MATOS CASTRO ALVES VELOSO     ● ● ● ● 
GIL NO AFOXÉ     ● ● ● ● 
O POETA FLORISVALDO MATOS     ● ● ● ● 
DETY, A DAS MÃOS DE FADA     ● ● ● ● 
TRÊS MEMBROS DA ACADEMIA DOS REBELDES     ● ● ● ● 

I – CLÓVIS AMORIM ▪ II – ÉDISON CARNEIRO ▪ III – WALTER DA SILVEIRA     ● ● ● ● 
WILLYS ENVOLTO NAS CORES DA BAHIA    ● ● ● ● ● 
TIO E SOBRINHO     ● ● ● ● 
AS IGREJAS DE CARDOSO E SILVA OU O NEGÓCIO DE SUA VIDA    ● ● ● ● ● 
NOITE DOS GATOS DE EMANUEL ARAÚJO    ● ● ● ● ● 
LEW, O MÚLTIPLO     ● ● ● ● 
DAVID SALLES ELEVA UM MONUMENTO A XAVIER MARQUES      ● ● ● 
GIOVANNI GUIMARÃES     ● ● ● ● 
GILBERT CHAVES, MÁRIO MENDONÇA E ILUSTRE COMPANHIA     ● ● ● ● 
FLORIANO TEIXEIRA, O ÍNDIO     ● ● ● ● 
JOSÉ DE DOME     ● ● ● ● 
O BOM XARÁ     ● ● ● ● 
ALGUMAS MOÇAS E SUAS VERDADES     ● ● ● ● 

I – EDISOLEDA ▪ II – ANA LÚCIA ▪ III – SÔNIA CASTRO ▪ IV – LYGIA MILTON     ● ● ● ● 
MESTRE DE CAPOEIRA E DE MUITAS ARTES     ● ● ● ● 
DO FERRO E DA MADEIRA     ● ● ● ● 
DIDI & JUANITA      ● ● ● 
UDO, O DOS AZULEJOS     ● ● ● ● 
CARTA A RAIMUNDO DE OLIVEIRA AO SABER DE SUA MORTE     ● ● ● ● 
ZITELMANN OLIVA     ● ● ● ● 
O ESCULTOR MANUEL BONFIM, OGÃ     ● ● ● ● 
MESTRE GODOFREDO FILHO     ● ● ● ● 
GERMANO TABACOF E SUA MULHER ANNA MARIA       ● ● 
ARLETE SOARES É O CÃO       ● ● 
DEMÊ     ● ● ● ● 
FERNANDO COELHO     ● ● ● ● 
ZU CAMPOS GUERREIRO     ● ● ● ● 
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HENRIQUE OSWALD     ● ● ● ● 
PROCEDÊNCIAS DIVERSAS     ● ● ● ● 
LUIZ JASMIN     ● ● ● ● 
DO LICOR DE JURUBEBA À UNIVERSIDADE, PASSANDO PELA TELEVISÃO E PELA 
PROPAGANDA, OU OS COSTALIMA      ● ● ● 

JORGE COSTA PINTO, O MAR E A MONTANHA     ● ● ● ● 
MARIA CREUZA, ANTÔNIO CARLOS E JOCAFI     ● ● ● ● 
MANUEL JERÔNIMO     ● ● ● ● 
OS MATOS      ● ● ● 
O INTERNACIONAL RENOT     ● ● ● ● 
O COMANDANTE COQUEIJO     ● ● ● ● 
OS MESTRES NÃO ENVELHECEM      ● ● ● 
JOÃO GILBERTO EM NOVA IORQUE      ● ● ● 
ROBERTO SANTOS E SUA MULHER, MARIA AMÉLIA      ● ● ● 
ALTAMIR GALIMBERTI E OS MISTÉRIOS DO MAR      ● ● ● 
NA MODÉSTIA E NA DISCRIÇÃO      ● ● ● 
ANÍSIO TEIXEIRA E SEUS COMPANHEIROS DA GERAÇÃO DE OURO      ● ● ● 
WALTINHO      ● ● ● 
ALGUNS SERGIPANOS E OUTROS COLONIZADORES      ● ● ● 
NENEM      ●   
NENEM GIOCONDO, DITO NENEM       ● ● 
JOÃO CORDEIRO      ● ● ● 
O GRAVADOR HANSEN-BAHIA COM SUA CRUZ NO PELOURINHO    ● ● ● ● ● 
COLEÇÕES    ● ● ● ● ● 
PORTINARI E PANCETTI     ● ● ● ● 
ILZE     ● ● ● ● 
CHIQUINHO, ILUSTRE ADVOGADO       ● ● 
O SOTEROPOLITANO JUCA CHAVES       ● ● 
VOTEM EM FERNANDO SANTANA, DEPUTADO MELHOR NÃO PODE HAVER       ● ● 
CAPOEIRAS E CAPOEIRISTAS ● ● ● ●     
CAPOEIRAS E CAPOEIRISTAS MESTRE PASTINHA     ● ● ● ● 
CAPOEIRAS E COPOEIRISTAS CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRISTAS     ● ● ● ● 
O CLÃ DOS COUTINHOS     ● ● ● ● 
O PAPAGAIO DEVASSO     ● ● ● ● 
JUAREZ PARAÍSO, CRIADOR E PROMOTOR DE CULTURA     ● ● ● ● 
O AUTOR ENSINA O CAMINHO DA CASA DE LICÍDIO LOPES À REDATORA DE 
UMA REVISTA DO SUL DO PAÍS     ● ● ● ● 

MEU VIZINHO JAMISON PEDRA      ● ● ● 
CAMAFEU DE OXÓSSI    ●     
CAMAFEU DE OXÓSSI CAMAFEU DE OXÓSSI EM DOIS TEMPOS     ● ● ● ● 

I – NO VELHO MERCADO MODELO ▪ II – NO NOVO MERCADO MODELO     ● ● ● ● 
O REI DE ITAPUÃ     ● ● ● ● 

I – CALÁ E A MADEIRA     ● ● ● ● 
II – BILHETE DE TEREZA BATISTA A CALASANS NETO     ● ● ● ● 
III – SOBRESCRITO NUM ENVELOPE LEVADO EM MÃOS     ● ● ● ● 
IV – CALÁ CONSTRÓI MONUMENTOS       ● ● 

GLAUBER ROCHA     ● ● ● ● 
DADÁ, VIÚVA DE CORISCO     ● ● ● ● 
TRÊS MOMENTOS DE CARLOS BASTOS     ● ● ● ● 

I – DOM CARLOS BASTOS, PRÍNCIPE DA BAHIA     ● ● ● ● 
II – O MONSTRUOSO SECTARISMO     ● ● ● ● 
III – A PROCISSÃO DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES, OBRA MAIOR     ● ● ● ● 

O BAIANO DE PARIS     ● ● ● ● 
O CONTISTA NO MIRANTE     ● ● ● ● 
O CONTISTA NO SAVEIRO     ● ● ● ● 
WILSON LINS, CHEFE DE JAGUNÇOS     ● ● ● ● 
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TATI MORENO, O REI DOS ORIXÁS      ● ●  
CENTRO FOLCLÓRICO    ● ● ● ● ● 
SUBTERRÂNEOS     ● ● ● ● 
CAPITÃES DA AREIA ● ● ● ● ● ● ● ● 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA     ● ● ● ● 
TRÊS MONUMENTOS RELIGIOSOS     ● ● ● ● 
DUAS CASAS     ● ● ● ● 
O MAJOR ● ● ● ● ● ● ● ● 
POETA E CANTOR DAS GRAÇAS DA BAHIA     ● ● ● ● 

I – OBÁ ONIKOYI     ● ● ● ● 
II – BILHETE DE DORIVAL CAYMMI A SEU IRMÃO, QUANDO ESTE SE 
ENCONTRAVA EM LONDRES     ● ● ● ● 

III – O MOÇO CAYMMI     ● ● ● ● 
IV – OS DOUTORES DA BAHIA       ● ● 

AGNALDO     ● ● ● ● 
SOSÍGENES COSTA     ● ● ● ● 
O ÚLTIMO SANTEIRO       ● ● 

I – ENCONTRO DE MIRABEAU SAMPAIO COM A CONDESSA PAPALINA        ● ● 
II – DADOS BIOGRÁFICOS        ● ● 
III – PASTOR DE SANTAS       ● ● 

O CASAL 20       ● ● 
VITORINA, FILHA DE OMOLU E DE TEMPO    ●     
VITORINA, FILHA DE OMOLU E DE TEMPO / TRÊS VENDEDORAS BAIANAS VITU, 
AS BAIANAS E OS TABULEIROS     ● ● ● ● 

PESCA DE XARÉU    ● ● ● ● ● 
SAMBA DE RODA     ● ● ● ● 
MULATA BRANCA    ●     
MULATA BRANCA MULATA BRANCA E BRANCO BAIANO     ● ● ● ● 
PERSONAGENS ● ● ● ●     

1 – O POETA ▪ 2 – O CAPOEIRISTA ▪ 3 – HISTÓRIA DE MIRANDÃO ● ● ● ●     
(PERSONAGENS 1) O POETA CUÍCA DE SANTO AMARO     ● ● ● ● 
(PERSONAGENS 2) O CAPOEIRISTA SAMUEL QUERIDO DE DEUS     ● ● ● ● 
(PERSONAGENS 3) HISTÓRIA DE MIRANDÃO MIRANDÃO     ● ● ● ● 
INTERVALO PARA OS COMERCIAIS     ● ● ● ● 

A BOA INFORMAÇÃO      ● ● ● ● 
AJUDE IRMÃ DULCE QUE AMANHÃ SERÁ SANTA DULCE DA BAHIA     ● ● ● ● 
ESCOLA DE PÔQUER “QUATRO ASES E UM CURINGA”     ● ● ● ● 
SEVERIANO NO PORTO DA BARRA, CABELEIREIRO UNISSEX     ●  ● ● 
SEVERIANO NO PORTO DA BARRA, CABELEIREIRO UNISSEX SEVERIANO NA 
PITUBA, CABELEIREIRO UNISSEX      ●   

COMPRE POESIA, TÃO ESSENCIAL QUANTO O PÃO     ● ● ● ● 
ALFREDO SANTEIRO NO CABEÇA     ● ● ● ● 
POSTAIS É COM ZAZ     ● ● ●  
OS ACARAJÉS DE ROMÉLIA, NO PELOURINHO     ● ● ● ● 
ATENÇÃO, CINEASTAS!     ● ● ● ● 
PRECISEM OU NÃO DE MÓVEIS, VISITEM “A SUPREMA”     ● ● ● ● 
MILAGRES E EBÓS – VÁ AO BONFIM E NÃO ESQUEÇA EXU     ● ● ● ● 
DUAS CASAS DE ANTIGUIDADES: ALGUNS GALEGOS E UM SÍRIO, GENTE 
BOA     ● ● ● ● 

DOCES PARA FESTINHAS DE CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS     ● ● ● ● 
BERIMBAUS, OS DE MESTRE WALDEMAR     ● ● ● ● 
POST-SCRIPTUM SOBRE OS DOIS WALDEMAR PARA ESCLARECIMENTO 
DOS PAULISTAS     ● ● ● ● 

IMPOSTO DE RENDA     ● ● ● ● 
EXUS E FERRAMENTAS DE ORIXÁS, EXIJAM OS DE MANU – ABEBÊS E 
PAXORÔS, OS DE MÁRIO PROENÇA     ● ● ● ● 

PARA ESCREVER SEU DISCURSO DE AGRADECIMENTO, COM ELEGÂNCIA E 
CORREÇÃO GRAMATICAL, RECORRA À GENTILEZA DO NEGRO BATISTA 
 

    ● ● ● ● 
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HORA DA CRIANÇA     ● ● ● ● 
HOTEL DESTE TAMANHO NÃO É PARA A BAHIA       ● ● 
PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM CATÁLOGO DE EXPOSIÇÃO: CARLOS 
EDUARDO     ● ● ● ● 

OBJETOS DOS CULTOS AFRO-BRASILEIROS, AUTÊNTICOS, EM O 
CARRAPICHO      ● ● ● 

BATIDAS E LAMBRETAS     ● ● ● ● 
FAÇA-SE SÓCIO DO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE     ● ● ● ● 
OPORTUNIDADE DE OURO PARA OS AUTORES BAIANOS – ENVIE SUA 
FICHA IMEDIATAMENTE       ● ● ● 

ACOMPANHANTE PARA SOLTEIRAS E CASADAS     ● ● ● ● 
INFORMAÇÕES SOBRE A ZONA CACAUEIRA, GRATUITAS     ● ● ● ● 
ROQUE, O MOLDUREIRO     ● ● ● ● 
ADVOGADO? PROCURE O DOUTOR TIBÚRCIO BARREIROS     ● ● ● ● 
GENTILEZA PARA DAR E VENDER     ● ● ● ● 
MARCEL RUSSI E OS JARDINS     ● ● ● ● 
BARBA & POESIA       ● ● ● 
PASSEIOS NA BAHIA DE TODOS OS SANTOS     ● ● ● ● 
CHARUTOS BAIANOS? VÁ DIRETO AO REI DO FUMO     ● ● ● ● 
CITAÇÃO EM CRÓNICA SOCIAL DÁ STATUS E CONSAGRA A EXCURSÃO       ● ● ● 
OUÇA OS PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DOS DOIS TEIXEIRAS, O ERUDITO E 
O POPULAR     ● ● ● ● 

PARA TRABALHOS DE PARTO? O GINECOLOGISTA CHAMA-SE DR. DAVID 
ARAÚJO     ● ● ● ● 

IBIT     ● ● ● ● 
SERVIÇO CONSULAR       ● ● ● 
QUER DECORAR A CASA QUE ALUGOU PARA O VERANEIO NA BAHIA?      ● ● ● 
ANESTESISTA     ● ● ● ● 
PARQUE DA CIDADE E JARDIM ZOOLÓGICO     ● ● ● ● 
LEMBRETE SOBRE ANIMAIS     ● ● ● ● 
POR FIM UNS CERTOS ROMANCES     ● ● ● ● 

O COMENDADOR TAVARES     ● ● ● ● 
MARIA DE SÃO PEDRO     ● ● ● ● 
HÉLIO SIMÕES, PAI DE ISA     ● ● ● ● 
A PODEROSA FAMÍLIA CRAVO     ● ● ● ● 

I – O FERREIRO DE EXU VULGO MÁRIO CRAVO     ● ● ● ● 
II – CRAVO NETO PARA OS ÍNTIMOS MARIOZINHO     ● ● ● ● 
III – JORGE CRAVO, O TAPECEIRO     ● ● ● ● 
IV – AS RAÍZES, A MUSA E ALGUNS RAMOS DA ÁRVORE     ● ● ● ● 

DOIS NETOS DO BOCA DO INFERNO     ● ● ● ● 
TRÊS MULHERES ● ● ● ● ● ● ● ● 

MOEMA ▪ MARIA QUITÉRIA ▪ JÚLIA FEITAL ● ● ● ● ● ● ● ● 
REQUERIMENTO DIRIGIDO À EGRÉGIA CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE 
DO SALVADOR A PROPÓSITO DE ANTÔNIO CELESTINO     ● ● ● ● 

HÉLIO BASTO NO SILÊNCIO AZUL     ● ● ● ● 
DOIS MONGES     ● ● ● ● 
THALES SABE TUDO DA BAHIA     ● ● ● ● 
SANTE SCALDAFERRI     ● ● ● ● 
AYDANO     ● ● ● ● 
O POETA E A CÂMARA     ● ● ● ● 
DE COMO ESCREVI DOIS BILHETES A ANTONIO CARLOS MAGALHÃES     ● ● ● ● 
ROBATTO     ● ● ● ● 
FERNANDO DA ROCHA PERES     ● ● ● ● 
NOTAS À MARGEM ● ● ● ●     

AS ARREPENDIDAS E A FRASE ● ● ● ●     
OUTRAS FREIRAS ● ● ● ●     
CONVERSA NO BONDE ● ● ● ● ●    
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CARTÃO DE VISITA ● ● ● ● ●    
OUTRO CARTÃO DE VISITA ● ● ● ● ●    
AVENIDAS... ● ● ● ●     
FALTA DE COMIDA ● ●       
OS PAIS E OS FILHOS ● ● ● ●     
TEMPLOS RELIGIOSOS ● ● ● ●     
DUAS CASAS ● ● ● ●     
SOCIEDADE BENEFICENTE ● ● ● ● ●    
PARA EXEMPLO ● ● ● ●     
INFORMAÇÕES SOLTAS ● ● ● ● ●    

CORREIOS E TELÉGRAFOS ● ● ● ● ●    
ALBERGUE NOTURNO ● ● ● ● ●    
FARÓIS ● ● ● ● ●    
CORPO DE BOMBEIROS ● ● ● ● ●    
INSTITUTO NINA RODRIGUES ● ● ● ● ●    
MUSEU NINA RODRIGUES ● ● ● ● ●    
OUTROS MUSEUS ● ● ●      
OUTRAS REPARTIÇÕES CULTURAIS   ● ● ●    
PARQUES ● ● ● ● ●    
MONUMENTOS, ESTÁTUAS, HERMAS E PANTEÃO ● ● ● ● ●    

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA ● ● ● ●     
MUSEU DO ESTADO  ● ●      
LICEU DE ARTES E OFÍCIOS ● ● ● ●     
CENTRO OPERÁRIO DA BAHIA ● ● ● ● ●    
TERCEIRO CARTÃO DE VISITAS ● ● ● ● ●    
DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA ● ● ● ●     
RECEITA DE FEITIÇO ● ● ● ● ●    
A INTÉRPRETE ● ● ● ● ●    
HOSPITAIS ● ● ● ●     
EX-VOTO    ●     
IÁ ● ● ● ●     
MEDICINA ● ● ● ● ●    
CAPOEIRA E MEDICINA ● ● ● ● ●    
CEMITÉRIOS ● ● ● ● ●    
CLUBES DE FUTEBOL E REGATAS ● ● ● ●     
O "ANJO AZUL"    ● ●    
TRÊS VENDEDORAS “BAIANAS” ● ● ● ●     
 SUBTERRÂNEOS ● ● ● ●     
NOTÍCIA DE IMPRENSA ● ● ● ●     

REVOLUÇÕES ● ● ● ● ● ● ● ● 
AS LUZES DE MATARIPE  ● ● ● ● ● ● ● 
FEIRAS-LIVRES ● ● ●      
FEIRAS LIVRES / MERCADOS FEIRAS E MERCADOS    ●     
FEIRAS E MERCADOS MERCADOS E FEIRAS     ● ● ● ● 
LICEU DE ARTES E OFÍCIOS     ● ● ● ● 
ÍDOLOS DO DESPORTO      ● ● ● 
FONTES ● ● ● ● ● ● ● ● 
MERCADOS ● ● ●      
MEIOS DE CONDUÇÃO ● ● ● ● ●    
ESTAÇÕES E AEROPORTOS ● ● ● ● ●    

ESTAÇÕES ▪ AEROPORTOS ● ● ● ● ●    
ESTUDANTES E FACULDADES ● ●       
JORNAIS ● ● ●      
HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TEATROS ●        
HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TEATROS HOTÉIS, 
RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, TEATROS  ● ●      

Quadro 2 (Cont.) 
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LEGENDA             
●  CONTINUIDADE         ●  ACRÉSCIMO         ●  EXCLUSÃO         ●  SUBSTITUIÇÃO         ●  FUSÃO         ●  RELOCAÇÃO         

         
CAPÍTULOS 1945 1960 1966 1970 1977 1980 1986 2012 

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, TEATROS 
TEATROS E CINEMAS    ●     

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, TEATROS 
HOTÉIS E RESTAURANTES    ●     

JORNAIS / HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, TEATROS 
JORNAIS, RÁDIOS, TELEVISÕES    ●     

JORNAIS, RÁDIOS, TELEVISÕES / JORNAIS “A TARDE”     ● ● ● ● 
HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, TEATROS TEATROS E 
CINEMAS    ● ●    

HOTÉIS ● ● ● ● ●    
RESTAURANTES ●        
RESTAURANTES RESTAURANTE DE MARIA DE SÂO PEDRO  ● ● ● ●    
RESTAURANTES OUTROS RESTAURANTES  ● ● ●     
RESTAURANTES    ● ●    
CABARÉS ●        
CABARÉS CABARÉS E BOATES  ● ● ●     
CABARÉS A GAFRIEIRA DO BARÃO  ● ● ●     
CINEMAS ● ● ●      
ESTAÇÕES DE RÁDIO ●        
ESTAÇÕES DE RÁDIO RÁDIOS E TV  ● ●      
ESTAÇÕES DE RÁDIO / RÁDIOS E TV RÁDIOS E TELEVISÕES     ● ●    
TEATROS ● ● ●      
JORNAIS    ●     

A BAHIA SE LEVA NA CABEÇA    ● ● ● ● ● 
RECEITAS DE ALGUMAS COMIDAS AFRO-BAIANAS ● ● ● ●     

VATAPÁ ▪ ACAÇÁ ▪ CHIN-CHIN DE GALINHA ▪ SARAPATEL ▪ FRIGIDEIRA DE 
CAMARÕES ▪ MOQUECA DE PEIXE ▪ ACARAJÉ ▪ ABARÁ ▪ CARURU ▪ 
ABERÉM ▪ ARROZ DE AUSSÁ ▪ MUNGUNZÁ ▪ EFÓ ▪ COCADA BRANCA ▪ 
COCADA PUXA ▪ ALUÁ 

● ● ● ●     

RECEITAS DE ALGUMAS COMIDAS AFRO-BAIANAS COZINHA BAIANA     ● ● ● ● 
BAIANO É UM ESTADO DE ESPÍRITO    ● ● ● ● ● 
CANTO DE AMOR À BAHIA  ● ● ● ● ● ● ● 
ADEUS, MOÇA ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

BAHIA DE TODOS OS SANTOS – CONTEÚDOS E TEMAS 

Quadro 2: Síntese dos conteúdos e temas das diversas atualizações de Bahia de Todos os Santos. Fonte: Quadro 

elaborado pelo autor. 

 

*** 

A partir do que foi visto até aqui, propomos uma síntese textual que identifica as duas 

cidades da Bahia, respectivamente, como a “primeira cidade da Bahia de Jorge Amado” e a 

“segunda cidade da Bahia de Jorge Amado” – ou às próprias “Bahias de Jorge Amado” – no 

período de 1945 até 2012. Por ora nosso interesse é naquilo que teria implicado a alteração 

do conteúdo original do Guia enquanto transmissão de experiência de cidade e, sobretudo, 

enquanto produção subjetiva de cidade. Vejamos as duas sínteses a seguir, “Bahia de 

Todos os Santos I” e “Bahia de Todos os Santos II”, respectivamente. 

 

Quadro 2 (Cont.) 
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“BAHIA DE TODOS OS SANTOS I” 

Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador, 1945 – 1977 

Esta é a cidade do Salvador, ou a “primeira cidade da Bahia de Jorge Amado”. Cidade provinciana 

que se apresentava originalmente como um reflexo das primeiras modernizações urbanas da virada do 

século XIX, através das ressonâncias de uma Guerra Mundial que acabara de acontecer. Trata-se de 

uma cidade em que o transporte de bonde passa a dar lugar ao transporte de ônibus, e onde a miséria 

habita “os cortiços mais abjetos”. O Guia trata, aqui, de uma cidade de personagens “à margem” e que, 

por sua vez, são caracterizados por uma cultura também ela “à margem”, ainda que ambos tenham sido 

posteriormente legitimados, quando da coexistência de uma outra cidade da Bahia, híbrida, narrada no 

Guia de 1970 até 1977. Essa cidade da Bahia “híbrida” tanto contém elementos da nova cidade do 

Salvador que se avista quanto elementos que darão base à cidade da Bahia seguinte: a “segunda 

cidade da Bahia de Jorge Amado”. 

A estrutura do Guia que aqui se apresenta – distinta da estrutura da “segunda cidade 

da Bahia” que perduraria até os dias de hoje – é composta por alguns capítulos que foram 

sendo atualizados de 1945 até 1977, parcial ou integralmente, a partir da ampliação e/ou da 

supressão de conteúdo, ou pela renomeação de seus títulos. Outros capítulos foram 

extintos, ainda que seus temas tenham permanecido de alguma forma em outros capítulos, 

seja pela temática ou pelo conteúdo, como o extinto Letras e Artes, por exemplo; assim 

como foram suprimidos alguns temas e acrescentados outros novos, muitos reafirmando 

temas já existentes, muitos substituindo temas suprimidos, reorganizando a narrativa e 

dando-lhe novas prioridades temáticas com o passar dos anos. Alguns subcapítulos foram 

ganhando mais evidência, também, tornando-se propriamente capítulos, e ainda que não 

fosse dividida em seções temáticas explícitas, a sequência de textos revela, aqui, certos 

agrupamentos de temas afins, muitos dos quais se tornariam explícitos posteriormente, na 

estrutura final do livro. 

De acordo com a ordem em que são apresentados, podemos dizer que tais 

agrupamentos prezam, respectivamente: pela apresentação da cidade e de sua “atmosfera 

característica”; por seus lugares, que correspondiam majoritariamente ao Centro Histórico 

(ou seja, tratava-se da caracterização do Centro Histórico como o lugar mesmo da cidade); 

pela exaltação da cultura e da religiosidade baianas, de modo indissociado; pelo povo 

baiano, especialmente através de alguns personagens específicos; e pela infraestrutura e 

serviços da cidade, através de textos que mais se pareciam, na sua grande maioria, com 

anúncios comerciais. A maioria dos textos tem caráter de crônica, trazendo embutidas, por 

vezes, informações da cidade de teor historicista, embora muitas vezes prevalecesse 

nesses textos claramente a forma de escrita cara aos romances. Não obstante a atualização 
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de conteúdo, não se alterou a hierarquia das informações em que a cidade da Bahia foi 

sendo apresentada através da narrativa. 

A experiência de cidade aqui narrada está absolutamente contaminada pela 

militância política de Jorge Amado,216 o que confere, inevitavelmente, uma experiência 

urbana que, além de estética, é necessariamente política.  Isso se pode perceber tanto no 

texto quanto na composição narrativa adotada pelas ilustrações de Manuel Martins e pelas 

fotografias de Flávio Damm. Martins narrou em xilogravuras monocromáticas e de traço 

expressionista uma cidade da Bahia quase grotesca, de cortiços e casarios coloniais e de 

povo eminentemente negro e trabalhador que, através de lavadeiras, saveiros, e prostitutas 

representavam o “suor” de uma vida difícil e de trabalhos manuais – ou “braçais”; assim 

como narrou uma cidade de cultura peculiar, através das “baianas de acarajé” e dos rituais 

da macumba. É curioso notar que em todas as edições ilustradas por Martins, com exceção 

do primeiro e último capítulos da narrativa, Convite e Adeus, Moça – que corresponderiam, 

respectivamente, a um “prólogo” e um “epílogo” –, cada um dos breves capítulos apresenta 

duas imagens repetidamente no cabeçalho e rodapé. 

 

   

A PRIMEIRA CIDADE DA BAHIA EM DUAS IMAGENS 

Figuras 29 e 30: Ilustrações de Manuel Martins em Bahia de Todos os Santos. Essas figuras se repetiam até 

1970 em todos os textos do Guia como cabeçalho e rodapé, respectivamente. Fonte: Manuel 
Martins/Reprodução. 

 

Por sua vez, Flávio Damm narrou em fotografias, também em preto-e-branco, 

praticamente os mesmos cenários da cidade da Bahia que narrara Martins, mas mostrava-

os atribuindo-lhes contornos de pontos turísticos um tanto estáticos, sem que figurasse com 

a mesma ênfase a predominância do povo trabalhador que caracterizara as ilustrações de 

Martins. Os personagens retratados por Damm são as baianas de acarajé, os estivadores, 

os capoeiristas e alguns saveiros, mas parece haver, aí, uma narrativa distinta daquela 

Martins, em que os personagens estariam começando a legitimar uma tipificação 

folclorizada ou estetização daquilo que seria, posteriormente, o discurso da identidade 

urbana da cidade eclipsado pelo “carlismo”. Podemos dizer que o grande ponto comum de 
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 Cfe. visto no item Quatro períodos deste capítulo, especialmente nas páginas 101-102. 
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ambas as composições narrativas Amado-Martins-Damm seja uma cidade provinciana, sem 

arranha-céus, que se caracteriza pela relação com o mar e com a topografia acidentada, 

mas uma cidade em ruínas que, ao mesmo tempo, já inicia determinada produção subjetiva. 

Pode-se inferir, portanto, que, no período decorrido desde 1945 até 1977, Bahia de 

Todos os Santos narrou determinada experiência de cidade: aquela da cidade do 

Salvador, através de um Guia de conteúdo distinto daquele que se seguiria, embora este 

segundo derive diretamente do primeiro. Teria havido aqui uma cidade que deixou de existir 

com o passar dos anos. 

“BAHIA DE TODOS OS SANTOS II” 

Guia de ruas e mistérios, 1977 – 2002 – 2012 

Esta é Salvador, ou a “segunda cidade da Bahia de Jorge Amado”. Cidade que se foi tornando 

moderna e ruidosa, cujos novos arranha-céus foram gradativamente fazendo parte da paisagem 

urbana. Apresenta-se, aqui, uma cidade que foi se tornando conhecida nacional e internacionalmente 

por seu povo e cultura “peculiares”, sobretudo através de grandes nomes do meio artístico nacional. 

Além da música, que, obviamente, não figurava sozinha nesse cenário, contribuiu decisivamente para 

este fato também a própria produção e a consequente reprodução da literatura de Jorge Amado.217 

Analogamente à “primeira cidade da Bahia”, a partir de 1977, a estrutura em sete 

“seções” que aqui se apresenta também agrupa capítulos de temáticas afins. Alguns desses 

capítulos persistem desde a “primeira cidade da Bahia”, embora alguns também tenham 

sido atualizados, parcial ou integralmente, a partir da ampliação e/ou da supressão de 

conteúdo, ou pela renomeação de seus títulos. Nesta cidade, outros capítulos também 

foram completamente extintos, assim como alguns subcapítulos da cidade anterior 

ganharam evidência, tornando-se agora capítulos dentro das seções temáticas.  Alguns 

temas foram, também, suprimidos da cidade anterior e outros novos foram sendo 

acrescentados, reestruturando de maneira definitiva a narrativa e dando-lhe novas 

prioridades temáticas com o passar dos anos. Contudo, a grande alteração ocorrida nesta 

“segunda cidade da Bahia” refere-se ao acréscimo de novos capítulos, especialmente 

aqueles relativos a nomes de personagens que foram ganhando importância no meio 

artístico baiano e, dentre alguns deles, no panorama nacional. Considerando as 

atualizações deste período, novos capítulos foram acrescentados, mas apenas três foram 

eliminados. 
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 Cfe. visto no item Salvador, Bahia e a literatura de Jorge Amado do Capítulo 1, nas páginas 90-94. 
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 Assim, na primeira “seção”, Atmosfera da cidade do Salvador da Bahia de Todos os 

Santos, apresenta-se a cidade e sua “atmosfera característica”;218 na segunda “seção”, 

Ruas, becos e encruzilhadas, apesar de serem apresentadas novas configurações urbanas 

da cidade, se continua enaltecendo o Centro Histórico como lugar mesmo do cotidiano 

soteropolitano;219 a terceira “seção”, Igrejas, anjos e santos aborda, em tese, o lado católico 

da cidade; enquanto as seguintes quarta “seção”, Povo em festa, e quinta “seção”, O mundo 

mágico do candomblé, explicitam, respectivamente, as festividades religiosas como o 

máximo da cultura popular e o candomblé, cada vez mais aceito, explorado e divulgado 

dentro e fora da cidade e do país;220 a sexta “seção”, Personagens de ontem, de hoje, de 

sempre dedica atenção a grandes nomes da cena artístico-político-histórica da cidade 

(muitos dos quais são recorrentes em outros capítulos da narrativa), em textos que levam os 

títulos de seus respectivos “personagens”, o que a torna, em meio à narrativa, uma seção 

um tanto enfadonha – deve-se dizer –, cujo conteúdo denota um teor essencialmente 

político-partidário;221 e, finalmente, a sétima e última “seção”, Terra, mar e céu, traz uma 

relação de temas mais abrangentes, tal qual se constitui a “primeira cidade da Bahia”, em 

que se narra sobre a infraestrutura da cidade, onde são oferecidas dicas de serviços ao 

                                                           
218

 Esta seção seria uma introdução aos aspectos gerais dessa cidade que é muitas em uma só: religiosa, 
mestiça, repleta de história, amada por seu povo que luta e resiste, onde a cultura popular é de extrema 
importância no cotidiano dos habitantes importante e onde, até certo ponto, a modernidade é repudiada. Não há 
alteração de capítulos entre as edições de 1977 e de 1986. 
219

 Esta seção apresentaria a cidade do ponto de vista morfológico ao indicar ao “leitor-viajante-turista” os locais 
de visitação, em que seria possível experimentar a “beleza”, a “magia” e a “miséria” da cidade da Bahia. 
Relativamente ao conteúdo, esta seção se apresenta, praticamente, como na 27ª edição, tendo sido apenas 
incluídos dois novos textos quando da 34ª edição. 
220

 A seção Povo em festa trata de um panorama geral sobre a devoção do povo baiano pelo catolicismo, por sua 
vez caracterizado pelo forte sincretismo com o candomblé. Poderíamos dizer que esta seção retoma o tema do 
capítulo Igrejas, capelas, conventos e templos de diversas seitas, presente no Guia desde sua publicação 
original, mas substituída na 27ª edição por Igrejas, as mais célebres. As festas a que se refere Amado são 
eminentemente religiosas, que caracterizariam “a alegria e o espírito de celebração do povo baiano”, mas talvez 
o mais interessante desta seção seja sua característica temática absolutamente sincrética, pois não só apresenta 
temas relativos ao sincretismo do catolicismo com o candomblé, como também se configura como uma seção 
híbrida que se coloca, relativamente à sequência das seções, exatamente entre a seção de temática catolicista 
anterior e a seção seguinte, que tematiza o candomblé. A partir da 27ª edição, foi suprimido do Guia o capítulo 
Outras festas populares, contudo, muitos textos deste capítulo permaneceram, ganhando autonomia nesta 
seção, com exceção de Festa da Senhora Sant’Anna, Aleluia e Festa do Espírito Santo, todos então 
permanentemente excluídos. Não há alteração de capítulos entre as edições de 1977 e de 1986, entretanto, a 
seção O mundo mágico do candomblé, por sua vez, aborda a religiosidade do povo baiano no culto aos orixás, 
apresentando logo como primeiro texto Terreiro de Joãozinho da Gomeia, anteriormente intitulado Macumba. 
221

 A partir de 1977, este então antigo capítulo Personagens passou a ser composto não apenas por três textos, 

mas por oitenta e sete, muitos dos quais já haviam sido incluídos no Guia na atualização anterior, em 1970, 
relocados, agora, nesta seção. Na atualização seguinte do Guia, de 1980, este número passara para cento e 
três, e na última atualização, de 1986, para cento e nove. A narratividade desta seção estaria muito próxima 
daquela que, anos depois, Amado redigiria em Navegação de cabotagem. Seria Personagens de ontem, de hoje, 
de sempre um capítulo de apontamentos possíveis de serem integrados à autobiografia? Assim como em 
Navegação de cabotagem, em que, segundo Ivo (2012, p. 486), Amado teria evocado os amigos, “muitos dos 
quais monumentalizados pelo afeto”; no Guia, Amado teria dedicado esta extensa seção a uma fraterna rede de 
amigos. Por seu caráter destoante dentro do que vinha sendo até então a narrativa, acreditamos que a grande 
maioria dos capítulos desta seção, por si, não contribua necessariamente para uma produção subjetiva de 
cidade, por isso serão muito pouco abordados neste trabalho. 
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“leitor-viajante-turista”.222 Assim como ocorrera na cidade anterior, a maioria dos textos 

dessa “segunda cidade da Bahia” tem caráter de crônica, muitas vezes apresentando 

informações da cidade de teor historicista, outras se percebendo claramente a forma de 

escrita cara aos romances. Não obstante a atualização de conteúdo, também aqui não se 

alterou a hierarquia das informações em que a cidade da Bahia foi sendo apresentada 

através da narrativa.  

Nessa cidade que se modernizava, a experiência urbana narrada está absolutamente 

contaminada pelo envolvimento de Jorge Amado com a gestão carlista,223 especialmente 

pela apropriação e captura de sua literatura no discurso político que passa a legitimar a 

“vocação” turística da cidade, o que lhe confere, também inevitavelmente, uma experiência 

urbana que, como a “primeira cidade da Bahia”, além de estética, é necessariamente 

política.  Assim como na cidade anterior, isso se pode perceber especialmente através da 

nova composição narrativa do Guia: além do texto, todas as edições do período de 1977-

2002 adotaram desenhos de Carlos Bastos, em maior ou menor quantidade.224 Bastos 

narrou em desenhos em preto-e-branco e de traços “limpos” uma cidade da Bahia repleta de 

casarios coloniais, habitada por um povo festivo e por personagens que seriam, agora de 

uma maneira bastante clara, a própria estetização do mito da própria cultura popular baiana, 

ou o mito do baiano “típico”, contribuindo para aquilo que Drummond (2009) chamou de 

“mito modernista soteropolitano”:225 as mães-de-santo, os orixás e os santos católicos, os 

feirantes, alguns saveiros etc. Contudo, aqui já não se apresenta nem os cortiços nem o 

“lado miserável” da cidade narrada pelas ilustrações de Manuel Martins, tampouco a cidade 

“híbrida” narrada pelas fotografias de Flávio Damm. Nessa “segunda cidade da Bahia” são 

apresentados desenhos ora de observação, ora feitos a partir de tomadas aéreas da cidade, 

mas por vezes também são composições de uma “cidade analógica”, tal como o fizera 

Canaletto em Veneza.226 

Essa “segunda cidade da Bahia”, composta pela narrativa Amado-Bastos, coexiste 

com o início do período de espetacularização por que passara o Pelourinho e com a gestão 
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 Podemos dizer que a seção Terra, mar e céu é, praticamente, composta por uma série de capítulos não 
diretamente relacionados entre si, a maioria derivando da parte final da estrutura do Guia anterior à 27ª edição: 
dos cerca de 40% finais da primeira cidade da Bahia de Jorge Amado, grande parte foi incluída na seção 
Personagens de ontem, de hoje, de sempre e grande parte foi destinada a esta seção, que apresenta, ainda, 
textos que mantiveram a temática de textos excluídos. Esta seção seria um grande capítulo de “notas à margem” 
(referência ao título de um dos textos excluídos), caracterizadas, sobretudo, por dicas de serviços, alguns 
costumes populares e demais informações sobre a “cultura popular baiana”. 
223

 Cfe. visto no item Quatro períodos deste capítulo, especialmente nas páginas 108-111. 
224

 Pelo menos no período de 1980 até 1984 as edições de Bahia de Todos os Santos publicadas não 
apresentavam todos os desenhos que Carlos Bastos produzira para a 27ª edição do livro, de 1977.  
225

 Cfe. visto no item Salvador, Bahia e a literatura de Jorge Amado do Capítulo 1, na página 85. Sobre as 

ilustrações de Carlos Bastos, cf. nota 206, na página 125. 
226

 Cfe. visto no item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade do Capítulo 1, nas páginas 64-65. 
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carlista.227 É a exaltação de uma cidade e de sua cultura – vide os agora primeiros 

capítulos do Guia, como, por exemplo, Baiano é um estado de espírito,228 A força do povo e 

A Bahia se leva na cabeça. Contudo, a mais recente edição do Guia, que apresenta 

conteúdo textual exatamente correspondente àquele da atualização de 1986, o faz em 

conjunto com um dos importantes elementos da “primeira cidade da Bahia”: as fotografias 

de Flávio Damm, o que faz desta mais recente edição, assim como a edição de 1970, uma 

edição também híbrida, pois é como se tivéssemos aqui um “período híbrido” dentro do 

histórico do Guia, pois dele fazem parte fotografias que originalmente ilustravam a “primeira 

cidade da Bahia”. 

Se no período anterior Bahia de Todos os Santos narrou uma determinada 

experiência de cidade, nesse período, decorrido desde 1977 até 2002 e que inclui o ano de 

2012, o livro tem narrado outra experiência de cidade: aquela da cidade de Salvador, 

através de um Guia de conteúdo distinto do anterior. Ou seja, há, aqui, uma outra e 

paradoxalmente “renovada” cidade da Bahia. 

*** 

Em ambos os casos, podemos relacionar esse tipo de narratividade do Guia àquela 

expressa por Walter Benjamin em Rua de mão única ou em Infância berlinense, em que o 

filósofo alemão se utiliza de pequenos textos ou aforismas para narrar, respectivamente, a 

destruição de Berlim no primeiro pós-guerra e neste as memórias de uma experiência de 

infância em vias de desaparecer. Esses pequenos textos não raros são acompanhados de 

pequenas histórias pessoais ou anedotas que narram algum acontecido ou marco histórico 

da cidade. Pensamos, a título de exemplo, em As arrependidas e a frase, em que Amado 

nos conta as aventuras dos “amantes nas noites mornas da Bahia” que pulavam o muro do 

“alegre” Convento do Desterro pelas cordas dependuradas pelas freiras; ou a frase célebre 

de Joana Angélica no “sombrio e triste” Convento da Lapa – “só penetrareis nesta Casa 

passando por sobre o meu cadáver” –, quando a freira tentou impedir a entrada dos 

soldados portugueses no Convento por ocasião da Independência da Bahia no século XIX. 

De um modo geral, podemos perceber que as temáticas abordadas nas duas 

cidades da Bahia são correspondentes entre si. Propomos, abaixo, uma relação dos “temas” 

(ou “grupos temáticos”) da cidade do Salvador e outra relação das “seções temáticas” de 

Salvador, para que possamos compreender suas correspondências.229 Em ambas as 

                                                           
227

 Cfe. visto no item Quatro períodos deste capítulo, especialmente nas páginas 108-111. 
228

 No posfácio da mais recente edição do Guia, Paloma Jorge Amado afirma que este texto teria incluído no 
Guia em 1966, na 12ª edição do livro. Entretanto, constatamos em nossa pesquisa que a inclusão só veio a 
acontecer seis anos depois, quando da terceira atualização do Guia, em 1970, na 19ª edição. 
229

 A divisão da “primeira cidade da Bahia” em “temas” refere-se à nossa livre interpretação do modo como os 
capítulos dessa primeira cidade estariam dispostos – se é que esta sistematização é possível. Ressaltamos que 
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cidades, esses agrupamentos não parecem aleatórios: ao passo que os agrupamentos 

relativos à “segunda cidade” refletem aqueles anteriores, da “primeira cidade”; acabam, 

também, refletindo o próprio processo de constituição narrativa e de organização sequencial 

do livro. 

 

 
CIDADE DO SALVADOR SALVADOR 

TEMAS SEÇÕES TEMÁTICAS 

– (Prefácio) Convite (Prefácio) Convite 

1 Apresentação Atmosfera da cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos 

2 Centro Histórico Ruas, becos e encruzilhadas 

3 Demais localidades Igrejas, anjos e santos 

4 Religiosidade e cultura O povo em festa 

5 Povo e demais personagens O mundo mágico do candomblé 

6 Fatos históricos Personagens de ontem, de hoje, de sempre 

7 Infraestrutura e serviços Terra, mar e céu 

– (Posfácio) Adeus, moça (Posfácio) Adeus, moça 

  
AS DUAS CIDADES DA BAHIA DE JORGE AMADO 

Quadro 3: Quadro-síntese dos “temas” e das “seções temáticas” de Bahia de Todos os Santos. O gradiente de 

cor cinza classifica-as em duas distintas, porém complementares, narrativas da cidade da Bahia. Fonte: Quadro 
elaborado pelo autor. 

 

Assim como vários títulos da obra de Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos 

também foi traduzido e publicado em outros países: desde o início da década de 1970 em 

Portugal;230 desde a virada da mesma década de 1970 na Argentina;231 desde pelo menos 

                                                                                                                                                                                     
os temas dessa primeira cidade não se apresentam necessariamente nessa mesma ordem, e por vezes os 
conteúdos dos respectivos textos deixam dúvidas relativamente ao “tema” em que poderiam ser mais bem 
classificados, devidas à tenuidade da temática em questão. 
230

 De acordo com as edições pesquisadas, as edições portuguesas foram publicadas praticamente com o 
mesmo título do original brasileiro de 1945, Bahia de Todos-os-Santos: guia de ruas e mistérios da cidade do 
Salvador. Quanto ao conteúdo da narrativa, em Portugal foi inicialmente publicada aquela que denominados 
“cidade da Bahia híbrida”, correspondente à 19ª edição brasileira; e, posteriormente, a “segunda cidade da 
Bahia”, com base na 27ª edição, entretanto, um pouco modificada. Perguntamo-nos se a Nota à 17ª edição 
Brasileira, encontrada nos manuscritos de Jorge Amado (cfe. nota 195, na página 122) não teria sido escrita para 

alguma edição portuguesa. Por sua vez, a alteração mencionada a respeito da 27ª edição corresponde 
exatamente àquelas edições brasileiras da primeira metade da década de 1980, em que haviam sido 
acrescentados alguns novos textos (cfe. nota 197, na página 123), fato que nos leva a supor que a quinta 
atualização brasileira do Guia, quando da 28ª edição, teria tido como base justamente uma edição portuguesa. 
Tanto isto pode ter alguma validade que a referida atualização teria ocorrido precisamente em 1978, entre as 
publicações da 27ª e da 28ª edições brasileiras, conforme evidência comentada anteriormente, na página 123. 
De acordo com dados extraídos das edições consultadas, de 1970 até pelo menos 1995, Bahia de Todos os 
Santos teve em Portugal 17 mil exemplares impressos de distintas “versões” do Guia, como se lê: “1.ª edição 
(5000 exs.), Outubro de 1970 (Desta edição, refundida e aumentada pelo autor, fez-se ainda uma tiragem 
especial de 330 exemplares, numerados de 1 a 330, ficando os últimos 30 fora do mercado); 2.ª edição, de novo 
aumentada pelo autor (5000 exs.), Março de 1974; 3.ª edição, totalmente refundida e aumentada pelo autor 
(4000 exs.), Outubro de 1978; 4.ª edição (1500 exs.), Abril de 1987; 5.ª edição (1500 exs.), Setembro de 1995.” 
(AMADO, 1995) As duas primeiras edições portuguesas não são ilustradas, mas apresentam a Nota à 17ª edição 
Brasileira que, conforme visto na nota 196, na página 122, corresponde, no Brasil, à Nota à 19.ª edição. As 
edições seguintes apresentam apenas parcialmente as ilustrações de Carlos Bastos, mas não apresentam nota. 
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1989 na França;232 e pelo menos desde 1992 na Itália.233 Nos casos português e argentino, 

o nome “Bahia de Todos os Santos” permanece no título do livro, ao contrário dos casos 

francês e italiano em que o título sofre redução para “Bahia”, fato que corrobora para 

produção subjetiva tanto de Salvador quanto da própria Bahia: “ideias de cidade” 

absolutamente coexistentes e imbricadas,234 como se pode ver enunciada na página 

seguinte através de algumas das capas das edições estrangeiras do Guia. 

De acordo com a análise comparada das edições estrangeiras a que tivemos 

acesso,235 as duas cidades da Bahia foram transmitidas em Portugal, mas apenas uma 

delas foi transmitida nos demais países.236 Além disso, no caso das edições francesa e 

italiana, houve supressão de conteúdo da narrativa, especialmente na seção Personagens 

de ontem, de hoje, de sempre, cuja decisão acreditamos ter sido editorial e/ou do próprio 

Jorge Amado.237 O que nos faz indagar: que cidade(s) se queria exportar, ou seja, qual a 

                                                                                                                                                                                     
231

 A segunda edição argentina data de Novembro de 1980. Todas as edições argentinas foram publicadas com 
o mesmo título que Bahia de Todos os Santos recebera a partir de 1977, traduzido: Bahía de Todos los Santos: 
guías de calles y mistérios, e, assim, ao que tudo indica, as traduções argentinas foram feitas com base na 27ª 
edição brasileira do Guia. Das edições consultadas, nenhuma apresenta nota introdutória, porém, todas 
apresentam vocabulário, índice e as ilustrações de Carlos Bastos de modo integral. De acordo com dados 
extraídos das edições consultadas, desde a segunda edição, de 1980, até a 4ª edição, de 1982, Bahia de Todos 
os Santos teve na Argentina 14 mil exemplares vendidos, sendo que a última edição argentina consultada data 
de 2002. 
232

 Publicado como L’invitation a Bahia: chronique sensuelle et véridique de ses rues, son peuple et ses 
mystères, cuja tradução para o português seria: “Convite à Bahia: crônica sensual e verídica de suas ruas, seu 
povo e seus mistérios”. Sem apresentar nota introdutória, contudo, esta edição traz algumas das ilustrações de 
Carlos Bastos e a data de 1978 no último texto, portanto, trata-se, aparentemente, de uma tradução com base na 
28ª edição brasileira. Não há na edição consultada informação a respeito da tiragem publicada. Conforme visto 
na nota 187, na página 117, não se estranha a tradução francesa subintitular o Guia por “crônicas”, uma vez que 
a constituição da narrativa permitiria caracterizá-lo justamente por uma sequência de crônicas, apresentadas em 
breves textos sequenciados. 
233

 Publicado como Bahia: le strade e le piazze, la gente e le feste, gli incanti e i misteri, cuja correspondência 

para o português seria: “Bahia: as ruas e as praças, as pessoas e as festas, os encantos e os mistérios”. Esta 
edição, embora não apresente nenhuma das ilustrações que acompanham as edições brasileiras, reproduz 17 
orixás desenhados por Carybé em seu livro As sete portas da Bahia, bem como traz 31 fotografias de Patrizia 
Giancotti. Sem apresentar nota introdutória, contudo, esta edição conta com prefacio de Elena Grechi e um 
índice. O último texto do livro, datado de 1976, e a presença de textos que compõem a 34ª edição brasileira nos 
faz deduzir que esta tradução se trata da sexta atualização brasileira do Guia, porém, apesar de apresentar as 
sete “seções” em que a narrativa é dividida a partir de 1977, nem todas constam integralmente. Teria esta edição 
sido ilustrada pelos desenhos de Carybé por conta do capítulo Legendas para os orixás de Carybé, incluído na 

27ª do Guia? A propósito, nesta edição italiana a maioria dos referidos desenhos de Carybé são apresentados 
ao final do referido texto, traduzido como Gli orixá di Carybé (literalmente, Os orixás de Carybé); enquanto que 
um outro desenho do artista é apresentado na abertura da seção Il mondo magico del candomblé (literalmente, O 
mundo mágico do candomblé), e as fotografias de Giancotti ilustram as seções Atmosfera della città di Salvador 
da Bahia de Todos os Santos (literalmente, Atmosfera da cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos) e Il 
popolo in festa (literalmente, O povo em festa). É interessante notar, também, que a edição italiana, ao invés de 
ser finalizada com o “Axé, moça”, é finalizada por “Saravá, amen, axé”. Não há na edição informação a respeito 
da tiragem publicada. 
234

 Cfe. visto na Introdução, na página 25. Esta ideia é desenvolvida no item Salvador, Bahia e a literatura de 
Jorge Amado do Capítulo 1. 
235

 Cf. Apêndice B – Edições consultadas de Bahia de Todos os Santos. 
236

 Cfe. notas 230-233, na página anterior e nesta página.  
237

 Uma justificativa para apenas parte de Personagens de ontem, de hoje, de sempre ter sido incorporada nas 

edições francesa e italiana do Guia seria o caráter destoante que esta seção passou a ter dentro daquilo que 
vinha sendo narrado em Bahia de Todos os Santos até sua 27ª edição (cfe. nota 221, na página 143). 
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“ideia” de Salvador e/ou de Bahia seria produzida subjetivamente também no leitor 

estrangeiro? Um leitor que, por sua vez, seria um visitante possível dessa(s) cidade(s), 

guiado também ele por Jorge Amado, através justamente daquilo que o escritor chamou de 

uma “espécie de enciclopédia da vida baiana” – o próprio Guia. 

 

       

BAHIA DE TODOS OS SANTOS – Edições estrangeiras 

Figuras 31, 32, 33 e 34: Capas de algumas edições estrangeiras, respectivamente: portuguesa (1978), argentina 

(1980-1988), francesa (1989) e italiana (1996), respectivamente. Fonte: Acervo FCJA.  

 

Nesse sentido, vale ressaltar que esse período das primeiras publicações 

estrangeiras do Guia, que coincide com o período da publicação da “segunda cidade da 

Bahia” que Jorge Amado passara a narrar a partir dos anos 1970, não por acaso, é o 

mesmo período em que ACM assume o Governo da Bahia – o que, como vimos no item 

Quatro períodos deste capítulo, tem a mais absoluta relação com o período de 

espetacularização urbana por que começara a passar o Centro Histórico de Salvador. 

Podemos dizer que o Guia transmite, portanto, determinada experiência de cidade, 

assim como sua vida urbana é apreendida, tal como escreve Amado na Nota à 40ª edição 

do Guia, pelas “paisagens, histórias, velhas ruas, novas avenidas, costumes, festas, a 

permanente miséria e a imbatível alegria, igrejas e candomblés, santos, orixás e 

personagens os mais variados”. Assim como podemos considerar que o Guia, junto a 

narrativas de outros artistas (em especial do grupo baiano formado por Amado, Verger, 

Carybé e Caymmi), discursos ou enunciados, seja considerado um dos responsáveis pela 

criação de uma “imagem real e mágica desta terra e do povo que a habita, da mistura de 

sangue, de raças, de culturas que faz nossa originalidade mestiça”. Pois, ainda nas palavras 

de Amado, o Guia refletiria os “mistérios da Bahia, cidade onde a magia faz parte do 

quotidiano”; mistérios esses que seriam “coisas da Bahia, maneiras de ser e de viver”.  

“Mágica”, “magia” e “misticismo” são de fato palavras que enaltecem a própria mítica 

enunciada pelo Guia, fazendo parte de um conjunto de elementos que o caracterizam 

enquanto determinada produção subjetiva de cidade acessada pelo “leitor-viajante-turista” 
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através da narrativa. Assim como teriam sido, não tão indiretamente, Charles Baudelaire o 

guia local de Paris; Walter Benjamin o guia local de Berlim; e João do Rio o guia local do Rio 

de Janeiro, no entanto, o guia local de Salvador, Jorge Amado, embora transmita ao leitor a 

sua experiência de cidade, o faz acompanhado. Já em Convite,238 texto introdutório presente 

em todas as “versões” de Bahia de Todos os Santos, o escritor toma por “moça” aquela que, 

paradoxalmente, também o guia em sua própria errância pela cidade, proclamando-a Zélia 

Gattai, sua esposa desde 1945, a partir da 27ª edição da narrativa.239 

Na “portada do livro” (uma espécie de texto de abertura do Guia), o escritor anuncia: 

“um dia vieste de passagem conhecer minha cidade, ficaste para sempre”. (AMADO, 1977, 

p. 7) Esta personagem feminina, a quem se destinaria a narrativa desde sua publicação 

original, seria uma espécie de Nadja, protagonista do romance surrealista homônimo de 

André Breton que se confunde com a cidade de Paris da década de 1920,240 “emanando um 

erotismo próximo do mistério e da loucura”. (DRUMMOND, 2009, p. 56) Ou ainda, seria uma 

espécie de figura feminina que “também simboliza errância e iluminação”, como em O 

camponês de Paris,241 romance igualmente surrealista de Louis Aragon, datado da mesma 

época, visto que, à época da publicação original do Guia, Amado se aproximou dos 

escritores do partido comunista em Paris e, consequentemente, do grupo de artistas 

surrealistas franceses. 

Como um protetor a cuidar de seu bem-querer, Amado narra sua experiência 

duplamente guiada: ao passo que guia o leitor, mostrando-lhe as ruas e os “mistérios” da 

Bahia de Todos os Santos, deixa-se guiar em sua experiência de cidade pelos olhos e mãos 

de um segundo guia, específico: a “moça”, a quem deseja mostrar a sua cidade da Bahia, 

proclamando-a e escrevendo-lhe o “nome de baiana”. A “moça” seria, assim, uma espécie 

de personagem-guia, por vezes confundindo-se com o “leitor-viajante-turista”; uma moça-

guia que, se não intervém de maneira direta no processo narrativo, pelo menos se mostra 

presente em todas as ruas da cidade ao conhecê-las pelas palavras de Amado, de modo 

                                                           
238

 Este texto teve sutil atualização na 19ª edição e na 27ª edição, sem que seu conteúdo tivesse sido alterado. 
239

 Cfe. visto nas páginas 126-127, desde sua publicação original até pelo menos o início da década de 1970, o 
Guia apresentava uma dedicatória à Matilde Garcia Rosa – “Para Matilde, quase baiana” –, com quem Amado foi 
casado de 1933 até 1944, ano em que escrevera Bahia de Todos os Santos. Ao mesmo tempo em que, anos 
depois, Amado proclamaria a paulistana Zélia Gattai como a sua “moça”, da publicação original do Guia infere-
se, no entanto, que o livro fora escrito para uma “moça” turista, não-baiana, o que denotaria, aí, uma hibridização 
da personagem “moça” em (pelo menos) duas mulheres, ainda que ambas tenham sido distinguidas com o 
passar dos anos. 
240

 Segundo Drummond (2009, p. 56), Breton, autor e personagem de Nadja, “desloca-se obsessivo por avenidas 
e parques, excitado pelo clima desvairado de sedução, cada vez mais prisioneiro da figura feminina ao enveredar 
pela alucinação e busca desesperada. [...] Ao procurar compreender Nadja, descrevendo-a, Breton a define 
como ‘a criatura sempre inspirada e inspiradora que gostava apenas de estar na rua, para ela o único campo de 
experiência válida’”. 
241

 “Assumindo variadas máscaras de feminilidade que insta o citadino à deriva, por vezes sob o risco da noite ou 
pelos recônditos da cidade, prepara-o para a experiência epifânica e laica do encontro imprevisto [...].” 
(DRUMMOND, 2009, p. 55) 
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que passa a conhecer todos os seus “mistérios”. Essa mulher-guia seria, então, uma 

“estratégia de escrita”, tal qual faziam alguns autores surrealistas, ou, ainda, Edgar Allan 

Poe em O homem das multidões: desde as flanâncias da nova realidade urbana das 

grandes cidades europeias no século XIX, a visão seria “guia e sobrevivência”. 

(DRUMMOND, 2009, p. 21) 

Ah!, moça, esta cidade da Bahia é múltipla e desigual. Sua beleza eterna, 
sólida como em nenhuma outra cidade brasileira, nascendo do passado, 
rebentando em pitoresco no cais, nas macumbas, nas feiras, nos becos e 
nas ladeiras, sua beleza tão poderosa que se vê, se apalpa e se cheira, sua 
beleza de mulher sensual, esconde um mundo de miséria e de dor. Moça, 
eu te mostrarei o pitoresco mas te mostrarei também a dor. [...] 

Êsse é bem um estranho guia, moça. Com êle não verás apenas a casca 
amarela e linda da laranja. Verás igualmente os gomos podres que 
repugnam ao paladar. Porque assim é a Bahia, mistura de beleza e 
sofrimento, de fartura e fome, de risos álacres e de lágrimas doloridas. 
(AMADO, 1945, p. 16-17, Convite, destaque original) 

 

Dentro dos sobradões que “esperam” a sua “moça”, e que, agora, após o 

esvaziamento causado pelo processo inicial de modernização da cidade e da consequente 

saída de seus proprietários (os senhores de engenho), são os “cortiços mais abjetos do 

mundo”, o Guia nos conta que “a miséria murmura pelas escadas onde os ratos correm, 

pelos quartos imundos”, não sendo justo que tanta miséria “caiba em tanta beleza”: lá fora 

“as pedras com que os escravos calçaram as ruas, quando o sol as ilumina ao meio-dia, têm 

laivos de sangue”. (AMADO, 1945, p. 16) A moça-guia deixa de ser, portanto, apenas uma 

figura feminina imaginária e passa, como vimos, a ser personificada e proclamada Zélia 

Gattai. Também em Convite são anunciados os elementos que comporão a narrativa, como 

uma síntese geral ou introdução mesma dessa “Bahia de Todos os Santos”, caracterizando 

o Guia não apenas como uma “enciclopédia da vida baiana”, mas uma espécie de resumo 

dessa cidade da Bahia que é também narrada em muitos dos romances escritos por Amado. 

Por esse motivo, acreditamos que esse breve texto-convite de apenas três páginas seja 

uma das passagens mais importantes do livro, justamente por apresentar-se como um 

grande enunciado da cidade da Bahia. 

Ao evocar as “ruas e os mistérios”, Amado nos dá o panorama geral de uma cidade 

marcada pela “festa quotidiana”, pela dicotomia colonial/moderno, pelo “chamado insistente 

dos atabaques na noite misteriosa”, pelo “poderoso toque do chamado do santo”, pelos 

“potes e as moringas de barro” etc.: 

Quando a viola gemer nas mãos do seresteiro, nascido na Bahia e cheio da 
sua poesia, não reflitas sequer. Moça, a Bahia te espera e eu serei teu guia 
pelas suas ruas e pelos seus mistérios [Trecho substituído a partir de 
1977: Quando a viola gemer nas mãos do seresteiro, nascido na Bahia, filho 
de sua poesia e sua dor, não reflitas sequer, pois a cidade mágica te espera 
e eu serei teu guia pelas ruas e pelos mistérios]. [...] 
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Se és apenas uma turista ávida de novas paisagens, de novidades para 
virilizar um coração gasto de emoções, viajante de pobre aventura rica, 
então não queiras êsse guia. Mas se queres ver tudo, na ânsia de aprender 
e melhorar, se queres realmente conhecer a Bahia, então, vem comigo e te 
mostrarei as ruas e os mistérios da cidade do Salvador, e sairás daqui certa 
de que êste mundo está errado e que é preciso refazê-lo para melhor. 
Porque não é justo que tanta miséria caiba em tanta beleza. (AMADO, 1945, 
p. 17; 1977, p. 11, Convite, destaque original) 

 

A partir do trecho supracitado, podemos perceber uma narração de cidade que 

versaria sobre o turismo, sobretudo, quando o narrador assume-se o próprio guia turístico: 

tratar-se-ia este apelo à erradicação da miséria e da constatação de um arruinamento 

crescente do Centro da cidade que ameaçaria sua própria beleza? Seria este o prenúncio 

de um discurso espetacular da patrimonialização da cidade, anos mais tarde encapsulado 

como justificativa para a implementação do Plano de Reforma do Pelourinho?  

Um dia voltarás, talvez, e então teremos reformado o mundo e só a alegria, 
e a saúde e a fartura caberão na beleza imortal da Bahia. (AMADO, 1945, p. 
17, Convite, destaque original, grifo nosso) 

 

De um modo geral, o Guia está inserido em um contexto da literatura nacional em 

que a publicação de guias de viagens por escritores já bastante conhecidos por sua 

literatura era bastante comum, particularmente, como suportes da “construção de uma 

narrativa histórica nacional adequada ao projeto industrial da Era Vargas” (RIBEIRO 

[Cláudio Rezende], 2012, p. 138), a partir do discurso do patrimônio histórico brasileiro 

idealizado pelo IPHAN. 

O discurso oficial da construção do patrimônio histórico brasileiro pelo 
IPHAN na década de 30 produziu uma narrativa nacional que conciliou o 
espaço da colônia com o espaço da modernidade. Esta conciliação 
produtora da recordação oficial, como não poderia deixar de ser, apoiou-se 
em uma seleção do que deve ser esquecido para destacar as lembranças 
desejadas, que, no caso, criam uma narrativa de conexão naturalizada, 
linear e direta da paisagem urbana colonial com a paisagem futura de 
modernidade que o Brasil construirá a partir de então. (RIBEIRO [Cláudio 
Rezende], 2012, p. 137) 

 

Segundo Cláudio Rezende Ribeiro (2012, p. 139), assim como o Guia de Ouro Preto 

(1967), de Manuel Bandeira, Bahia de Todos os Santos e o Guia prático, histórico e 

sentimental da cidade do Recife (1968), de Gilberto Freyre, tiveram o intuito de “promover 

uma visitação pelos centros tombados do país a partir de um olhar referenciado na forma de 

se perceber os espaços conforme o ideário do IPHAN”. Outros livros podem ser citados na 

concorrência de uma produção de cidade,242 a maioria escritos a partir da década de 1960, 

                                                           
242

 Cf. PESSOA, Fernando. Lisboa: o que o turista deve ver. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. Embora o 
livro tenha sido escrito em 1925, o fora editado pela primeira vez somente em 1992. 
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como o já mencionado As sete portas da Bahia, de Carybé, publicado em 1962, e Turista 

aprendiz, de Mário de Andrade, publicado originalmente em 1943; livros que, se não estão 

necessariamente vinculados ao discurso progressista do país, contribuem, tal como Bahia 

de Todos os Santos, para a produção subjetiva das cidades brasileiras. 

Quanto a Bahia de Todos os Santos, vimos que este se apresenta propriamente 

como um guia de viagens, porém, trata-se de um guia literário, o que o distingue dos guias 

de viagem escritos para turistas, a exemplo do contemporâneo e amplamente 

comercializado Lonely Planet.243 Em tempos em que não se programavam viagens pela 

Internet nem tampouco se sabia sobre as cidades pela televisão, e sim pelo rádio e pela 

literatura (livros, revistas, jornais, etc.), Amado reproduz e produz parte da cidade ao 

apresentá-la justamente em forma de um guia turístico, porém, um guia-narrativa, ou ainda, 

um guia literário. A sucessão de capítulos que compõe posteriormente as seções da 

narrativa caracteriza-se como “recortes topográficos e sociais” (BOLLE, 2012, p. 303) ou 

verdadeiros pontos turísticos – aliados desde o início às ilustrações de Manuel Martins, 

Flávio Damm e Carlos Bastos nas suas diversas composições narrativas – com as 

informações pertinentes ao que deve ser visitado na cidade. Trata-se, contudo, de pontos 

turísticos narrados do ponto de vista literário, muitos deles em forma de crônica, outros 

tantos beirando à narratividade cara aos romances. Partes específicas da cidade que 

Amado apresenta em sua própria cartografia ilustrada, e que, além de contar sobre os 

“mistérios” da Bahia, têm como objetivo informar algo que não constava dos catálogos 

turísticos oficiais: 

Qualquer catálogo oficial, ou de simples cavação, te dirá quanto custou o 
Elevador Lacerda, a idade exata da Catedral, o número certo dos milagres 
do Senhor do Bonfim. Mas eu te direi muito mais. Junto com o pitoresco e a 
poesia te direi da dor e da miséria [Trecho substituído a partir de 1977: Mas 
eu te direi muito mais, pois te falarei do pitoresco e da poesia, te contarei da 
dor e da miséria]. (AMADO, 1945, p. 18; 1977, p. 11, Convite, destaque 
original, sublinhado nosso) 

 

Embora Amado afirme que a cidade por ele narrada não seria uma cidade 

oficialmente catalogada, encontramo-la subjetivamente produzida através de suas palavras, 

em um roteiro de viagem que induz a própria experiência do “leitor-viajante-turista”. Amado 

sugere, assim, o que seriam os aspectos gerais da cidade, ou melhor, das duas cidades da 

Bahia narradas, orientando o “leitor forasteiro” pelos “principais ícones ou vestígios 

topográficos e arquitetônicos” (BOLLE, 2012, p. 296) através de uma coexistência de 

informações que se desdobram umas às outras nas várias atualizações do Guia. Assim, 
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acreditamos que o Bahia de Todos os Santos, mesmo sem pretender sê-lo, acaba tornando-

se um catálogo oficial da cidade de Salvador pelas mãos do “leitor-viajante-turista”. 

Vem, a Bahia te espera. É uma festa e é também um funeral. O seresteiro 
canta seu chamado. Vou mandar que batam os atabaques e os saveiros 
partam em tua busca no mar. Serão doce brisa os ventos e as palmas dos 
coqueiros te saudarão das praias

244
 [Trecho substituído a partir de 1970: O 

seresteiro canta o seu chamado. Os atabaques saúdam Exu na hora 
sagrada do padê. Os saveiros cruzam o mar de Todos os Santos, mais além 
está o rio Paraguaçu. É doce a brisa sôbre as palmas dos coqueiros nas 
praias infinitas. Um povo mestiço, cordial, civilizado, pobre e sensível habita 
essa paisagem de sonho]. 

Vem, a Bahia te espera! (AMADO, 1945, p. 18; 1971 [1970], p. 17, Convite, 
destaque original, grifo e sublinhado nossos) 

 

Em todas as suas “versões”, a narrativa é finalizada245 com um “adeus, moça”,246 

que, ao fazer uma espécie de balanço do que foi mostrado (leia-se “narrado”) ao “leitor-

viajante-turista”, deixa dito um anúncio de honra pela visita e o adeus de um povo – em que 

se inclui Amado – a despedir-se, enaltecido, do visitante, enquanto a cidade olha adiante, 

para o futuro, para a modernização certa: 

Mas aqui ficamos nós, o povo da Bahia, resistente e bom. Um dia a miséria 
não mais manchará tanta beleza, tanta poesia, o grande mistério da Bahia. 
Quando voltares, moça, um dia, no futuro. Nós, o povo da Bahia, estamos 
plantados sôbre um grande passado mas fitamos o futuro e para êle 
marchamos. Para o futuro sobem as ladeiras da cidade da Bahia [Trecho 
substituído a partir de 1977: Aqui ficaremos nós, o povo baiano, cordial, 
resistente e bom. Um dia a miséria não mais manchará tanta beleza, tanta 
poesia, o mistério da cidade de Salvador da Bahia de Todos os Santos. Nas 
encruzilhadas de Exu, para o futuro, sobem as ladeiras da Bahia. Axé, 
moça]. (AMADO, 1945, p. 301; 1977, p. 372, Adeus, moça, destaque 
original, sublinhado nosso) 

 

A grande diferença entre as duas cidades da Bahia, apesar das atualizações 

ocorridas, talvez seja a característica de uma cidade absolutamente sincrética, presente em 

praticamente todos os temas, mas que agora é anunciada de maneira explícita na nova 

estrutura em “seções”. De qualquer modo, é importante diferir Bahia de Todos os Santos 

                                                           
244

 Da 8ª até à 27ª edição, esta última frase passou a ser: “Serão a doce brisa e os ventos e as palmas dos 
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embora seja apresentado em todas as “versões” da narrativa, teve atualização de data na 19ª, 27ª e 28ª edições; 
e uma sutil atualização de conteúdo na 27ª edição, que permaneceu, assim como a data, até à mais recente 
edição, de 2012. 
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dos guias de viagens tradicionais, bem como de um Lonely Planet,247 por exemplo, pois 

guias de cidade como este não apenas não se propõem a ser como de fato não são 

narrativas literárias de cidades. Enquanto “literatura de ficção semidocumental” (BOLLE, 

2012, p. 291), o Guia deve de fato ser considerado uma narrativa de experiência urbana, e 

não um guia de cidade. Embora se apresente e seja catalogado como tal, e não como uma 

crônica ou romance;248 podemos considerá-lo como uma narrativa mista, que ora se 

apresenta como crônica, ora como romance, ora como um guia ou catálogo propriamente, 

sobretudo, quando apresenta dados quase censitários sobre a cidade. 

Porém, não seria de grande relevância considerar qualquer que seja a classificação 

dada à narrativa do ponto de vista literário, pois isso não apenas não mudaria a nossa 

análise como também forjaria uma compreensão qualitativa e desnecessária do livro. 

Julgamos, contudo, importante ressaltar que o Guia, além de caracterizar-se por várias 

composições narrativas, deixa inscrito em seu processo narrativo também uma 

hibridização de narratividades distintas, seja no conjunto de suas várias “versões”, seja 

em cada “versão” propriamente. Assim, consideramos que o Guia se apresenta como uma 

narrativa urbana literária, pois transmite a experiência da cidade da Bahia de Amado. 

Ao ficcionalizar a sua “realidade” (amores, afetos), portanto, no Guia o escritor 

coloca-se absolutamente imerso e coimplicado na cidade, no seu “universo” particular. Ainda 

que Bahia de Todos os Santos seja um guia de cidade, o é um guia ficcionalizado e, assim, 

a cidade da Bahia narrada no Guia por Jorge Amado é, justamente por seu carácter 

ficcional, uma “outra” cidade da Bahia.249 Uma cidade que coexiste e que faz conexões com 

a cidade vivida cotidianamente por ele – exatamente pelas forças e agenciamentos coletivos 

de enunciação diversos que o atravessaram –, mas uma “outra” cidade. 
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 Cfe. nota 115, na página 76. 
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 Cfe. nota 187, na página 117. 
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 Essas observações foram feitas pela arquitetura e urbanista Silvana Olivieri, egressa do Laboratório Urbano, 
durante exposição deste trabalho, então em processo de finalização, no Seminário Interno do Grupo ocorrido nos 
dias 11 e 12 de Setembro de 2013 nas dependências da FAUFBA, onde fora debatedora convidada, e a quem 
agradecemos. 
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CRONOLOGIA DE UMA CIDADE ENUNCIADA 

Os dois primeiros itens deste capítulo foram dedicados a problematizar a 

coexistência de narrativas da cidade de Salvador em dois enunciados. O primeiro deles, 

abordando a constituição urbanística da cidade, portanto, sua constituição política e 

histórica; o segundo, apresentando e caracterizando Bahia de Todos os Santos enquanto 

uma narrativa da cidade da Bahia que, como vimos, são duas cidades (“Bahia de Todos os 

Santos I” e “Bahia de Todos os Santos II”) coexistentes e demarcadas cronologicamente 

pela linha tênue do ano de 1977. A partir desses dois enunciados, sistematizamos, de modo 

cronológico, porém, transversal o conteúdo dessa “cidade enunciada” que é Salvador. 

Desse modo, apresentaremos a seguir uma cronologia250 de informações coexistentes. 

Na versão impressa deste trabalho (formato para o qual foi pensado desde o início), 

essa composição é feita em duas folhas de largura extendida (900 mm): uma translúcida 

(Cronologia de uma cidade enunciada – Quatro períodos) sobre outra opaca (Cronologia de 

uma cidade enunciada – Bahia de Todos os Santos, um guia de cidade / Vida e obra de 

Jorge Amado), tendo uma linha do tempo como guia de leitura do século e meio abarcado. 

Apesar de nosso objeto de estudo ser o Guia, iniciamos nossa cronologia com a Paris de 

Haussmann (1853-1970), como marco e modelo das grandes transformações urbanas, e 

finalizamo-la com a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014, sediada, também, em Salvador. 

Na linha do tempo inscrita na folha opaca que estrutura a cronologia – que se dilata e 

se retrai à medida que os dados tornam-se importantes para a compreensão da complexa 

coexistência dessa cidade enunciada –, ressaltamos os anos em que o Guia foi atualizado, 

tendo-os como base para o cruzamento transversal de uma cidade narrada por 

acontecimentos políticos e pelo urbanismo em várias escalas, de nível local, nacional ou 

global. As atualizações “oficiais” do Guia que narram a “primeira cidade da Bahia” são 

destacadas por uma linha vertical contínua de espessura grossa de cor vermelha, e aquelas 

que narram a “segunda cidade da Bahia”, por uma linha vertical contínua de mesma 

espessura de cor azul. A edição de 1970, que consideramos híbrida, é destacada por duas 

linhas tracejadas, também verticais, uma de cor vermelha, outra de cor azul. A edição de 

1980, que consideramos ser uma atualização extraoficial, bem como a edição mais recente 

do Guia são destacadas por uma linha tracejada vertical de cor preta, também espessa.  

Dividida longitudinalmente pela linha do tempo em duas “faixas” de informação, esta 

folha opaca é preenchida, na “faixa” horizontal acima da linha do tempo – classificada à 

esquerda em texto de cor preta como “Jorge Amado” –, pelo registro das datas de 
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publicação de todas as edições nacionais do Guia a que tivemos contato; pelo registro das 

datas de publicação de alguns outros importantes livros do escritor para a temática da nossa 

pesquisa; e pelo registro de alguns momentos de sua vida e obra. Nesta folha, situamos, em 

textos de cor preta, as demais edições brasileiras de Bahia de Todos os Santos a que 

tivemos contato; de cor vermelha, as datas de nascimento e morte de Jorge Amado; de cor 

ocre, datas importantes da sua biografia; de cor preta sobre fundo amarelo, as datas de 

publicação dos principais livros do escritor que utilizamos neste trabalho; e de cor ocre sobre 

fundo marrom, as importantes datas de publicação de Gabriela, cravo e canela e de 

lançamento do filme Dona Flor e seus dois maridos. 

Na “faixa” horizontal abaixo da linha do tempo – classificada à esquerda em texto de 

cor preta como “Mundo” –, apresenta-se o registro das datas de publicação d as edições 

estrangeiras do Guia a que tivemos acesso, em textos de cor cinza. São demarcadas no 

cabeçalho desta mesma folha os períodos em que as duas cidades da Bahia foram narradas 

e os períodos de produção literária e da reprodução da literatura de Amado; e no rodapé, os 

“quatro períodos” abordados no início deste capítulo, todos escritos em textos de cor preta, 

e acompanhados de linhas horizontais, ora contínuas, ora tracejadas de cor amarela. 

Situamos, ainda, no cabeçalho os períodos em que Bahia de Todos os Santos foi 

acompanhado por ilustrações, em textos de cor branca acompanhados de linhas horizontais 

de cor cinza ora contínuas, ora tracejadas. 

Na folha translúcida, ocupamo-nos de registrar, também em duas “faixas” de 

informação: os principais acontecimentos urbanísticos, políticos e históricos de Salvador, da 

Bahia e do Brasil, na “faixa” superior – classificada à esquerda em texto de cor preta como 

“Salvador, Bahia, Brasil”; e na “faixa” inferior – classificada à esquerda em texto visível 

através da transparência da folha, também, como “Mundo” –, coincidente com a “faixa” 

inferior da folha opaca, os acontecimentos urbanísticos, políticos e históricos internacionais 

que rebateram diretamente na produção urbanística de Salvador. Nessa folha, todos os 

textos estão escritos na cor preta. Analogamente à folha opaca, no rodapé da folha 

translúcida são demarcados os principais períodos políticos tanto do país quanto de 

Salvador, em textos de cor branca sobre linhas horizontais de cor cinza ora contínuas, ora 

tracejadas. Em ambas as folhas, as linhas horizontais contínuas e tracejadas denotam, 

respectivamente, continuidade e interrupção dos períodos. Os períodos ainda vigentes são 

identificados na extremidade direita da respectiva linha através de três setas. 

A partir da cronologia apresentada, destacaremos, no capítulo a seguir, os 

momentos em que a narratividade de Bahia de Todos os Santos se tornou importante para a 

compreensão da cidade que ele mesmo atualiza, analisando-o enquanto uma narrativa 

urbana literária. Direcionaremos, aí, nossa dissertação sobre como essa(s) cidade(s) 

aparece(m) na narrativa em vários momentos. 
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3 ENTRE AS RUAS E OS MISTÉRIOS DA CIDADE DA BAHIA 

Em uma simples visita ao Pelourinho temos a paradoxal experiência de uma cidade 

que ora se apresenta através do espetáculo, ora através das ruínas resultantes do processo 

de suas sucessivas modernizações. Basta caminhar por este que foi o centro não apenas 

dos romances de Jorge Amado, mas também das ilustrações de Carybé e das fotografias de 

Pierre Verger,251 por exemplo, para percebê-lo como lugar de uma delongada e complexa 

disputa de interesses nas mais distintas escalas; como um lugar, portanto, que tem sido, 

historicamente, produzido subjetivamente. Fazemos um percurso por algumas das principais 

ladeiras que conectam as cidades Alta e Baixa e nos deparamos com as ruínas de um 

centro urbano supostamente esvaziado, enquanto o colorido do conjunto arquitetônico do 

Pelourinho ofusca o latente processo de gentrificação252 de Salvador.  

Ao que tudo indica, não se trata do esvaziamento de pessoas, mas da inversão de 

prioridades, ou até mesmo da omissão de políticas urbanas: depois da construção do CAB e 

do Shopping Iguatemi em meados da década de 1970, nem mesmo o retorno de interesses 

pelo Centro da cidade a partir da década seguinte lhe tira o aspecto pecaminoso de 

arruinamento. Pelo contrário, lhe dá relevo, pois cada vez mais, e em ritmo avassalador, 

aumenta pelas ruas a quantidade de casarões em ruínas e de corpos esquálidos em 

farrapos a mendigar seus restos de dignidade. São cascas e cascos carcomidos pelo 

cotidiano que denotam o assolador arruinamento de uma cidade cuja modernização não foi 

somente construída sobre suas próprias ruínas, mas justificada por elas. Uma grande 

cidade, como muitas outras, cuja administração não tem hesitado em fadar ao 

“esquecimento” partes da história e da realidade urbana como um todo. 

Neste capítulo, que também poderia ser intitulado Entre a modernização e as ruínas 

da cidade do Salvador, nos deparamos com espaços e tempos em transição que se 

camuflam, em retroalimentação, com uma alteridade ela mesma sobrevivente. Essa 

temática retoma o aporte teórico problematizado no Capítulo 1, onde discorremos sobre a 

produção de cidade que é necessariamente subjetiva; bem como a apresentação de Bahia 

de Todos os Santos como uma narrativa urbana literária no Capítulo 2. Como vimos, 

relativamente ao Guia, sabemos somente ser possível fazer uma leitura da cidade da Bahia 

se a considerarmos duas: a cidade do Salvador e Salvador. Coexistentes, a antiga cidade 

do Salvador ainda sobrevive na moderna Salvador, seja ou não em forma de ruína. Dito de 
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outro modo, acreditamos que ruína e sobrevivência coexistem nessa (dupla) cidade 

produzida por um processo narrativo absolutamente paradoxal. 

Mais do que situar, talvez, de modo homogêneo ou inconsciente, os elementos 

comuns às duas cidades para, então, apontar o que ruiu da “primeira cidade” e o que dela 

sobreviveu na “segunda cidade” (o que, além de redundante, não faria muito sentido), 

situando-as separadamente, optamos por uma leitura que toma por base as próprias ruínas 

e as sobrevivências da cidade transmitidas no Guia. Pois “entre as ruas e os mistérios da 

cidade” encontramos exatamente tanto uma cidade “continuada”, que se optou por manter e 

que, assim, sobreviveu na narrativa; quanto uma cidade que se optou por eliminar ao longo 

do processo narrativo. 

É a partir dessa “base comum” às duas cidades da Bahia, inferida da própria 

constituição de Bahia de Todos os Santos, que dissertaremos sobre os principais tópicos 

que caracterizam a narrativa, relativamente à linha tênue do ano de 1977 que a divide em 

duas.253 Assim, em Ruas e mistérios I: Centro da cidade e cultura popular, faremos uma 

leitura do Centro da cidade e das pessoas que dela fazem parte, sobretudo, a partir de sua 

cultura e religiosidade, pois, de certo modo, os elementos que sobreviveram às atualizações 

da narrativa estão presentes em um Centro habitado por um “povo mestiço” cuja identidade 

e cultura têm na “força” e na “resistência” a sua raiz. Analogamente, trataremos em Ruas e 

mistérios II: noite e alteridade, da cidade que ruiu, abordando a “noite” e a alteridade, 

indissociadas, como parte desse processo de “esquecimento” e substituição urbana. No 

Guia, esses temas são apresentados principalmente através dos cortiços, das “invasões” 

que passaram a existir na cidade da Bahia, bem como através de alguns personagens e de 

alguns diálogos cotidianos que tiveram lugar especialmente na “primeira cidade da Bahia”. 

Veremos, contudo, que a divisão textual aqui proposta jamais se deve pretender 

hermética, pois, evidentemente, algumas ruínas sobreviveram à narrativa, ainda que por 

ecos, “rastros”, estilhaços. Assim como partes da cidade e do povo também ruíram, parte da 

“noite” e da alteridade ainda sobrevivem na narrativa e, ainda que de modo folclorizado, 

também nos romances de Jorge Amado. Acreditamos, portanto, que as ruínas sobrevivem, 

e as sobrevivências, apesar de terem ruído, persistem, insistem, resistem em meio às suas 

próprias ruínas. 
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RUÍNAS E SOBREVIVÊNCIAS ENTRE AS RUAS E OS MISTÉRIOS 

Nem tudo é poesia apenas, e o drama explode nas ruas em enxames 
de crianças famintas, na multiplicação dos mendigos, na fome em 
terra tão rica. Nem tudo é grande tampouco, e certos homens, 
aventureiros vindos de todas as partes, tentam reduzir essa beleza 
negra e pesada, densa como óleo e profunda de mistério, às 
proporções turísticas, e tudo fica pequeno e triste quando tocado por 
tais mãos. Existe uma persistente e criminosa tentativa de deformar a 
beleza da Bahia, sua dramática beleza centenária.  

JORGE AMADO, Bahia de Todos os Santos 

 A citação acima nos traz um excerto do texto Canto de amor à Bahia, presente no 

Guia desde sua primeira revisão, em 1960, quando do auge do enunciado de uma cidade 

que se queria ainda provinciana e intocada, pelo menos através das narrativas do “grupo 

modernista baiano” (Amado, Verger, Carybé e Caymmi). Sabia-se, como vimos,254 tratar de 

uma cidade em plena reverberação de um processo inicial de modernização e que, por este 

motivo, trazia em emergência um consequente processo de transformação urbana: ruas 

coloniais que se tornavam largas e extensas avenidas; nobres casarios do Centro que se 

tornavam cortiços populosos e insalubres; corpos indignos, em ruínas, mas sobreviventes, 

“apesar de tudo”. (DIDI-HUBERMAN, 2011) 

 As palavras que narram essa Bahia, cuja beleza vai aos poucos sendo “deformada” 

pelas “proporções turísticas” (como escreve Amado em Bahia de Todos os Santos), 

minimizam o teor e a intensidade de outras palavras que, com o passar dos anos, foram 

sendo borradas ou definitivamente apagadas da narrativa. Tal substituição, diretamente 

relacionada com aquilo que transmitiria a experiência da cidade de Salvador na 

contemporaneidade deixa, no entanto, “rastros” de uma experiência específica nas ruas e 

arquiteturas da cidade. Até o ano de 1970 (vide terceira atualização do Guia), por exemplo, 

o Pelourinho, “centro da Cidade” imortalizado nos livros de Jorge Amado como o “coração 

da Bahia”, era sinônimo de cortiços dos mais “abjetos”, habitados por “uma gente 

esfomeada e doente”, onde a sujeira reinava “completa”. Pouco antes da publicação de 

Suor, primeiro livro que Jorge Amado escreveu sobre Salvador, em 1934, o próprio escritor 

havia morado no Pelourinho, exatamente em um desses cortiços insalubres,255 fato que lhe 
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 Atualmente, nesse casarão que se tornara o próprio protagonista de Suor funciona o Hotel Pelourinho. Na 
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na Memória – Na água furtada deste sobrado, na década de 20 do século XX, morou Jorge Amado e aqui 
escreveu Suor, romance que retrata a vida miserável dos cortiços. Naquela época o escritor pertencia ao grupo 
de jovens intelectuais, conhecidos como Academia dos Rebeldes.” A placa, que tem inscrito um símbolo de 
“patrimônio mundial” apresenta as marcas da empresa de telefonia Vivo, da Bahiatursa “século XXI” e do 
Governo da Bahia, através da Secretaria da Cultura e Turismo. No saguão do Hotel, afixadas junto ao elevador 
principal, encontram-se mais duas placas, onde podemos ler, respectivamente: “Este Hotel foi inaugurado no 
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serviu de cenário e enredo para o romance. Talvez aí se justifique o Pelourinho, cerne da 

produção subjetiva que se tornou a cidade de Salvador nas últimas décadas, ter sido 

narrado durante as primeiras atualizações do Guia com o mesmo aspecto pecaminoso 

conferido a Suor: 

Num dêsses prédios altíssimos, onde viveram nos tempos passados os 
senhores ricos, os donos de escravos, os proprietários de engenhos e de 
fazendas, localizei a ação de um dos meus primeiros romances: “Suor”. Eu 
mesmo morei aqui na minha adolescência, neste casarão que é maior da 
rua e em algum tempo foi orgulho de um latifundiário qualquer. Depois um 
árabe sabido o transformou num cortiço. São cento e muitos quartos e nêles 
habitam seiscentas pessoas infelizes. 

[...] Uma única latrina em cada andar serve a oitenta ou cem pessoas, 
homens e mulheres, e, como não houve ainda caso de uma descarga que 
funcionasse, o odor insuportável domina os prédios. Insuportável? Não há 
outro jeito senão suportá-lo e com êle se acostumar já que é característico 
de todos êsses míseros cortiços com fachada de velhos palácios. 

Mendigos pelas portas à noite. Baianas que vendem mingau. Pelas escadas 
namorados que bolinam ante os olhares cínicos dos vizinhos. Quem vai se 
importar? Aqui é o fim do mundo. Em pleno centro da cidade, em pleno 
coração da Bahia. A sujeira é completa. Nesses quartos subdivididos 
cozinha-se, trabalha-se, ama-se. Ouve-se o pedalar das máquinas de 
costura que pés pobres empurram para ganhar a vida noite e dia. Ouve-se a 
tosse aflita dos tuberculosos, boa proporção dos habitantes. Quem pode 
pagar médico? (AMADO, 1945, p. 97-98, Ladeira do Pelourinho, destaque 
original, grifo nosso) 

 

Diferentemente dos romances da “segunda fase” de Jorge Amado, como Os 

pastores da noite e de A morte e a morte de Quincas Berro Dágua, e exatamente por sua 

localização dentro da obra literária do escritor, Suor denota uma narratividade de estética 

“dura”, que “expulsa” os indivíduos do Centro da cidade ao inseri-los em um ambiente hostil 

e insalubre. Não acolhidos, portanto, como o seria posteriormente a personagem principal 

do Guia, Moça, os personagens de Suor são miseráveis; as mulheres são magras, 

esquálidas, jamais viriam à cidade a passeio,256 justamente porque nela habitam de modo 

arruinado e infeliz. As mulheres de Suor não poderiam guiar ninguém,257 pois apenas 

resistem, sobrevivendo como ruínas a céu aberto, assim como os demais personagens do 

livro, a observar o céu através dos buracos de seus pequenos e fétidos cômodos nos 

sobrados de telhados carcomidos, por onde passa o calor insistente...: 

                                                                                                                                                                                     
Ano Nacional do Turismo pelo Exmº Governador Dr. Antonio Carlos Magalhaes. Dezembro – 1973” e “Em 1928 o 
escritor Jorge Amado, então estudante, morou nesta casa que, mais tarde, utilizou como cenário da ação do seu 
romance ‘Suor’, um dos livros que abriram novos rumos à novelística brasileira.” Em Navegação de cabotagem, 
Amado escreve que teria morado no sobrado, hoje um hotel, em 1927, quando adolescente de quinze anos. No 
mesmo texto, o escritor menciona a atuação de seu filho, o sociólogo João Jorge, como funcionário do IPAC, 
onde teria se ocupado da “população da área constituída em sua maioria por marginais e putas”. (AMADO, 
2012b, p. 263) 
256

 Observação feita por Washington Drummond em conversa informal sobre este trabalho, a quem 
agradecemos. 
257

 Idem. 
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Chegou ao buraco do quarto e ficou olhando os telhados negros da cidade 
anciã. As ladeiras eram os braços da cidade esticados para o céu. Ali 
embaixo, no centro da ladeira empedrada, ficava o Pelourinho, montado 
pelos colonizadores portugueses. Hoje, o pelourinho desaparecera, mas a 
ladeira que lhe tomara o nome era como um pelourinho também. Todos os 
que ali viviam passavam vida apertada, sem pão, sem trabalho. (AMADO, 
2011, p. 71) 

 

Ao analisar urbanisticamente Bahia de Todos os Santos, contudo, a primeira coisa 

que nos vem à mente é a nossa distância espaciotemporal, que nos remete diretamente a 

uma realidade que perduraria apenas nas palavras então narradas. Somos remetidos não 

apenas às ruínas de um espaço-tempo, mas às ruínas de uma literatura, pois, ainda que 

esta mesma literatura se pretenda ao congelamento histórico, perdurando como realidade 

intocável, é praticamente impossível desvencilharmo-nos de imparcialidade na leitura. 

Embora algumas passagens da narrativa tenham sido eliminadas, permanecem, também, 

alguns de seus “rastros”, como vozes que ecoam da/na experiência de cidade dentro de 

suas possibilidades narrativas, especialmente através do campo estético. Logo no “convite” 

ao “leitor-viajante-turista”, no Guia, Amado insinua essas ruínas ao sugerir que a sua “moça” 

lhe atendesse ao chamado – teria sido Moça a personificação da sobrevivência da 

experiência de cidade?; ruínas lidas no contexto do que “sobra”, do que “resta” como 

resíduo urbano ou, ainda, daquilo que, inversamente, interessava à modernização 

justamente pela grande reforma que ocorrera na cidade do início do século.  

Atende ao chamado e vem. A Bahia te espera para a sua festa quotidiana. 
Teus olhos se encharcarão de pitoresco, mas se entristecerão também ante 
a miséria que sobra nestas ruas coloniais onde começam a subir, magros e 
feios, os arranha-céus modernos [Trecho substituído a partir de 1977: onde 
se elevaram, violentos, magros e feios, os arranha-céus modernos]. 

[...] Se subires o Tabuão, de mulheres que já perderam a última parcela de 
sensibilidade [Trecho substituído a partir de 1970: zona de mulheres que já 
perderam a última parcela de sensibilidade; e a partir de 1977: zona de 
mulheres que já perderam a última parcela de esperança], nos quinto-
andares de prédios aleijados, nunca saberás ao certo se é uma rua 
maravilhosa de pitoresco, com suas janelas coloniais e suas portas 
centenárias, ou se é apenas um hospital enorme, sem médicos, sem 
enfermeiras, sem remédios. (AMADO, 1945, p. 15-16; 1971 [1970], p. 16; 
1977, p. 9-10, Convite, destaque original, sublinhados nossos)  

 

Com essas palavras iniciais, percebemos que também Amado vê na modernização 

da cidade o arruinamento decorrente, através de novas edificações que alteravam não só a 

paisagem urbana como também a dinâmica cotidiana das ruas. Podemos dizer que o que 

era considerado “moderno” denotava uma “ruína” consequente, portanto, essas duas 

palavras parecem formar não apenas um par indissolúvel, mas um enunciado e, acima de 

tudo, um pressuposto: no esvaziamento do Centro vemos surgir, com toda sua força, a 

degradação da cidade. Ruínas que sobrevivem nos ecos da história. Tornam presentes na 
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narrativa os “mistérios” da cidade da Bahia, evocados agora pelo sangue escravo que 

escorre não só pelas entranhas da história, mas pelas pedras que calçam as ruas. Eis uma 

pista dos “mistérios” do cotidiano e da memória urbana: 

Os sobradões te esperam. Os azulejos chegaram de Portugal e desbotam 
hoje ainda mais belos. Lá dentro a miséria murmura pelas escadas onde os 
ratos correm, pelos quartos imundos. As pedras com que os escravos 
calçaram as ruas, quando o sol as ilumina ao meio-dia, têm laivos de 
sangue. Sangue escravo que escorreu sôbre elas nos dias de ontem. 
(AMADO, 1945, p. 16, Convite, destaque original)  

 

Assim como enunciado especialmente através de Convite, os processos de 

modernização, seja no caso de Salvador ou de qualquer grande cidade, estão diretamente 

relacionados à sua própria destruição, fazendo-se construir sobre o abandono de partes 

“esquecidas” do cotidiano. De modo implícito, o tema das ruínas havia sido abordado desde 

os textos de Friedrich Engels quando o filósofo percorre as ruas da capital londrina e vê uma 

multidão de trabalhadores em condições precárias de sobrevivência.258 Junto às 

contribuições de Engels para o estudo das cidades, outras narrativas do século XIX, 

sobretudo textos e fotografias, também narraram a experiência das grandes cidades em 

transformação, algumas delas tematizando as ruínas urbanas como um “espetáculo de 

pobreza e abandono, drama humano e arquitetural, como estranhamento e denúncia”. 

(DRUMMOND, 2009, p. 25) 

Porém, outras narrativas tematizaram as ruínas não sem algum fascínio justamente 

pelo que então se tornava obsoleto, sobretudo as narrativas surrealistas, que transmitiriam 

um tipo de “arqueologia antropofágica”. Tratava-se de uma espécie de fascínio pela 

potência daquilo que desaparecia, como era o caso do “errante surrealista e antropófago”, 

o artista e arquiteto fluminense Flávio de Carvalho, que buscava em sua experiência da 

alteridade os “resíduos abandonados”, tal como o fizera posteriormente Walter Benjamin ao 

recolher “resíduos, citações, de diferentes fontes” para escrever Rua de mão única durante 

treze anos, livro publicado apenas postumamente. (JACQUES, 2012a, p. 112-120) 

Flávio de Carvalho se diz um “arqueólogo mal comportado”, à busca dos 
ossos, dos resíduos abandonados, do Velho Mundo. Ele diz que “o 
arqueólogo e o etnógrafo precisam encontrar no resíduo uma fonte de 
excitação poética e de sugestibilidade, precisam ver no resíduo a magia e 
a sedução que pertencem a uma mulher oculta” e, [...] ele deambula pelas 
cidades à procura do “mistério que encobre o detalhe, o véu que apaga e 
afasta e seduz, desmanchando a cronologia do tempo.” (JACQUES, 2012a, 
p. 112-113, grifos nossos) 
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 Cfe. visto no item Dos processos de subjetivação na produção de cidade do Capítulo 1, na página 41. 
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Podemos pensar este “devir trapeiro ou colecionador” caro aos surrealistas, na 

acepção dada por Jacques, como “potência” daquilo que está em extinção, o que seria 

exatamente as próprias ruínas urbanas. Ou, então, relacioná-lo com os “rastros” ou “sulcos” 

deixados pela própria experiência de cidade, aonde, como vimos, a alteridade já estaria 

considerada como agenciamento, e não exclusivamente como externalidade.259 

Devir trapeiro ou colecionador, em busca da potência do que está em 
extinção, em vias de desaparecer (como a própria Nadja/Paris), do 
antiquado, do que contrasta com a modernização ao redor e, ao mesmo 
tempo, denuncia-a, critica-a, ironiza-a, mostrando a futura obsolescência da 
novidade, sua impermanência e fugacidade, ou seja, mostrando que o que é 
hoje obsoleto e, por isso, rejeitado, foi, ontem, o novo. (JACQUES, 2012a, 
p. 122, grifo nosso) 

 

O surrealismo figuraria, talvez, como o principal movimento político e estético de 

críticas à modernidade e, consequentemente, à cidade haussmaniana. Suas narrativas 

urbanas, datadas dos anos 1920-1930, como o livro O camponês de Paris, de Aragon, e as 

fotografias do francês Eugène Atget em Paris denotariam “o olhar surreal, politicamente 

engajado em libertar na intimidade do lugar as forças do estranho”. (DRUMMOND, 2009, p. 

37) Diferentemente, portanto, de Engels ou da figura mítica do flâneur criada pelo poeta 

Charles Baudelaire, esses artistas narravam, a partir de suas deambulações pela cidade, 

não mais o choque e o estranhamento da multidão, mas aquilo que se tornava estranho 

justamente por ser familiar: o estranhamento do que é banal e cotidiano. (JACQUES, 2012a, 

p. 95)  

Segundo Drummond, enquanto movimento de princípios originalmente marxistas 

fundado na “capital do século XIX” por Breton, o surrealismo teria sido uma espécie de 

“descontentamento burguês” exatamente em favor dos oprimidos, daqueles que estariam 

fora do gosto da sociedade burguesa: 

O surrealismo seria uma espécie de “descontentamento burguês”, uma 
estética ansiando tornar-se uma política, que “opta pelos oprimidos, pelos 
direitos de uma realidade marginal, não oficial”, ocasionando todos os 
contratempos e acertos de contas entre seus fervorosos adeptos quanto a 
adesão ou o tipo de adesão que se deveria firmar com os marxistas e o 
Partido Comunista Francês. Os surrealistas marcam a época também com 
uma atitude militante mais geral de crítica das instituições e o abandono da 
famigerada “vida burguesa”, posicionando-se como uma corrente de crítica 
radical da sociedade. (DRUMMOND, 2009, p. 39-40, destaque original) 

 

Em nosso trabalho estaríamos ligados à temática surrealista também por Nadja,260 

que “se confunde com a cidade de Paris, emanando um erotismo próximo do mistério e da 

loucura”, e por outras figuras femininas que se confundem com a cidade nas narrativas 
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 Cfe. visto no item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade do Capítulo 1, na página 62. 
260

 Cfe. visto no item Bahia de Todos os Santos, um guia de cidade do Capítulo 2, na página 149. 
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surrealistas. “O encontro fortuito com uma das facetas do feminino, sua perseguição pelas 

ruas, é uma característica da invenção da cidade surrealista”. (DRUMMOND, 2009, p. 55-

56) Teria sido, ainda, através das deambulações surrealistas que a questão das ruínas 

ganhara relevo, tendo sido explicitada dentro do movimento e, a partir daí, problematizada 

especialmente por Walter Benjamin na década de 1930. Além da crítica e da prática estética 

de cidades, seriam palavras caras ao surrealismo: “fragmento”, “estranhamento”, 

“fantasmagoria”, “profanação”, “instantâneos”, “imprevisibilidade”, etc. Em suas narrativas 

erráticas (ou de experiências erráticas) de cidade,261 os surrealistas tensionavam essas 

questões a partir sobreposição espaciotemporal, entendendo a experiência urbana a partir 

do que é efêmero, e entendendo a própria cidade como possibilidade de desaparecimento; 

de ruínas, propriamente. 

Benjamin adverte que a proposta surrealista de subverter o racionalismo 
ocidental através do inconsciente, experimentado nas vias urbanas, deveria 
abandonar um certo misticismo e incorporar categorias materialistas. O 
cotidiano urbano, abraçado em sua imediatez, propicia aos surrealistas 
iluminações profanas através do estranhamento do que lhes está próximo, 
em que objetos, espaços, se reorganizam em combinações inesperadas. A 
iluminação deveria ser então, não mística, transcendente, mas profana e 
antropológica: a militância política deveria centrar-se no despertar 
revolucionário das energias aprisionadas naquilo que é antiquado, que se 
apresenta para nós, no meio urbano, em ruínas. Aragon escreve que “certos 
lugares, vários espetáculos, eu experimentava sua enorme força contra 
mim, sem descobrir o princípio deste encantamento”. Personagens, hábitos 
culturais, arquiteturas. Como se nossa experiência urbana só pudesse ser 
compreendida a partir da incorporação do que é efêmero, ou mesmo de 
adotarmos a efemeridade como bússola urbana, na medida em que tudo o 
que nos cerca nas grandes cidades se destina à morte, entendida como 
possibilidade de desaparecimento. (DRUMMOND, 2009, p. 50-51, 
destaques e grifo originais) 

 

Jacques (2012a, p. 131) escreve que as passagens parisienses, em vias de 

desaparecer, proporcionavam essa “potência de estranhamento do cotidiano” aos errantes 

surrealistas, justamente por explicitarem um “estado intermediário, a passagem entre a 

antiguidade e a modernidade, que tanto fascinava os surrealistas”: 

Os errantes que fizeram deambulações não estavam mais, como nas 
flanâncias, embriagados pela experiência e pelo choque da multidão nas 
ruas. Eles provocam a multidão, a devoram, entram nas passagens, se 
ornam passagens; como o trapeiro, recolhem trapos, sobras, restos da 
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 No livro Elogio aos errantes, Paola Berenstein Jacques escreve sobre as práticas de errâncias pelas cidades 
em três capítulos que tratam, respectivamente, de três momentos distintos dessas “experiências erráticas”: as 
flanâncias, especialmente através da figura do flâneur em Charles Baudelaire, no choque do anonimato da 
multidão urbana em Paris, e em João do Rio, no Rio de Janeiro na virada do século XX; as deambulações 
surrealistas, especialmente através dos escritos dos surrealistas antropófagos André Breton, em Paris, e Flávio 
de Carvalho, em São Paulo nos anos 1920-1930; e as derivas, instauradas pela Internacional Situacionista na 
Paris dos anos 1960-1970 e realizadas antropofagicamente pelos jovens tropicalistas brasileiros, especialmente 
pelo artista carioca Hélio Oiticica, no Rio de Janeiro na mesma época. Cf. JACQUES, 2012a. Sobre um texto 
específico sobre a “experiência errática”, cf. JACQUES, 2012b. Sobre a relação entre a obra de Hélio Oiticica e a 
arquitetura das favelas do Rio de Janeiro, cf. JACQUES, 2003. 
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cidade, e se embriagam com a própria fugacidade moderna, com a fugaz-
cidade moderna. [...] Não se trata de forma alguma de nostalgia do antigo, 
pois a potência de estranhamento do cotidiano – ou, para usar o termo de 
Benjamin, amante das passagens parisienses, de “iluminação profana”, 
desses lugares e objetos – reside exatamente em seu estado de eminente 
desaparecimento. (JACQUES, 2012a, p. 131) 

 

Assim como os dadaístas, que lhes deram origem; os surrealistas “dobravam a 

etnografia sobre si: no seio moderno e familiar das cidades encontravam o estranho. 

Migravam da relação subjetividade-natureza para a subjetividade-meio urbano, conservando 

o olhar do etnógrafo.” (DRUMMOND, 2009, p. 70) Tomando esta afirmativa como premissa 

e realizando a tese de Drummond de que haveria um “surrealismo nos trópicos” 

(especialmente na obra de Pierre Verger),262 seria também Amado um errante a deambular 

pelas ruas de Salvador? Estaria Amado realizando um “surrealismo etnográfico” (CLIFFORD 

apud JACQUES, 2012a, p. 115)? Seriam as ruínas da cidade uma possibilidade de 

heterotopia a ser narrada enquanto outras possibilidades espaciotemporais? 

Nesse sentido, é interessante notar o encontro surrealista com a alteridade: tornar 

estranho o que é familiar; tornar estranho o outro que, apesar de familiar, não conhecemos. 

Esse encontro com a alteridade teria sido teorizado posteriormente no campo da arquitetura 

na figura do uncanny ou “estranhamente familiar” pelo arquiteto e historiador Anthony Vidler 

(2008) a partir de sua leitura do psicanalista Sigmund Freud sobre o reconhecimento da 

“presença de uma ausência”. “Rastros” de uma cidade efêmera construída em ruínas que, 

apesar de familiares, causariam certo estranhamento. Poderíamos, assim, tratar a 

experiência do grupo baiano também como uncanny quando pensamos a ruína ser também 

estranha e familiar, “obscura do sublime”. (NESBITT, 2008, p. 617) 

[...] o estranhamente familiar na arquitetura revela a sua estrutura profunda 
de um modo mais que analógico, demonstrando um deslizamento 
inquietante entre o que parece familiar e o que definitivamente é ao mesmo 
tempo estranho e familiar. Enraizado pela etimologia e pelo uso no 
ambiente particularmente instável da vida doméstica, é inevitável que o 
estranhamente familiar exponha os angustiantes problemas de identidade 
do eu, do outro, do corpo e de sua ausência: daí o seu poder de interpretar 
as relações entre a psique e a habitação, o corpo e a casa, o indivíduo e a 
metrópole. [...] o uncanny tem sido interpretado como um elemento 
dominante da alienação e do distanciamento no mundo moderno, com uma 
espacialidade correspondente que abrange todos os aspectos da vida 
urbana. (VIDLER, 2008, p. 620, destaques originais) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Essa experiência de uma “alteridade mais radical” seria, segundo Jacques (2012a, p. 

116), uma postura inversa à de uma etnografia mais clássica, que buscaria exatamente 

“estranhar ou tornar incompreensível o que é familiar no seu próprio cotidiano urbano”. A 
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 Cf. DRUMMOND, 2009. Jacques (2012a, p. 102) cita Flávio de Carvalho como um “surrealista tropical”, 
principalmente por suas deambulações pelas “cidades dos trópicos”. 
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esse respeito, a autora escreve, ainda, que “nas etnografias surrealistas, as figuras 

humanas das flanâncias reaparecem com ainda mais força, principalmente os mais 

marginais frequentadores das ruas, e sobretudo os noturnos, como as prostitutas”. 

(JACQUES, 2012a, p. 116-117) 

Estranho, pois alteridade, o “povo miserável” narrado por Amado é também símbolo 

da resistência a todo o processo de arruinamento do Centro de Salvador e da cultura baiana 

como um todo, sobretudo nos romances da fase “mestiça” do escritor publicados a partir da 

década de 1960. Um “povo resistente”, que habita as brechas e os interstícios urbanos 

possíveis em uma urbanização não planejada: os cortiços e as habitações precárias, os 

barracos das “invasões” que ocorreram na cidade exatamente a partir da mesma década de 

1960. Entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, entre a designação de miserável e de 

resistente, temos o próprio povo como linha tênue e limiar de “entre”; dos espaços de 

transição diretamente relacionados à infâmia que lhe é característica. Uma infâmia, por sua 

vez, diretamente relacionada aos próprios “mistérios” da cidade. 

Vem e serei teu cicerone. Juntos comeremos no Mercado sôbre o mar o 
vatapá apimentado e a doce cocada de rapadura. Serei teu cicerone. Mas, 
não te levarei, apenas, aos bairros ricos, de casas modernas e confortáveis, 
à Barra, Graça, Vitória e Nazaré. Iremos nos piores bondes do mundo para 
a Estrada da Liberdade, onde descobrirás a miséria oriental se repetindo 
naqueles casebres do Japão e da China, te levarei aos cortiços infames 
[Trecho substituído a partir de 1970: Barra, Pituba, Graça, Vitória, Morro do 
Ipiranga. Em ônibus superlotados iremos à Estrada da Liberdade, bairro 
operário, onde descobrirás a miséria oriental se repetindo nos casebres das 
“invasões”, Massaranduba, Coréia, Cosme de Faria, Uruguai, iremos aos 
cortiços infames, cruzaremos as pontes de lama dos Alagados].  

[...] Teus olhos se encharcarão de pitoresco, teus ouvidos ouvirão histórias 
que só os baianos sabem contar, teus pés pisarão sôbre os mármores das 
igrejas, tuas mãos tocarão o ouro de São Francisco, teu coração pulsará 
mais rápido ao bater dos atabaques. Mas, moça, estremecerás também 
muitas vêzes [Trecho substituído a partir de 1977: Mas também sentirás dor 
e revolta] e teu coração se apertará de angústia ante a procissão fúnebre 
dos tuberculosos na cidade de melhor clima e de maior percentagem de 
tísicos do Brasil. A beleza habita nesta cidade misteriosa, moça, mas ela 
tem uma companheira inseparável que é a fome. (AMADO, 1945, p. 16-17; 
1971 [1970], p. 16; 1977, p. 11, Convite, destaque original, grifos e 
sublinhados nossos)  

 

A insalubridade, a falta de higiene e as doenças daí advindas faziam parte do 

cotidiano de muitos desses habitantes. Embora muitas vezes não consideradas em 

narrativas urbanas, temporalidades opacas e “esquecidas” coexistem na cidade, sobretudo 

na experiência da alteridade. Nesses espaços “opacos” (SANTOS, 2008) certamente 

habitam muitos outros “mistérios” da cidade, o que seria exatamente o “lugar da ruína”. 

Entendemos a ruína como espaço de possibilidade, de outras narrativas que compreendam 

as múltiplas e rizomáticas instâncias dos processos de subjetivação: corpos em devir, 
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sobrevivência e desejos latentes. Isso nos revela a importância do Outro urbano que 

problematiza ainda “outros mistérios” possíveis da cidade enquanto campo de forças em 

constante atualização. Essas ruínas a que próprio Amado se refere tornam-se, de maneira 

implícita, o próprio lugar dos “mistérios” da cidade. Daí esse mesmo “povo” narrado por 

Amado tratar-se de uma potência triste e submetida à hegemonia do poder macropolítico, 

apesar de transformada. 

Não por coincidência, uma das palavras que mais caracteriza o Guia, aparecendo 

inúmeras vezes, inclusive disfarçada por outros nomes que lhes servem de sinônimos, é 

“resistência”. Talvez esteja justamente aí uma outra pista do que seria e de onde estaria o 

grande “mistério” da cidade: a resistência do povo como possibilidade, como potência. 

Resistência a uma vida de miséria que se pretende borrar pelo discurso massivo e midiático 

produzido e reproduzido, junto à literatura de Jorge Amado, principalmente por instâncias 

públicas e governamentais. Um “acostumar-se” a tudo e “apesar de tudo”. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que esta “resistência do povo” é revelada pelo próprio Amado, ela é, de 

certo modo, mascarada pela eterna “beleza e magia” baianas enunciadas no intenso e 

complexo discurso que captura e se apropria da produção subjetiva de cidade presente 

nessa literatura; captura e apropriação que, por sua vez, produz e reproduz 

incessantemente outras subjetividades. 

Nessa dimensão espaciotemporal “outra”, o “entre” figura como “outros mistérios” 

possíveis, onde resta fadada ao “esquecimento” a “escória” da cidade. Como potência de 

criação, está lá o que não se quer mostrar ou o que se pretende negar pelos planos e 

planejamentos urbanos vigentes: quem resiste enquanto garantia do direito de ser exceção 

(WAN-DALL JUNIOR, 2012) e enquanto resistência a um processo luminoso (SANTOS, 

2008; DIDI-HUBERMAN, 2011) e hegemônico de produção de cidade. 

A partir da leitura de Pier Paolo Pasolini sobre a A divina comédia, de Dante Alighieri, 

e da experiência do cineasta italiano no período fascista que se teria estendido na Itália até 

a década de 1970, o filósofo Didi-Huberman escreve sobre a “sobrevivência dos vaga-

lumes”, aquela última faísca de esperança encontrada exatamente na resistência do povo 

(poeticamente) “arruinado” que acaba se tornando a própria alteridade das grandes cidades. 

[...] a vida dos vaga-lumes parecerá estranha e inquietante, como se fosse 
feita da matéria sobrevivente – luminescente, mas pálida e fraca, muitas 
vezes esverdeada – dos fantasmas. Fogos enfraquecidos ou almas 
errantes. Não nos espantemos de que o voo incerto dos vaga-lumes, à noite 
faça suspeitar de algo como uma reunião de espectros em miniatura, seres 
bizarros com mais, ou menos, boas intenções. [...] 

É um tempo em que os “conselheiros pérfidos” estão em plena glória 
luminosa, enquanto os resistentes de todos os tipos, ativos ou “passivos”, se 
transformam em vaga-lumes fugidios tentando se fazer tão discretos quanto 
possível, continuando ao mesmo tempo a emitir seus sinais. (DIDI-
HUBERMAN, 2011, p. 13-17)  
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Na “selva obscura”, os vaga-lumes (lucciole, do original Inferno, capítulo de A divina 

comédia, de Dante) sobrevivem ao buscar os “lampejos moventes do desejo”. (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 18)  Desejo pela inevitável “resistência” que, de certo modo, os guiam 

em sua própria “sobrevivência”. Se os soldados da Primeira Guerra Mundial voltavam 

emudecidos dos campos de batalha, como vimos no texto O narrador, de Walter 

Benjamin,263 os vaga-lumes agora insistem em emitir seus sinais, ainda que emudecidos, na 

contínua “escuridão do campo”.  

Didi-Huberman escreve que, após evocar os “sinais luminosos” desses vaga-lumes 

em 1941, Pasolini os revogaria posteriormente, em 1975, decretando seu desaparecimento 

quando da derrocada invasão televisa que, sobremaneira, também emudecia os povos e as 

culturas contemporâneas. Para Pasolini, toda a realidade do povo estaria então prestes a 

desaparecer. Didi-Huberman tensiona, porém, esse pessimismo ao questionar a vitória 

definitiva e sem partilha da “máquina totalitária” da ditadura industrial e consumista, e vê 

além da noite escura ou da ofuscante luz dos projetores midiáticos e – por que não dizê-lo? 

– teleinvasivos. O filósofo contemporâneo postula, então, a existência de restos e de 

resistências, um espaço de aberturas, de possíveis e de lampejos, “apesar de tudo”. (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 25-42) 

As sobrevivências, por sua vez, concernem apenas à imanência do tempo 
histórico: elas não têm nenhum valor de redenção. E quanto a seu valor de 
revelação, ele nada mais é do que lacunar, em trapos: sintomal, em outras 
palavras. As sobrevivências não prometem nenhuma ressurreição (haveria 
algum sentido em esperar de um fantasma que ele ressuscite?). Elas são 
apenas lampejos passeando nas trevas, em nenhum caso o acontecimento 
de uma grande “luz de toda luz”. Porque elas nos ensinam que a destruição 
nunca é absoluta – mesmo que fosse ela contínua –, as sobrevivências nos 
dispensam justamente da crença de que uma “última” revelação ou uma 
salvação “final” sejam necessárias à nossa liberdade. (DIDI-HUBERMAN, 
2011, p. 84)  

 

Este “pesar”, rebatido diretamente na experiência “infame”, como muitas vezes é 

encarada a experiência da alteridade, porque experiência do “estranho”; pode ser 

diretamente relacionado à experiência estética do “grupo baiano modernista”, através da 

“surreal experiência das ruínas”, ou daquilo que deveria sobreviver “apesar de tudo”. No 

capítulo Povos de Sobrevivência dos vaga-lumes, Didi-Huberman cita o “estado de exceção” 

cunhado por Carl Schmitt e estudado posteriormente tanto por Walter Benjamin quanto por 

Giorgio Agamben – Benjamin teria aproximado a ideia contemporânea de “estado de 

exceção” àquela de uma “tradição dos oprimidos” na luta, à sua época, contra o fascismo: “A 

tradição dos oprimidos nos ensina que o ‘estado de exceção’ no qual vivemos é a regra.” Os 
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 Cfe. visto no item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade do Capítulo 1, na página 63. 
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“oprimidos”, por sua vez, seriam justamente os povos “expostos ao desaparecimento”, ao 

“esquecimento”. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 92-97) 

Retomando o que foi visto sobre a “destruição da experiência”,264 estamos de acordo 

com Didi-Huberman quando este postula que os vaga-lumes não desaparecem e que, 

diferentemente do que pensa Agamben, a experiência não é de todo destruída. Nas 

palavras do filósofo, não haveria uma “destruição efetuada”, e sim, como teria deixado em 

aberto Benjamin, uma “destruição não efetuada” da experiência, “perpetuamente inacabada, 

seu horizonte jamais fechado”. Uma suposta “queda” da experiência seria um movimento 

pendular: “o que ‘cai’ não ‘desaparece’ necessariamente, as imagens estão lá, até mesmo 

para fazer reaparecer ou transparecer algum resto, vestígio ou sobrevivência”. (DIDI-

HUBERMAN, 2011, p. 120-121) 

A partir dos textos sobre a experiência da Segunda Guerra Mundial, escritos pelo 

filósofo Georges Bataille, Didi-Huberman escreve que a experiência da destruição, portanto, 

a “experiência das ruínas”, seria a própria “potência” da experiência; potência de 

sobrevivência dos vaga-lumes:                                                                                                                                                                      

O valor da experiência caiu de cotação, sem dúvida. Mas a queda ainda é 
experiência, ou seja, contestação em seu próprio movimento, da queda 
sofrida. A queda, o não saber se tornam potências na escrita que os 
transmite. “A impotência grita em mim”, escreve sem dúvida Bataille. Mas 
esse grito, se ele acontecer, se emitir seu sinal, seu lampejo, será potência 
de contestação. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 143-144) 

 

O “mistério” urbano apareceria, então, “nalgum lugar na brecha aberta entre memória 

e desejo”; como “força diagonal” ou “linha de fuga”, como lembrou Didi-Huberman ao citar, 

respectivamente, Hannah Arendt e Deleuze e Guattari; no “caráter indestrutível de um 

desejo” e em “lampejos na noite” contra os “ferozes projetores” de uma cidade hegemônica. 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 153-157) 

Considerando, portanto, as ruínas e as sobrevivências como constituidoras de 

praticamente quase toda a obra de Jorge Amado sobre Salvador, mas especialmente do 

processo narrativo de Bahia de Todos os Santos, faremos, a partir de agora, uma leitura do 

Guia baseada em alguns elementos que mais caracterizam, a nosso ver, a narrativa nessas 

duas cidades que enuncia. Dos elementos que persistiram, sobrevivendo em meio a ruínas 

e coexistindo com elas, alguns nos parecem mais relevantes do que outros na apreensão 

dessa cidade que se deseja produzir, especialmente por seu caráter urbano e pela relação 

com uma produção subjetiva mesma de cidade. Propomos, assim, a busca pelas ruínas e 

sobrevivências do próprio Guia enquanto uma narrativa urbana literária. 
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 Cfe. visto no item Experiência, narrativas urbanas e subjetividade do Capítulo 1, nas páginas 63-64. 
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RUAS E MISTÉRIOS I: CENTRO DA CIDADE E CULTURA POPULAR 

– As suas cidades não existem. Talvez nunca tenham existido. 
Certamente não existirão nunca mais. Por que enganar-se com essas 
fábulas consolatórias? Sei perfeitamente que o meu império apodrece 
como um cadáver no pântano, que contagia tanto os corvos que o 
bicam quanto os bambus que crescem adubados por seu corpo em 
decomposição. Por que você não me fala disso? Por que mentir para 
o imperador dos tártaros, estrangeiro? 

Polo reiterava o mau humor do soberano. 

– Sim, o império está doente e, o que é pior, procura habituar-se às 
suas doenças. O propósito das minhas explorações é o seguinte: 
perscrutando os vestígios de felicidade que ainda se entrevêem, 
posso medir o grau de penúria. Para descobrir quanta escuridão existe 
em torno, é preciso concentrar o olhar nas luzes fracas e distantes. 

[...] – Ao passo que mediante o seu gesto as cidades erguem 
muralhas perfeitas, eu recolho as cinzas das outras cidades possíveis 
que desaparecem para ceder-lhe o lugar e que agora não poderão ser 
nem reconstituídas nem recordadas. Somente conhecendo o resíduo 
da infelicidade que nenhuma pedra preciosa conseguirá ressarcir é 
que se pode computar o número exato de quilates que o diamante 
final deve conter, para não exceder o cálculo do projeto inicial. 

ITALO CALVINO, As cidades invisíveis  

Onde estará mesmo a verdade quando ela se refere à cidade da 
Bahia? Nunca se sabe bem o que é verdade e o que é lenda nesta 
cidade. No seu mistério lírico e na sua trágica pobreza, a verdade e a 
lenda se confundem. 

JORGE AMADO, Bahia de Todos os Santos 

Como vimos no capítulo anterior, Bahia de Todos os Santos enuncia tanto uma 

cidade provinciana como uma cidade que foi se modernizando com o tempo. Ainda que nas 

últimas “versões” da narrativa Amado tenha atentado para a paulatina mudança do nome 

“cidade do Salvador” para “Salvador”, a cidade que enuncia é a cidade da Bahia, ou 

simplesmente “Bahia”: “Vem, a Bahia te espera” é uma das primeiras frases do Guia, 

apresentada em todas as suas “versões”, presente no prólogo Convite.265 Contudo, apesar 

da estrutura completamente reorganizada e sem o nome “cidade do Salvador” no subtítulo a 

partir da 27ª edição, nomes mais antigos da cidade persistem na narrativa, como “cidade do 

Salvador da Bahia de Todos os Santos”266 ou “cidade do Salvador da Bahia”.267 

                                                           
265

 Cfe. visto no item Salvador, Bahia e a literatura de Jorge Amado do Capítulo 1, na página 93, e no item Bahia 
de Todos os Santos, um guia de cidade do Capítulo 2, na página 153. 
266

 A exemplo do título da primeira seção, Atmosfera da cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos. 
267

 A exemplo do escrito em Quem guarda os caminhos da cidade, capítulo que integra a seção Atmosfera da 
cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos e que, relativamente à ordem de apresentação da “primeira 
cidade da Bahia” para a “segunda cidade da Bahia”, substitui o capítulo Atmosfera da cidade. 



 

173 

Seja qual for o nome adotado, a cidade da Bahia narrada poderia ser sintetizada pelo 

próprio Centro da cidade como lugar mesmo “das ruas e dos mistérios”, onde coabitam 

tanto o “povo” quanto a “cultura baiana”, sendo ele mesmo – o Centro – tido como a própria 

cidade da Bahia. Aquilo que entendemos aqui por “Centro da cidade” corresponde 

exatamente ao Centro Antigo de Salvador (CAS): 

A área atualmente compreendida pelo CAS corresponde basicamente ao 
trecho mais densamente urbanizado da cidade até a primeira metade do 
século XX. Até esta época, nesta zona estava localizada, além dos seus 
principais bairros residenciais, a maior parte dos edifícios destinados tanto 
às funções administrativas de Salvador, quanto à sua vida comercial e 
portuária, atividades que sustentaram o crescimento da cidade durante a 
maior parte da sua história. (BAHIA; UNESCO, 2010, p. 40) 

 

De acordo com o Pelourinho Cultural, portal oficial do Governo do Estado da Bahia, a 

região do CAS, que possui 7 km² e 80 mil moradores, “envolve, em sua extensão territorial, 

o Centro Histórico de Salvador – área tombada pelo IPHAN e reconhecida pela UNESCO 

como patrimônio da humanidade”. (BAHIA; PELOURINHO CULTURAL, 2013) Por sua vez, 

o CAS integra o Pelourinho, aquele que tanto se configurou historicamente quanto se 

produziu subjetivamente como o lugar mais popular, habitado e visitado da cidade: de um 

lugar estigmatizado pela miséria da cidade, o Pelourinho passa, então, a ser conhecido por 

palavras oficiais como o “coração do Centro Antigo da cidade”. (BAHIA; PELOURINHO 

CULTURAL, 2013) Sendo o Pelourinho considerado próprio Centro da cidade, podemos 

considerar, consequentemente, o Centro como a própria cidade. 

Se no extinto capítulo A Universidade Amado falava da importância da Universidade 

da Bahia, inaugurada em 1946, no atualizado As Universidades, Amado não apenas 

reenaltece a agora Universidade Federal da Bahia no quadro do “complexo cultural da 

cidade e do Estado”, mas também considera o Pelourinho como um lugar que teria sua 

própria universidade: a própria cidade. Assim, o Pelourinho seria também uma outra 

universidade, onde se aprende as disciplinas da “sobrevivência”: 

A vida popular é intensa e poderosa. Se a Universidade Federal da Bahia 
tem faculdades e escolas, institutos e colégios espalhados em diversos 
bairros – no Canela, no Garcia, em Nazaré, na Federação – a Universidade 
do Pelourinho é a própria cidade: cada feira, cada mercado, cada praça, 
cada largo, os saveiros nos caminhos do Recôncavo, os arcos da Ladeira 
da Conceição da Praia, as jangadas na pesca do xaréu, as ruas onde os 
moleques jogam futebol e onde os Capitães da Areia, crianças abandonas, 
sem lar e sem pais, aprendem as disciplinas mais difíceis, as que ensinam a 
sobreviver. (AMADO, 1977, p. 46, As Universidades) 
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Como vimos,268 na época da publicação original do Guia, o Pelourinho teria sido 

muito diferente do lugar que o “leitor-viajante-turista” encontraria a partir dos anos 1970, o 

que nos permite notar como essa passagem temporal é narrada por Amado. No principal 

texto sobre o Pelourinho, cuja atualização talvez tenha sido a mais relevante de toda a 

narrativa, realizamos não somente a alteração do título que lhe dá lugar, mas também a total 

mudança de seu conteúdo: do original Ladeira do Pelourinho, o capítulo passa a ser 

intitulado simplesmente Pelourinho, deixando de narrar a escuridão e a insalubridade dos 

casarões de “degraus carcomidos”, onde dominam os ratos – “senhores indiscutidos dos 

prédios” (AMADO, 1945, p. 97) –, para enaltecê-lo como “o coração da vida popular baiana” 

e “praça de vida enumerável”: “Belo durante o dia, à noite o Pelourinho é um 

deslumbramento”.269 (AMADO, 1971 [1970], p. 70) 

O coração da vida popular baiana situa-se na parte mais velha da cidade, a 
mais poderosa e fascinante. Refiro-me às praças e ruas que vão do Terreiro 
de Jesus, contendo suas igrejas – são cinco, cada qual mais suntuosa, e 
entre elas estão a Catedral, a Igreja de São Francisco, e a da Ordem 
Terceira com sua fachada esculpida – descem pelo Pelourinho, sobem pelo 
Paço e pelo Carmo, desembocam em Santo Antônio, junto à Cruz do 
Pascoal, ou nas imediações da cidade-baixa, ao lado do velho Elevador do 
Tabuão [Trecho incluído a partir de 1977: até o beco da Carne-Seca]. 

Tôda a riqueza do baiano, em graça e civilização, e tôda sua pobreza 
infinita, todo seu drama e tôda sua magia nascem e estão presentes nessa 
antiga parte da cidade. (AMADO, 1971 [1970], p. 69; 1977, p. 67, 
Pelourinho, sublinhado nosso) 

 

Não por acaso, desde pelo menos a publicação de A morte e a morte de Quincas 

Berro Dágua, em 1961, esse mesmo Centro tornara-se o principal cenário da maioria dos 

romances de Jorge Amado. Não apenas o Pelourinho, agenciador das relações cotidianas, 

mas também áreas adjacentes, sobretudo a Ladeira do Tabuão, configuram-se como as 

principais conexões entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Essa “parte mais velha da cidade” 
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 Cfe. visto no item anterior, Ruínas e sobrevivências entre as ruas e os mistérios, especialmente nas páginas 
161-162.  
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 A partir da 27ª edição, chama atenção a ordem de apresentação de alguns textos: até 1977 os textos Baixa 
dos Sapateiros, Barra e bairros grã-finos, Bairros da pequena-burguesia, Bairros proletários, Rua Chile, Ladeira 
do Tabuão e Ladeira do Pelourinho eram apresentados nesta sequência. A partir deste ano houve uma inversão, 
no mínimo, curiosa. A sequência atual nos traz Pelourinho e Ladeira do Tabuão, apresentando-os antes dos 
demais lugares da cidade. A alteração se deu justamente quando da “fase da mestiçagem” da obra de Jorge 
Amado e enquanto essa mesma obra era projetada largamente para o grande público, principalmente através da 
mídia de massa brasileira pela televisão, e talvez se justifique pela ênfase desses dois lugares (Pelourinho e 
Tabuão) nos livros publicados à época, como A morte e a morte de Quincas Berro Dágua, Os pastores da noite, 
Dona Flor e seus dois maridos e Tenda dos Milagres, pois é justamente nesses dois lugares onde se passa a 
maior parte dos enredos destes romances, ou seja, seriam justamente esses dois lugares que se pretendia 
narrar como a própria cidade da Bahia. Contudo, tanto o conteúdo quanto o teor do antigo texto Ladeira do 
Pelourinho foram completamente alterados quando de sua substituição pelo texto Pelourinho, talvez pela 
diferença da noção daquilo que se considerava propriamente por Pelourinho (o que se justifica pelo crescimento 
da cidade em área e em população); ou, talvez, por aquilo que se queria caracterizar como Pelourinho. Sobre a 
relação entre a obra de Jorge Amado e os anos 1970, cf. item Salvador, Bahia e a literatura de Jorge Amado do 
Capítulo 1, páginas 90-93. 
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seria, portanto, o lugar mesmo dos “mistérios” que ecoam pelas “ruas, becos e 

encruzilhadas”, servindo-lhes de enredo como o lugar em que se encontra grande parte dos 

habitantes. Portanto, estariam ali também os “personagens” mais “típicos” dos livros do 

escritor, bem como a própria cultura popular baiana. Seria exatamente este o principal lugar 

dos acontecimentos e das histórias cotidianas. Pelo menos no Guia muitos desses 

“mistérios” são apenas sugeridos por Amado; o escritor não pretende, em absoluto, 

encontrar ou dar respostas ou certezas que lhes desmistifique ou lhes tire o brio – o que 

certamente colocaria em xeque tal produção subjetiva de cidade. 

Em várias passagens da narrativa, os “mistérios” aparecem apenas nas entrelinhas: 

Antigamente aqui moravam nobres. Êsses sobradões, as frentes de azulejo 
hoje substituído pela tinta azul ou roxa, hospedavam as famílias finas. Em 
frente era o pelourinho. Os negros escravos vinham ser exemplados, das 
sacadas as sinhàzinhas assistiam risonhas ao espetáculo. O sangue corria 
das costas do negro sôbre as pedras, os ais enchiam os céus. Êsses 
sobradões do Pelourinho estão cheios dêsses gritos lancinantes, essa 
ladeira está cheia de dor, de um sofrimento que se prolonga até hoje nos 
modernos escravos dos cortiços. 

Em cada sobrado u’a multidão. Sub-alimentada, doente, penetrando pelo 
vão escuro da porta pesada para a escada onde correm os ratos. Para as 
moradias mais infames do mundo. Assim é a Ladeira do Pelourinho 
(AMADO, 1945, p. 98, Ladeira do Pelourinho, grifos nossos) 

 

Analogamente aos “modernos escravos”, que seriam os habitantes dos cortiços do 

Centro da cidade, e que, por sua vez, teriam deixado de existir na narrativa a partir dos anos 

1970; a impressão é de que a Ladeira do Pelourinho também tenha ruído quando da 

implantação do Projeto de Recuperação do Pelourinho em 1975.270 Teria o Projeto sido 

construído sobre as ruínas do Centro da cidade, no momento em que este mesmo Centro 

estaria mais habitado do que nunca? Pois, ao denotar a apropriação e o uso de edificações 

em ruínas pela população pobre, este fato acabaria por justificar exatamente a gentrificação 

acometida nessa parte da cidade, sobretudo, a partir de meados da década de 1980. Por 

outro lado, os “exemplos” dados aos escravos, que marcariam historicamente o Pelourinho 

como um lugar “essencialmente” misterioso, são, também, inscritos nas ruas de Santo 

Antônio Além do Carmo, bairro adjacente integrado ao Centro da cidade, na Cidade Alta, 

como narra Amado: 

Na esquina da rua Caio Moura, antiga rua dos Carvões, com o beco do 
Padre Bento, hoje José Bahia, pode-se ver ainda duas pedras das quais 
pendem pequenas argolas às quais eram amarrados os negros escravos 
depois de surrados em conseqüência de ordens do senhor. Ali ficavam 
expostos ao “escárneo público”, para exemplo. As argolas ainda lá estão, 
estreitas argolas de ferro, de côr estranha, à qual não deve faltar o sangue 
dos negros escravos [Trecho substituído a partir de 1977: o laivo do 
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 Cf. item Quatro períodos do Capítulo 2, páginas 108-109. 
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encardido sangue sobre elas derramado]. (AMADO, 1945, p. 228; 1977; p. 
81, Para exemplo, sublinhados nossos) 

 

De certo modo, a experiência da cidade da Bahia transmitida no Guia sintetiza uma 

atmosfera urbana envolta em um “manto negro e misterioso” tal qual o seria o negrume da 

noite que escorre pelas ruas como um grande “mistério”. Iniciando pelo subtítulo e 

perpassando a narrativa em incontáveis referências a este “óleo pegajoso”, Amado começa 

a narração da “sua” cidade da Bahia relevando o “mistério lírico e denso” que completaria “a 

beleza da cidade” ao tocar “o coração de cada um”. (AMADO, 1945, p. 31-32) Eis outras 

pistas sobre os tais “mistérios” da cidade que sobreviveriam a todas as atualizações do 

Guia: 

Escorre o mistério sôbre a cidade como um óleo. Pegajoso, todos o sentem. 
De onde êle vem? Ninguém o pode localizar perfeitamente. Virá do baticum 
dos candomblés nas noites de macumba? Dos feitiços pelas ruas nas 
manhãs de leiteiros e padeiros? Das velas dos saveiros no cais do 
Mercado? Dos “Capitães de Areia”, aventureiros de onze anos de idade? 
Das inúmeras igrejas antigas? Dos azulejos, dos sobradões, dos negros 
risonhos, da gente pobre vestida de côres variadas? De onde vem êsse 
mistério que cerca e sombreia a cidade da Bahia? 

[...] No meio da espantosa miséria das classes pobres, mesmo aí nasce a 
flor da poesia porque a resistência do povo é além de tôda a imaginação. 
Dêle, dêsse povo baiano, vem o lírico mistério da cidade, mistério que 
completa sua beleza. [...] 

Não tenteis explicá-la. Pois seu mistério é como um óleo que escorre do céu 
e do mar e vos envolve todo, corpo, alma e coração! (AMADO, 1945, p. 31-
36, Escorre o mistério sôbre a cidade como um óleo, grifos nossos) 

 

Essa “experiência misteriosa” da cidade que fora, portanto, enunciada na “primeira 

cidade da Bahia” é também narrada através das ilustrações e fotografias que compõem a 

narrativa. Podemos observar tanto nas capas de Carlos Scliar e de Carybé quanto nas 

ilustrações de Manuel Martins e fotografias de Flávio Damm muito mais as ruas e o próprio 

Centro da cidade como lugar mesmo dos “mistérios” enunciados pelo subtítulo do livro; 

enquanto a “segunda cidade da Bahia” enuncia logo na capa ilustrada por Carlos Bastos 

muito mais o título do livro, exatamente através das ilustrações de “todos os santos” e 

também do Centro da cidade. Por outro lado, em todas as capas ilustradas a cidade é 

narrada através do seu conjunto arquitetônico e por suas ruas, enquanto que os habitantes 

só aparecem rapidamente nas pouquíssimas edições em que o Guia teve a capa ilustrada 

por Carybé. Porém, trata-se de narrativas distintas: os personagens ilustrados por Carybé 

estariam muito mais próximos dos habitantes da cidade da Bahia, enquanto que aqueles 

ilustrados por Carlos Bastos seriam os personagens dos “mistérios” – senão da mítica – da 

cidade: divindades católicas e do candomblé. 
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 Desde a “primeira” até a “segunda cidade da Bahia”, portanto, também as ilustrações 

enunciam o Centro da cidade. E não somente nas capas, mas também nas ilustrações que 

compõem o texto do Guia, em “traços” muito diferentes, como já foi dito,271 que narram, 

assim, duas cidades completamente diferentes. Porém, independentemente da edição do 

Guia, tão logo o “visitante” desembarque na cidade da Bahia a leitura dividir-lhe-á a 

experiência entre conhecer as duas principais partes da Cidade: a Cidade Alta e a Cidade 

Baixa, fazendo do Centro o seu destino inicial e mais duradouro. 

 

   

PELOURINHO 

Figura 35: Largo do Pelourinho, com vista para o bairro do Carmo. Ao centro, na descida para a Ladeira do 
Tabuão, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Figura 36: Capoeiristas em uma das ruas do 

Pelourinho, em direção ao Largo de mesmo nome. Ao centro e ao fundo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário 
dos Pretos. Fonte: Reprodução de fotografia de Flávio Damm e de ilustração de Carlos Bastos, respectivamente. 

 

Além de apresentar um panorama contextualizado sobre vários trechos e lugares da 

cidade, como as áreas de expansão norte, tanto pela Cidade Baixa, por entre o bairro de 

Alagados e o subúrbio ferroviário, em direção ao Recôncavo;272 quanto pela orla, em direção 

à praia de Itapuã,273 Amado o faz deixando transparecer certo distanciamento desses outros 

lugares, evocando na narrativa muito mais uma memória historicista do que uma implicação 

corporal cotidiana. É no Centro da cidade, portanto, que Amado se detém com maior 

implicação, conferindo-lhe maior atenção: a “identidade” e a cultura popular baiana como um 

todo enunciadas no Guia são, assim, ampliadas pela narração do Centro. 

                                                           
271

 Cfe. visto no item Bahia de Todos os Santos, um guia de cidade do Capítulo 2, nas páginas 141-145. 
272

 Especialmente nos capítulos Bairros proletários e Subúrbios, presentes no Guia desde sua publicação original 
em 1945. 
273

 Cfe. especialmente a narração que Amado faz sobre Itapuã a partir da 27ª edição do Guia, em 1977. Cf. 
página 88 do item Salvador, Bahia e a literatura de Jorge Amado do Capítulo 1, em que, apesar de desmistificar 

um pouco a grandiosidade da produção subjetiva sobre o bairro narrado, sobretudo nas canções de Caymmi, 
Amado o enaltece como “principado”, onde “reinam”, soberanos, importantes artistas da cidade.  
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A cidade da Bahia se divide em duas: a cidade-baixa e a alta. Entre o mar e 
o morro, a cidade-baixa é do grande comércio. As casas exportadoras, os 
representantes de firmas de outros Estados e do estrangeiro, os bancos, as 
sociedades anônimas, a Associação Comercial, o Instituto do Cacau. [...] 

As duas cidades se completam, no entanto, e seria difícil explicar de qual 
das duas provém o mistério que envolve a Bahia. Porque o sentireis tanto 
na cidade-baixa como na alta, pela manhã ou pela noite, no silêncio do cais 
ou nos ruídos da gente da Baixa dos Sapateiros. Não tenteis nunca 
explicar o mistério dessa cidade. É segrêdo que ninguém sabe, chega 
talvez do seu passado na sombra do forte velho sôbre o mar, chega talvez 
do seu povo misturado e alegre, talvez do mar de Iansan, talvez da 
montanha coberta de verde e salpicada de casas. É certo que o sentireis. 
Êle rola sôbre a Bahia, é como um óleo que vos envolverá desde o primeiro 
momento. Quando na noite solitária da cidade-baixa o ruído do baticum 
longínquo de um candomblé coincidir com o encontro de um casal de 
mulatos que se dirige ao amor no cais, então compreendereis que esta é 
uma cidade diferente, que nela existe algo que alvoroça o vosso coração. 
(AMADO, 1945, p. 32-35, Escorre o mistério sôbre a cidade como um óleo, 
grifo nosso) 

 

Em várias passagens do texto Amado acentua a separação geológica dessas duas 

cidades. Por um lado, a Cidade Baixa situa-se “entre o mar e o morro” (ou “entre o mar e a 

montanha”), sendo o lugar do “grande comércio”, onde as construções modernas do aterro 

já não lembram mais o “cheiro a mercadorias importadas característico de armazéns e 

mercearias” da colonização lusa. Por outro lado, as ruas e as ladeiras junto ao morro 

“partem em busca da cidade alta”, especialmente pela Ladeira da Montanha, “a mais 

importante” das ladeiras. (AMADO, 1945, p. 32)  

A cidade-alta, excetuando as ruas centrais de comércio, é residencial, 
desdobrando-se em bairros no caminho do mar, distanciando-se dêle pelo 
interior. 

À noite o silêncio povoa a cidade-baixa. Ela dorme pelo cais, pelas casas 
comerciais fechadas, pelos bancos sem movimento, nos casarões e nos 
saveiros de velas arriadas. A cidade-alta movimenta-se para os cinemas, 
para as festas, para as visitas. Os elevadores e planos inclinados a estas 
horas quase não têm freguesia. (AMADO, 1945, p. 35, Escorre o mistério 
sôbre a cidade como um óleo) 

 

Essa primeira distinção entre as duas cidades justificaria uma primeira produção 

subjetiva pela coexistência de uma cidade fisicamente dividida (não são raros os relatos de 

turistas que chegam à cidade procurando conhecer o que seria “a Cidade Alta” e “a Cidade 

Baixa”), mas que, entretanto, denota outra coexistência de cidades, dessa vez dentro da 

própria narrativa, uma vez que tal divisão geológica pode ser conferida em várias passagens 

do Guia. Especialmente a respeito da topografia acidentada do Centro da cidade, não nos 

parece ser mero acaso que interesses políticos e econômicos tenham convergido e 

divergido dessas duas áreas de cumeadas e vales ao longo dos séculos, pois é justamente 
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aí que se constituiu o principal frontispício da cidade para quem chega pelo mar, 

atravessando a Baía de Todos-os-Santos. 

Essa fachada principal da cidade acaba confirmando a coexistência de cidades que, 

interdependentes, requer elementos de ligação urbana,274 por sua vez presentes no Guia de 

maneira determinante. Trata-se das várias ligações planejadas e construídas que 

sobrevivem, em seu próprio arruinamento, na paisagem da cidade: as várias ladeiras, os 

planos inclinados e elevadores – praticamente, todos em desuso ou abandonados, com 

exceção do cartão-postal Elevador Lacerda, elevador urbano que ainda funciona 

plenamente e que se tornou um dos símbolos da cidade, presente até hoje no cotidiano 

tanto dos habitantes quanto dos turistas. 

 

    

CIDADE ALTA E CIDADE BAIXA, VISTA A PARTIR DA BAÍA DE TODOS-OS-SANTOS 

Figura 37: Fotografia de abertura do Guia que apresenta a “cidade da Bahia” ao leitor nas edições com 
fotografias de Flávio Damm. Figura 38: A topografia acidentada que divide as cidades Alta e Baixa é cortada 

pela acentuada Ladeira da Misericórdia na apresentação da cidade da edição de 1983 ilustrada por Carlos 
Bastos. Fonte: Reprodução de fotografia de Flávio Damm e reprodução de ilustração de Carlos Bastos, 
respectivamente. 

 

Outras ladeiras são descritas no Guia, seja por sua função de conexão entre a 

Cidade Alta e a Cidade Baixa, seja por sua localização, ambiência ou inserção na paisagem 

urbana. De todas elas, a Ladeira do Tabuão, onde habitam muitos dos personagens criados 

por Amado em seus romances, ganha destaque: 

A Ladeira do Tabuão, para aquêles que a sobem desde a cidade-baixa, 
economizando o tostão do elevador, se divide em duas etapas. A primeira 
vem até o alto do elevador, em meio à ladeira. A segunda parte dali (ou de 

                                                           
274

 Esta primeira conformação urbana de Salvador remonta à construção tipicamente portuguesa do Brasil 
Colônia (século XVI até XIX) e, posteriormente, do Brasil Império (século XIX). Nesse processo, muito do que se 
pensou para Salvador dava-se à imagem de Lisboa, capital portuguesa que lhe serviu de modelo urbanístico 
durante vários séculos, e do Porto, justamente pela semelhança de suas respectivas topografias na relação com 
o mar. 
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um pouco antes, onde a ladeira faz um cotovêlo) e vem até o sopé da 
Ladeira do Pelourinho. A Ladeira do Tabuão, durante as horas do dia, joga 
gente na Baixa do Sapateiro e dela recebe gente em busca da cidade-baixa. 
(AMADO, 1945, p. 93, Ladeira do Tabuão) 

 

Conhecer essas conexões seria conhecer o cotidiano tanto da Cidade Alta quanto da 

Cidade Baixa, pois é por elas que transita não apenas os turistas, mas os próprios 

habitantes da cidade da Bahia, especialmente o “povo” que habita as adjacências dessas 

conexões e que caracteriza grande parte dos romances de Jorge Amado. É, aí, neste ponto 

onde se concentra historicamente grande parte da população da Cidade, que se passa o 

cotidiano da cidade da Bahia. 

 

     

CIDADE ALTA E CIDADE BAIXA 

Vistas de algumas conexões entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Figura 39: A Ladeira da Montanha e a Rua 
Pau da Bandeira, respectivamente, e o Elevador Lacerda, ao fundo. Fonte: Manuel Martins/Reprodução. Figura 
40: Vista da Ladeira da Montanha com a Igreja Nossa Senhora da Conceição da Praia (à direita), em primeiro 

plano, e da Baía de Todos-os-Santos, ao fundo, a partir da Cidade Alta. Fonte: Manuel Martins/Reprodução. 
Figura 41: Vista da Ladeira da Montanha, situada abaixo do Elevador Lacerda (à esquerda da Ladeira está a 

Cidade Baixa e à direita, a Cidade Alta). Fonte: Flávio Damm/Reprodução. 

 

Essa transposição topográfica entre as duas cidades era realizada, além do Elevador 

Lacerda, também por outros elevadores e planos inclinados, assim como o bonde e, 

posteriormente, os marinetes serviam de condução para grande parte da população. 

Provavelmente por conta da obsolescência desses serviços, a partir de 1977 o Guia deixara 

de conter o capítulo Meios de condução: 

Em 1930 o povo tocou fogo em cêrca de 90 bondes da Companhia Linha 
Circular de Carris da Bahia. A raiva do povo contra a companhia imperialista 
que cobra caro e serve mal é grande. A Circular abriu pleito e ganhou. 
Recebeu os cobres dos bondes e guardou. O povo ficou mesmo com os 
bondes que restaram. Esta cidade que é das mais populosas do Brasil, 
muito espalhada, é, sem dúvida, a pior servida de transportes. A condução 
está reduzida aos bondes. Não são ruins, são péssimos. Péssimos, 
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estragados a não mais poder, sem freios, perigosos, e pouquíssimos. 
[Trecho substituído a partir de 1960: 60 bondes da Companhia Linha 
Circular de Carris da Bahia. Grande era a raiva do povo contra a companhia 
imperialista que cobrava caro e servia mal. Resultado: a Circular acionou o 
governo, ganhou a questão, recebeu o dinheiro e não colocou novos 
bondes. Assim durante bastante tempo a cidade do Salvador foi uma das 
mais mal servidas de transportes urbanos de todo o Brasil. Hoje, a Circular 
já não possui o truste dos transportes, como antigamente. Já quase não são 
vistos bondes na cidade. Uns poucos, apenas, os mesmos velhos e incríveis 
bondes do passado, a descer pela Ladeira de São Bento. (Trecho 
substituído a partir de 1966:  Já não circulam bondes na cidade.)] [Trecho 
suprimido a partir de 1960] É um espetáculo ver um bonde baiano nestes 
tempos de guerra quando os automóveis particulares pouco trafegam. Não 
vale sequer a pena falar na superlotação. Gente em todos os cantos, gente 
pendurada em equilíbrio milagroso, e o bonde se arrastando, mais vagaroso 
que qualquer lêsma que se preze, rinchando nos trilhos, parando durante 
um tempo enorme para o pobre condutor poder cobrar, parando de poste 
em poste para que um fiscal da companhia examine o número de 
passageiros e possa descontar dinheiro do salário infame do condutor, 
parando para consertar, parando porque não aguenta andar. Uma viagem 
de bonde na Bahia, segundo um padre amigo, vale como indulgências 
plenárias para todos os pecados. Se o sujeito morrer, o que não é 
improvável, de desastre ou dos nervos abalados, vai direitinho para o céu. 

Diz o povo que não há muito faleceu célebre assassino, homem de mau 
caráter que cometera todos os crimes imagináveis. No inferno já lhe haviam 
preparado condigna recepção. Porém êle mal “desencarnou” foi direitinho 
para o céu. Morrera de agonia durante uma viagem  num bonde de Nazaré. 

A verdade é que não é possível, nem mesmo nas cidades mais 
bombardeadas da Europa, um serviço de bondes pior. E caro. É dos mais 
caros do país. No entanto a Circular projeta, no momento, aumentar os 
preços. 

Alguns poucos ônibus, muito maus também, completam os meios de 
condução de que dispõem os baianos. 

[Trecho incluído a partir de 1960: Atualmente o serviço de transportes 
urbanos está com a CMTC. A cidade baixa já é servida por ônibus eletricos, 
confortáveis e rápidos. Tanto na cidade alta, como na baixa, quase todo o 
transporte urbano é feito através de ônibus e lotações, que na Bahia são 
chamados de “marinetis”. Também os automóveis, nas horas de maior 
apêrto de trânsito, transformam-se em lotações, levando cinco passageiros. 
Várias praças de taxis nos principais pontos servem a cidade.] 

A cidade-baixa está ligada à alta pelo Elevador Lacerda, uma bela 
construção em cimento armado, pelo Plano Inclinado Gonçalves, o “xarrior” 
como chama o povo, o Plano Inclinado do Pilar e o Elevador do Tabuão. 
[Trecho substituído a partir de 1960: A ligação entre a cidade alta e a baixa 
é efetuada através do Elevador Lacerda, o Plano Inclinado Gonçalves (o 
“Xariô”, como é mais conhecido), o Plano Inclinado do Pilar e o Elevador do 
Tabuão. (AMADO, 1945, p. 263-264; 1961, p. 291; 1967, p. 293 Meios de 
condução) 

 

 Veremos, a partir de agora, um pouco de como ambas as cidades Alta e Baixa foram 

narradas em Bahia de Todos os Santos, bem como apresentaremos, na sequência, a 

cultura popular baiana tal como ela foi sendo caracterizada na narrativa. 
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CIDADE ALTA 

Alguns textos do Guia são especialmente relevantes para a produção subjetiva da 

Cidade Alta. Como vimos nas páginas anteriores, o primeiro deles seria o texto Pelourinho, 

coração do Centro e, portanto, da própria cidade da Bahia. Outros textos nos trazem a 

Cidade Alta também como o ponto de cumeeira, máximo, a partir da Cidade Baixa, a 

exemplo daqueles que se referem às ladeiras, como Ladeira do Tabuão. Por outro lado, a 

Cidade Alta nos é apresentada principalmente por algumas ruas e avenidas e seus sistemas 

de transporte, bem como por algumas de suas arquiteturas mais emblemáticas, como é o 

caso da antiga Igreja da Sé, totalmente destruída em 1933 para dar lugar à ampliação das 

linhas do bonde que alimentavam a circulação do Centro da cidade.275 

A Igreja da Sé era um dos orgulhos da cidade. Talvez o maior. Um 
historiador acadêmico disse, certa vez, que naquele templo até o bolor era 
histórico. Frase pernóstica porém verdadeira. De quando em vez rolava uma 
pedra enorme sôbre um dos bondes que faziam a curva ao lado da igreja e 
algumas pessoas morriam ou iam para a Assistência. Era o que a Circular 
queria. A Circular desejava derrubar a Igreja da Sé. Ali, onde se erguia a 
sede da Companhia, não era possível existir a igreja tão baiana. A Circular, 
apoiada em políticos poderosos, oferecia dinheiro ao Arcebispado pelo 
velho templo. O Arcebispo, um ancião sem ambições, ouvia as propostas 
gordas mas ouvia igualmente a grita do povo que gostava da Sé, se 
orgulhava da igreja bolorenta de história. Afinal por que a Circular não fazia 
seus bondes trafegar pela rua do Liceu, como o faria depois durante muito 
tempo? (AMADO, 1945, p. 51, No largo da Sé existia uma igreja...) 

 

Desde a publicação original do Guia, o texto No largo da Sé existia uma igreja... teve 

algum destaque. Além de ser um dos maiores textos do Guia, e embora tenha sido 

sutilmente atualizado na década de 1970, até a 27ª edição esse era o quinto texto do Guia, 

passando a ser o primeiro texto da seção Igrejas, anjos e santos à qual fora incorporado em 

1977. Podemos perceber o que representava a Sé para a cidade da Bahia em textos de 

vários autores estudiosos da conformação urbana de Salvador, como é o caso de Ana 

Fernandes, Antônio Heliodório Sampaio e Marco Aurélio Gomes, arquitetos e urbanistas 

professores da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA): 

A Cia. Circular de Carris da Bahia, empresa concessionária da Casa Guinle 
e Cia., tentou por várias investidas derrubar a Igreja da Sé, visando retificar 
o traçado do centro antigo. Só em 1933 tal intento é conseguido, já sob 
controle da American Bond and Share. Esta demolição acontece sob um 
intenso debate local e colocava ideologicamente a questão do “progresso” e 
da “modernização” como algo que se contrapunha ao atraso da cidade 
velha, de traçado colonial pouco adequado ao futuro. (SAMPAIO, 1999, p. 
82) 
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 Cfe. visto no item Quatro períodos do Capítulo 2, na página 101. 
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Proposta que é aventada desde as reformas conduzidas por J. J. Seabra 
em 1912, ela é acirrada na segunda metade dos anos 20, particularmente 
em 1918 e, finalmente, realizada em 1933, pelo prefeito José Americano da 
Costa, após intensas e acaloradas discussões na cidade. A derrubada da 
Sé se faz em função de “melhorias” que uma companhia de bondes 
operando na cidade desejava introduzir no funcionamento de seus serviços. 
(FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 1999, p. 281) 

 

Nesse momento do primeiro quarto do século XX de que trata inicialmente Bahia de 

Todos os Santos, a rua comercial do da cidade da Bahia, portanto do Centro, era a Rua 

Chile. Pelas palavras de Amado, essa rua seria a rua do encontro dos habitantes da cidade, 

porém, tratava-se do encontro das pessoas ricas da cidade. Em narração análoga àquela do 

Pelourinho, a partir da década de 1970, esta rua, que desde a publicação original do Guia 

tinha sido o “coração da cidade”, o era, no entanto, o coração da cidade dos ricos, 

diferentemente da cidade do povo, dos pobres, cuja vida popular acontecia no Pelourinho, 

na Ladeira do Tabuão, na Baixa dos Sapateiros, pelo cais e na rampa do Mercado, próximo 

do Porto, na Cidade Baixa. 

A rua Chile é pequena. Vai da Praça Municipal ao largo do Teatro, 
enladeirada. No entanto é o coração da cidade, nela se exibe tôda a gente. 
Como a rua do Ouvidor, no Rio, a rua da Praia, em Pôrto Alegre, a rua 
Direita, em São Paulo. Em tôdas as cidades há uma rua assim. A da Bahia 
não é pior nem melhor que as das outras capitais. São ruas do footing, da 
conversa, de negócios também, de namoros, de brilho, de exibição. Ali se 
estabelece o comércio mais elegante. As grandes casas de fazendas, 
sapatos, roupas de homem e mulher. Ali estão os ricos sem que fazer, os 
desocupados, os literatos, os aventureiros, os turistas, gente que sobe e 
desce a rua, ali as mulheres mostram seus novos vestidos, exibem as 
bôlsas caras, esperam o bonde após o passeio diário [Trecho substituído a 
partir de 1970: em passeio diário]. Há quem não possa deixar de ir à rua 
Chile todos os dias. Há mesmo quem viva em função da hora ou da hora e 
meia em que passeia pela rua atravancada.  

[...] Grupos ruidosos de estudantes, grupos solenes das classes 
conservadoras, na rua Chile se encontra tôda a gente importante da cidade 
[Trecho substituído a partir de 1970: Passam rapazes e môças estudantes, 
passam solenes representantes das classes conservadoras, o governador 
sai do Palácio Rio Branco, onde despacha, sai o prefeito do belo edifício da 
Municipalidade – atualmente restaurado em sua antiga beleza que fôra 
deformada e degradada durante decênios – todos cruzam a Rua Chile, 
coração da cidade. Nessa pequena rua enladeirada – da Praça Castro 
Alves à Praça Municipal – marca encontro tôda a gente importante da 
cidade]. As mulheres mais belas e os homens mais considerados. Igual que 
em tôda parte [Trecho substituído a partir de 1977: Igual ao que acontece 
em todas as outras cidades]. 

Lojas, livrarias, casas de modas, restaurantes, bares, hotéis. Nos andares 
superiores dos prédios ficam consultórios, escritórios de advocacia, 
dentistas, rendez-vous elegantes também [Trecho substituído a partir de 
1977: randevus]. 

Quereis encontrar alguém na Bahia e não possuís o seu enderêço? Ide 
então à rua Chile às cinco horas da tarde e com certeza encontrareis a 
pessoa que procurais  [Trecho substituído a partir de 1977: O turista deseja 
encontrar alguém na Bahia e não possui o seu endereço? Deve ir à Rua 
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Chile às cinco horas da tarde e com certeza encontrará a pessoa que 
procura]. (AMADO, 1945, p. 89-90; 1971 [1970], p. 65-66; 1977, p. 72, Rua 
Chile, destaques originais, grifos e sublinhados nossos) 

  

Entretanto, atualmente a Rua Chile já não tem o mesmo brio e glamour desse tempo 

que remonta às primeiras décadas do século passado. Já não se ocupa mais nela o mesmo 

turbilhão de gente, exatamente porque a Rua Chile dos ricos hoje são os shopping centers 

espalhados pela cidade, e a rua popular dos pobres são a região do Comércio, o trecho da 

Avenida Sete de Setembro conhecido simplesmente por “Avenida Sete”, a Baixa dos 

Sapateiros, os shopping centers e centros comerciais adjacentes e, ainda, o Shopping 

Iguatemi, sobretudo o seu pavimento segregado e invisivelmente destinado à “classe 

popular”. Desde pelo menos a década de 1970, com a construção do CAB e a migração de 

interesses dessa área para a zona de expansão norte da cidade, a Rua Chile passa 

gradativamente por um processo de esvaziamento, não sendo mais tomada pela multidão 

de outrora, embora ainda receba o povo, na figura dos trabalhadores; e os “viajantes-

turistas”, que aí transitam durante o horário comercial. Também já não são mais as finas e 

elegantes casas de fazendas que ocupam o mesmo espaço, mas pequenos comércios e 

serviços, em meio a muitos edifícios que se encontram atualmente fechados, “à espera”. 

Todas as repartições do Estado, começando pelas Secretarias, estão sendo 
concentradas no Centro Administrativo, em área recentemente aberta, na 
direção em que a cidade está se estendendo. Medida acertada. 

Se bem a arquitetura em geral não me apaixone – com algumas exceções: 
a Igreja, a Assembleia Legislativa – o local é belo e a urbanização 
correta. De qualquer maneira é indispensável visitar o Centro Administrativo 
para admirar as obras de arte lá colocadas, algumas de importância 
fundamental no acervo da cidade. 

[...] no Centro o visitante encontrará guias que completarão a relação e 
indicarão os lugares onde estão colocadas as peças dos artistas baianos e 
os painéis do gaúcho Carlos Scliar. (AMADO, 1977, p. 86-87, Centro 
Administrativo, grifos nossos) 

 

Contrariamente, a região de comércio popular do (antigo) Centro da cidade persiste 

no mesmo lugar, sobrevivendo à medida que a cidade se expande. Observemos como o 

Guia narra a Baixa dos Sapateiros:  

O nome verdadeiro desta rua é José Joaquim Seabra, em honra do político 
baiano que foi governador do Estado, senador, deputado, ministro, govêrno 
e oposição, tribuno, professor e jornalista. [...] 

O velho Seabra era uma figura amada pelo povo e sua memória é sagrada 
para os baianos. Pois bem: ainda assim não há quem se refira à rua José 
Joaquim Seabra. E’ a Baixa dos Sapateiros, a Baixinha como o povo a trata 
com familiaridade. Rua comprida, se desenvolvendo numa curva, vai da 
Barroquinha, nas vizinhanças do Largo do Teatro, até a Ladeira Ramos de 
Queiroz. Eternamente cheia de gente que salta dos bondes [Trecho 
substituído a partir de 1970: ônibus] ou que os espera, de povo que sobe 
pelo Tabuão, no velho elevador ou a pé, de pessoas que descem as 
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inúmeras ladeiras que ali desembocam. A Baixinha é uma espécie de 
intermediário entre a cidade-baixa e a cidade-alta. As ladeiras dão para 
ela, vindas do Terreiro ou de Nazaré, do Barbalho ou da rua Quinze 
Mistérios, subindo também da cidade-baixa. Alguém já disse que a Baixa 
dos Sapateiros era como a pequena-burguesia que fica entre o 
proletariado e a grande-burguesia. Assim [é] a Baixinha em relação à 
montanha e o mar. E’ a rua de comércio pequeno-burguês [Trecho 
substituído a partir de 1977: pobre e barato]. E’ verdade que já os operários 
se misturaram um pouco à gente que faz suas compras na rua do dr. 
Seabra. Mas é que o empobrecimento constante da pequena-burguesia 
começa a tornar difícil uma perfeita diferenciação entre os pequenos 
funcionários públicos, os empregadinhos no comercio, os donos de 
vendolas e os operários de fábricas ou os artesãos. Não que os operários 
enriqueçam. São os pequenos-burgueses que empobrecem ainda mais. [...] 

As frentes das lojas exibem uma variedade incrível de produtos. Fachadas 
de côres berrantes, vitrinas de pouco gôsto, liquidações, queimas, preços de 
ocasião. Gordas senhoras árabes surgem por trás dos balcões servindo a 
freguesia. Nas confeitarias são espanhóis, galegos imigrantes que aqui se 
fizeram técnicos no comércio de padarias e bares. [Trecho suprimido a partir 
de 1970: A colônia é grande e, dizem, forneceu muito dinheiro para Franco 
durante a guerra espanhola. Mas existem também sinceros republicanos 
que esperam ver a Espanha livre do carrasco fascista.] 

As casas são baixas, em geral de dois andares, um que outro casarão, 
algumas casas térreas. Os arranha-céus ainda não começaram a se 
levantar [Trecho substituído a partir de 1970: apenas começam a se 
levantar] na Baixa dos Sapateiros. Nos passeios, as “baianas” com seus 
tabuleiros de cocada e frutas. 

Escorregadias ladeiras partem da Baixa dos Sapateiros. Ela é um dos 
centros mais importantes da cidade. Nela a pequena-burguesia se 
abastece, se veste e se calça. Nos seus cinemas se diverte assistindo às 
reprises dos filmes. Ali existiu um cinema célebre: o “Olímpia”, hoje 
desaparecido. Dava sessões intermináveis com 30 e 35 partes de filmes 
[Trecho substituído a partir de 1970: 30 e 50 partes de filmes]. Foi 
substituído pelo “Popular” que faz concorrência ao “Pax”, cinema enorme. 
Lá está também o “Jandaia” que nasceu grã-fino mas logo compreendeu 
que, ficando na Baixa dos Sapateiros, jamais poderia ser cinema de 
primeira linha. Quando se inaugurou era cinema de estréias, de 
lançamentos, tinha orgulho dos seus aparelhos de som. Hoje repete os 
filmes dados antes nos cinemas lá em cima. A Baixa dos Sapateiros não 
nasceu para granfa. E’ a rua pequeno-burguês por excelência [Trecho 
substituído a partir de 1977: popular por excelência] e talvez a mais baiana 
das nossas ruas, não tanto pela arquitetura que aqui nada apresenta de 
notável, mas pela população que por ela transita. 

[...] Gente que não subiu o elevador Lacerda nem o Plano Inclinado para 
economizar um tostão pois a passagem no Elevador do Tabuão é mais 
barata. Vão para os bairros pequeno-burgueses mais típicos da cidade: 
Lapinha, Santo Antônio, Barbalho, Brotas. Bairros operários também: 
Estrada da Liberdade, Calçada [Trecho incluído a partir de 1977: Cosme de 
Faria]. 

Uma gente cansada, de poucos sonhos, de poucas leituras, “A Tarde” 
embaixo do braço, em casa esperam o pijama e o chinelo. Artéria por onde 
circula, onde compra e onde se diverte a pequena-burguesia tão pobre da 
Bahia [Trecho substituído a partir de 1977: Na baixa dos Sapateiros circula, 
moureja e se diverte a pequena burguesia tão pobre da Bahia].

276
 (AMADO, 
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 É interessante pensar o desuso de “artéria”, termo largamente utilizado no urbanismo até hoje como resquício 
do vocabulário eminentemente moderno e que denota a comparação, também ela moderna, da cidade com um 
“organismo vivo”, compreendendo-a como tal. 
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1945, p. 59-63; 1971 [1970]; p. 43-44; 1977, p. 79-81, Baixa dos Sapateiros, 
grifos e sublinhados nossos) 

 

Próxima da Rua Chile, a Praça Castro Alves, que ganhara um texto específico no 

Guia, desapareceu da cidade da Bahia narrada por Amado logo em 1970. A Praça, que 

seria o lugar do povo eternizado pela canção Um frevo novo,277 de Caetano Veloso, parece 

já não ganhar mais a importância que teve um dia para a cidade, seja no Guia, seja 

contemporaneamente na nossa experiência de cidade.278 Praça eternizada anteriormente, 

porém, pelas palavras de Jorge Amado, que a escolhiam como o “lugar da liberdade” em um 

discurso político quando de sua militância contra o nazi-fascismo: 

Êsse é um pobre restaurante, elegido dos choferes e dos boêmios. Onde 
estão os poetas da Bahia que não vêm comer as comidas de todo o sabor 
no pobre restaurante da madrugada? Que não vêm cantar a beleza da sua 
cidade? Onde estão, Antônio Nobre, os pintores da Bahia que não vêm 
pintar? Por que se trancam êles na Igreja de São Francisco admirando o 
ouro velho? Aqui é o restaurante de Maria José, nem sala existe, é a 
liberdade da Praça. Da Praça Castro Alves que um dia se chamou de Largo 
do Teatro em honra ao Teatro São João que aqui se erguia. 

[...] 

Ali está a estátua de Castro Alves. Seria arrancada e esta praça degradada 
se o fascismo vencesse a guerra. Correntes nos teus pés, mulata 
cozinheira. Correntes nos teus pés, chofer negro. Corrente nas minhas 
mãos que escrevem, em tôdas as mãos livres do mundo. Jamais, boêmio, 
seria livre a tua vida louca. Até a ti o fascismo atingiria. Jamais 
conversaríamos no restaurante da madrugada. Hoje aqui estamos todos, 
próximos à estátua do poeta da liberdade. Amanhã penderiam das fôrças 
integralistas muitos dentre nós, naquele muro sôbre o mar estariam os 
cadáveres dos fuzilados. A estátua do poeta seria derrubada e sua memória 
execrada pelos donos do poder. 

Mas ela lá está na noite baiana. Castro Alves cobre com sua angústia e 
libertária sombra a madrugada da praça de homens livres. Naquele canto 
era o teatro onde êle dizia os versos de fogo queimando a face dos 
escravocratas. O chofer quer lutar, já muitos fregueses do restaurante de 
Maria José foram convocados e vestem farda. 

Vai longe a madrugada. O restaurante está cheio e qualquer um de nós, o 
boêmio ou o chofer, o médico ou o estivador, o escritor ou o estudante, 
ajuda Maria José a servir os pratos de comida. 
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 Gravada no álbum Muitos carnavais (Universal Music, 1977). 
278

 Por outro lado, recentemente, o antigo edifício do jornal A Tarde foi vendido para um grupo que fará funcionar, 
no local, um hotel de uma grande rede internacional. No discurso deste e de outros empreendimentos previstos, 
por exemplo, para a Ladeira da Montanha, segue o mesmo princípio de “revalorização” da área abandonada, 
sobretudo por conta da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014 e dos Jogos da XXXI Olimpíada – “Rio 2016”. De 
um modo geral, o entorno da Praça Castro Alves vem sendo, nas últimas décadas, alvo de especulação 
imobiliária, sobretudo um grande lote de esquina que faz parte do entroncamento com a Praça, o atual Espaço 
Glauber Rocha Itaú de Cinema, o edifício Sulacap e outras importantes ruas da cidade (Avenida Sete de 
Setembro, Avenida Carlos Gomes, Ladeira da Misericórdia, Ladeira da Montanha e a Barroquinha). Trata-se de 
um terreno baldio que dera lugar a seis casarões até a década de 1970, mas que serve atualmente de 
estacionamento. O terreno, que vem também sendo alvo de discussão por parte da população soteropolitana em 
recusa à implantação da proposta de uma arena neste mesmo terreno por parte do setor público em parceria 
com o setor privado, já foi alvo de projetos de intervenção urbanístico-arquitetônica pelo conhecido arquiteto 
baiano Assis Reis e do star-architect norte-americano Frank Gehry. 
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Lá atrás a estátua de Castro Alves.
279

 (AMADO, 1945, p. 101-103, 
Madrugada na Praça Castro Alves) 

 

A praça Castro Alves é do povo / Como o céu é do avião / Um frevo novo, 
eu peço um frevo novo / Todo mundo na Praça / E muita gente sem graça 
no salão / Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho / Pegue no meu cabelo 
pra não se perder e terminar sozinho / O tempo passa mas, na raça eu 
chego lá / É aqui nessa praça que tudo vai ter de pintar 

(Caetano Veloso, Um frevo novo, 1977) 

 

 De um modo geral, havia até pelo menos a década de 1970 um paradoxo que 

caracterizava a Cidade Alta: de um lado, ela contemplava o Pelourinho como lugar popular, 

mas também o centro comercial dos ricos na Rua Chile, enquanto que a Cidade Baixa 

continuava a ser o lugar mesmo do trabalho: passando pelas ladeiras e elevadores urbanos, 

o povo, que habitava o Centro da cidade, apenas cruzava a Rua Chile, vindos da Cidade 

Baixa ou da Baixa dos Sapateiros. Mesmo assim, podemos observar no Guia a mais 

absoluta interdependência entre as cidades Alta e Baixa, inclusive, após os processos 

iniciais de modernização da cidade da Bahia que esvaziou o Centro da cidade quando da 

mudança do eixo econômico e administrativo da cidade na década de 1970. 

CIDADE BAIXA 

Além de narrá-la como um dos lugares intimamente relacionados ao trabalho, o Guia 

nos apresenta a Cidade Baixa como o lugar das águas, do mar, dos saveiros que vêm do 

Recôncavo carregados de frutas e de outras mercadorias atracar no cais do porto. A região 

torna-se também um ponto de conexão para quem atravessa a Baía de Todos-os-Santos 

em direção à Ilha de Itaparica e para quem vai para o subúrbio ferroviário, passando pelas 

docas e armazéns do porto, hoje desativadas. O mar da Bahia, que também fora registrado 

especialmente nas canções de Dorival Caymmi e nas fotografias de Pierre Verger, é assim 

gravado na lembrança do “leitor-viajante-turista” através dos saveiros e de suas velas 

coloridas: 

Um dos lugares mais fascinantes do mundo, a Rampa do Mercado no cais 
da Bahia. Assim chamada por ficar em frente do antigo Mercado Modelo, 
próximo ao ancoradouro dos navios da Companhia de Navegação Baiana. 
Ali arribam os saveiros vindos de Itaparica e do Recôncavo, carregados de 
frutas. Na rampa, os balaios cheios das espécies mais belas e mais 
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 O “muro sobre o mar” seria os dois quebra-mares edificados em princípios do século XX para proteger o Porto 
de Salvador contra flutuações da maré. Os quebra-mares envolvem o Forte São Marcelo, que serviu, 
historicamente de prisão, por exemplo, para revolucionários, como revolucionário e guerrilheiro Giuseppe 
Garibaldi: “Tartaruga imensa, ancorada no golfo, de impossível beleza. Guardou a cidade contra as invasões, as 
corvetas vindas do mar, lutou contra os colonizadores. Faz parte da história e da paisagem. Forte de São 
Marcelo, no dizer dos eruditos; Forte do Mar, na língua do povo. É o umbigo da cidade da Bahia.” (AMADO, 
1977, p. 62, O Forte do mar) 
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olorosas: mangas, bananas, abacaxis, pinhas, pitangas, cajás, cajaranas, 
melanciais, abacates, cajus, sapotis, umbus, condessas, jacas-de-pobre, 
jacas moles e jacas duras, abios, a fruta-pão, muitas outras. No pequeno 
porto, os saveiros, as velas coloridas. (AMADO, 1977, p. 70, A rampa do 
Mercado) 

 

As velas dos saveiros cortam a baía de Todos os Santos, vêm de Mar 
Grande, de Maragogipe, de Cachoeira e São Félix. No cais Cairu, em frente 
ao Mercado, êles descansam. Ali arriam as velas, ficam balançando 
tranqüilamente sôbre as águas. Mas encontrareis os saveiros ainda em 
Água dos Meninos, em Mont’Serrat, no Pôrto da Lenha, em Santo Antônio 
da Barra e no Rio Vermelho. O seu cais, porém, é êste do Mercado, com 
sua rampa escorregadia, seu cheiro de mar e de peixe, seu colorido de 
frutas tropicais. 

Ali pertinho está o cais da Companhia de Navegação Baiana, de onde 
largam os pequenos navios para o recôncavo e para a Ilha de Itaparica. Os 
que vão levar os passageiros para a Estrada de Ferro de Nazaré, cujos 
trilhos partem do pôrto de São Roque, os que fazem a carreira de Cachoeira 
e os de Santo Amaro. [...] 

O cais dos grandes navios estende-se adiante em dez armazéns das docas 
[Trecho incluído a partir de 1970: e da Estação Marítima]. Hoje, em sua 
frente, está a Base Baker [Trecho substituído a partir de 1970: Nas 
proximidades, a Base Naval]. Antes era a areia areal onde os malandros, os 
Capitães da Areia, os boêmios, conversavam pela tarde calorenta e 
jogavam ronda. Aqui é cultuada a memória de João de Adão, grevista 
célebre que era um líder dos doqueiros [Trecho substituído a partir de 1970: 
Seu nome ainda é como uma bandeira. Velhos estivadores ainda relembram 
a saga das grandes greves quando figuras de doqueiros e capoeiristas 
ficaram lendárias]. 

Mas o cais continua além da curva da baía, não termina com os armazéns 
das docas, ainda é cais em Água dos Meninos e ainda encontrareis saveiros 
afoitos em Mont’Serrat. 

Dois quebra-mares, como dois longos braços, impedem que seja bravia a 
maré por onde penetram os navios. O forte de São Marcelo, ao fundo, 
compõe a paisagem tão bela e contra seus largos muros cai a sombra das 
velas dos barcos que voltam das pescarias. No fim da tarde, quando morre 
o sol, o mar dêste cais se enche de saveiros que regressam ao seu pôrto. 
Ah! é de incomparável beleza a visão deste cais pela tarde, o mar prenhe 
de velas desatadas, o forte velho brilhando aos últimos raios de sol, os 
mestres de saveiro na rampa do mercado [Trecho incluído a partir de 1970: 
onde crescem montanhas de frutas e há um perfume denso, doce de 
azeites e agreste de pitanga e pimenta]. 

[Trecho suprimido a partir de 1970: Também é formosa a madrugada 
quando partem as velas, saveiros e canoas, batelões e barcaças, rumo ao 
oceano que ruge adiante do quebra-mar. Os negros fortes andam pela 
frente dos armazéns e trazem estranhas tatuagens sôbre o peito e as 
costas. Marinheiros sem côr e sem idade sentam-se na tarde desfeita em 
beleza e parecem de mármore ou de bronze contra o sol que ilumina o mar.] 

Os navios dormem no cais. Agora são pintados de uma côr indefinida para 
escapar aos submarinos nazistas. Mas as velas dos saveiros continuam 
brancas e azuis, vermelhas também sôbre o verde mar baiano. A presença 
de Iemanjá, a deusa dos mares e dos marítimos, se projeta sôbre o cais da 
Bahia. E também a lembrança do grevista João de Adão, morto pelos 
inimigos da liberdade e da felicidade do homem. Sua memória vive no cais, 
entre os marinheiros e os estivadores, nas docas e nos armazéns, nos 
saveiros sôbre o mar [Trecho substituído a partir de 1970: Velas de saveiros 
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brancas e azuis, vermelhas e amarelas, sobre o verde mar baiano. A 
presença de Iemanjá, a deusa do mar e dos marítimos, se projeta sobre o 
cais e os saveiristas. Os doqueiros recordam João de Adão, o grevista 
morto pela polícia. Sua memória permanece viva no cais]. [Trecho incluído a 
partir de 1970: Iemanjá acompanha os saveiros na travessia da barra, no 
rumo do rio Paraguaçu, na ventura do mar alto nos caminhos do Sul. 
Iemanjá, também chamada de Inaê e Janaína, senhora da vida e da morte, 
mãe, esposa e amante, sonho de cada um no cais da Bahia.] (AMADO, 
1945, p. 107-111; 1971 [1970], p. 71-72, Cais, sublinhados nossos) 

 

 Nessa parte do Centro da cidade habitam os trabalhadores, e é aqui, em volta do 

Mercado Modelo, que ganha a vida uma parte considerável da população da cidade da 

Bahia. A Cidade Baixa narrada no Guia torna-se, assim, um dos lugares onde Amado 

ambienta a maioria de seus personagens, sobretudo a Ladeira do Tabuão, principal trecho, 

como vimos, de conexão da “vida popular” entre as cidades Alta e Baixa. 

CULTURA POPULAR BAIANA 

 Em Bahia de Todos os Santos, podemos observar que essa “vida popular”, 

caracterizada pelo povo “resistente” que habita o Centro da cidade, denota certa tipificação 

de uma identidade e, por sua vez, de uma cultura eminentemente baiana, sobretudo a partir 

da década de 1970. Ampliando duas outras palavras que também caracterizariam a 

narrativa – “povo” e “religiosidade” –, as palavras “identidade” e “cultura” traduzem, de certo 

modo, um imbricado modo de “subjetivar” a Bahia. 

Entendendo que são as pessoas que produzem a cidade, através de sua cultura e 

modos de vida, tentaremos encontrar quais personagens aparecem na narrativa e como o 

candomblé, no sincretismo religioso com o catolicismo, denota fortemente a religiosidade 

presente no cotidiano do povo baiano. Em uma cidade provada pela miséria, o povo, 

impávido, resiste às dificuldades, vencendo-as, porém, ultrapassando-as: mesmo pobre, o 

povo é trabalhador e tem coragem para a luta, sintetizando o que Amado denominara 

“equilíbrio espiritual” de espírito libertário (especialmente na figura do poeta Castro Alves) e 

liberal (na figura do tribuno Rui Barbosa). (AMADO, 1945, p. 21-25) 

Entre poetas e políticos aparece o mulato baiano, homem da cidade da Bahia: a 

figura dos baianos gordos e, sobretudo, mestiços sintetiza, portanto, o povo da cidade. No 

capítulo Mulata branca e branco baiano do Guia, Amado define a mestiçagem característica 

não somente do baiano, mas do brasileiro em geral: “A Bahia é uma nação mestiça, o Brasil 

é um país mestiço. Não somos negros nem brancos, somos mulatos de tonalidades 

diferentes buscando sua cor definitiva.” (AMADO, 1977, p. 370) 

Assim, o povo baiano ganha atenção especificamente em alguns textos da narrativa, 

como A força do povo – “o povo é mais do forte que a miséria” (AMADO, 1977, p. 15); 
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Baiano é um estado de espírito – o que seria “certa concepção de vida, quase uma filosofia, 

determinada forma de humanismo” (AMADO, 1971 [1970], p. 257) –, em que apresenta os 

seus amigos do grupo baiano (Caymmi, Verger e Carybé); e Importância da cultura popular, 

em que Amado afirma que “o importante na Bahia é o povo” ao evocar a “originalidade da 

cultura mestiça do Brasil, única talvez no mundo”. (AMADO, 1977, p. 32-34) 

O povo é mais forte do que a miséria. Impávido, resiste às provações, 
vence as dificuldades. De tão difícil e cruel, a vida parece impossível e no 
entanto o povo vive, luta, ri, não se entrega. Faz suas festas, dança suas 
danças, canta suas canções, solta sua livre gargalhada, jamais vencido. 
Mesmo o trabalho mais árduo, como a pesca de xaréu, vira festa. Em tendo 
ocasião, o povo canta e dança. Em terra ou no mar, nos saveiros e 
jangadas, nas canoas. Por isso mesmo a Bahia é rica de festas 
populares. Festas de rua, de igreja, de candomblé. Guardam todas elas 
nossa marca original de miscigenação, de nossa civilização mestiça. 
(AMADO, 1977, p. 15, A força do povo, grifos nossos) 

 

Baiano quer dizer quem nasce na Bahia, quem teve êste alto privilégio, 
mas quer dizer também um estado de espírito, significa certa concepção 
de vida, quase uma filosofia, determinada forma de humanismo. Eis por que 
homens e mulheres nascidos em outras plagas, por vêzes em distantes 
plagas, se reconhecem baianos apenas atingem a fímbria dêsse mar de 
saveiros, as agruras dêsse sertão de vaquejadas e de milagres, os rastros 
dêsse povo de tôda resistência e de tôda gentileza. E como baiano são 
reconhecidos, pois de logo se pode distinguir o verdadeiro do falso. Aqui 
entre nós: tem gente que há vinte anos tenta obter seu passaporte de 
baiano e jamais consegue pois não é fácil preencher as condições e como 
diz o môço Caymmi, nosso poeta, “quem não tem balangandãs não vai ao 
Bonfim”. 

Assim Pierre Verger, mestre francês de artes e de ciências, andou meio 
mundo, cruzou caminhos do Oriente e do Ocidente, mares e desertos, 
montanhas e arranha-céus; era um ser errante, um inquieto. Já duvidava da 
alegria quando de súbito a encontrou ao chegar às ladeiras da cidade do 
Salvador da Bahia de Todos os Santos. Viu realizado seu sonho antigo na 
civilização mestiça que aqui plantamos e construímos com a nossa 
democracia racial. Chegara à pátria de seu coração. 

[...] o mais baiano de todos os baianos é o pintor Carybé [Trecho incluído a 
partir de 1977: nascido no mar, dos ilícitos amores de Yemanjá com um 
certo senhor H. J. P. de Bernabó, de duvidosa nacionalidade]. 

Baiano é um estado de espírito. (AMADO, 1971 [1970], p. 257-258; 1977, p. 
25, Baiano é um estado de espírito, grifos e sublinhado nossos) 

 

O importante na Bahia é o povo. De uma força vital sem medida, artista 
de nascença, senhor da gentileza, capaz de superar as piores condições de 
existência e seguir adiante, amando o riso e a festa, criador de civilização e 
de cultura, o povo baiano marca e atesta toda a obra da criação aqui 
realizada. 

Ponto de encontro de raças e costumes, primeira capital do país, rica e 
famosa nos inícios da nação brasileira, porto aberto aos barcos do mundo, 
às ideias e aos forasteiros, tais condições propiciaram a mestiçagem e o 
sincretismo cultural (e religioso), a interpenetração de fontes e correntes de 
pensamento na mistura de sangues – negro, branco, indígena – mistura 
sempre crescente até tornar-se a característica dominante do panorama 
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social, dando à Bahia uma poderosa cultura popular, evidente nos 
diversos aspectos da vida do Estado, estuante na Capital. Dela nos 
alimentamos todos os que aqui criamos literatura e arte. [...] 

Na Bahia, a cultura popular entra pelos olhos, pelos ouvidos, pela boca 
(culinária tão rica, colorida e saborosa), penetra sentidos adentro, determina 
a criação literária e artística, é sua viga mestra. Determina, assim, a 
condição nacional da literatura e da arte: caráter popular presente mesmo 
na obra mais refinadamente intelectual. (AMADO, 1977, p. 32-35, 
Importância da cultura popular, grifos nossos) 

 

No que diz respeito aos “personagens baianos”, Bahia de Todos os Santos narra 

desde sua publicação original alguns nomes caros à experiência cotidiana da cidade da 

Bahia, como Cuíca de Santo Amaro, mas, sobretudo, narra personagens anônimos. 

Contudo, junto aos nomes de amigos dos meios artístico e literário baianos, que também 

constam desde a publicação original do Guia – especialmente o nome de Caymmi –, a partir 

da década de 1970, Amado não só amplia esta última lista como também passa a borrar a 

lista de personagens da alteridade e de suas ações mais cotidianas. 

 

     

CULTURA BAIANA EM TRÊS IMAGENS 

Figura 42: Terreiro de candomblé. Fonte: Manuel Martins/Reprodução. Figura 43: Baianas de acarajé. Fonte: 
Reprodução de fotografia de Flávio Damm. Figura 44: Celebração do Dia de Iemanjá. Fonte: Carlos 

Bastos/Reprodução. 

 

De fato, dedica-lhes aos “personagens” da cidade um capítulo inteiro, que sobrevive 

até à última “versão” do Guia, como vimos no Capítulo 2. Porém, essa lista de personagens 

ilustres só tende a crescer, pois Amado faz a partir desses textos uma série de narrações 

sobre poetas, ficcionistas e outros literatos importantes para história da cultura e da cidade, 

citando com detalhes nomes de ensaístas e cronistas que atravessaram as décadas das 

reedições do Guia. Assim, o Guia coroa especialmente Carybé (como um “mistério baiano”) 

e Caymmi (“cantor das graças da Bahia”, cuja obra seria irmã da obra de Amado): 
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“Descrevemos os mesmos cenários e os mesmos sentimentos.”280 (AMADO, 1971 [1970], p. 

139) 

Entretanto, também os “mistérios da Bahia” podem ser aqui encontrados. Logo em 

Convite o “leitor-viajante-turista” já pode ter uma primeira introdução dos “mistérios” da 

cidade relativamente à identidade e à cultura popular baiana: 

Ouves? É o chamado insistente dos atabaques na noite misteriosa. Se 
vieres êles tocarão mais alto ainda, no poderoso toque do “chamado do 
santo” e os deuses negros chegarão das florestas d’África para dançar em 
tua honra. Com seus vestidos mais belos, bailando os mais doidos bailados. 
E as yawôs cantarão em nagô os cânticos de saudação [Trecho substituído 
a partir de 1977: inesquecíveis bailados. As iaôs cantarão em iurubá os 
cânticos de saudação]. 

Os saveiros abrirão as velas e rumarão para o mar largo de tempestades. 
Do forte velho virá música antiga, valsa esquecida que só o ex-soldado 
recorda. Os ventos de Iemanjá serão apenas uma doce brisa na noite 
estrelada. O rio Paraguaçu murmurará teu nome e os sinos das igrejas de 
repente tocarão Ave-Maria apesar de que o crepúsculo já passou con sua 
desesperada tristeza. 

Na Feira de Água dos Meninos [Trecho substituído a partir de 1970: Na 
Feira das Sete Portas; e em 1977: No Mercado das Sete Portas], nos 
pobres pratos de flandres o sarapatel te espera, escuro e gostoso. Os potes 
e as moringas de barro que comprarás, as rêdes para a sesta, os inhames e 
aipins, as frutas coloridas. Se vieres, a feira terá outra animação, 
beberemos cachaça

281
 com ervas aromáticas. (AMADO, 1945, p. 15-16; 

1971 [1970], p. 15; 1977, p. 9, Convite, destaque original, sublinhados 
nossos) 

 

Nesse mesmo sentido, o capítulo Canto de amor à Bahia faz nova evocação aos 

“mistérios” da cidade, na contínua produção subjetiva de uma cidade onde habitam, junto ao 

povo, santos e orixás, no sincretismo religioso: 

Esplêndida cidade, noiva do mar, senhora do mistério e da beleza. Nesse 
mar habita Iemanjá, a dos cinco nomes, e o misterioso chamado dos 
atabaques ressoa na noite dos casarões sob a lua, das igrejas de ouro, das 
ladeiras grávidas de passado. O mistério e a beleza da cidade te 
envolverão, darás teu coração para jamais; jamais poderás esquecer a 
Bahia, o óleo de sua beleza densa te banhou, sua mágica realidade te 
perturbou para sempre. 

[...] Tôdas as ladeiras descem para o mar de manhã cedo, mas à noite 
tôdas elas se dirigem aos candomblés, atendendo ao insistente bater dos 
atabaques, aos cantos nagôs saudando os santos. [...] A manhã é a hora do 
mar quando os búzios dos saveiros despertam Janaina cansada da noite na 
macumba, nas danças rituais. E ela sai de sua morada no Dique e se 
espalha sôbre o mar, dona das águas. (AMADO, 1961 [1960], p. 321-322, 
Canto de amor à Bahia) 
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 “Esse senhor Dorival Caymmi, o moço Caymmi, meu parceiro e cúmplice – se ele escrevesse escreveria 
meus romances, se eu compusesse comporia suas músicas [...].” (AMADO, 2012b, p. 41, destaque original) 
281

 Na edição original de 1945 do Acervo FCJA, a página 15, que apresenta este trecho, está danificada, assim 
como a página seguinte, 16. No exemplar de mesma edição do Acervo UFBA, podemos ler, respectivamente, na 
página 15, o título Convite e, no trecho correspondente na página 16, “beberemos cachaça”, ambos em itálico.   
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Diluídos no Guia até 1977, os capítulos referentes à cultura popular baiana passam a 

aparecer, a partir deste ano, sobretudo, nas seções O povo em festa e O mundo mágico do 

candomblé, explicitando o sincretismo religioso através do calendário de festas da igreja 

católica e dos nomes e endereços dos terreiros e de mães-de-santo. Além de textos que 

narram importantes datas do calendário de festas religiosas da Bahia muito conhecidas em 

todo o Brasil, como, por exemplo, Lavagem da Igreja do Bonfim,282 Segunda-feira da 

Ribeira, Festa de Iemanjá283 e Carnaval,284 dois textos nos parecem importantes 

relativamente à legitimação do candomblé: Os terreiros de santo, um dos maiores textos do 

Guia, ampliado e totalmente reescrito, por conformar-se sobre a atualização do original 

Relação de candomblés; e Terreiro de Joãozinho da Gomeia, por conformar-se sobre a 

atualização do original Macumba,285 mas também por sua narratividade que lhe garante 

peculiaridade, junto a outros poucos textos, em relação à maioria dos textos do Guia. 

Em 1944, com o auxílio de amigos, entendidos e autoridades, organizei uma 
relação de 117 candomblés, naquele [ano] então funcionando na cidade do 
Salvador. Era, na época, talvez a mais completa que já se levantara mas, 
sem dúvida, longe estava de expressar o número exato dos terreiros de 
santos, dos templos negros existentes na cidade. Os negros baianos e seus 
descendentes, nós todos com a graça de Deus!, guardaram, numa luta dura 
e difícil, a fidelidade a seus deuses africanos. Era uma forma, e das mais 
positivas, de resistir à escravatura, de manter os elementos de sua cultura. 
Trouxeram, assim, através o tempo até os dias de hoje, os bens da dança e 
do canto, os rituais formosos, o mistério e a poesia. Neste ano de 1960, ao 
atualizar este livro, uma nova pesquisa, com idêntico [sic] auxílio de amigos 
e entendidos, deu-me como resultado uma relação de 611 terreiros de 
santos, de variadas nações, existentes em Salvador. 611 conhecidos e 
registrados nas repartições competentes. Quantos outros existirão? E, se a 
êsses da capital, somarmos os candomblés do recôncavo [sic], 
ultrapassaremos fàcilmente o milheiro de templos negros em 
funcionamento. (AMADO, 1971 [1970], p. 173, Os terreiros de santo) 

 

Nos fundos da casa, enfeitado com bandeirolas de papel, está o terreiro. 
Numa extremidade levanta-se o altar, onde os deuses negros [Trecho 
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 Dentre as atualizações deste texto é importante ressaltar a supressão de trechos contra o nazi-fascismo a 
partir da década de 1970. 
283

 Embora tenha sido totalmente reescrito na década de 1970, este sempre foi um dos maiores textos do Guia 
desde sua publicação original. 
284

 A inserção deste capítulo em 1977 não parece mera coincidência, pois é a partir deste momento que o 
Carnaval se torna uma “grande festa popular brasileira”, coincidindo exatamente com o momento de reprodução 
da literatura de Jorge Amado pela mídia de massa. 
285

 Curiosamente, desde sua publicação original do Guia, esse texto fora intitulado simplesmente Macumba. A 

partir da 27ª edição, contudo, houve a referida troca de título, bem como sutil atualização do texto, que 
permanece, praticamente, o mesmo até à edição mais recente. É interessante notar o peso que a palavra 
“macumba” sempre teve historicamente, o que nos faz pensar que atualização do título tenha se dado ou porque 
o nome caíra em desuso; ou porque se tornara demasiadamente (ainda mais) pejorativo; ou – o que nos parece 
justificativa mais plausível – pela legitimação que o candomblé adquiriu nas últimas décadas, permitindo, 
inclusive, explicitar publicamente o nome do terreiro a que se referia o texto. Vale lembrar, aqui, que, enquanto 
deputado federal, uma das leis que Amado conseguira aprovar fora justamente aquela que garantiu a liberdade 
de crença e de culto religioso no Brasil (cfe. nota 158, na página 102). A tensão causada pela “ilegalidade” da 
religião aparece no romance Tenda dos Milagres (1969), de Jorge Amado, como se pode também conferir em 
cena do filme homônimo, dirigido por Nelson Pereira dos Santos em 1977. Cf. Referências. 
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substituído a partir de 1977: caboclos e negros] e os santos católicos se 
misturam. Ao seu lado ruge a orquestra “monótona e estridente” como 
aquela de que nos fala Castro Alves no “Navio Negreiro”. Atabaque, agogô, 
cabaça e chocalho, eis os instrumentos. Os atabaques são de três 
tamanhos. Essa música é monótona mas nenhuma outra tão poderosa. Vós 
a sentireis no estômago e no coração [Trecho substituído a partir de 1977: 
mas nenhuma outra existe tão poderosa, ressoa no estômago e no 
coração]. Abalará os vossos nervos todos e sereis sacudidos por uma 
invencível vontade de bailar, de sair pelo terreiro como uma yawô ou um 
ogã, bailando em honra dos deuses das florestas da África que os negros 
trouxeram para o Brasil. 

[...] A música parte do candomblé sôbre a cidade e muito longe a ouvireis, 
misteriosa e profunda, apertando vosso coração descuidado dentro do 
mistério negro da cidade da Bahia [Trecho substituído a partir de 1977: A 
música parte do candomblé para a cidade e muito longe é ouvida, extensa e 
profunda, apertando os corações descuidados dentro do mistério mestiço 
da cidade da Bahia]. (AMADO, 1945, p. 158-159, Macumba; 1977, p. 152-
153, Terreiro de Joãozinho da Gomeia, grifos e sublinhados nossos) 

 

Do “mistério negro” ao “mistério mestiço”, o sincretismo religioso foi também um dos 

principais temas de vários livros de Jorge Amado, como Tenda dos Milagres, livro que narra, 

assim como o filme homônimo, a luta pelo direito ao culto religioso;286 e especialmente o 

segundo capítulo de Os pastores da noite, intitulado O compadre de Ogum. Como exemplo, 

podemos observar os excertos abaixo: 

No amplo território do Pelourinho, homens e mulheres ensinam e estudam. 
Universidade vasta e vária, se estende e ramifica no Tabuão, nas Portas do 
Carmo e em Santo Antônio Além-do-Carmo, na Baixa dos Sapateiros, nos 
mercados, no Maciel, na Lapinha, no largo da Sé, no Tororó, na 
Barroquinha, nas Sete Portas e no Rio Vermelho, em todas as partes onde 
homens e mulheres trabalham os metais e madeiras, utilizam ervas e 
raízes, misturam ritmos, passo e sangue; na mistura criaram uma cor e um 
som, imagem nova e original. (AMADO, 2008b, p. 11) 

 

Para seu rebanho de crentes, a igreja era como uma continuidade do 
terreiro de santo, e ele, padre Gomes, sacerdote dos orixás de branco, 
como designavam os santos católicos. Com tal designação marcavam sua 
comunidade com os seus orixás africanos, e, ao mesmo tempo, sua 
diferença. Eram os mesmos, porém na forma como os brancos e os ricos os 
adoravam. Por isso também estava padre Gomes mais distante deles, de 
seu respeito e de sua estima, do que as mães e pais de santo, os babalaôs, 
os velhos e velhas da seita. De tudo isso dava-se conta vagamente padre 
Gomes, o assunto não o preocupava muito, não sendo ele um sectário. 
Afinal era uma boa gente aquela do Pelourinho, católicos todos. Mesmo 
misturando santos e orixás. (AMADO, 2009, p. 164, destaque original, 
grifo nosso) 

 

Em Navegação de cabotagem, no texto em que descreve sua atuação como 

deputado federal pelo PCB nos anos de 1940, Amado conta a respeito do que o teria levado 

a escrever sobre a “matéria-prima” de seus romances: 
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 Idem. 
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Menino de quatroze anos comecei a trabalhar em jornal, a frequentar os 
terreiros, as feiras, os mercados, o cais dos saveiros, logo me alistei 
soldado na luta travada pelo povo dos candomblés contra a discriminação 
religiosa, a perseguição aos orixás, a violência desencadeada contra pais e 
mães de santo, iaôs, ekedes, ogans, babalaôs, obás. Não vou me demorar 
no que me foi dado ver, os lugares sagrados invadidos e destruídos, 
ialorixás e babalorixás presos, espancados, humilhados, nunca esquecerei 
de pai Procópio, as costas em sangue, resultado da surra de chicote no 
xadrez. Tais misérias e a grandeza do povo da Bahia são a matéria-
prima de meus romances, que os leia quem quiser saber como as coisas 
se passaram. (AMADO, 2012b, p. 67, grifo nosso) 

 

Esses temas são apenas sintetizados no Guia, sendo parte basilar dos romances de 

Jorge Amado. Segundo Ivo (2012, p. 484), a festa é um dos elementos básicos do repertório 

ficcional do escritor – “não apenas a festa dos movimentos rítmicos e musicais, mas também 

a festa dos comeres e beberes”. Assim, tanto a identidade como a cultura do povo baiano 

aparecem envoltas no “manto misterioso” da cidade da Bahia; manto que, como vimos nas 

primeiras páginas deste item, aparece por toda a cidade, fazendo parte de sua atmosfera, e 

que tem lugar exatamente “entre” a Cidade Alta e a Cidade Baixa, nesse lugar de 

intermezzo, onde habita a população pobre e resistente, que sobrevive às adversidades 

indissociadas do processo de sucessivas modernizações da cidade. Essas características 

“basilares” da cidade da Bahia que se deseja produzir subjetivamente através de Bahia de 

Todos os Santos nos dão as bases para confrontarmos exatamente a questão das ruínas e 

das sobrevivências da cidade, que não apenas são narradas pelo Guia, mas constam em 

sua própria formação enquanto uma narrativa feita em camadas, atualizada sobre as ruínas 

de uma cidade provinciana que se torna moderna, mas que também sobrevive 

particularmente em função dessas mesmas ruínas. 

Tanto as ruínas quanto as sobrevivências dessa narrativa constantemente atualizada 

nos dão não somente a analogia entre “livro” e “cidade” constantemente atualizados, 

modernizados; mas nos permitem observar exatamente o que estaria por trás disso tudo, 

em função desse processo de escrita da cidade e de sua urbanização. O que sobrevive e o 

que rui; o que permanece, mas também sobra, tanto na cidade quanto na narrativa, é o que 

nos interessa enquanto processo urbano a ser problematizado no item a seguir, Ruas e 

mistérios II: noite e alteridade. 
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RUAS E MISTÉRIOS II: NOITE E ALTERIDADE 

Eis que um sol antigeográfico tropicaliza a boca-da-noite, bate na 
chapa da cidade. S. Salvador se torce toda, gozando a luz que é dela, 
com muita mansidão. 

MÁRIO DE ANDRADE, O turista aprendiz 

A trepidação suspensa por miríades de corpos retirados da 
obscuridade do sono que é também a duração do dia. A cidade não 
retoma seu fôlego, ela o exala na noite dos tempos. 

HENRI-PIERRE JEUDY, Percorrer a cidade  

Mergulhados na grande noite culpada, os homens irradiam às vezes 
seus desejos, seus gritos de alegria, seus risos, como lampejos de 
inocência. 

GEORGES DIDI-HUBERMAN, Sobrevivência dos vaga-lumes 

E nas sombras da noite a Bahia parecia uma grande ruína de uma 
civilização que apenas começara a florescer. 

JORGE AMADO, O país do Carnaval 

Se em Bahia de Todos os Santos a cidade da Bahia se resume ao Centro, também 

na maioria dos romances de Jorge Amado a Bahia narrada acaba sendo esse mesmo 

Centro; assim como a maioria dos personagens desses romances são aqueles mais 

ordinários, infames, marginais e marginalizados socialmente: vagabundos, trabalhadores do 

cais, prostitutas, miseráveis, estivadores, bêbados e boêmios, majoritariamente negros, que 

contrapõem o gosto de uma sociedade elitizada, elitista e branca que se pretende ao 

espelho da moral e dos bons costumes; uma sociedade de pecados confessados e que não 

foge às regras da boa conduta. Por outro lado, se, apesar de habitar o “coração da Bahia”, 

os personagens de Suor são em sua grande maioria moribundos, tísicos, sobreviventes de 

uma árdua vida sem trabalho ou de trabalho explorado, outra grande parte dos personagens 

dos romances de Amado que habita esse mesmo “coração da Bahia” tornou-se folclorizada 

como “mito modernista soteropolitano”.287 

Como exemplo deste, podemos citar alguns dos personagens de Os pastores da 

noite e de A morte e a morte de Quincas Berro Dágua; personagens que habitam uma 

espécie de “pequeno mundo” – termo utilizado por Drummond (2009) em paráfrase aos 

escritos de Walter Benjamin sobre a cidade surrealista –, que seria, por sua vez, o próprio 
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 Cfe. visto no item Salvador, Bahia e a literatura de Jorge Amado do Capítulo 1, na página 85. 
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Centro da cidade e da cultura baiana.  O “pequeno mundo” seria uma “topografia que se 

confunde com o Centro Histórico”, propiciando “a iluminação profana, centrada na visada 

antropológica dos acontecimentos urbanos, inclusive aqueles do universo religioso”. 

(DRUMMOND, 2009, p. 116) Esses seriam, portanto, personagens da “pequena cidade da 

Bahia”; que vivem pelo Pelourinho, descendo e subindo a Ladeira do Tabuão,288 ganhando 

(a) vida entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa. Ao criá-los, Amado estaria em conivência com 

o próprio “estranhamente familiar”; a própria “experiência do estranho” que tanto caracteriza 

sua obra através, justamente, de personagens e enredos infames, relacionando-os 

diretamente com as deambulações surrealistas que narram as ruínas de cidades na 

iminência de desaparecer: 

São as ruas do Centro Histórico, em todos esses momentos, que 
possibilitam em Amado e Verger a experiência do estranho, atestando a 
sua riqueza enquanto espetáculo, sem tergiversarem quanto à denúncia 
social. O Pelourinho figura como enclave na epiderme da cidade, escolhido 
para figurar como topografia simbólica. [...] 

É esse pequeno mundo de vagabundos e prostitutas que está ameaçado de 
desaparecer, junto com a forma e cultura urbana que os acolheu, e que 
deve ser retratado em sua derradeira e luminosa aparição. (DRUMMOND, 
2009, p. 140-141, destaque original, grifo nosso) 

 

Essa “experiência do estranho”, que, segundo Drummond, tanto Verger quanto 

Amado narravam seria justamente a experiência da alteridade das grandes cidades.289 O 

próprio “povo” seria a alteridade da cidade da Bahia, o Outro baiano por excelência. Ou, 

como escrevera Amado em Navegação de cabotagem, essa alteridade por ele narrada seria 

exatamente “os pastores da noite da Bahia” (AMADO, 2012b, p. 474); aqueles que 

pastoreiam a noite: os vários Quincas da Bahia. 

Obstinado, vou prosseguir com orgulho e humildade a tarefa de emprenhar 
nos esconsos da cidade, conceber e partir homens e mulheres, capitães da 
areia, mestres de saveiro, jagunços, vagabundos, putas, são a inocência e a 
fantasia, nascem de minhas entranhas fecundadas pelo povo, do coração, 
dos miolos e das tripas, dos colhões. (AMADO, 2012b, p. 481)  

 

Em Os pastores da noite, o que conduz a narrativa é a chegada de Otália à cidade 

da Bahia e sua ida para o “castelo” de Tibéria.290 Na empreitada de encontrar sua bagagem, 

roubada na estação ferroviária da Calçada,291 na Cidade Baixa, quando chegara à cidade, 
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 Observação foi feita por Washington Drummond em conversa informal sobre este trabalho, a quem 
agradecemos. 
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 Cf. Introdução, página 30. 
290

 Como eram conhecidas as casas de prostituição, prostíbulos ou bordéis da cidade da Bahia, onde são 
situadas muitas cenas dos romances de Jorge Amado.  
291

 A estação da Calçada esteve presente no Guia até 1977 em um capítulo intitulado Estações e aeroportos. 
Eram apresentados, ainda, no capítulo dois aeroportos da cidade: o principal deles, então 2 de Julho, cujo nome 



 

198 

Otália passa a conhecer todos aqueles que se tornariam seus amigos e que, em sua 

companhia, formam o grupo de personagens da trama. Dividido em três capítulos, o 

romance trata, respectivamente, da paixão entre Otália e o Cabo Martim, que acaba tendo 

que fugir para a Ilha de Itaparica por causa de perseguição policial; do batizado de uma 

criança na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho, por Ogum, divindade do candomblé, 

em cena que se tornou célebre; e do início de uma “invasão”, o Morro do Mato Gato, onde, 

depois de muita confusão e à revelia da polícia, passam a morar alguns dos personagens, 

inclusive Otália, que morre vestida de noiva nos braços do Cabo Martim. Marcado pela 

fraterna amizade e por uma grande denúncia social, o livro compõe com A morte e a morte 

de Quincas Berro Dágua o exato lado infame e marginal da sociedade. 

Neste outro livro, o derradeiro “berro dágua” de Quincas teria dado nome ao 

personagem beberrão e vagabundo que bebera água ao invés de cachaça, fato que lhe 

tornara conhecido na cidade da Bahia. Funcionário e pai de família exemplar, a certa altura 

de sua vida Quincas se cansa da vida e da família e vai morar só na Ladeira do Tabuão, 

morrendo, também só, no dia do seu aniversário. Quando os amigos chegam para 

comemorar o seu dia, encontram-no morto na cama, meio sorridente, meio vivo. Tendo a 

ebriedade da vida a confundir-lhes realidade e imaginação, esses mesmos amigos 

carregam-no para uma última noitada pelas ladeiras da cidade, enquanto os familiares do 

morto aparecem em seu velório (realizado no quarto pobre do sótão onde morava), 

imbuídos de retomar a moral da família com um velório “digno”. Quincas morre, então, uma 

segunda vez – agora nos braços de Iemanjá –, em uma tempestade em alto mar, 

celebrando a vida uma última noite com sua nova família: seus amigos vagabundos, 

fanfarrões. No romance, fica, assim, evidente a forte tensão entre duas cidades 

coexistentes: a do gosto “oficial” e aquela infame e, justamente por isso, marginalizada. Em 

ambos os romances citados, é também explícita a preocupação de Amado em narrar o 

“povo”, a “gente pequena”, o Outro, a própria alteridade da cidade da Bahia. 

Didi-Huberman teria esboçado uma possível definição de alteridade ao citar, em 

Sobrevivência dos vaga-lumes, suas próprias leituras de Pasolini e de Agamben, autores 

que estariam imbuídos de uma “atenção ética no que diz respeito ao rosto humano 

‘qualquer’”, genérico, “outro”. Essa atenção seria dedicada a tudo o que a história não 

                                                                                                                                                                                     
foi alterado durante “carlismo”, em 1998, para Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo 
Magalhães, em uma homenagem post-mortem ao filho de ACM; e um aeroporto para hidroaviões, localizado na 
Ribeira, Cidade Baixa: “O movimentadíssimo aeroporto de Ipitanga [Trecho substituído a partir de 1960: 2 de 
Julho] fica a 40 minutos de automóvel do centro da cidade. Uma estrada de muitas curvas perigosas porém bem 
asfaltada serve aos viajantes que descem e sobem dos aviões. Quase todo o tráfego aéreo é hoje feito através 
dêsse aeroporto onde existe também uma base da FAB [Trecho suprimido a partir de 1960: e onde descansam 
bombardeiros norte-americanos]. Um outro aeroporto, na Ribeira, servido por bondes e ônibus [Trecho 
substituído a partir de 1960: servido por ônibus], é destinado aos hidroaviões. Hoje seu movimento é muito 
pequeno, quase nenhum, pois é diminuto o tráfego de hidros.” (AMADO, 1945, p. 268; 1961 [1960], p. 197, 
sublinhados nossos) 
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conseguiria exprimir, o que permite afirmarmos a validade das narrativas urbanas. A partir 

desse pensamento, poderíamos dizer que a alteridade estaria praticamente excêntrica à 

história, no “entre” daquilo que caracteriza um povo no seu próprio lugar de existência: 

Linguagens do povo, gestos, rostos: tudo isso que a história não consegue 
exprimir nos simples termos da evolução ou da obsolescência. Tudo isso 
que, por contraste, desenha zonas ou redes de sobrevivências no lugar 
mesmo onde se declaram sua extraterritorialidade, sua marginalização, sua 
resistência, sua vocação para a revolta. (DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 72, 
destaque original, grifo nosso) 

 

Protagonista da literatura de Amado de um modo geral, o “povo” permitiria que a 

“experiência de Bahia” de Amado fosse diretamente relacionada à experiência da alteridade, 

por sua vez, possibilitada pela cultura popular baiana e, portanto, pela própria cidade. 

“Amparando” toda essa alteridade, a “noite” seria todas as possibilidades espaciotemporais, 

pois diversa e múltipla, o que permitiria justamente a sua sobrevivência, ainda que rua com 

essa mesma alteridade. É a “noite” o próprio mote de Os pastores da noite, assim como é 

na sua última noite que Quincas brinda sua morte-vida com os amigos. 

Ora, a “noite” é o fio condutor de toda a “sobrevivência dos vaga-lumes”! E os vaga-

lumes só existem porque há uma noite possível, “apesar de tudo”. Contudo, embora 

“sobrevivência”, a “noite” por si só não deixa de ser também “ruína”. Entretanto, nem toda a 

“noite” do Guia ruiu: a própria macumba e o candomblé; a cultura popular baiana ou “da 

alteridade” como um todo, que também teriam sido “noite”, porém; ao se tornarem 

legitimadas, sobreviveram no Guia, no continuum das “versões” da narrativa. O candomblé 

foi legitimado não somente nos livros de Amado, mas também no cotidiano da cidade, ou 

seja, a alteridade estaria legitimada e, sobremaneira, garantida. Do mesmo modo, a 

alteridade – talvez não tão radical quanto àquela dos personagens dos romances de Amado 

–, também sobreviveu na narrativa através de alguns “outros urbanos”, como o poeta Cuíca 

de Santo Amaro e os capoeiristas Mestre Pastinha e Samuel Querido de Deus, etc. 

A noite teria relação direta com os “mistérios” da cidade, sendo também um 

importante elemento narrativo de Bahia de Todos os Santos, como vimos na metáfora “óleo 

pegajoso” que escorre pelas ruas.292 No capítulo Canto de amor à Bahia, incluído no Guia 

em 1960, Amado escreve que “o misterioso chamado dos atabaques ressoa na noite dos 

casarões sob a lua, das igrejas de ouro, das ladeiras grávidas de passado”; ladeiras que, à 

noite, “se dirigem aos candomblés, atendendo ao insistente bater dos atabaques, aos cantos 

nagôs saudando os santos”. (AMADO, 1961 [1960], p. 321-322)  A “noite”, que vem com o 

“mistério”, viria, portanto, também através do candomblé que, por sua vez, seria exatamente 
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 Cf. visto no item anterior, Ruas e mistérios I: Centro da cidade e cultura popular, na página 176. 
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a tradução da resistência dos escravos. Escravos que resistiam na sua própria “noite”; a 

“noite” como sua própria resistência. 

À noite o mistério aumenta. Ao bonde lento chega o éco da orquestra de 
atabaques, agogôs, chocalhos, cabaças, chamando os filhos e filhas de 
santo para a festa da macumba. No céu de estrêlas a lua amarela se 
derrama sôbre o mar e os santos descem nos terreiros, vindos das florestas 
da África. Os homens vão pedir saúde, dinheiro, longa vida e sôbretudo 
amor, fidelidade de inconstantes corações. O sangue dos galos e dos bodes 
se derrama sôbre Exu, para que êle não venha perturbar a festa dos 
homens. Nos cantos das ruas, feitiços são colocados, afastemos nossos 
passos dêsses perigos. Na noite do mar sobe a canção do marinheiro [...]. 

À noite o mistério aumenta e a beleza da Bahia se cobre de luar. 
(AMADO, 1961 [1960], p. 323-324, Canto de amor à Bahia, grifo nosso) 

 

Tal como é narrada na abertura de Os pastores da noite ou como aquela que habita 

a “notivacidade” ou a ebriedade dos personagens de A morte e a morte de Quincas Berro 

Dágua, a “noite” teria relação direta com a apreensão desta mesma temporalidade-resíduo 

presente no Guia, justamente através dos “mistérios” evocados durante toda a narrativa, 

seja na “primeira” ou na “segunda cidade da Bahia”. 

Pastoreávamos a noite como se ela fosse um rebanho de moças e a 
conduzíamos aos portos da aurora com nossos cajados de aguardente, 
nossos toscos bastões de gargalhadas. 

E, se não fôssemos nós, pontais ao crepúsculo, vagarosos caminhantes dos 
prados do luar, como iria a noite – suas estrelas acendidas, suas 
esgarçadas nuvens, seu manto de negrume –, como iria ela, perdida e 
solitária, acertar os caminhos tortuosos dessa cidade de becos e ladeiras? 
Em cada ladeira um ebó, em cada esquina um mistério, em cada coração 
noturno um grito de súplica, uma pena de amor, gosto de fome nas bocas 
de silêncio, e Exu solto na perigosa hora das encruzilhadas. Em nosso 
apascentar sem limites, íamos recolhendo a sede e a fome, as súplicas e os 
soluços, o estrume das dores e os brotos da esperança, os ais de amor e as 
desgarradas palavras doloridas, e preparávamos um ramalhete cor de 
sangue para com ele enfeitar o manto da noite. (AMADO, 2009, p. 11) 

 

Pelo jeito, aquela ia ser noite memorável, inesquecível. Quincas Berro 
Dágua estava num dos seus melhores dias. Um entusiasmo incomum 
apossara-se da turma, sentiam-se donos daquela noite fantástica, quando a 
lua cheia envolvia o mistério da cidade da Bahia. Na ladeira do Pelourinho, 
casais escondiam-se nos portais centenários, gatos miavam nos telhados, 
violões gemiam serenatas. Era uma noite de encantamento, toques de 
atabaques ressoavam ao longe, o Pelourinho parecia um cenário 
fantasmagórico. (AMADO, 2008a, p. 81) 

 

Podemos dizer que, de um modo geral, a “noite” aparece nesses livros à primeira 

vista como um período ou uma duração cronológica de tempo em contraposição ao dia, 

também ele cronológico, ou, ainda, como o período do dia que permite a fuga do trabalho, 

proporcionado pelo descanso e pelo lazer. No entanto, fazemos, aqui, o exercício de 

compreendê-la, porém, não apenas cronologicamente, pelo tempo de Cronos, mas, 
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também, pelo tempo de Kairos – o tempo do momento: uma temporalidade de muitas outras 

temporalidades ou de “temporalidades atemporais”. Seguimos em busca de uma noite 

“estado de espírito” (WAN-DALL JUNIOR, 2010), por assim dizer, tal como nos sugere a 

experiência de uma sucessão de “cenas” urbanas compostas por “personagens” de uma 

cidade que se deseja fadar ao “esquecimento”; uma cidade que se encontra, historicamente, 

atrelada às ruínas deixadas como resíduos urbanos por um urbanismo muitas vezes 

inconsciente – mesmo em sua consciente disputa de interesses. 

Narrada exaustivamente por muitos narradores urbanos (literatos, fotógrafos, 

cineastas, etc.), que compartilham um mesmo desejo de “sobrevivência da alteridade”, 

essas experiências erráticas (JACQUES, 2012a; 2012b) revelam determinadas realidades 

não condizentes à produção “oficial” da cidade. São realidades que, não coincidindo com o 

“tempo” destinado ao trabalho “sério”, são, por isso mesmo, relegadas como “improdutivas”. 

Podemos citar, com brilhante e instigante ineditismo, as narrativas de Charles Baudelaire e 

de João do Rio na virada do século XX, quando das reformas urbanas de Paris e do Rio de 

Janeiro, respectivamente, ou os textos de Walter Benjamin e de Siegfried Kracauer na 

Berlim das décadas de 1920 e 1930; ou, ainda, os textos de Jorge Luis Borges no México da 

mesma época. Narrativas que consideram, em todos os casos citados, a experiência e a 

sobrevivência da alteridade nas grandes cidades. 

São as “pequenas profissões”, como chamara João do Rio, e a própria “vadiagem” 

que caracterizam a realidade dos ditos “infames” (BORGES, 1999; FOUCAULT, 2003) das 

cidades que caracterizam essa experiência da noite. Personagens que habitam as ruas e 

surgem como consequência da multidão urbana, e que repugnaram tanto Engels quanto 

Simmel em seus escritos sobre as grandes cidades,293 mas que dela faziam parte, ou seja, 

“os excluídos da reforma modernizadora”. (JACQUES, 2012a, p. 65) Personagens das 

“pequenas profissões”, das profissões “menores” (DELEUZE; GUATTARI, 1977) – ou 

contra-hegemônicas; uma alteridade “menor”; o povo, propriamente. Ora, se não é nas ruas 

que habita a própria “musa urbana” que é a cidade, como escrevera João do Rio – a própria 

“poesia da encantadora alma das ruas”! (JOÃO DO RIO, 2008, p. 252) 

Todos esses pobres seres vivos tristes vivem do cisco, do que cai nas 
sarjetas, dos ratos, dos magros gatos dos telhados, são os heróis da 
utilidade, os que apanham o inútil para viver, os inconscientes aplicadores à 
vida das cidades daquele axioma de Lavoisier; nada se perde na natureza. 
A polícia não os prende, e, na boêmia das ruas, os desgraçados são ainda 
explorados pelos adelos, pelos ferros-velhos, pelos proprietários das 
fábricas... 

- As pequenas profissões!... É curioso! 

[...] 
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 Cfe. visto no item Dos processos de subjetivação na produção de cidade do Capítulo 1, nas páginas 40-46. 



 

202 

Oh! essas pequenas profissões ignoradas, que são partes integrantes do 
mecanismo das grandes cidades! (JOÃO DO RIO, 2008, p. 56-60) 

 

Apesar de dedicar, em Bahia de Todos os Santos, grande atenção a seus amigos e à 

elite intelectual e artística baiana como os “personagens” mesmos da cidade da Bahia, 

Jorge Amado debruça-se, portanto, com peculiar interesse, também sobre a “força” e a 

“resistência” do “povo baiano” que dão o “colorido” e a “alegria” da cidade. Assim, a partir de 

1977 o Guia traz o capítulo Importância da cultura popular – “O importante na Bahia é o 

povo”. (AMADO, 1977, p. 32) Relacionados ao sincretismo religioso do candomblé com o 

catolicismo, e habitando majoritariamente o Centro da cidade, o “povo”, diferentemente dos 

personagens “ilustres” da cidade, passa a denotar os próprios personagens da cidade da 

Bahia. Personagens que representam, muitas vezes, tudo aquilo que não se deseja 

considerar enquanto parte da cidade “oficial”. Do mesmo modo, estes personagens são tudo 

aquilo que a grande maioria dos planos urbanos e das propostas de intervenção urbanística 

consideram por negação, enquanto premissa, em seus discursos e ações sobre a cidade: 

boêmios, prostitutas, beberrões, jogadores de cartas, vendedores ambulantes, pobres, 

mendigos e favelados excluídos que caracterizam o próprio “escárnio” das grandes cidades 

diante de sua ebriedade e vida “miserável”. Podemos dizer que esses “outros” são 

considerados “por negação” justamente por se tratar dos “diferenciados”; dos diferentes 

daqueles que se pretende beneficiar, uma vez que entendemos por “diferença” algo 

absolutamente pertinente ao pensamento contemporâneo. 

Trata-se daqueles que preferimos chamar por notívagos: aqueles que carregam 

consigo a “noite” como “estado de espírito” naquilo que, citando Bolle (2012, p. 312), 

poderíamos chamar metaforicamente de um permanente “estado de embriaguez”. São os 

“homens lentos” (SANTOS, 2006) ou “vaga-lumes” (DIDI-HUBERMAN, 2011); notívagos que 

se “acostumam” e na sua própria “resistência” a uma vida marginal, marginalizada e (dita) 

não “oficial”.294 

A peculiaridade de grande parte dos romances de Jorge Amado é justamente a 

produção de uma cidade habitada, majoritariamente, por aqueles considerados profanos e, 

portanto, alijados dos planos e planejamentos urbanos. Personagens que não apenas fazem 

parte da “noite”, mas cuja vida é a própria “noite”. Ou, ainda: esses personagens são a 

própria “noite”. Personagens que habitam aqueles espaços que Milton Santos (2008) 

chamou de “opacos”, em contraposição aos violentos espaços “luminosos” das cidades: 

“espaços do aproximativo e da criatividade, opostos às zonas luminosas, espaços de 
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 Van Gogh (1853-1890) retratou essa “condição ébria” quando de sua estadia em um asilo, ao final da vida, 
principalmente em duas telas cujo tema era o céu estrelado sobre o rio Ródano, em Saint-Rémy-de-Provence, na 
França. As pinturas impressionam pela “confusão subjetiva” da sua condição de margem, ou de artista marg inal: 
falido e deprimido, o pintor holandês só vendera um único quadro em toda a sua vida, tendo ganhado fama 
apenas postumamente. 
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exatidão”. (SANTOS, 2006, p. 221) Para Ana Clara Torres Ribeiro (2012, p. 66), essa 

luminosidade; essa luz “escolhe, seleciona, oculta, engrandecendo espaços, transformando-

os em espaços luminosos, e esmaecendo outros, abandonados em sua opacidade”. 

A “noite” teria, sim, relação com os espaços noturnos, mas, mais do que isso, com 

espaços escuros, de onde se apreendem os “mistérios” que “escorrem sobre a cidade como 

um óleo pegajoso” a encobri-la com seu manto “sombrio”; e estaria, desse modo, 

definitivamente relacionada à alteridade sobrevivente ou à “sobrevivência dos vaga-lumes” 

(DIDI-HUBERMAN, 2011). Portanto, a “noite” estaria diretamente relacionada à alteridade 

sobrevivente. Os vaga-lumes, que seriam os próprios “pastores da noite” (AMADO, 2009), 

só existem porque existe “noite”, um coexistindo na exceção do outro: “momentos de 

exceção” e “estados de exceção” (para citar Agamben) que os tornam – os resistentes 

dessa “noite” – tão vaga-lumes quanto notívagos. “Seres luminescentes, dançantes, 

erráticos, intocáveis e resistentes enquanto tais.” (DIDI, HUBERMAN, 2011, p. 23, destaque 

original) 

Apesar de ter sido desde sempre imaginada como lugar da mistura e 
integração, a cidade já foi também, e muitas vezes, potente máquina de 
distinção e separação, de marginalização e exclusão de grupos étnicos e 
religiosos, de atividades e profissões, de indivíduos e de grupos dotados de 
identidades e estatutos diferentes, de ricos e pobres. (SECCHI, 2009, p. 60) 

 

Atualizando esta afirmativa de Secchi sobre “a cidade do século vinte”, podemos 

considerar que esta “potente máquina de segregação” continua até hoje contribuindo para a 

marginalização das cidades, sobretudo quando percebemos com clareza, na recente virada 

de século, os já referidos crescentes processos de espetacularização e gentrificação 

urbanas. 

Em relação ao passado, a cidade se tornou uma máquina de produção e, ao 
mesmo tempo, de integração, mas também de exclusão e segregação ainda 
mais poderosa. A sua imagem física mudou: em um processo acelerado de 
seleção acumulativa, partes importantes da sociedade assim como da 
cidade preexistente foram demolidas e transformadas; em uma divisão 
do trabalho ainda mais minuciosa e uma definição mais rígida do estatuto de 
cada parte da sociedade, assim como da cidade, o uso e a presença 
multiforme de muitos espaços importantes da sociabilidade se perderam ou 
foram modificados de maneira irreversível. (SECCHI, 2009, p. 35, grifo 
nosso) 

 

Não parece coincidência que, em Os pastores da noite, Amado tenha dedicado um 

dos três capítulos do livro à “invasão” do Morro do Mata Gato. O livro, cujos capítulos se 

entrelaçam justamente por conta de seus personagens, tem total relação com as “invasões” 

que apareciam com força absoluta na paisagem da cidade. Provavelmente em referência ao 

Morro do Corta-Braço – que teria sido a primeira “invasão” consolidada e discutida na Bahia 
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– Amado faz, aí, uma narração incorporada e de contraprodução explícita de cidade. Esta 

seria a narração de uma noite-boemia-margem em que se situam os pastores “amigos do 

povo”: 

Exagerou Cuíca [de Santo Amaro] quando, no comprimido título de seu 
folheto, falou de um bairro construído pelo povo em quarenta e oito horas. 
Demorou exatamente uma semana para ter aspecto de bairro aquela 
invasão, a primeira levada a efeito na Bahia. Hoje o Mato Gato é um 
verdadeiro bairro e lá já se levanta até a fachada decorada de uma das 
Padarias Madrid, da rede de Pepe Oitocentas, bem em frente à casa do 
negro Massu. Outras invasões realizaram-se depois com sucesso, 
cresceram bairros inteiros para o lado da Liberdade, no nordeste de 
Amaralina, houve invasão de Chimbo no Rio Vermelho, e os Alagados com 
sua cidade sobre as águas. Os pobres têm de viver, têm de morar em algum 
lugar, ninguém pode permanecer todo o tempo ao relento, precisa-se de um 
teto e quem tem dinheiro para pagar aluguel? 

Mesmo nós, notívagos sem jeito, precisamos de quando em quando 
repousar a cabeça, ir para casa. Viver sem casa é impossível, e o próprio 
Pé-de-Vento, homem sem horário e sem emprego fixo, caçando seus sapos 
e ratos, suas serpentes, calangos verdes e outros bichos para os 
laboratórios de análises e pesquisas, habituado ao vento e à chuva, 
amando dormir nas areias da praia e ali derrubar mulatas pois é doido por 
elas, mesmo Pé-de-Vento, cuja natureza se adapta a tudo, igual a seus 
animais, sentiu a necessidade de ter um buraco onde meter-se. Foi ele o 
precursor da invasão, por assim dizer. (AMADO, 2009, p. 189-190, grifo 
nosso) 

 

Amado citara o tema das “invasões” já na primeira publicação do Guia, no “convite” 

feito ao “leitor-viajante-turista”. Contudo, o texto As “invasões”, que fora especificamente 

dedicado ao tema quando da primeira atualização do Guia, passa a ser suprimido da 

narrativa a partir de 1977. Por outro lado, neste mesmo ano é acrescido ao Guia o texto Os 

Alagados, que narra aquela que seria posteriormente uma grande e consolidada favela de 

Salvador, talvez a maior de todas as “invasões”: 

Cresceram, a partir do fim da guerra, os bairros operários e populares. 
Como cresceu a cidade rica, para os lados do mar largo e livre. Novas ruas 
foram abertas, colinas rasgadas pelas máquinas, asfalto e especulação 
imobiliária: apareceram os bairros do morro do Ipiranga, o Jardim Brasil, 
novas ruas, casas modernas, algumas de real bom gôsto. Para os pobres 
não foram abertas novas ruas, nem foi gasto asfalto, colinas não foram 
rasgadas. Nem houve especulação imobiliária: houve barulho, houve 
cadeia, houve tiro, gente prêsa e muita luta. Assim nasceram os novos 
bairros operários. Em terras devolutas cujos proprietários só se recordaram 
que as possuíam quando nelas começaram a se elevar as improvisadas 
habitações. Ou entrando pelo mar tranqüilo do gôlfo, palafitas sôbre o 
mangue. Das “invasões” nasceram os novos bairros operários e populares. 
(AMADO, 1961 [1960], As “invasões”, p. 65) 

 

O antigo e o moderno coexistem harmonicamente, a riqueza e a miséria 
opõem-se com violência. Os pintores da cidade, como Jenner Augusto, 
inspiram-se na face trágica dos Alagados. A beleza criada pelo grande 
artista torna ainda mais dramática essa paisagem cruel, essa vida na lama: 
o quadro de Jenner adquire a dimensão de uma denúncia, de um grito de 
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protesto. Os materiais da construção mais utilizados – jamais o concreto, o 
ferro, as madeiras nobres, o tijolo, a pedra – são o barro, a terra amassada 
pelas mãos dos pobres, os restos de tábuas de caixas e caixões recolhidos 
no lixo. Com o lixo, com a lama e com a necessidade de habitar, com sua 
capacidade de viver, de se sobrepor à morte, o povo constrói bairros 
inteiros, ergue suas casas na terra ou no mar. (AMADO, 1977, p. 85-86, Os 
Alagados) 

 

Curiosamente, a inserção de As “invasões” em Bahia de Todos os Santos coincide 

com o momento de publicação de Os pastores da noite, aliás, no livro é narrada a grande 

tensão entre os proprietários das terras “invadidas” e os “invasores”. No livro, como não 

tivesse onde morar, um pequeno grupo constrói seus barracos em cima de um morro, 

enquanto a policia tenta tirá-los dali algumas vezes até ser derradeiramente vencida pelos 

favelados com a ajuda dos Capitães da Areia. Teria sido a referida inserção de texto um 

posicionamento político do autor em prol das “invasões”, enquanto o motivo da posterior 

supressão, uma repressão político-partidária? Em tempo: teria sido a ocupação do Morro do 

Ipiranga e do Morro do Gato, divididos pela Rua José Sátiro de Oliveira, usada como 

inspiradora crítica na “invasão” do fictício Morro do Mata Gato? De todo modo, não podemos 

desconsiderar a atenção dada por Amado a esses “novos bairros operários e populares” que 

cresciam na cidade e onde, hoje, habita 70% da população da cidade de Salvador. 

 

   

ALGUNS PERSONAGENS DE JORGE AMADO - O “POVO” BAIANO 

Figuras 45 e 46: No “entre” das ladeiras do Centro da cidade, trabalhadores informais em suas “pequenas 

profissões”. Fonte: Manuel Martins/Reprodução. 

 

Heliodório Sampaio, arquiteto e urbanista e professor da FAUFBA, nos fala sobre a 

construção desses “loteamentos clandestinos” em Salvador, especialmente em meados da 

década de 1970: 
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As “invasões”, loteamentos clandestinos e ilegais, fazem parte do novo 
contexto, mas a intervenção direta por parte do Estado dar-se-á com maior 
ênfase na construção dos grandes conjuntos habitacionais: Narandiba, 
Cajazeiras, Mussurunga etc., nos meados dos anos 70. [...] 

Chama atenção, no contexto micro-espacial, a ocupação das encostas 
íngremes pelas classes populares que, pragmaticamente, consolidaram um 
padrão urbanístico peculiar, próximo de um “quase vernacular” [...]. 
(SAMPAIO, 1999, p. 116-120) 

 

Ao trazer as “invasões” como parte constituinte da cidade, Amado aponta certa 

“proliferação” de habitantes em condições precárias e miseráveis, que seriam muito 

próximas ou coincidentes das condições dos cortiços também narradas pelo escritor: 

habitações insalubres que caracterizam um amontoado “informal” e “irregular” de gente. 

Com essas narrativas sobre o “povo” que resiste, apesar das adversidades, percebemos a 

atenção dada por Amado ao Outro urbano. Tal seria o caso dos Capitães da Areia. Estes, 

que seriam o “triste espetáculo das ruas da Bahia”, haviam já recebido um livro inteiramente 

em sua homenagem – talvez um dos celebres livros de amado. Os Capitães da Areia, 

muitos dos quais podem ser vistos ainda hoje pelo Pelourinho, alguns nitidamente 

consumidos pelo crack, tiveram também lugar em outros livros de Jorge Amado, como em 

Jubiabá e, posteriormente, no próprio Guia, em um texto que, praticamente, não mudou 

desde sua publicação original em 1945: 

Há 40 anos escrevi um romance sobre eles. Os que conheci naquela época 
são hoje homens maduros, malandros do cais, com cachaça e violão, 
operários de fábrica, ladrões fichados na polícia, mas os Capitães da Areia 
continuam a existir, enchendo as ruas, dormindo ao léu. Não são um bando 
surgido ao acaso, coisa passageira na vida da cidade. É um fenômeno 
permanente, nascido da fome que se abate sobre as classes pobres. 
Aumenta diariamente o número de crianças abandonadas. [...] Parecem 
pequenos ratos agressivos, sem medo de coisa alguma, de choro fácil e 
falso, de inteligência altivíssima, soltos de língua, conhecendo todas as 
misérias do mundo numa mesma época em que as crianças ricas criam 
cachos e pensam que os filhos vêm de Paris no bico de uma cegonha. 
Triste espetáculo das ruas da Bahia, os Capitães da Areia. Nada existe que 
eu ame com tão profundo amor quanto estes pequenos vagabundos, 
ladrões de onze anos, assaltantes infantis, que os pais tiveram de 

abandonar por não ter como alimentá-los.
295

 (AMADO, 1977, p. 352-353, 
Capitães da areia) 

 

Dentre os textos que desapareceram de Bahia de Todos os Santos está Bairros da 

pequena burguesia, exatamente na atualização do Guia de 1977. A “pequena burguesia” era 

como Amado se referia à classe média da época, que habitava principalmente os bairros de 

                                                           
295

 O livro Capitães da Areia, de Jorge Amado, ganhou recentemente uma versão para o cinema, em filme 
homônimo de Cecília Amado, neta de Jorge Amado. Cf. Capitães da Areia (Cecília Amado. Brasil/Portugal, 106’, 
2011). Esses personagens teriam ganharam lugar também no enredo de outro filme recente, Ó Paí, ó (Monique 
Gardenberg, Brasil, 96’, 2007), em forma de denúncia, especialmente nos personagens de Cosme e de Damião, 
filhos de uma personagem evangélica solteira que morrem assassinados por um policial, confundidos com duas 
outras crianças “baderneiras”. 
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Nazaré, Brotas, Barbalho, Santo Antônio, Lapinha, mas também a península de Itapagipe. 

No texto, Amado narra aquela que seria a habitação típica da classe: 

As casas apertadas, de parede-meia, são incômodas em geral. Alguém já 
explicou que o nortista demora tão pouco em casa, saindo obrigatòriamente 
à noite para os cafés e os bate-papos, porque as casas não convidam a 
ficar. Ficam as espôsas que não têm outro jeito, a mulher ainda vive sob um 
regime absolutamente feudal na Bahia, principalmente a pequeno-burguesa. 
Mas os maridos, mal terminado o jantar, partem para a rua. A sala de visita 
com os móveis mais caros só se abre nos dias de festa, aniversários e 
batizados, ou quando de visitas cerimoniosas. Restam os quartos e a sala 
de jantar. Os móveis são tão incômodos quanto estas casas sem varanda, 
escuras, pouco arejadas.

296
 (AMADO, 1945, p. 76, Bairros da pequena-

burguesia) 

 

Algumas outras exclusões de Bahia de Todos os Santos chamam atenção. O 

capítulo Falta de comida apareceu apenas na publicação original do Guia, figurando no 

extenso capítulo Notas à margem. A partir de 1977, este capítulo foi suprimido, porém, 

alguns de seus textos permanecem de modo diluído pelo Guia. Como vimos no Quadro 2,297 

alguns dos subcapítulos que compunham este grande capítulo foram relocados 

especialmente na década de 1970, contudo, duas exclusões nos são particularmente caras: 

aquela referentes aos “cartões de visita” (originalmente dividida em três partes), que trazem 

a reprodução de cartões de visita distribuídos à época pela cidade,298 e aquela referente a 

uma “conversa no bonde”. Trata-se, por um lado, da propaganda de serviços inusitados; e 

por outro, de um interessante diálogo entre alguns habitantes da cidade que registram, aí, 

uma narratividade que acabou desaparecendo do Guia – e que reproduzimos em imagem 

na página seguinte, no intuito de contribuir para a sua sobrevivência. 

 

 

                                                           
296

 A título de exemplo deste tipo de habitação, cf. a casa dos personagens Cabo Martim e Marialva, narrada 
posteriormente no livro Os pastores da noite, no filme homônimo e na minissérie Pastores da noite. Cf. 

Referências.  
297

 Cf. páginas 132-139. 
298

 Embora tenham sido suprimidos, talvez tenham sido estes mesmos cartões que suscitaram, a partir da 27ª 
edição do Guia, a inclusão do longo capítulo Intervalo para os comerciais na seção Terra, mar e céu. O próprio 
capítulo Notas à margem teria dado lugar, pela temática que engloba, a esta última seção da “segunda cidade da 
Bahia”. 
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“CARTÕES DE VISITA” 

Figuras 47 e 48: Cartão de visita e Outro cartão de visita; e Terceiro cartão de visitas, três dos subcapítulos de 
Notas à margem, capítulo presente em Bahia de Todos os Santos até 1970. Fonte: Jorge Amado/Reprodução. 

 

De um modo geral, a narratividade dos “cartões de visita” assemelha-se muito, do 

ponto de vista formal, à narratividade da cidade surrealista,299 como, por exemplo, aquela 

buscada pelo surrealista francês Louis Aragon em O camponês de Paris, sobretudo no 

segundo capítulo A Passagem da Ópera, quando este narra o fechamento do comércio das 

                                                           
299

 Tal qual a semelhança da personagem-mulher-guia Moça, de Bahia de Todos os Santos, com narratividade 
da guia feminina da cidade surrealista, a exemplo de Nadja, cfe. visto nos itens Bahia de Todos os Santos, um 
guia de cidade e Ruínas e sobrevivências entre as ruas e os mistérios, nas páginas 149 e 165, respectivamente.  
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passagens parisienses anunciado em plaquetas e papéis afixados às vitrines,300 denotando 

sinais de “uma efervescência legítima que se apossou de todos os habitantes do lugar, 

depois que souberam da avaliação de indenização da sociedade concessionária dos 

trabalhos do boulevard Haussmann, para a cidade de Paris” (ARAGON, 1996, p. 55, 

destaque original); ou, ainda em Aragon, as tabuletas que anunciavam bebidas, biscoitos, 

modas, “preservativos contra diversas enfermidades”, etc.; ou então a narratividade buscada 

por Flávio de Carvalho em suas errâncias por São Paulo.301 O próprio Amado cita o 

antropófago brasileiro em Navegação de cabotagem, em texto inteiramente dedicado ao 

“gigante paulista avançado ao seu tempo”. (AMADO, 2012b, p. 258) 

Antes mesmo da publicação original de Bahia de Todos os Santos, Amado utilizara 

este tipo de narratividade em Suor, sobretudo na transcrição de notícias de jornal e nos 

cartazes publicitários, em particular, nos capítulos Crise e Imigrantes, como pode ser 

conferido parcialmente nas reproduções abaixo: 

 

COVARDE, 

COMO ESTAVA 

SEM TRABALHO, 

ENFORCOU-SE [...]. 

 

(AMADO, 2011, p. 74) 

 

 

CASA DAS FAZENDAS 

Completo sortimento de sedas 

Noivas! Comprai vosso enxoval [...] 

 

(AMADO, 2011, p. 80) 

 

Por sua vez, o diálogo de Conversa no bonde narra a destruição da Feira de Água 

dos Meninos,302 em uma narratividade que insere falas de personagens, dando-lhes voz e 

tornando-os narradores de sua própria alteridade. O texto sobreviveu no Guia até a 

atualização de 1970, no mesmo ano em que pode ser conferida uma breve alteração no 

prefácio da narrativa, relativa justamente à Feira, que fora substituída, nessa mesma 

                                                           
300

 Observação feita por Washington Drummond durante o Exame de Qualificação 2 deste trabalho, a quem 
agradecemos. 
301

 Cfe. visto no item Ruínas e sobrevivências entre as ruas e os mistérios deste capítulo, especialmente na 

página 164. 
302

 Cfe. visto no item anterior, Ruas e mistérios I: Centro da cidade e cultura popular, na página 192. 
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atualização por “Feira das Sete Portas” e, posteriormente, na atualização de 1977, por 

“Mercado das Sete Portas”. Conversa no bonde traz um teor bastante político, 

especialmente caro à época da publicação original de Bahia de Todos os Santos, 

exatamente por denunciar a construção da Base Naval Inglesa no lugar da referida Feira. 

Comunista, nesse período final da Guerra em que o país começava a alinhar-se aos 

Aliados, Amado questiona nesse texto sobre a construção de uma Base para os russos. Do 

mesmo modo que os “cartões de visita”, reproduzimos na imagem abaixo Conversa no 

bonde, almejando contribuir para a sua sobrevivência. 

 

 

CONVERSA NO BONDE 

Figura 49: Conversa no bonde, subcapítulo de Notas à margem, capítulo presente em Bahia de Todos os 
Santos até 1970. Fonte: Jorge Amado/Reprodução. 

 

Os textos dos “cartões de visita” e de Conversa no bonde seriam pequenas 

narrativas; micronarrativas, ou, se se preferir: pequenos aforismas que lembrariam textos 

rápidos e sintéticos, lampejos de uma alteridade radical cotidiana, mas, também, uma 

quebra na narratividade geral do Guia. Estariam estes textos aí para denunciar a 

modernização da cidade da Bahia? De qualquer modo, o próprio título do capítulo que as 

integra, Notas à margem, já suscita, aí, uma parte da cidade “esquecida”, marginal; algo 

sem lugar definido – o que nos permite pensar que também qualquer lugar seria um lugar 

possível para o que é marginal. Em Bahia de Todos os Santos, esse tipo de narratividade, 
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presente originalmente na “primeira cidade da Bahia”, se destaca especialmente porque 

destoa de alguns trechos mais monótonos do Guia, sobretudo aqueles da “segunda cidade 

da Bahia”, e, em particular, aqueles do agora ampliado capítulo sobre os “personagens”, 

Personagens de ontem, de hoje, de sempre. 

Notas à margem, talvez mais do que o antigo Os personagens, traz esses pequenos 

instantâneos da cidade; narrativas urbanas desses pequenos personagens, desses 

pequenos vaga-lumes que, depois, a partir de 1977, são encapsulados pela ofuscante luz 

dos grandes personagens que passam a ser narrados de forma homogênea no Guia. São 

imagens esparsas, fragmentos sem lugar de uma cidade marginal, portanto, sem lugar 

oficial; enfim, pequenas anedotas que narram os acontecimentos da “pequena cidade”, e 

que consideram de modo praticamente explícito justamente os personagens “menores”, em 

um interesse explícito pelo Outro urbano, em profundo detrimento, nessa “primeira cidade 

da Bahia”, do que seria a pasteurização dos personagens de uma elite intelectual baiana. É, 

portanto, a vida “pequena”, popular que, mais tarde, vai sumindo, ao passo que a cidade vai 

“engrandecendo” com a modernização da gestão carlista. Ruínas que não deixam de existir 

no espaço-tempo urbano soteropolitano contemporâneo, sobreviventes ao “monstro” agora 

espetacular das grandes cidades, mas ruínas que o Guia, de algum modo, faz desaparecer, 

contribuindo, assim, também para o desaparecimento de partes da própria cidade. 

Essa “entrada” no Centro da cidade, feita de fragmentos, de ruínas em meio a uma 

alteridade sobrevivente, seria também marcada, no Guia, por três personagens que, de 

algum modo, deram continuidade à alteridade da “primeira” na “segunda cidade da Bahia”. 

Integrando originalmente um único capítulo até 1970 – Personagens –, os textos 1 – O 

poeta, 2 – O capoeirista e 3 – História de Mirandão, relativos aos três únicos “personagens” 

da primeira cidade, ganharam autonomia posteriormente sob a forma de capítulos, 

intitulados, respectivamente, O poeta Cuíca de Santo Amaro, O capoeirista Samuel Querido 

de Deus e Mirandão. Embora autônomos, a base desses textos continua até à última 

“versão” do Guia a mesma daquela original de 1945, tendo apenas o texto Cuíca de Santo 

Amaro sofrido alguma supressão de conteúdo. 

Por fim, outro capítulo que, sem dúvida, destoa da narrativa, é Duas notícias da 

colônia, presente em todas as versões do Guia, tendo apenas sido relocado a partir de 

1977, momento em que passou a fazer parte da primeira seção do Guia, Atmosfera da 

cidade do Salvador da Bahia de Todos os Santos, como um dos primeiros textos na 

sequência de apresentação. Basicamente, o texto transcreve duas notícias escritas em 

princípios do século XIX por um ex-soldado que anotava, em seu diário, “os acontecimentos 

importantes da cidade e de sua vida particular”. (AMADO, 1945, p. 231) Podemos afirmar 

que nessa narratividade destoante encontramos justamente uma alteridade que ruiu, mas 

que sobrevive em ecos em tantos romances de Jorge Amado. 
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Poderíamos citar, ainda, outros capítulos-ruínas ou capítulos-restos-sobrevivências. 

No entanto, o que parece persistir na cidade da Bahia é pelo menos um lampejo ou vontade 

de narrar a alteridade, seja ela radical ou apenas uma alteridade implícita nas 

temporalidades narradas. Tendo em vista as mudanças entre a “primeira” e a “segunda 

cidade da Bahia”, é possível inferir, portanto, que as duas “cidades da Bahia” apresentam 

narratividades de propósitos distintos: primeiramente, a existência da alteridade radical e, 

depois, com uma possível abertura para a comercialização invulgar de Bahia de Todos os 

Santos – e da própria cidade modernizada e aos poucos turistificada –, a infeliz ausência 

dessa radicalidade que deu, enfim, lugar a páginas e mais páginas sobre um suposto 

comércio da arte, da música, da própria literatura e daquilo que ficou sendo ilustre na cidade 

da Bahia... Teria Bahia de Todos os Santos, de fato, sobrevivido através de todas as suas 

“versões”, ou tratar-se-ia a “segunda cidade da Bahia” narrada da ilusória sobrevivência de 

um guia de cidade? 
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CONSIDERAÇÕES 

Ainda embrionária, uma primeira sistematização dos objetivos que direcionavam esta 

pesquisa foi apresentada publicamente no XV ENANPUR,303 Encontro ocorrido no último 

mês de abril em Recife – Pernambuco. Embora naquele momento o trabalho se 

apresentasse ainda insípido, especialmente pela exposição de ideias então pouco 

amadurecidas, no debate final à apresentação fomos provocados com a constatação do 

público de que teríamos aceitado o convite feito por Jorge Amado em Bahia de Todos os 

Santos para visitar a cidade.304 Hesitantes pela resposta positiva naquele momento, 

passamos algum tempo em confronto com esta ideia, pensativos, mas parece mesmo que, 

ao fim, podemos afirmar que de fato aceitamos o convite feito pelo escritor. Pensamos, 

contudo, não se tratar apenas do convite de Amado para caminhar com ele pela cidade, 

mas de algo que vem embutido, enunciado: o convite da própria cidade de Salvador que nos 

recebeu forasteiros através das boas-vindas dos orixás – especialmente dona Janaína – 

para que viéssemos conhecer as águas da Bahia. Então, atraídos pela possibilidade de 

novas experiências, partimos em busca da problematização de uma produção subjetiva de 

cidade e, felizmente, tivemos contato com a obra de Jorge Amado: aceitamos o convite! 

De mãos dados com nosso guia-escritor e com sua Moça, porém, nunca almejamos 

que este trabalho se tornasse uma antologia de toda a literatura ou de todas as narrativas 

de cidades, como visto na Apresentação da pesquisa, mas sim, através de um exemplo, 

mostrar como a literatura e, especificamente, as narrativas literárias de cidades podem 

concorrer para a produção de subjetividade. Pois pensar a arquitetura e o urbanismo através 

dos estudos da subjetividade nos leva a uma postura estética, ética, mas, sobretudo, política 

que não somente tensiona a hegemonia do pensamento ainda dominante no campo 

disciplinar, mas a complexifica, contribuindo, assim, para a sua problematização. Desse 

modo, acreditamos que a produção de subjetividade e a produção de cidade caminham 

juntas e compõem um território existencial “cidade”, coexistindo junto a todas as demais 

narrativas urbanas, sejam elas grandes ou pequenas; hegemônicas ou relativas à 

experiência da alteridade. 

Bahia de Todos os Santos torna-se, assim, uma materialização possível da produção 

subjetiva de uma cidade construída sobre suas próprias ruínas, coexistente tanto na 

dimensão literária quanto na dimensão urbana. Sendo uma narrativa de cidade, o Guia 

narra, ainda, outros elementos que corroboram para sua constituição, através de 

enunciados que perpassam todas as suas “versões”: coexistência, resistência, exclusão, 

                                                           
303

 Cf. WAN-DALL JUNIOR, 2013. 
304

 Devemos esta reflexão à Andréa de Lacerda Pessôa Borde (PROURB/UFRJ). 
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inserção, substituição, sobrevivência e as próprias ruínas urbanas que se transportam para 

a literatura, transcrevendo-se como “palavras de cidades”. Palavras talvez chaves, talvez 

sínteses, em “versões” de uma mesma cidade “narrada em duas” pela linha tênue de uma 

reprodução midiática de uma grande literatura, por sua vez, capturada por um discurso de 

governo. Palavras que beiram figuras conceituais para exprimir uma cidade que se atualiza 

em “versões” sucessivas. 

Como vimos, Bahia de Todos os Santos narra duas cidades distintas: uma, de 1945 

até 1977, que denominamos “primeira cidade da Bahia”; e outra, de 1977 até 1986, que 

denominamos “segunda cidade da Bahia”. Porém, se em 1945 o Guia estaria absolutamente 

próximo da questão das ruínas, seja pela proximidade do “grupo baiano modernista” 

(Amado, Verger, Carybé, Caymmi) com os surrealistas europeus, seja pela sombra da 

Segunda Guerra Mundial ou, ainda, pelo “estilo” narrativo das gravuras de Manuel Martins; a 

partir de 1977, ao passo que vai perdendo esse “pesar”, a narrativa vai encontrando um 

novo “mote” narrativo: um fio condutor luminoso e espetacular justificado pelas práticas 

urbanísticas que, por sua vez, justificava a própria política de governo na Bahia. 

Relembremos a afirmativa de Amado relativamente às atualizações do Guia: a cidade 

narrada muda porque a cidade havia mudado, ao passo que esta mudança foi possível com 

o governo de ACM – “ACM mudou a cidade”. (Não seria demais relembrarmos também que 

nesta época estávamos em plena “sociedade do espetáculo”.) 

Indubitavelmente, no Guia, Amado narra sua experiência de Salvador, porém, não se 

trata simplesmente de uma experiência estética, como dito anteriormente, mas de uma 

experiência rebatida diretamente na política, e politicamente atravessada, primeiro através 

de sua militância no Partido Comunista Brasileiro, depois pela corroboração com a 

justificativa de toda uma política de turismo que se apropriava de sua literatura. Sua 

experiência de cidade certamente está impregnada de sua estadia na Europa do Leste, mas 

também de outros lugares que visitou; todas coexistentes e que se completam na sua 

experiência da então cidade da Bahia, por sua vez, absolutamente implicada no fascínio 

pelos “mistérios” da cidade, no estranhamento do Outro, ou seja, na própria alteridade. 

Transmitidas através de sua literatura, sua experiência de cidade contribui, portanto, para a 

construção de sua própria narrativa de Salvador, ela também uma produção subjetiva de 

cidade. Assim, o Centro da cidade, a cultura popular, a alteridade como um todo e suas 

possibilidades espaciotemporais são transmitidas e, assim, sobrevivem, muitas vezes, na 

própria legitimação folclorizada, sobretudo, dos personagens de seus romances. Ora, mas 

se a experiência de cidade é coimplicada de seus próprios rastros, as ruínas, que 

sobrevivem sobre seus próprios rastros, não seriam a própria materialização da 

experiência? 
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Os anos 1970 seriam, portanto, a chave para problematizarmos a produção subjetiva 

da cidade de Salvador através da literatura de Jorge Amado. Com isso não pretendemos 

afirmar a inexistência anterior dessa produção subjetiva de cidade, ainda que esta o tivesse 

sido de outro modo. Tampouco almejamos borrar a produção literária do escritor até a 

publicação de Gabriela, cravo e canela, ou durante seu engajamento político no PCB. Mas é 

justamente a partir da década de 1970 que ocorre a reprodução de sua literatura e, sendo, 

particularmente, a partir de então que o discurso político e de urbanidade de Salvador passa 

a ser pautado, inclusive, na sua obra literária, apropriando-se da reprodução massiva pela 

mídia de uma “ideia de Bahia” (PINHO, 1998) anteriormente criada. 

Apesar de ter sido publicado nessa que seria a primeira fase da produção literária de 

Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos não somente tornou-se praticamente outro livro em 

1977, mas, foi justamente por esse motivo, por essa sua “virada” literária que vinha desde 

os anos 1960 – quando, aliás, Amado aprofunda a psicologização de seus personagens; 

que tanto o Guia como a cidade como um todo passam a ser produzidos subjetivamente 

com mais força do que nunca, justificando a própria narrativa hegemônica da cidade, seus 

discursos políticos e urbanísticos. De onde é interessantíssimo notarmos as mudanças 

políticas no texto e também os acréscimos relativos à religiosidade e às festividades do povo 

baiano, especialmente aquelas relacionadas ao candomblé. 

Com a cidade no auge de sua modernização recente, algumas passagens da 

narrativa, a partir de 1977, chamam atenção: em nosso texto, transcrevemos algumas; 

outras, transcritas, foram grifadas. Os processos urbanos vão, assim, ganhando relevo, em 

substituição: sistemas de transporte (bondes versus ônibus, casarios versus arranha-céus, 

novas e largas avenidas etc.) possibilitam cada vez a chegada do turista à cidade. Cortiços 

viram favelas e depois são excluídos; personalidades são incluídas a cada “versão” do Guia. 

Muda também o próprio tratamento ao leitor, pois o turista, tímido “visitante”, não é mais a 

futura esposa do escritor, Zélia Gattai, e agora passa a ser um turista genérico, consumidor. 

Contemporaneamente, sabemos que as ruínas da cidade encontram-se no cotidiano, em 

qualquer tempo, em qualquer espaço: seja em qual for o lugar da cidade, uma alteridade 

sobrevivente sempre a habitará, perpetuando um estado permanente de arruinamento e, 

assim, possibilitando muitas experiências (estéticas) de ruínas. Uma “estética das ruínas” a 

ser transmitida, a ser narrada, compartilhada; transformada em um continuum ele mesmo 

sobrevivente. 

Assim como ocorrera nas primeiras décadas do século XX na Paris pós Haussmann 

– cidade surrealista por excelência –, em que as ruínas significavam justamente o 

“desaparecimento” da cidade antiga; em Salvador, o que ocorre também é uma substituição 

da cidade, o que se torna evidente no próprio processo narrativo de Bahia de Todos os 

Santos, livro que foi atualizado, substituído. No entanto, apesar de suas próprias “ruínas 
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literárias”, no Guia as ruínas da cidade nunca desapareceram: a cidade que desapareceu 

sobrevive exatamente em forma de ruína em um permanente “estado de ruína”, 

especialmente quando se trata da alteridade. Porém, diferentemente de perda ou de 

arruinamento puro, ou de pura nostalgia; de algo visto normalmente como arruinado, sem 

importância e passível de “salvação”, esse permanente “estado de ruína” tem na sua 

ambígua coexistência uma “força”, uma “resistência” do povo, “apesar de tudo”. Uma 

“vocação para a revolta”, como escreveu Didi-Huberman (2011, p. 72), que, sobremaneira, 

pode ser apreendida na experiência urbana da alteridade – aquela da “diferença”, da 

“potência de estranhamento do cotidiano” (JACQUES, 2012a, p. 131), em que o Outro 

resiste justamente como potência de criação, sobrevivendo como vaga-lume na “noite” de 

todos os espaços e de todos os tempos. 

Suscitados a apreender a complexa contemporânea Salvador, sobretudo através dos 

estudos de narrativas da experiência da alteridade, antevimos com este trabalho encontros 

interdisciplinares possíveis do campo da arquitetura e do urbanismo com a literatura e a 

prática estética de cidades. Entendemos, assim, a importância da instauração de discursos 

de cidades através das narrativas urbanas e, sobretudo, das narrativas urbanas literárias, 

exatamente pelo “poder da literatura de ficção enquanto forma de pesquisa” (BOLLE, 2012, 

p. 318), mas também de compreensão da cidade.  

Com essas breves e fugazes considerações almejamos uma contribuição305 para os 

estudos da cidade através da narração da experiência urbana de um reconhecido escritor 

cuja literatura possibilita o encontro com a alteridade. Assim como a potência de 

sobrevivência da alteridade e da própria experiência de cidade, o Guia Bahia de Todos os 

Santos figura como a própria potência da literatura justamente a partir da (contra)produção 

de subjetividades e de cidades transmitidos pela narração da experiência urbana. 

Anteriormente produzida e reproduzida por Amado e por todo o “grupo modernista 

soteropolitano”, que contribuiu para a folclorização ou para as “tipificações” do “povo” e da 

cultura popular baiana, a cidade da Bahia, antes miserável, porém alegre, teria se tornado, 

na contemporaneidade, uma ruína prestes a desaparecer por completo? Haveria, ainda, 

alguma outra “versão” de Bahia de Todos os Santos possível, que atualizasse, agora, uma 

cidade-ruína, caótica, mais espetacular do que nunca? Uma outra cidade possível, após 

1986, mais contemporânea ainda; uma “terceira cidade da Bahia”? Quem nos guiaria nessa 

                                                           
305

 Sugerimos desde uma relação atualizada das edições do Guia nas duas bases de dados que julgamos mais 
importantes relativamente à sua obra, isto é, no âmbito do domínio público: aquela da Fundação Casa de Jorge 
Amado e aquela da Universidade Federal da Bahia; como a aquisição de títulos de autoria de Jorge Amado para 
a FAUFBA, sobretudo exemplares do Guia em suas distintas “versões”, justamente pela narrativa também se 
tratar de cidade, isto é, arquitetura e urbanismo. Desejamos, ainda, contribuir para a catalogação das edições de 
Bahia de Todos os Santos nessas duas instituições, através da elaboração de uma relação dos títulos 
consultados, apresentada no Apêndice B – Edições consultadas de Bahia de Todos os Santos. 
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experiência contemporânea? Seria um vaga-lume da sobrevivência da experiência da 

alteridade, como talvez o tenha sido Moça? 

Um pouco antes de morrer, Amado teria cogitado uma última “versão” do Guia: 

No início do ano 2000, quando conversamos pela última vez, papai me 
pediu que fizesse mais uma atualização. Pedi que não, ele entendeu. Minha 
cidade é parecida com a dele, mas não é a mesma. Esta que é cantada 
aqui [no Guia], em canto de amor, é a sua cidade. A que amou com paixão, 
com ternura, com raiva, com zelo. A cidade do Salvador da Bahia de Todos-
os-Santos. (AMADO [Paloma Jorge], 2012, p. 364) 

 

Na compreensão da complexidade da cidade, outras narrativas devem ser 

consideradas, em contraposição e tensionamento às hegemônicas, claras ou luminosas: 

referimo-nos às narrativas luminescentes, “opacas” ou escuras; de resistência e, inclusive 

aquelas relativas a literaturas “menores” (DELEUZE; GUATTARI, 1977), marginais. Não se 

trata, contudo, de trazê-las à luz ou de tirá-las da escuridão, mas, pelo contrário, trata-se de 

apreender a cidade através delas. Ainda que a literatura de Jorge Amado não seja “menor” 

ou marginal, sem dúvida, ao narrar a cidade da Bahia, os temas nela abordados versam, 

majoritariamente, sobre o grande “mistério” da cidade: a resistência do povo e a potência de 

uma alteridade em ruínas, mas sempre sobrevivente.  
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Apêndice A 

Leitura comparada das edições de Bahia de Todos os Santos 

Vejamos o Guia através de suas “versões”, tendo como base para nossa análise o 

cruzamento das duas estruturas distintas do Guia que correspondem às duas cidades da 

Bahia.306 Embora consideremos correspondência entre os temas da “primeira cidade da 

Bahia” e as seções temáticas da “segunda cidade da Bahia”,307 essa leitura comparada de 

Bahia de Todos os Santos é importante para percebermos como a cidade da Bahia foi 

sendo tematicamente atualizada na narrativa. 

As relações apresentadas a seguir estão divididas por edição, na sequência em que 

foram sendo publicadas. Temos, assim, a elaboração de “índices” relativos às seguintes 

atualizações: A) publicação original, de 1945; B) primeira atualização, de 1960; C) segunda 

atualização, de 1966; D) terceira atualização, de 1970; E) quarta atualização, de 1977; F) 

quinta atualização, de 1980; G) sexta atualização, de 1986; e H) edição mais recente do 

livro, de 2012. Cada “índice” é composto, por sua vez, de um quadro inicial onde constam as 

informações introdutórias de cada edição, tais como orelhas, fichas catalográficas, epígrafe, 

dedicatória, etc.; depois, pela sequência de capítulos e seções (no caso das edições 

posteriores ao ano de 1977), conforme estes aparecem nas edições; e, por fim, um quadro 

final onde constam, quando houver, informações conclusivas de cada edição, tais como 

agradecimentos, relações de traduções e adaptações de livros de Jorge Amado, etc. 

Chamaremos a atenção, contudo, sempre que necessário, aos temas e capítulos que 

ou foram totalmente suprimidos da narrativa ou permaneceram com menor ou maior 

evidência, com conteúdo original, parcial ou totalmente modificado, através de destaque por 

cores, analogamente ao proposto para o Quadro 2 – Bahia de Todos os Santos – 

Conteúdos e temas (páginas 132-139): vermelho para exclusões; azul para inclusões; verde 

para substituições, acompanhadas dos títulos originais “tachados”; magenta para relocações 

e amarelo para fusão. Note-se, ainda, que a edição de 1986 indica, ainda, a reorganização 

de alguns capítulos, através de um sublinhado de cor azul; e que as atualizações de Convite 

e de Adeus, moça são destacadas pela cor amarela. Na relação dessas oito “versões” da 

cidade da Bahia, prezamos pela fidelidade à grafia original dos títulos, tal como aparecem 

originalmente em cada uma das oito edições aqui comparadas. 

 

 

                                                           
306

 Cf. item Bahia de Todos os Santos, um guia de cidade do Capítulo 2, especialmente páginas 139-145. 
307

 Cf. Quadro 3 – As duas cidades da Bahia de Jorge Amado, página 146. 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS (A) 

Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1945 PUBLICAÇÃO ORIGINAL 

 

[Relação de] Obras de Jorge Amado 

[Nota sobre tiragem da edição] 

[Dedicatória 1 – Para Matilde] 

[Dedicatória 2 – Para amigos] 

[Epígrafe] 

 

(Convite) 

ATMOSFERA DA CIDADE 

ESCORRE O MISTÉRIO SÔBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO 

NOME DA CIDADE 

NOMES DE RUAS 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

BAIXA DOS SAPATEIROS 

BARRA E BAIRROS GRÃ-FINOS 

BAIRROS DA PEQUENA-BURGUESIA 

BAIRROS PROLETÁRIOS 

RUA CHILE 

LADEIRA DO TABUÃO 

LADEIRA DO PELOURINHO 

MADRUGADA NA PRAÇA CASTRO ALVES 

CAIS 

SUBÚRBIOS 

PRAIAS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

FESTA DE IEMANJÁ 

MÊS DE JUNHO 

OUTRAS FESTAS POPULARES 
FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES ▪ O REISADO ▪ FESTA 
DO BONFIM ▪ FESTA DA SENHORA SANT’ANA ▪ ALELUIA ▪ FESTA 
DO ESPÍRITO SANTO ▪ DOIS DE JULHO ▪ SÃO COSME E SÃO 
DAMIÃO ▪ FESTA DE SANTA BÁRBARA ▪ FESTA DA CONCEIÇÃO 
DA PRAIA 

MACUMBA 

RELAÇÃO DE CANDOMBLÉS 

IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS 
SEITAS 

TEMPLOS PROTESTANTES ▪ SINAGOGA ▪ CENTROS ESPÍRITAS 

CAPOEIRAS E CAPOEIRISTAS 

CAPITÃES DA AREIA 

O MAJOR 

PERSONAGENS 
1 – O POETA ▪ 2 – O CAPOEIRISTA ▪ 3 – HISTÓRIA DE MIRANDÃO 

TRÊS MULHERES 
MOEMA ▪ MARIA QUITÉRIA ▪ JÚLIA FEITAL 

NOTAS À MARGEM 
AS ARREPENDIDAS E A FRASE ▪ OUTRAS FREIRAS ▪ CONVERSA 
NO BONDE ▪ CARTÃO DE VISITA ▪ OUTRO CARTÃO DE VISITA ▪ 
AVENIDAS... ▪ FALTA DE COMIDA ▪ OS PAIS E OS FILHOS  ▪ 
TEMPLOS RELIGIOSOS ▪ DUAS CASAS ▪ SOCIEDADE BENEFICENTE 
▪ PARA EXEMPLO ▪ INFORMAÇÕES SÔLTAS  

CORREIOS E TELÉGRAFOS ▪ ALBERGUE NOTURNO ▪ FARÓIS ▪ 
CORPO DE BOMBEIROS ▪ INSTITUTO NINA RODRIGUES ▪ 
MUSEU NINA RODRIGUES ▪ OUTROS MUSEUS ▪ PARQUES ▪ 
MONUMENTOS, ESTÁTUAS, HERMAS E PANTEON 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA ▪ LICEU DE ARTE E OFÍCIOS ▪ 
CENTRO OPERÁRIO DA BAHIA ▪ TERCEIRO CARTÃO DE VISITAS ▪ 
DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA ▪ RECEITA DE FEITIÇO ▪ A 
INTÉRPRETE ▪ HOSPITAIS ▪ IÁ ▪ MEDICINA ▪ CAPOEIRA E 
MEDICINA ▪ CEMITÉRIOS ▪ CLUBES DE FUTEBOL E REGATAS ▪ 
TRÊS VENDEDORAS “BAIANAS” ▪ SUBTERRÂNEOS ▪ NOTÍCIA DE 
IMPRENSA 

REVOLUÇÕES 

FEIRAS-LIVRES 

FONTES 

MERCADOS 

MEIOS DE CONDUÇÃO 

ESTAÇÕES E AEROPORTOS 
ESTAÇÕES ▪ AEROPORTOS 

ESTUDANTES E FACULDADES 

JORNAIS 

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TEATROS 
HOTÉIS ▪ RESTAURANTES ▪ CABARÉS ▪ CINEMAS ▪ ESTAÇÕES DE 
RÁDIO ▪ TEATROS 

RECEITAS DE ALGUMAS COMIDAS AFRO-BAIANAS 
VATAPÁ ▪ ACAÇÁ ▪ CHIN-CHIN DE GALINHA ▪ SARAPATEL ▪ 
FRIGIDEIRA DE CAMARÕES ▪ MOQUECA DE PEIXE ▪ ACARAJÉ ▪ 
ABARÁ ▪ CARURU ▪ ABERÉM ▪ ARROZ DE AUSSÁ ▪ MUNGUNZÁ ▪ 
EFÓ ▪ COCADA BRANCA ▪ COCADA PUXA ▪ ALUÁ 

Adeus, moça 

 

Agradecimento 

Índice 

[Dados da Gráfica – Ano de impressão] 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS (B) 

Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1960 8ª EDIÇÃO [1961, 9ª edição] – PRIMEIRA ATUALIZAÇÃO 

 

[Relação de] Obras de Jorge Amado 

[Dados catalográficos] 

[Nota da Editora sobre edição comemorativa] 

[Dedicatória 1 – Para Matilde] 

[Dedicatória 2 – Para amigos] 

Nota à 8ª edição 

[Epígrafe] 

 

Convite 

ATMOSFERA DA CIDADE 

ESCORRE O MISTÉRIO SÔBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO 

NOME DA CIDADE 

NOMES DE RUAS 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

BAIXA DOS SAPATEIROS 

BARRA E BAIRROS GRÃ-FINOS 

BAIRROS DA PEQUENA BURGUESIA 

BAIRROS PROLETÁRIOS 

AS "INVASÕES" 

RUA CHILE 

LADEIRA DO TABUÃO 

LADEIRA DO PELOURINHO 

MADRUGADA NA PRAÇA CASTRO ALVES 

CAIS 

SUBÚRBIOS 

PRAIAS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

FESTA DE IEMANJÁ 

MÊS DE JUNHO 

OUTRAS FESTAS POPULARES 
FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES ▪ O REISADO ▪ FESTA 
NO BONFIM ▪ FESTA DA SENHORA SANT’ANA ▪ ALELUIA ▪ FESTA 
DO ESPÍRITO SANTO ▪ DOIS DE JULHO ▪ SÃO COSME E SÃO 
DAMIÃO ▪ FESTA DE SANTA BÁRBARA ▪ FESTA DA CONCEIÇÃO 
DA PRAIA 

MACUMBA 

RELAÇÃO DE CANDOMBLÉS OS TERREIROS DE SANTO 

LETRAS E ARTES 

A UNIVERSIDADE 

IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS 
SEITAS 

TEMPLOS PROTESTANTES ▪ SINAGOGA ▪ CENTROS ESPÍRITAS 

CAPOEIRAS E CAPOEIRISTAS 

CAPITÃES DA AREIA 

O MAJOR 

PERSONAGENS 
1 – O POETA ▪ 2 – O CAPOEIRISTA ▪ 3 – HISTÓRIA DE MIRANDÃO 

TRÊS MULHERES 
MOEMA ▪ MARIA QUITÉRIA ▪ JÚLIA FEITAL 

NOTAS À MARGEM 
AS ARREPENDIDAS E A FRASE ▪ OUTRAS FREIRAS ▪ CONVERSA 
NO BONDE ▪ CARTÃO DE VISITA ▪ OUTRO CARTÃO DE VISITA ▪ 
AVENIDAS... ▪ FALTA DE COMIDA ▪ OS PAIS E OS FILHOS  ▪ 
TEMPLOS RELIGIOSOS ▪ DUAS CASAS ▪ SOCIEDADE BENEFICENTE 
▪ PARA EXEMPLO ▪ INFORMAÇÕES SÔLTAS  

CORREIOS E TELÉGRAFOS ▪ ALBERGUE NOTURNO ▪ FARÓIS ▪ 
CORPO DE BOMBEIROS ▪ INSTITUTO NINA RODRIGUES ▪ 
MUSEU NINA RODRIGUES ▪ OUTROS MUSEUS ▪ PARQUES ▪ 
MONUMENTOS, ESTÁTUAS, HERMAS E PANTEÃO 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA ▪ MUSEU DO ESTADO ▪ LICEU DE 
ARTES E OFÍCIOS ▪ CENTRO OPERÁRIO DA BAHIA ▪ TERCEIRO 

CARTÃO DE VISITAS ▪ DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA ▪ RECEITA DE 
FEITIÇO ▪ A INTÉRPRETE ▪ HOSPITAIS ▪ IÁ ▪ MEDICINA ▪ 
CAPOEIRA E MEDICINA ▪ CEMITÉRIOS ▪ CLUBES DE FUTEBOL E 
REGATAS ▪ TRÊS VENDEDORAS “BAIANAS” ▪ SUBTERRÂNEOS ▪ 
NOTÍCIA DE IMPRENSA 

REVOLUÇÕES 

AS LUZES DE MATARIPE 

FEIRAS-LIVRES 

FONTES 

MERCADOS 

MEIOS DE CONDUÇÃO 

ESTAÇÕES E AEROPORTOS 
ESTAÇÕES ▪ AEROPORTOS 

ESTUDANTES E FACULDADES 

JORNAIS 

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TEATROS 

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, 
TEATROS 

HOTÉIS ▪ RESTAURANTES ▪ RESTAURANTE DE MARIA DE SÃO 
PEDRO ▪ OUTROS RESTAURANTES ▪ CABARÉS ▪ CABARÉS E 
BOITES ▪ A GAFIEIRA DO BARÃO ▪ CINEMAS ▪ ESTAÇÕES DE 
RÁDIO ▪ RÁDIOS E TV ▪ TEATROS 

RECEITAS DE ALGUMAS COMIDAS AFRO-BAIANAS 
VATAPÁ ▪ ACAÇÁ ▪ XINXIM DE GALINHA ▪ SARAPATEL ▪ 
FRIGIDEIRA DE CAMARÕES ▪ MOQUECA DE PEIXE ▪ ACARAJÉ ▪ 
ABARÁ ▪ CARURU ▪ ABERÉM ▪ ARROZ DE AUSSÁ ▪ MUNGUNZÁ ▪ 
EFÓ ▪ COCADA BRANCA ▪ COCADA PUXA ▪ ALUÁ 

CANTO DE AMOR À BAHIA 

Adeus, môça 

 

Traduções e adaptações das obras de Jorge Amado 

[Dados da impressão – ano] 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS (C) 

Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1966 12ª EDIÇÃO [1967, 14ª edição] – SEGUNDA ATUALIZAÇÃO 

 
[Orelha 1: Nota da Editora sobre Coleção “Obras ilustradas de 
Jorge Amado] 

[Orelha 2: Nota da Editora sobre a 8ª edição] 

[Relação de] Obras ilustradas de Jorge Amado 

[Dados catalográficos] 

[Dedicatória 1 – Para Matilde] 

[Dedicatória 2 – Para amigos] 

[Epígrafe] 

Nota à 12ª edição 

 

CONVITE 

ATMOSFERA DA CIDADE 

ESCORRE O MISTÉRIO SÔBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO 

NOME DA CIDADE 

NOME DE RUAS 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

BAIXA DOS SAPATEIROS 

BARRA E BAIRROS GRÃ-FINOS 

BAIRROS DA PEQUENA BURGUESIA 

BAIRROS PROLETÁRIOS 

AS "INVASÕES" 

RUA CHILE 

LADEIRA DO TABUÃO 

LADEIRA DO PELOURINHO 

MADRUGADA NA PRAÇA CASTRO ALVES 

CAIS 

SUBÚRBIOS 

PRAIAS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

FESTA DE IEMANJÁ 

MÊS DE JUNHO 

OUTRAS FESTAS POPULARES 
FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES ▪ O REISADO ▪ FESTA 
NO BONFIM ▪ FESTA DA SENHORA SANT’ANA ▪ ALELUIA ▪ FESTA 
DO ESPÍRITO SANTO ▪ DOIS DE JULHO ▪ SÃO COSME E SÃO 
DAMIÃO ▪ FESTA DE SANTA BÁRBARA ▪ FESTA DA CONCEIÇÃO 
DA PRAIA 

MACUMBA 

OS TERREIROS DE SANTO 

LETRAS E ARTES 

A UNIVERSIDADE 

IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS 
SEITAS 

TEMPLOS PROTESTANTES ▪ SINAGOGA ▪ CENTROS ESPÍRITAS 

CAPOEIRAS E CAPOEIRISTAS 

CAPITÃES DA AREIA 

O MAJOR 

PERSONAGENS 
1 – O POETA ▪ 2 – O CAPOEIRISTA ▪ 3 – HISTÓRIA DE MIRANDÃO 

TRÊS MULHERES 
MOEMA ▪ MARIA QUITÉRIA ▪ JÚLIA FEITAL 

NOTAS À MARGEM 
AS ARREPENDIDAS E A FRASE ▪ OUTRAS FREIRAS ▪ CONVERSA 
NO BONDE ▪ CARTÃO DE VISITA ▪ OUTRO CARTÃO DE VISITA ▪ 
AVENIDAS... ▪ OS PAIS E OS FILHOS  ▪ TEMPLOS RELIGIOSOS ▪ 
DUAS CASAS ▪ SOCIEDADE BENEFICENTE ▪ PARA EXEMPLO ▪ 
INFORMAÇÕES SÔLTAS  

CORREIOS E TELÉGRAFOS ▪ ALBERGUE NOTURNO ▪ FARÓIS ▪ 
CORPO DE BOMBEIROS ▪ INSTITUTO NINA RODRIGUES ▪ 
MUSEU NINA RODRIGUES ▪ OUTROS MUSEUS ▪ OUTRAS 
REPARTIÇÕES CULTURAIS ▪ PARQUES ▪ MONUMENTOS, 

ESTÁTUAS, HERMAS E PANTEÃO 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA ▪ MUSEU DO ESTADO ▪ LICEU DE 
ARTE E OFÍCIOS ▪ CENTRO OPERÁRIO DA BAHIA ▪ TERCEIRO 
CARTÃO DE VISITAS ▪ DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA ▪ RECEITA DE 
FEITIÇO ▪ A INTÉRPRETE ▪ HOSPITAIS ▪ IÁ ▪ MEDICINA ▪ 
CAPOEIRA E MEDICINA ▪ CEMITÉRIOS ▪ CLUBES DE FUTEBOL E 
REGATAS ▪ TRÊS VENDEDORAS BAIANAS ▪ SUBTERRÂNEOS ▪ 
NOTÍCIA DE IMPRENSA 

REVOLUÇÕES 

AS LUZES DE MATARIPE 

FEIRAS-LIVRES 

FONTES 

MERCADOS 

MEIOS DE CONDUÇÃO 

ESTAÇÕES E AEROPORTOS 
ESTAÇÕES ▪ AEROPORTOS 

JORNAIS 

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, 
TEATROS 

HOTÉIS ▪ RESTAURANTE DE MARIA DE SÃO PEDRO ▪ OUTROS 
RESTAURANTES ▪ CABARÉS E BOITES ▪ A GAFIEIRA DO BARÃO ▪ 
CINEMAS ▪ RÁDIOS E TV ▪ TEATROS 

RECEITAS DE ALGUMAS COMIDAS AFRO-BAIANAS 
VATAPÁ ▪ ACAÇÁ ▪ XINXIM DE GALINHA ▪ SARAPATEL ▪ 
FRIGIDEIRA DE CAMARÕES ▪ MOQUECA DE PEIXE ▪ ACARAJÉ ▪ 
ABARÁ ▪ CARURU ▪ ABERÉM ▪ ARROZ DE AUSSÁ ▪ MUNGUNZÁ ▪ 
EFÓ ▪ COCADA BRANCA ▪ COCADA PUXA ▪ ALUÁ 

CANTO DE AMOR À BAHIA 

ADEUS, MÔÇA 

 

[Dados da impressão – ano] 



 

231 

BAHIA DE TODOS OS SANTOS (D) 

Guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador 

1970 19ª EDIÇÃO [1971, 21ª edição] – TERCEIRA ATUALIZAÇÃO 
 

[Orelha 1: Nota da Editora sobre a 18ª Edição] 

[Orelha 2: Nota da Editora sobre a 18ª Edição (cont.)] 

Obras ilustradas de Jorge Amado 

[Dados catalográficos] 

[Dedicatória – Para amigos] 

Nota à 19ª edição brasileira 

[Epígrafe] 

 

CONVITE 

ATMOSFERA DA CIDADE 

ESCORRE O MISTÉRIO SÔBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO 

NOME DA CIDADE 

NOMES DE RUAS VELHOS E NOVOS NOMES DE RUAS 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

BAIXA DOS SAPATEIROS 

BARRA E BAIRROS GRÃ-FINOS BAIRROS GRÃ-FINOS 

BAIRROS DA PEQUENA BURGUESIA 

BAIRROS PROLETÁRIOS 

AS "INVASÕES" 

RUA CHILE 

LADEIRA DO TABUÃO 

LADEIRA DO PELOURINHO PELOURINHO 

MADRUGADA NA PRAÇA CASTRO ALVES 

CAIS 

SUBÚRBIOS 

PRAIAS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

FESTA DE IEMANJÁ 

MÊS DE JUNHO 

OUTRAS FESTAS POPULARES 
FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES ▪ O REISADO ▪ FESTA 
DO BONFIM ▪ FESTA DA SENHORA SANT’ANA ▪ ALELUIA ▪ FESTA 
DO ESPÍRITO SANTO ▪ DOIS DE JULHO ▪ SÃO COSME E SÃO 
DAMIÃO ▪ FESTA DE SANTA BÁRBARA ▪ FESTA DA CONCEIÇÃO 
DA PRAIA 

MACUMBA 

OS TERREIROS DE SANTO 

LETRAS E ARTES 

MÃE SENHORA 

IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS 
SEITAS 

TEMPLOS PROTESTANTES ▪ SINAGOGA ▪ CENTROS ESPÍRITAS 

A UNIVERSIDADE AS UNIVERSIDADES 

PEQUENA BIBLIOTECA 

MESTRE CARYBÉ 

O MOÇO CAYMMI 

TAPECEIRO, PINTOR E POETA 

RECEITA DE JENNER AUGUSTO PARA FAZER UM QUADRO 

CALÁ E A MADEIRA 

O FERREIRO DE EXU, VULGO MÁRIO CRAVO 

DOM CARLOS BASTOS, PRÍNCIPE DA BAHIA 

ENCONTRO DE MIRABEAU SAMPAIO COM A CONDÊSSA 
PAPALINA 

O BENEMÉRITO RESCALA 

WILLYS ENVOLTO NAS CÔRES DA BAHIA 

AS IGREJAS DE CARDOSO E SILVA OU O NEGÓCIO DE SUA VIDA 

NOITE DOS GATOS DE EMANUEL ARAÚJO 

O GRAVADOR HANSEN-BAHIA COM SUA CRUZ NO PELOURINHO 

A UNIVERSIDADE / MUSEU DO ESTADO MUSEUS 

COLEÇÕES 

CAPOEIRAS E CAPOEIRISTAS 

CAMAFEU DE OXÓSSI 

CENTRO FOLCLÓRICO 

CAPITÃES DA AREIA 

O MAJOR 

VITORINA, FILHA DE OMOLU E DE TEMPO 

PESCA DE XARÉU 

MULATA BRANCA 

PERSONAGENS 
1 – O POETA ▪ 2 – O CAPOEIRISTA ▪ 3 – HISTÓRIA DE MIRANDÃO 

TRÊS MULHERES 
MOEMA ▪ MARIA QUITÉRIA ▪ JÚLIA FEITAL 

NOTAS À MARGEM 
AS ARREPENDIDAS E A FRASE ▪ OUTRAS FREIRAS ▪ CONVERSA 
NO BONDE ▪ CARTÃO DE VISITA ▪ OUTRO CARTÃO DE VISITA ▪ 
AVENIDAS... ▪ OS PAIS E O FILHOS  ▪ TEMPLOS RELIGIOSOS ▪ 
DUAS CASAS ▪ SOCIEDADE BENEFICENTE ▪ PARA EXEMPLO ▪ 
INFORMAÇÕES SÔLTAS  

CORREIOS E TELÉGRAFOS ▪ ALBERGUE NOTURNO ▪ FARÓIS ▪ 
CORPO DE BOMBEIROS ▪ INSTITUTO NINA RODRIGUES ▪ 
MUSEU NINA RODRIGUES ▪ OUTRAS REPARTIÇÕES CULTURAIS ▪ 
PARQUES ▪ MONUMENTOS, ESTÁTUAS, HERMAS E PANTEÃO 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA ▪ MUSEU DO ESTADO ▪ LICEU DE 
ARTE E OFÍCIOS ▪ CENTRO OPERÁRIO DA BAHIA ▪ TERCEIRO 
CARTÃO DE VISITA ▪ DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA ▪ RECEITA DE 
FEITIÇO ▪ A INTÉRPRETE ▪ HOSPITAIS ▪ EX-VOTO ▪ IÁ ▪ MEDICINA 
▪ CAPOEIRA E MEDICINA ▪ CEMITÉRIOS ▪ CLUBE DE FUTEBOL E 
REGATAS ▪ O “ANJO AZUL” ▪ TRÊS VENDEDORAS BAIANAS ▪ 
SUBTERRÂNEOS ▪ NOTÍCIA DE IMPRENSA 

REVOLUÇÕES 

AS LUZES DE MATARIPE 

FEIRAS LIVRES / MERCADOS FEIRAS E MERCADOS 

FONTES 

MEIOS DE CONDUÇÃO 

ESTAÇÕES E AEROPORTOS 
ESTAÇÕES ▪ AEROPORTOS 

JORNAIS / HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, 
TV, TEATROS 

JORNAIS, RÁDIOS, TELEVISÕES 
JORNAIS ▪ RÁDIOS E TELEVISÕES 

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, 
TEATROS 

TEATROS E CINEMAS 
CABARÉS E BOITES ▪ A GAFIEIRA DO BARÃO 

HOTÉIS, RESTAURANTES, CABARÉS, CINEMAS, RÁDIOS, TV, 
TEATROS 

HOTÉIS E RESTAURANTES  
HOTÉIS ▪ OUTROS RESTAURNTES ▪ RESTAURANTES ▪ 
RESTAURANTE DE MARIA DE SÃO PEDRO 

A BAHIA SE LEVA NA CABEÇA 

RECEITAS DE ALGUMAS COMIDAS AFRO-BAIANAS 
VATAPÁ ▪ ACAÇÁ ▪ XINXIM DE GALINHA ▪ SARAPATEL ▪ 
FRIGIDEIRA DE CAMARÕES ▪ MOQUECA DE PEIXE ▪ ACARAJÉ ▪ 
ABARÁ ▪ CARURU ▪ ABERÉM ▪ ARROZ DE AUSSÁ ▪ MUNGUNZÁ ▪ 
EFÓ ▪ COCADA BRANCA ▪ COCADA PUXA ▪ ALUÁ 

BAIANO É UM ESTADO DE ESPÍRITO 

CANTO DE AMOR À BAHIA 

ADEUS, MÔÇA 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS (E) 

Guia de ruas e mistérios 

1977 27ª EDIÇÃO – QUARTA ATUALIZAÇÃO 
 

[Orelha 1: Nota da Editora sobre a 27ª edição] 

[Orelha 2: (Relação de) Obras de Jorge Amado] 

Ficha Catalográfica 

[Dedicatória-prólogo] 

[Epígrafe] 

 

CONVITE 

ATMOSFERA DA CIDADE DO SALVADOR DA BAHIA DE TODOS 
OS SANTOS 

QUEM GUARDA OS CAMINHOS DA CIDADE 

A FORÇA DO POVO 

ATMOSFERA DA CIDADE 

ESCORRE O MISTÉRIO SOBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO 

NOME DA CIDADE 

BAIANO É UM ESTADO DE ESPÍRITO 

REVOLUÇÕES 

ALUFÁ LICUTÃ: O ESQUECIDO 

O ARTISTA, O ESCRITOR E A MEMÓRIA DO GUERREIRO 

A BAHIA SE LEVA NA CABEÇA 

IMPORTÂNCIA DA CULTURA POPULAR 

OS POETAS, OS FICCIONISTAS E OUTROS LITERATOS 
I - Os Poetas ▪ II - Os Ficcionistas ▪ III - Ensaístas e Cronistas 

AS ARREPENDIDAS E A FRASE 

AS UNIVERSIDADES 

DE MÚSICA E MÚSICOS 

DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA 

CHEGADA À BAHIA DA ARTE MODERNA CONTEMPORÂNEA 

OS PERFUMES VIERAM DO ORIENTE 

PAIS E FILHOS 

NOTÍCIA DE IMPRENSA 

OUTRAS FREIRAS FREIRAS E ESCADAS DE CORDA 

OS CASTELOS 

CANTO DE AMOR À BAHIA 

RUAS, BECOS E ENCRUZILHADAS 

O FORTE DO MAR 

VELHOS E NOVOS NOMES DE RUAS 

PELOURINHO 

LADEIRA DO TABUÃO 

BAIRROS-GRÃFINOS CORREDOR DA VITÓRIA 

AVENIDAS... 

A RAMPA DO MERCADO 

RUA CHILE 

BAIRROS-GRÃFINOS A ORLA MARÍTIMA 

PRINCIPADO DE ITAPUÃ 

LAGOA DO ABAETÉ, LAGOA ESCURA TODA CERCADA DE AREIA 
BRANCA 

BAIXA DOS SAPATEIROS 

PARA EXEMPLO 

BAIRROS PROLETÁRIOS 

PRAIAS 

OS ALAGADOS 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

CAIS 

DOIS SOLARES SOBRE O GOLFO 

SUBÚRBIOS 

 

IGREJAS, ANJOS E SANTOS 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

EX-VOTO 

IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS 
SEITAS ALGUMAS IGREJAS, AS MAIS CÉLEBRES 

IMAGENS DE CHAGAS, O CABRA, E DE FREI AGOSTINHO DA 
PIEDADE 

MUSEUS 

COLEÇÕES 

PORTINARI E PANCETTI 

O POVO EM FESTA 

FESTA DE SANTA BÁRBARA FESTA DE SANTA BÁRBARA OU 
YANSÃ 

FESTA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA 

FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES PROCISSÃO DE NOSSO 
SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES 

O REISADO OS TERNOS DE REIS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

FESTA NO BONFIM SEGUNDA-FEIRA DA RIBEIRA 

FESTA DE YEMANJÁ 

CARNAVAL 

MÊS DE JUNHO 

DOIS DE JULHO DOIS DE JULHO, FESTA CÍVICA E POPULAR 

SÃO COSME E SÃO DAMIÃO 

CALENDÁRIO DAS FESTAS DE CANDOMBLÉ 

O MUNDO MÁGICO DO CANDOMBLÉ 

MACUMBA TERREIRO DE JOÃOZINHO DA GOMÉIA 

MÃE SENHORA 

MÃE MENININHA DO GANTOIS 

EDUARDO DE IJEXÁ 

A SOLIDÃO DO POVO GÊGE 

OLGA DO ALAKETU 

MÃE STELLA DE OXÓSSI, NO TRONO DO AXÉ DO OPÔ AFONJÁ 

YÁ 

BABALORIXÁ LUIZ DA MURIÇOCA 

NÉZINHO 

MIRINHA DO PORTÃO 

OS TERREIROS DE SANTO 

TEMPLOS RELIGIOSOS TEMPLOS VENERÁVEIS 

FEDERAÇÕES E UNIÕES 

LEGENDAS PARA OS ORIXÁS DE CARYBÉ 
1 – Babá Abaolá ▪ 2 – Exu ▪ 3 – Ogum ▪ 4 – Oxóssi ▪ 5 – Omolu ▪ 6 
– Nanan ▪ 7 – Iyami Oxorongá ▪ 8 – Ibaulama ▪ 9 – Logun Edé ▪ 
10 – Ossain ▪ 11 – Roko ▪ 12 – Xangô ▪ 13 – Bayáni ▪ 14 – 
Oxumarê ▪ 15 – Oxum ▪ 16 – Yansã ▪ 17 – Euá ▪ 18 – Yemanjá ▪ 
19 – Oxolufã ▪ 20 – Onilé ▪ 21 – Oxaguian ▪ 22 – Otin ▪ 23 – Obá ▪ 
24 – Ibêjes ▪ 25 – Ifá ▪ 26 – Orixá Okô ▪ 27 – Axabó 

PERSONAGENS DE ONTEM, DE HOJE, DE SEMPRE 

GREGÓRIO E ANTÔNIO, NOSSOS PAIS  

A NUMEROSA PRESENÇA DO SENHOR HECTOR JÚLIO PÁRIDE DE 
BERNABÓ, ARTISTA DO LÁPIS, DO PINCEL, DA GOIVA, 
NOMEADO CARYBÉ, RENASCIDO NA BAHIA SOB O NOME 
VERDADEIRO E DEFINITIVO DE OBÁ ONÃ XOCUN 

I – Obá Onã Xocun e a memória da Bahia ▪ II – Mestre Carybé ▪ 
III – O novo Vilhena ▪ IV – É indispensável visitar os orixás de 
Carybé na matriz do Banco da Bahia 

UM EPIGRAMA DE PINHEIRO VIEGAS 

O MAJOR 

POETA E CANTOR DAS GRAÇAS DA BAHIA 
I – Obá Onikoyi ▪ II – Bilhete de Dorival Caymmi a seu irmão, 
quando este se encontrava em Londres ▪ III – O moço Caymmi 
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AGNALDO 

SOSÍGENES COSTA 

ENCONTRO DE MIRABEAU SAMPAIO COM A CONDESSA 
PAPALINA 

NORMA 

MIGUEL SANTANA OBÁ ARÉ 

RECEITA DE JENNER AUGUSTO PARA FAZER UM QUADRO 

ADONIAS FILHO 

AQUI INSCREVO SEU NOME DE BAIANO 

ALVES RIBEIRO, ÍMPAR 

TAPECEIRO, PINTOR, POETA 

NAIR DE CARVALHO 

CAMAFEU DE OXÓSSI CAMAFEU DE OXÓSSI EM DOIS TEMPOS 
I – No velho Mercado Modelo ▪ II – No novo Mercado Modelo 

O REI DE ITAPUÃ 
I – Calá e a madeira ▪ II – Bilhete de Tereza Batista a Calasans 
Neto ▪ III – Sobrescrito num envelope levado em mãos 

GLAUBER ROCHA 

DADÁ, VIÚVA DE CORISCO 

TRÊS MOMENTOS DE CARLOS BASTOS 
I – Dom Carlos Bastos, Príncipe da Bahia ▪ II – O monstruoso 
sectarismo ▪ III – A Procissão de Bom Jesus dos Navegantes, 
obra maior 

O BAIANO DE PARIS 

O CONTISTA NO MIRANTE 

O CONTISTA NO SAVEIRO 

WILSON LINS, CHEFE DE JAGUNÇOS 

(PERSONAGENS 2) O CAPOEIRISTA SAMUEL QUERIDO DE DEUS 

A PODEROSA FAMÍLIA CRAVO 
I – O ferreiro de Exu vulgo Mário Cravo ▪ II – Cravo Neto para os 
íntimos Mariozinho ▪ III – Jorge Cravo, o tapeceiro ▪ IV – As 
raízes, a musa e alguns ramos da árvore 

DOIS NETOS DO BOCA DO INFERNO 

O BENEMÉRITO RESCALA 

O TROVADOR RODOLFO COELHO CAVALCANTI, REI DO CORDEL 

CAETANO DE MATOS CASTRO ALVES VELOSO 

GIL NO AFOXÉ 

O POETA FLORISVALDO MATOS 

DETY, A DAS MÃOS DE FADA 

TRÊS MEMBROS DA ACADEMIA DOS REBELDES 
I – Clóvis Amorim ▪ II – Édison Carneiro ▪ III – Walter da Silveira 

(PERSONAGENS 3) HISTÓRIA DE MIRANDÃO MIRANDÃO 

O COMENDADOR TAVARES 

MARIA DE SÃO PEDRO 

HÉLIO SIMÕES, PAI DE ISA 

WILLYS ENVOLTO NAS CORES DA BAHIA 

TIO E SOBRINHO 

AS IGREJAS DE CARDOSO E SILVA OU O NEGÓCIO DE SUA VIDA 

TRÊS MULHERES 
I – Moema ▪ II – Maria Quitéria ▪ III – Júlia Feital 

REQUERIMENTO DIRIGIDO À EGRÉGIA CÂMARA DE 
VEREADORES DA CIDADE DO SALVADOR A PROPÓSITO DE 
ANTÔNIO CELESTINO 

HÉLIO BASTO NO SILÊNCIO AZUL 

DOIS MONGES 

THALES SABE TUDO DA BAHIA 

SANTE SCALDAFERRI 

AYDANO 

O POETA E A CÂMARA 

DE COMO ESCREVI DOIS BILHETES A ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES 

ROBATTO 

FERNANDO DA ROCHA PERES 

CAPOEIRAS E CAPOEIRISTAS MESTRE PASTINHA 

O CLÃ DOS COUTINHOS 

O PAPAGAIO DEVASSO 

JUAREZ PARAÍSO, CRIADOR E PROMOTOR DE CULTURA 

O AUTOR ENSINA O CAMINHO DA CASA DE LICÍDIO LOPES À 
REDATORA DE UMA REVISTA DO SUL DO PAÍS 

NOITE DOS GATOS DE EMANUEL ARAÚJO 

LEW, O MÚLTIPLO 

GIOVANNI GUIMARÃES 

GILBERT CHAVES, MÁRIO MENDONÇA E ILUSTRE COMPANHIA 

FLORIANO TEIXEIRA, O ÍNDIO 

JOSÉ DE DOME 

O BOM XARÁ 

ALGUMAS MOÇAS E SUAS VERDADES 
I – Edisoleda ▪ II – Ana Lúcia ▪ III – Sônia Castro ▪ IV – Lygia 
Milton 

MESTRE DE CAPOEIRA E DE MUITAS ARTES 

DO FERRO E DA MADEIRA 

UDO, O DOS AZULEJOS 

CARTA A RAIMUNDO DE OLIVEIRA AO SABER DE SUA MORTE 

ZITELMANN OLIVA 

O ESCULTOR MANUEL BONFIM, OGÃ 

MESTRE GODOFREDO FILHO 

DEMÊ 

FERNANDO COELHO 

ZU CAMPOS GUERREIRO 

HENRIQUE OSWALD 

PROCEDÊNCIAS DIVERSAS 

LUIZ JASMIN 

JORGE COSTA PINTO, O MAR E A MONTANHA 

MARIA CREUZA, ANTÔNIO CARLOS E JOCAFI 

MANUEL JERÔNIMO 

O INTERNACIONAL RENOT 

O COMANDANTE COQUEIJO 

O GRAVADOR HANSEN-BAHIA COM SUA CRUZ NO PELOURINHO 

ILZE 

(PERSONAGENS 1) O POETA CUÍCA DE SANTO AMARO 

TERRA, MAR E CÉU 

INTERVALO PARA OS COMERCIAIS 
A boa informação ▪ Ajude Irmã Dulce que amanhã será Santa 
Dulce da Bahia ▪ Escola de Pôquer “Quatro Ases e Um Curinga” 
▪ Severiano no Porto da Barra, cabeleireiro unissex ▪ Compre 
poesia, tão essencial quanto o pão ▪ Alfredo Santeiro no 
Cabeça ▪ Postais é com ZAZ ▪ Os acarajés de Romélia, no 
Pelourinho ▪ Atenção, cineastas! ▪ Precisem ou não de móveis, 
visitem “A Suprema” ▪ Milagres e ebós – vá ao Bonfim e não 
esqueça Exu ▪ Duas casas de antiguidades: alguns galegos e um 
sírio, gente boa ▪ Doces para festinhas de casamentos, 
batizados, aniversários ▪ Berimbaus, os de mestre Waldemar ▪ 
Post-Scriptum sobre os dois Waldemar para esclarecimento 
dos paulistas ▪ Imposto de Renda ▪ Exus e ferramentas de 
orixás, exijam os de Manu – abebês e paxorôs, os de Mário 
Proença ▪ Para escrever seu discurso de agradecimento, com 
elegância e correção gramatical, recorra à gentileza do negro 
Batista ▪ Hora da criança ▪ Para apresentação de artista em 
catálogo de exposição: Carlos Eduardo ▪ Batidas e lambretas ▪ 
Faça-se sócio do Ipiranga Futebol Clube ▪ Acompanhante para 
solteiras e casadas ▪ Informações sobre a zona cacaueira, 
gratuitas ▪ Roque, o moldureiro ▪ Advogado? Procure o doutor 
Tibúrcio Barreiros ▪ Gentileza para dar e vender ▪ Marcel Russi 
e os jardins ▪ Passeios na Bahia de Todos os Santos ▪ Charutos 
baianos? Vá direto ao Rei do Fumo ▪ Ouça os programas 
radiofônicos dos dois Teixeiras, o erudito e o popular ▪ Para 
trabalhos de parto? O ginecologista chama-se Dr. David Araújo 
▪ IBIT ▪ Anestesista ▪ Parque da Cidade e Jardim Zoológico ▪ 
Lembrete sobre animais ▪ Por fim uns certos romances 

PESCA DE XARÉU 

SAMBA DE RODA 

CAPOEIRAS E COPOEIRISTAS CAPOEIRA ANGOLA E 
CAPOEIRISTAS 

CAPITÃES DA AREIA 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

TRÊS MONUMENTOS RELIGIOSOS 

DUAS CASAS 
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FEIRAS E MERCADOS MERCADOS E FEIRAS 

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS 

CENTRO FOLCLÓRICO 

SUBTERRÂNEOS 

RECEITAS DE ALGUMAS COMIDAS AFRO-BAIANAS COZINHA 
BAIANA 

VITORINA, FILHA DE OMOLU E DE TEMPO / TRÊS VENDEDORAS 
BAIANAS VITU, AS BAIANAS E OS TABULEIROS 

JORNAIS, RÁDIOS, TELEVISÕES / JORNAIS “A TARDE” 

AS LUZES DE MATARIPE 

FONTES 

MULATA BRANCA MULATA BRANCA E BRANCO BAIANO 

 

ADEUS, MOÇA! 

 
 

EXCLUSÕES:  

BAIRROS DA PEQUENA BURGUESIA 

AS “INVASÕES” 

OUTRAS FESTAS POPULARES 

FESTA DA SENHORA SANT’ANA ▪ ALELUIA ▪ FESTA DO ESPÍRITO 
SANTO 

(IGREJAS, CAPELAS, CONVENTOS E TEMPLOS DE DIVERSAS 
SEITAS) 

TEMPLOS PROTESTANTES ▪ SINAGOGA ▪ CENTROS ESPÍRITAS 

PEQUENA BIBLIOTECA 

NOTAS À MARGEM 

CONVERSA NO BONDE ▪ CARTÃO DE VISITA ▪ OUTRO CARTÃO 
DE VISITA ▪ TEMPLOS RELIGIOSOS ▪ SOCIEDADE BENEFICENTE ▪ 
INFORMAÇÕES SÔLTAS  

CORREIOS E TELÉGRAFOS ▪ ALBERGUE NOTURNO ▪ FARÓIS ▪ 
CORPO DE BOMBEIROS ▪ INSTITUTO NINA RODRIGUES ▪ 
MUSEU NINA RODRIGUES ▪ OUTRAS REPARTIÇÕES CULTURAIS ▪ 
PARQUES ▪ MONUMENTOS, ESTÁTUAS, HERMAS E PANTEÃO 

CENTRO OPERÁRIO DA BAHIA ▪ TERCEIRO CARTÃO DE VISITA ▪ 
RECEITA DE FEITIÇO ▪ A INTÉRPRETE ▪ MEDICINA ▪ CAPOEIRA E 
MEDICINA ▪ CEMITÉRIOS ▪ O “ANJO AZUL” 

MEIOS DE CONDUÇÃO 

ESTAÇÕES E AEROPORTOS 

ESTAÇÕES ▪ AEROPORTOS 

(JORNAIS, RÁDIOS, TELEVISÕES) 

RÁDIOS E TELEVISÕES 

TEATROS E CINEMAS 

HOTÉIS E RESTAURANTES 

HOTÉIS ▪ RESTAURANTES ▪ RESTAURANTE DE MARIA DE SÃO 
PEDRO 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS (F) 

Guia de ruas e mistérios 

1980 28ª EDIÇÃO – QUINTA ATUALIZAÇÃO 
  

Ficha Catalográfica 

[Dedicatória-prólogo] 

[Epígrafe] 

 

CONVITE 

Atmosfera da Cidade do Salvador da Bahia de Todos-os-Santos 

QUEM GUARDA OS CAMINHOS DA CIDADE 

A FORÇA DO POVO  

ATMOSFERA DA CIDADE  

ESCORRE O MISTÉRIO SOBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO  

NOME DA CIDADE  

BAIANO É UM ESTADO DE ESPÍRITO 

REVOLUÇÕES  

ALUFÁ LICUTÃ: O ESQUECIDO  

O ARTISTA, O ESCRITOR E A MEMÓRIA DO GUERREIRO  

A BAHIA SE LEVA NA CABEÇA  

IMPORTÂNCIA DA CULTURA POPULAR  

OS POETAS, OS FICCIONISTAS E OUTROS LITERATOS  
I - Os poetas ▪ II - Os ficcionistas ▪ III - Ensaístas e cronistas 

PÓS-ESCRITO VAIDOSO SOBRE A PRATA DA CASA BRILHANDO 
NA MAIS RECENTE SAFRA LITERÁRIA (E ARTÍSTICA)  

AS ARREPENDIDAS E A FRASE  

AS UNIVERSIDADES  

DE MÚSICA E MÚSICOS  

DUAS NOTÍCIAS DA COLÓNIA  

CHEGADA À BAHIA DA ARTE MODERNA CONTEMPORÂNEA 

REVISTAS E MOVIMENTOS LITERÁRIOS  

OS PERFUMES VIERAM DO ORIENTE  

PAIS E FILHOS  

NOTÍCIA DE IMPRENSA  

FREIRAS E ESCADAS DE CORDA 

OS CASTELOS 

CANTO DE AMOR À BAHIA 

Ruas, becos e encruzilhadas 

O FORTE DO MAR 

VELHOS E NOVOS NOMES DE RUAS 

PELOURINHO 

LADEIRA DO TABUÃO 

CORREDOR DA VITÓRIA 

AVENIDAS... 

A RAMPA DO MERCADO 

RUA CHILE 

A ORLA MARÍTIMA 

PRINCIPADO DE ITAPUÃ  

LAGOA DO ABAETÉ, LAGOA ESCURA TODA CERCADA DE AREIA 
BRANCA  

BAIXA DOS SAPATEIROS  

PARA EXEMPLO  

BAIRROS PROLETÁRIOS 

PRAIAS 

OS ALAGADOS 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

CAIS 

DOIS SOLARES SOBRE O GOLFO 

SUBÚRBIOS 

 

Igrejas, anjos e santos 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

EX-VOTO 

ALGUMAS IGREJAS, AS MAIS CÉLEBRES 

IMAGENS DE CHAGAS, O CABRA, E DE FREI AGOSTINHO DO 
PIEDADE 

MUSEUS 

COLECÇÕES 

PORTINARI E PANCETTI 

O povo em festa 

FESTA DE SANTA BÁRBARA, OU IANSÃ 

FESTA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA 

PROCISSÃO DE NOSSO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES 

OS TERNOS DE REIS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

SEGUNDA-FEIRA DA RIBEIRA 

FESTA DE IEMANJÁ 

CARNAVAL 

MÊS DE JUNHO 

2 DE JULHO, FESTA CÍVICA E POPULAR 

SÃO COSME E SÃO DAMIÃO 

CALENDÁRIO DAS FESTAS DE CANDOMBLÉ 

O mundo mágico do candomblé 

TERREIRO DE JOÃOZINHO DA GOMEIA 

MÃE SENHORA 

MÃE MENININHA DO GANTOIS 

EDUARDO DE IJEXÁ 

A SOLIDÃO DO POVO GÊGE 

OLGA DO ALAKETU 

MÃE STELLA DE OXÓSSI, NO TRONO DO AXÉ DO OPÔ AFONJÁ 

IÁ 

BABALORIXÁ LUÍS DA MURIÇOCA  

NEZINHO  

MIRINHA DO PORTÃO 

OS TERREIROS DE SANTO  

TEMPLOS VENERÁVEIS  

FEDERAÇÕES E UNIÕES 

LEGENDAS PARA OS ORIXÁS DE CARYBÉ 
1 – Babá Abaolá ▪ 2 – Exu ▪ 3 – Ogum ▪ 4 – Oxóssi ▪ 5 – Omolu ▪ 6 
– Nanan ▪ 7 – Iyami Oxorongá ▪ 8 – Ibaulama ▪ 9 – Logun Edé ▪ 
10 – Ossain ▪ 11 – Roko ▪ 12 – Xangô ▪ 13 – Bayáni ▪ 14 – 
Oxumarê ▪ 15 – Oxum ▪ 16 – Iansã ▪ 17 – Euá ▪ 18 – Iemanjá ▪ 19 
– Oxolufã ▪ 20 – Onilé ▪ 21 – Oxaguian  ▪ 22 – Otin ▪ 23 – Obá ▪ 
24 – Ibêjes ▪ 25 – Ifá ▪ 26 – Orixá Okô ▪ 27 – Axabó 

Personagens de ontem, de hoje, de sempre 

GREGÓRIO E ANTÓNIO, NOSSOS PAIS  

A NUMEROSA PRESENÇA DO SR. HECTOR JÚLIO PÁRIDE DE 
BERNABÓ, ARTISTA DO LÁPIS, DO PINCEL, DA GOIVA, 
NOMEADO CARYBÉ, RENASCIDO NA BAHIA SOB O NOME 
VERDADEIRO E DEFINITIVO DE OBÁ ONÃ XOCUN 

I – Obá Onã Xocun e a memória da Bahia ▪ II – Mestre Carybé ▪ 
III – O novo Vilhena ▪ IV – É indispensável visitar os orixás de 
Carybé na matriz do Banco da Bahia 

UM EPIGRAMA DE PINHEIRO VIEGAS 

O MAJOR 

POETA E CANTOR DAS GRAÇAS DA BAHIA 
I – Obá Onikoyi ▪ II – Bilhete de Dorival Caymmi a seu irmão, 
quando este se encontrava em Londres ▪ III – O moço Caymmi 

AGNALDO 

SOSÍGENES COSTA 

ENCONTRO DE MIRABEAU SAMPAIO COM A CONDESSA 
PAPALINA 

NORMA 

MIGUEL SANTANA OBÁ ARÉ 
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RECEITA DE JENNER AUGUSTO PARA FAZER UM QUADRO 

ADONIAS FILHO 

AQUI INSCREVO SEU NOME DE BAIANO 

ALVES RIBEIRO, ÍMPAR 

TAPECEIRO, PINTOR, POETA 

NAIR DE CARVALHO 

CAMAFEU DE OXÓSSI EM DOIS TEMPOS 
I – No velho Mercado Modelo ▪ II – No novo Mercado Modelo 

O REI DE ITAPUÃ 
I – Calá e a madeira ▪ II – Bilhete de Tereza Batista a Calasans 
Neto ▪ III – Sobrescrito num envelope levado em mãos 

GLAUBER ROCHA 

DADÁ, VIÚVA DE CORISCO 

TRÊS MOMENTOS DE CARLOS BASTOS 
I – D. Carlos Bastos, príncipe da Bahia ▪ II – O monstruoso 
sectarismo ▪ III – A Procissão de Bom Jesus dos Navegantes, 
obra maior 

O BAIANO DE PARIS 

O CONTISTA NO MIRANTE 

O CONTISTA NO SAVEIRO 

WILSON LINS, CHEFE DE JAGUNÇOS 

TATI MORENO, O REI DOS ORIXÁS 

SAMUEL QUERIDO DE DEUS 

A PODEROSA FAMÍLIA CRAVO 
I – O ferreiro de Exu, vulgo Mário Cravo ▪ II – Cravo Neto, para 
os íntimos Mariozinho ▪ III – Jorge Cravo, o tapeceiro ▪ IV – As 
raízes, a musa e alguns ramos da árvore 

DOIS NETOS DO BOCA DO INFERNO 

O BENEMÉRITO RESCALA 

O TROVADOR RODOLFO COELHO CAVALCANTI, REI DO CORDEL 

CAETANO DE MATOS CASTRO ALVES VELOSO 

GIL NO AFOXÉ 

O POETA FLORISVALDO MATOS 

DETY, A DAS MÃOS DE FADA 

TRÊS MEMBROS DA ACADEMIA DOS REBELDES 
I – Clóvis Amorim ▪ II – Édison Carneiro ▪ III – Walter da Silveira 

MIRANDÃO 

O COMENDADOR TAVARES 

MARIA DE SÃO PEDRO 

HÉLIO SIMÕES, PAI DE ISA 

WILLYS ENVOLTO NAS CORES DA BAHIA 

TIO E SOBRINHO 

AS IGREJAS DE CARDOSO E SILVA OU O NEGÓCIO DE SUA VIDA 

TRÊS MULHERES 
I – Moema ▪ II – Maria Quitéria ▪ III – Júlia Feital 

REQUERIMENTO DIRIGIDO À EGRÉGIA CÂMARA DE 
VEREADORES DA CIDADE DO SALVADOR A PROPÓSITO DE 
ANTÓNIO CELESTINO 

HÉLIO BASTO NO SILÊNCIO AZUL 

DOIS MONGES 

THALES SABE TUDO DA BAHIA 

SANTE SCALDAFERRI 

AYDANO 

O POETA E A CÂMARA 

DE COMO ESCREVI DOIS BILHETES A ANTÓNIO CARLOS 
MAGALHÃES 

ROBATTO 

FERNANDO DA ROCHA PERES 

MESTRE PASTINHA 

O CLÃ DOS COUTINHOS 

“O PAPAGAIO DEVASSO” 

JUAREZ PARAÍSO, CRIADOR E PROMOTOR DE CULTURA 

O AUTOR ENSINA O CAMINHO DA CASA DE LICÍDIO LOPES À 
REDACTORA DE UMA REVISTA DO SUL DO PAÍS 

MEU VIZINHO JAMISON PEDRA 

NOITE DOS GATOS DE EMANUEL ARAÚJO 

LEW, O MÚLTIPLO 

DAVID SALLES ELEVA UM MONUMENTO A XAVIER MARQUES 

GIOVANNI GUIMARÃES 

GILBERT CHAVES, MÁRIO MENDONÇA E ILUSTRE COMPANHIA 

FLORIANO TEIXEIRA, O ÍNDIO 

JOSÉ DE DOME 

O BOM XARÁ 

ALGUMAS MOÇAS E SUAS VERDADES 

I – Edisoleda ▪ II – Ana Lúcia ▪ III – Sónia Castro ▪ IV – Lygia 
Milton 

MESTRE DE CAPOEIRA E DE MUITAS ARTES 

DO FERRO E DA MADEIRA 

DIDI & JUANITA 

UDO, O DOS AZULEJOS 

CARTA A RAIMUNDO DE OLIVEIRA AO SABER DE SUA MORTE 

ZITELMANN OLIVA 

O ESCULTOR MANUEL BONFIM, OGÃ 

MESTRE GODOFREDO FILHO 

DEMÊ 

FERNANDO COELHO 

ZU CAMPOS GUERREIRO 

HENRIQUE OSWALD 

PROCEDÊNCIAS DIVERSAS 

LUÍS JASMIN 

DO LICOR DE JURUBEBA À UNIVERSIDADE, PASSANDO PELA 
TELEVISÃO E PELA PROPAGANDA, OU OS COSTALIMA 

JORGE COSTA PINTO, O MAR E A MONTANHA 

MARIA CREUZA, ANTÓNIO CARLOS E JOCAFI 

MANUEL JERÓNIMO 

OS MATOS 

O INTERNACIONAL RENOT 

O COMANDANTE COQUEIJO 

OS MESTRES NÃO ENVELHECEM 

JOÃO GILBERTO EM NOVA IORQUE 

ROBERTO SANTOS E SUA MULHER, MARIA AMÉLIA 

ALTAMIR GALIMBERTI E OS MISTÉRIOS DO MAR 

NA MODÉSTIA E NA DISCRIÇÃO 

ANÍSIO TEIXEIRA E SEUS COMPANHEIROS DA GERAÇÃO DE 
OURO 

WALTINHO 

ALGUNS SERGIPANOS E OUTROS COLONIZADORES 

NENEM 

JOÃO CORDEIRO 

O GRAVADOR HANSEN-BAHIA COM SUA CRUZ NO PELOURINHO 

ILZE 

CUÍCA DE SANTO AMARO 

TERRA, MAR E CÉU 

INTERVALO PARA OS COMERCIAIS 
A boa informação ▪ Ajude Irmã Dulce que amanhã será Santa 
Dulce da Bahia ▪ Escola de Póquer Quatro Ases e Um Curinga ▪ 
Severiano no Porto da Barra, cabeleireiro unissex Severiano na 
Pituba, cabeleireiro unissex ▪ Compre poesia, tão essencial 
quanto o pão ▪ Alfredo Santeiro no Cabeça ▪ Postais é com ZAZ 
▪ Os acarajés de Romélia, no Pelourinho ▪ Atenção, cineastas! ▪ 
Precisem ou não de móveis, visitem A Suprema ▪ Milagres e 
ebós – vá ao Bonfim e não esqueça Exu ▪ Duas casas de 
antiguidades: alguns galegos e um sírio, gente boa ▪ Doces para 
festinhas de casamentos, baptizados, aniversários ▪ Berimbaus, 
os de mestre Waldemar ▪ Pós-escrito sobre os dois Waldemar 
para esclarecimento dos Paulistas ▪ Imposto de renda ▪ Exus e 
ferramentas de orixás, exijam os de Manu – abebês e paxorôs, 
os de Mário Proença ▪ Para escrever seu discurso de 
agradecimento, com elegância e correcção gramatical, recorra 
à gentileza do Negro Baptista ▪ Hora da Criança ▪ Para 
apresentação de artista em catálogo de exposição: Carlos 
Eduardo ▪ Objectos dos cultos afro-brasileiros, autênticos, em 
O Carrapicho ▪ Batidas e lambretas ▪ Faça-se sócio do Ipiranga 
Futebol Clube ▪ Oportunidade de ouro para os autores baianos 
– envie sua ficha imediatamente ▪ Acompanhante para 
solteiras e casadas ▪ Informações sobre a zona cacaueira, 
gratuitas ▪ Roque, o moldureiro ▪ Advogado? Procure o Dr. 
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Tibúrcio Barreiros ▪ Gentileza para dar e vender ▪ Marcel Russi 
e os jardins ▪ Barba & Poesia ▪ Passeios na baía de Todos-os-
Santos ▪ Charutos baianos? Vá directo ao Rei do Fumo ▪ Citação 
em crónica social dá status e consagra a excursão ▪ Ouça os 
programas radiofónicos dos dois Teixeiras, o erudito e o 
popular ▪ Para trabalhos de parto? O ginecologista chama-se 
Dr. David Araújo ▪ IBIT ▪ Serviço consular ▪ Quer decorar a casa 
que alugou para o veraneio na Bahia?  ▪ Anestesista ▪ Parque 
da Cidade e Jardim Zoológico ▪ Lembrete sobre animais ▪ Por 
fim, uns certos romances 

PESCA DE XARÉU 

SAMBA DE RODA 

CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRISTAS 

“CAPITÃES DA AREIA” 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

TRÊS MONUMENTOS RELIGIOSOS 

DUAS CASAS 

MERCADOS E FEIRAS 

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS 

ÍDOLOS DO DESPORTO 

CENTRO FOLCLÓRICO 

SUBTERRÂNEOS 

COZINHA BAIANA 

VITU, AS BAIANAS E OS TABULEIROS 

“A TARDE” 

AS LUZES DE MATARIPE 

FONTES 

MULATA BRANCA E BRANCO BAIANO 

 

ADEUS, MOÇA! 
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BAHIA DE TODOS OS SANTOS (G) 

Guia de ruas e mistérios 

1986 34ª EDIÇÃO – SEXTA ATUALIZAÇÃO 

 

[Orelha 1: Nota de Jorge Amado] 

[Orelha 2: (Relação de) Obras de Jorge Amado] 

Ficha catalográfica 

[Dedicatória-prólogo] 

[Epígrafe] 

 

CONVITE 

ATMOSFERA DA CIDADE DO SALVADOR DA BAHIA DE TODOS-
OS-SANTOS 

QUEM GUARDA OS CAMINHOS DA CIDADE  

A FORÇA DO POVO  

ATMOSFERA DA CIDADE 

ESCORRE O MISTÉRIO SOBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO 

NOME DA CIDADE 

BAIANO É UM ESTADO DE ESPÍRITO 

REVOLUÇÕES  

ALUFÁ LICUTÃ: O ESQUECIDO  

O ARTISTA, O ESCRITOR E A MEMÓRIA DO GUERREIRO  

A BAHIA SE LEVA NA CABEÇA  

IMPORTÂNCIA DA CULTURA POPULAR  

OS POETAS, OS FICCIONISTAS E OUTROS LITERATOS 
 I - Os Poetas ▪ II - Os Ficcionistas ▪ III - Ensaístas e Cronistas 

PÓS-ESCRITO VAIDOSO SOBRE A PRATA DA CASA BRILHANDO NA 
MAIS RECENTE SAFRA LITERÁRIA (E ARTÍSTICA)  

AS ARREPENDIDAS E A FRASE  

AS UNIVERSIDADES  

DE MÚSICA E MÚSICOS  

DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA  

CHEGADA À BAHIA DA ARTE MODERNA CONTEMPORÂNEA  

REVISTAS E MOVIMENTOS LITERÁRIOS  

OS PERFUMES VIERAM DO ORIENTE 

PAIS E FILHOS 

NOTÍCIA DE IMPRENSA 

FREIRAS E ESCADAS DE CORDA 

OS CASTELOS 

CANTO DE AMOR À BAHIA 

RUAS, BECOS E ENCRUZILHADAS 

O FORTE DO MAR  

VELHOS E NOVOS NOMES DE RUAS  

PELOURINHO  

LADEIRA DO TABUÃO  

CORREDOR DA VITÓRIA  

AVENIDAS...  

A RAMPA DO MERCADO 

RUA CHILE 

A ORLA MARÍTIMA 

PRINCIPADO DE ITAPUÃ 

LAGOA DO ABAETÉ, LAGOA ESCURA TODA CERCADA DE AREIA 
BRANCA 

BAIXA DOS SAPATEIROS 

PARA EXEMPLO 

BAIRROS PROLETÁRIOS 

PRAIAS 

OS ALAGADOS 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

CAIS 

DOIS SOLARES SOBRE O GOLFO 

DUAS NOVAS AVENIDAS 

POLÊMICAS EM TORNO DE MOTÉIS E CASTELOS 

SUBÚRBIOS 

IGREJAS, ANJOS E SANTOS 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

EX-VOTO 

ALGUMAS IGREJAS, AS MAIS CÉLEBRES 

IMAGENS DE CHAGAS, O CABRA, E DE FREI AGOSTINHO DO 
PIEDADE 

MUSEUS 

COLEÇÕES 

PORTINARI E PANCETTI 

O POVO EM FESTA 

FESTA DE SANTA BÁRBARA, OU YANSÃ 

FESTA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA 

PROCISSÃO DE NOSSO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES 

OS TERNOS DE REIS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

SEGUNDA-FEIRA DA RIBEIRA 

FESTA DE YEMANJÁ 

CARNAVAL  

MÊS DE JUNHO  

DOIS DE JULHO, FESTA CÍVICA E POPULAR  

SÃO COSME E SÃO DAMIÃO  

CALENDÁRIO DAS FESTAS DE CANDOMBLÉ 

O MUNDO MÁGICO DO CANDOMBLÉ 

TERREIRO DE JOÃOZINHO DA GOMÉIA  

MÃE SENHORA  

MÃE MENININHA DO GANTOIS  

EDUARDO DE IJEXÁ  

A SOLIDÃO DO POVO GÊGE  

OLGA DO ALAKETU  

MÃE STELLA DE OXÓSSI, NO TRONO DO AXÉ DO OPÔ AFONJÁ  

YÁ  

BABALORIXÁ LUIZ DA MURIÇOCA  

NÉZINHO  

MIRINHA DO PORTÃO  

OS TERREIROS DE SANTO  

TEMPLOS VENERÁVEIS  

FEDERAÇÕES E UNIÕES  

LEGENDAS PARA OS ORIXÁS DE CARYBÉ 
1 – Babá Abaolá ▪ 2 – Exu ▪ 3 – Ogum ▪ 4 – Oxóssi ▪ 5 – Omolu ▪ 6 
– Nanan ▪ 7 – Iyami Oxorongá ▪ 8 – Ibaulama ▪ 9 – Logun Edé ▪ 
10 – Ossain ▪ 11 – Roko ▪ 12 – Xangô ▪ 13 – Bayáni ▪ 14 – 
Oxumarê ▪ 15 – Oxum ▪ 16 – Yansã ▪ 17 – Euá ▪ 18 – Yemanjá ▪ 
19 – Oxolufã ▪ 20 – Onilé ▪ 21 – Oxaguian  ▪ 22 – Otin ▪ 23 – Obá 
▪ 24 – Ibêjes ▪ 25 – Ifá ▪ 26 – Orixá Okô ▪ 27 – Axabó 

PERSONAGENS DE ONTEM, DE HOJE, DE SEMPRE 

GREGÓRIO E ANTÔNIO, NOSSOS PAIS  

A NUMEROSA PRESENÇA DO SENHOR HECTOR JÚLIO PÁRIDE DE 
BERNABÓ, ARTISTA DO LÁPIS, DO PINCEL, DA GOIVA, 
NOMEADO CARYBÉ, RENASCIDO NA BAHIA SOB O NOME 
VERDADEIRO E DEFINITIVO DE OBÁ ONÃ XOCUN 

I – Obá Onã Xocun e a memória da Bahia ▪ II – Mestre Carybé ▪ 
III – O novo Vilhena ▪ IV – É indispensável visitar os orixás de 
Carybé na matriz do Banco da Bahia 

UM EPIGRAMA DE PINHEIRO VIEGAS 

O MAJOR 

OS MESTRES NÃO ENVELHECEM 

JOÃO GILBERTO EM NOVA IORQUE 

POETA E CANTOR DAS GRAÇAS DA BAHIA 
I – Obá Onikoyi ▪ II – Bilhete de Dorival Caymmi a seu irmão, 
quando este se encontrava em Londres ▪ III – O moço Caymmi ▪ 
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IV – Os Doutores da Bahia 

AGNALDO 

SOSÍGENES COSTA 

O ÚLTIMO SANTEIRO 
I – Encontro de Mirabeau Sampaio com a Condessa Papalina ▪ II 
– Dados Biográficos ▪ III – Pastor de Santas 

O CASAL 20 

NORMA 

MIGUEL SANTANA OBÁ ARÉ 

RECEITA DE JENNER AUGUSTO PARA FAZER UM QUADRO 

ADONIAS FILHO 

AQUI INSCREVO SEU NOME DE BAIANO 

ALVES RIBEIRO, ÍMPAR 

MEU VIZINHO JAMISON PEDRA 

NENEM GIOCONDO, DITO NENEM  

JOÃO CORDEIRO 

TAPECEIRO, PINTOR, POETA 

NAIR DE CARVALHO 

OS MATOS 

ALTAMIR GALIMBERTI E OS MISTÉRIOS DO MAR 

NA MODÉSTIA E NA DISCRIÇÃO 

CAMAFEU DE OXÓSSI EM DOIS TEMPOS 
I – No velho Mercado Modelo ▪ II – No novo Mercado Modelo 

O REI DE ITAPUÃ 
I – Calá e a madeira ▪ II – Bilhete de Tereza Batista a Calasans 
Neto ▪ III – Sobrescrito num envelope levado em mãos ▪ IV – 
Calá Constrói Monumentos 

GLAUBER ROCHA 

DADÁ, VIÚVA DE CORISCO 

TRÊS MOMENTOS DE CARLOS BASTOS 
I – Dom Carlos Bastos, Príncipe da Bahia ▪ II – O monstruoso 
sectarismo ▪ III – A Procissão de Bom Jesus dos Navegantes, 
obra maior 

O BAIANO DE PARIS 

ANÍSIO TEIXEIRA E SEUS COMPANHEIROS DA GERAÇÃO DE 
OURO 

WALTINHO 

O CONTISTA NO MIRANTE 

O CONTISTA NO SAVEIRO 

WILSON LINS, CHEFE DE JAGUNÇOS 

TATI MORENO, O DOS ORIXÁS 

SAMUEL QUERIDO DE DEUS 

DAVID SALLES ELEVA UM MONUMENTO A XAVIER MARQUES 

A PODEROSA FAMÍLIA CRAVO 
I – O ferreiro de Exu vulgo Mário Cravo ▪ II – Cravo Neto para os 
íntimos Mariozinho ▪ III – Jorge Cravo, o tapeceiro ▪ IV – As 
raízes, a musa e alguns ramos da árvore 

DOIS NETOS DO BOCA DO INFERNO 

O BENEMÉRITO RESCALA 

O TROVADOR RODOLFO COELHO CAVALCANTI, REI DO CORDEL 

CAETANO DE MATOS CASTRO ALVES VELOSO 

GIL NO AFOXÉ 

O POETA FLORISVALDO MATOS 

DETY, A DAS MÃOS DE FADA 

TRÊS MEMBROS DA ACADEMIA DOS REBELDES 
I – Clóvis Amorim ▪ II – Edison Carneiro ▪ III – Walter da Silveira 

MIRANDÃO 

O COMENDADOR TAVARES 

MARIA DE SÃO PEDRO 

HÉLIO SIMÕES, PAI DE ISA 

WILLYS ENVOLTO NAS CORES DA BAHIA 

TIO E SOBRINHO 

AS IGREJAS DE CARDOSO E SILVA OU O NEGÓCIO DE SUA VIDA 

TRÊS MULHERES 
I – Moema ▪ II – Maria Quitéria ▪ III – Júlia Feital 

REQUERIMENTO DIRIGIDO À EGRÉGIA CÂMARA DE 
VEREADORES DA CIDADE DO SALVADOR A PROPÓSITO DE 

ANTÔNIO CELESTINO 

HÉLIO BASTO NO SILÊNCIO AZUL 

DOIS MONGES 

THALES SABE TUDO DA BAHIA 

SANTE SCALDAFERRI 

AYDANO 

O POETA E A CÂMARA 

DE COMO ESCREVI DOIS BILHETES A ANTÔNIO CARLOS 
MAGALHÃES 

ROBATTO 

FERNANDO DA ROCHA PERES 

MESTRE PASTINHA 

O CLÃ DOS COUTINHOS 

O PAPAGAIO DEVASSO 

JUAREZ PARAÍSO, CRIADOR E PROMOTOR DE CULTURA 

O AUTOR ENSINA O CAMINHO DA CASA DE LICÍDIO LOPES À 
REDATORA DE UMA REVISTA DO SUL DO PAÍS 

NOITE DOS GATOS DE EMANUEL ARAÚJO 

ROBERTO SANTOS E SUA MULHER, MARIA AMÉLIA 

LEW, O MÚLTIPLO 

GIOVANNI GUIMARÃES 

GILBERT CHAVES, MÁRIO MENDONÇA E ILUSTRE COMPANHIA 

FLORIANO TEIXEIRA, O ÍNDIO 

JOSÉ DE DOME 

O BOM XARÁ 

DIDI & JUANITA 

ALGUMAS MOÇAS E SUAS VERDADES 
I – Edisoleda ▪ II – Ana Lúcia ▪ III – Sônia Castro ▪ IV – Lygia 
Milton 

MESTRE DE CAPOEIRA E DE MUITAS ARTES 

DO FERRO E DA MADEIRA 

UDO, O DOS AZULEJOS 

CARTA A RAIMUNDO DE OLIVEIRA AO SABER DE SUA MORTE 

ZITELMANN DE OLIVA 

O ESCULTOR MANUEL BONFIM, OGÃ 

MESTRE GODOFREDO FILHO 

GERMANO TABACOF E SUA MULHER ANNA MARIA 

ARLETE SOARES É O CÃO 

DEMÊ 

FERNANDO COELHO 

ZU CAMPOS GUERREIRO 

HENRIQUE OSWALD 

ALGUNS SERGIPANOS E OUTROS COLONIZADORES 

PROCEDÊNCIAS DIVERSAS 

LUIZ JASMIN 

JORGE COSTA PINTO, O MAR E A MONTANHA 

MARIA CREUZA, ANTÔNIO CARLOS E JOCAFI 

MANUEL JERÔNIMO 

O INTERNACIONAL RENOT 

O COMANDANTE COQUEIJO 

O GRAVADOR HANSEN-BAHIA COM SUA CRUZ NO PELOURINHO 

ILZE 

CHIQUINHO, ILUSTRE ADVOGADO 

O SOTEROPOLITANO JUCA CHAVES 

VOTEM EM FERNANDO SANTANA, DEPUTADO MELHOR NÃO 
PODE HAVER 

DO LICOR DE JURUBEBA À UNIVERSIDADE, PASSANDO PELA 
TELEVISÃO E PELA PROPAGANDA, OU OS COSTALIMA 

CUÍCA DE SANTO AMARO 

 

 

TERRA, MAR E CÉU 

INTERVALO PARA OS COMERCIAIS 
A boa informação ▪ Ajude Irmã Dulce que amanhã será Santa 
Dulce da Bahia ▪ Escola de Pôquer “Quatro Ases e Um Curinga” 
▪ Severiano na Pituba, cabeleireiro unissex Severiano no Porto 
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da Barra, cabeleireiro unissex ▪ Compre poesia, tão essencial 
quanto o pão ▪ Alfredo Santeiro no Cabeça ▪ Postais é com ZAZ 
▪ Os acarajés de Romélia, no Pelourinho ▪ Atenção, cineastas! ▪ 
Precisem ou não de móveis, visitem “A Suprema” ▪ Milagres e 
ebós – vá ao Bonfim e não esqueça Exu ▪ Duas casas de 
antiguidades: alguns galegos e um sírio, gente boa ▪ Doces para 
festinhas de casamentos, batizados, aniversários ▪ Berimbaus, 
os de mestre Waldemar ▪ Post-Scriptum sobre os dois 
Waldemar para esclarecimento dos paulistas ▪ Imposto de 
Renda ▪ Exus e ferramentas de orixás, exijam os de Manu – 
abebês e paxorôs, os de Mário Proença ▪ Para escrever seu 
discurso de agradecimento, com elegância e correção 
gramatical, recorra à gentileza do negro Batista ▪ Hora da 
criança ▪ Hotel deste tamanho não é para a Bahia ▪ Para 
apresentação de artista em catálogo de exposição: Carlos 
Eduardo ▪ Batidas e lambretas ▪ Faça-se sócio do Ipiranga 
Futebol Clube ▪ Acompanhante para solteiras e casadas ▪ 
Informações sobre a zona cacaueira, gratuitas ▪ Roque, o 
moldureiro ▪ Advogado? Procure o doutor Tibúrcio Barreiros ▪ 
Gentileza para dar e vender 

Marcel Russi e os jardins ▪ Passeios na Bahia de Todos os 
Santos ▪ Charutos baianos? Vá direto ao Rei do Fumo ▪ Ouça os 
programas radiofônicos dos dois Teixeiras, o erudito e o 
popular ▪ Para trabalhos de parto? O ginecologista chama-se 
Dr. David Araújo ▪ IBIT ▪ Anestesista ▪ Barba & Poesia ▪ Objetos 
dos cultos afro-brasileiros, autênticos, em O Carrapicho ▪ Quer 
decorar a casa que alugou para o veraneio na Bahia? ▪ 
Oportunidade de ouro para os autores baianos – envie sua 
ficha imediatamente ▪ Citação em crônica social dá status e 
consagra a excursão ▪ Serviço consular ▪ Parque da Cidade e 
Jardim Zoológico ▪ Lembrete sobre animais ▪ Por fim, uns 
certos romances 

PESCA DE XARÉU 

SAMBA DE RODA 

CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRISTAS 

CAPITÃES DA AREIA 

ÍDOLOS DO DESPORTO 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

TRÊS MONUMENTOS RELIGIOSOS 

DUAS CASAS 

MERCADOS E FEIRAS 

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS 

CENTRO FOLCLÓRICO 

SUBTERRÂNEOS 

COZINHA BAIANA 

VITU, AS BAIANAS E OS TABULEIROS 

“A TARDE” 

AS LUZES DE MATARIPE 

FONTES 

MULATA BRANCA E BRANCO BAIANO 

 

ADEUS, MOÇA! 
 

[(Relação de) Outras obras de Jorge Amado] 
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BAHIA DE TODOS-OS-SANTOS (H) 

Guia de ruas e mistérios de Salvador 

2012 1ª [43ª] EDIÇÃO – (SEXTA ATUALIZAÇÃO) 

 

[Orelhas 1: Nota da Editora] 

[Orelhas 2: Nota da Editora (cont.); Biografia de Jorge Amado] 

[Relação das obras de Jorge Amado] 

[Dados catalográficos] 

Nota à 40ª edição 

[Dedicatória-prólogo] 

[Epígrafe] 

 

CONVITE 

ATMOSFERA DA CIDADE DO SALVADOR DA BAHIA DE TODOS-
OS-SANTOS 

QUEM GUARDA OS CAMINHOS DA CIDADE  

A FORÇA DO POVO  

ATMOSFERA DA CIDADE 

ESCORRE O MISTÉRIO SOBRE A CIDADE COMO UM ÓLEO 

NOME DA CIDADE 

BAIANO É UM ESTADO DE ESPÍRITO 

REVOLUÇÕES  

ALUFÁ LICUTÃ: O ESQUECIDO  

O ARTISTA, O ESCRITOR E A MEMÓRIA DO GUERREIRO  

A BAHIA SE LEVA NA CABEÇA  

IMPORTÂNCIA DA CULTURA POPULAR  

OS POETAS, OS FICCIONISTAS E OUTROS LITERATOS  
I. OS POETAS ▪ II. OS FICCIONISTAS ▪ III. ENSAÍSTAS E CRONISTAS 

AS ARREPENDIDAS E A FRASE 

AS UNIVERSIDADES  

DE MÚSICA E MÚSICOS  

DUAS NOTÍCIAS DA COLÔNIA  

CHEGADA À BAHIA DA ARTE MODERNA CONTEMPORÂNEA  

REVISTAS E MOVIMENTOS LITERÁRIOS  

OS PERFUMES VIERAM DO ORIENTE 

PAIS E FILHOS 

NOTÍCIA DE IMPRENSA 

FREIRAS E ESCADAS DE CORDA 

OS CASTELOS 

CANTO DE AMOR À BAHIA 

RUAS, BECOS E ENCRUZILHADAS 

O FORTE DO MAR  

VELHOS E NOVOS NOMES DE RUAS  

PELOURINHO  

LADEIRA DO TABUÃO  

CORREDOR DA VITÓRIA  

AVENIDAS...  

A RAMPA DO MERCADO 

RUA CHILE 

A ORLA MARÍTIMA 

PRINCIPADO DE ITAPUÃ 

LAGOA DO ABAETÉ, LAGOA ESCURA TODA CERCADA DE AREIA 
BRANCA 

BAIXA DOS SAPATEIROS 

PARA EXEMPLO 

BAIRROS PROLETÁRIOS 

PRAIAS 

OS ALAGADOS 

CENTRO ADMINISTRATIVO 

CAIS 

DOIS SOLARES SOBRE O GOLFO 

DUAS NOVAS AVENIDAS 

POLÊMICAS EM TORNO DE MOTÉIS E CASTELOS 

SUBÚRBIOS 

IGREJAS, ANJOS E SANTOS 

NO LARGO DA SÉ EXISTIA UMA IGREJA... 

EX-VOTO 

ALGUMAS IGREJAS, AS MAIS CÉLEBRES 

IMAGENS DE CHAGAS, O CABRA, E DE FREI AGOSTINHO DA 
PIEDADE 

MUSEUS 

COLEÇÕES 

PORTINARI E PANCETTI 

O POVO EM FESTA 

FESTA DE SANTA BÁRBARA OU IANSÃ 

FESTA DA CONCEIÇÃO DA PRAIA 

PROCISSÃO DE NOSSO SENHOR BOM JESUS DOS NAVEGANTES 

OS TERNOS DE REIS 

LAVAGEM DA IGREJA DO BONFIM 

SEGUNDA-FEIRA DA RIBEIRA 

FESTA DE IEMANJÁ 

CARNAVAL  

MÊS DE JUNHO  

DOIS DE JULHO, FESTA CÍVICA E POPULAR  

SÃO COSME E SÃO DAMIÃO  

CALENDÁRIO DAS FESTAS DE CANDOMBLÉ 

O MUNDO MÁGICO DO CANDOMBLÉ 

TERREIRO DE JOÃOZINHO DA GOMEIA  

MÃE SENHORA  

MÃE MENININHA DO GANTOIS  

EDUARDO DE IJEXÁ  

A SOLIDÃO DO POVO JEJE  

OLGA DO ALAKETU  

MÃE STELLA DE OXÓSSI, NO TRONO DO AXÉ OPÔ AFONJÁ  

IÁ  

BABALORIXÁ LUIZ DA MURIÇOCA  

NEZINHO  

MIRINHA DO PORTÃO  

OS TERREIROS DE SANTO  

TEMPLOS VENERÁVEIS  

FEDERAÇÕES E UNIÕES  

LEGENDAS PARA OS ORIXÁS DE CARYBÉ 
1. BABÁ ABAOLÁ ▪ 2. EXU ▪ 3. OGUM ▪ 4. OXÓSSI ▪ 5. OMOLU ▪ 
6. NANÃ ▪ 7. IAMI OXORONGÁ ▪ 8. IBUALAMA ▪ 9. LOGUM EDÉ ▪ 
10. OSSAIM ▪ 11. IROCO ▪ 12. XANGÔ ▪ 13. BAIÂNI ▪ 14. 
OXUMARÊ ▪ 15. OXUM ▪ 16. IANSÃ ▪ 17. EUÁ ▪ 18. IEMANJÁ ▪ 19. 
OXALUFÃ ▪ 20. ONILÉ ▪ 21. OXAGUIÃ  ▪ 22. OTIM ▪ 23. OBÁ ▪ 24. 
IBEJIS ▪ 25. IFÁ ▪ 26. ORIXÁ OCÔ ▪ 27. AXABÓ 

PERSONAGENS DE ONTEM, DE HOJE, DE SEMPRE 

GREGÓRIO E ANTÔNIO, NOSSOS PAIS  

A NUMEROSA PRESENÇA DO SR. HECTOR JÚLIO PÁRIDE DE 
BERNABÓ, ARTISTA DO LÁPIS, DO PINCEL, DA GOIVA, 
NOMEADO CARYBÉ, RENASCIDO NA BAHIA SOB O NOME 
VERDADEIRO E DEFINITIVO DE OBÁ ONÃ XOCUN 

I. OBÁ ONÃ XOCUN E A MEMÓRIA DA BAHIA ▪ II. MESTRE 
CARYBÉ ▪ III. O NOVO VILHENA ▪ IV. É INDISPENSÁVEL VISITAR 
OS ORIXÁS DE CARYBÉ NA MATRIZ DO BANCO DA BAHIA 

UM EPIGRAMA DE PINHEIRO VIEGAS 

O MAJOR 

OS MESTRES NÃO ENVELHECEM 

JOÃO GILBERTO EM NOVA YORK 

POETA E CANTOR DAS GRAÇAS DA BAHIA 
I. OBÁ ONIKOYI ▪ II. BILHETE DE DORIVAL CAYMMI A SEU 
IRMÃO, QUANDO ESTE SE ENCONTRAVA EM LONDRES ▪ III. O 
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MOÇO CAYMMI ▪ IV. OS DOUTORES DA BAHIA 

AGNALDO 

SOSÍGENES COSTA 

O ÚLTIMO SANTEIRO 
I. ENCONTRO DE MIRABEAU SAMPAIO COM A CONDESSA 
PAPALINA ▪ II. DADOS BIOGRÁFICOS ▪ III. PASTOR DE SANTAS 

O CASAL 20 

NORMA 

MIGUEL SANTANA OBÁ ARÉ 

RECEITA DE JENNER AUGUSTO PARA FAZER UM QUADRO 

ADONIAS FILHO 

AQUI INSCREVO SEU NOME DE BAIANO 

ALVES RIBEIRO, ÍMPAR 

MEU VIZINHO JAMISON PEDRA 

GIOCONDO, DITO NENÉM 

JOÃO CORDEIRO 

TAPECEIRO, PINTOR, POETA 

NAIR DE CARVALHO 

OS MATOS 

ALTAMIR GALIMBERTI E OS MISTÉRIOS DO MAR 

NA MODÉSTIA E NA DISCRIÇÃO 

CAMAFEU DE OXÓSSI EM DOIS TEMPOS 
I. NO VELHO MERCADO MODELO ▪ II. NO NOVO MERCADO 
MODELO 

O REI DE ITAPUÃ 
I. CALÁ E A MADEIRA ▪ II. BILHETE DE TEREZA BATISTA A 
CALASANS NETO ▪ III. SOBRESCRITO NUM ENVELOPE LEVADO 
EM MÃOS ▪ IV. CALÁ CONSTRÓI MONUMENTOS 

GLAUBER ROCHA 

DADÁ, VIÚVA DE CORISCO 

TRÊS MOMENTOS DE CARLOS BASTOS 
I. D. CARLOS BASTOS, PRÍNCIPE DA BAHIA ▪ II. O MONSTRUOSO 
SECTARISMO  ▪ III. A PROCISSÃO DE BOM JESUS DOS 
NAVEGANTES, OBRA MAIOR 

O BAIANO DE PARIS 

ANÍSIO TEIXEIRA E SEUS COMPANHEIROS DA GERAÇÃO DE 
OURO 

WALTINHO 

O CONTISTA NO MIRANTE 

O CONTISTA NO SAVEIRO 

WILSON LINS, CHEFE DE JAGUNÇOS 

SAMUEL QUERIDO DE DEUS 

DAVID SALLES ELEVA UM MONUMENTO A XAVIER MARQUES 

A PODEROSA FAMÍLIA CRAVO 
I. O FERREIRO DE EXU VULGO MÁRIO CRAVO ▪ II. CRAVO NETO 
PARA OS ÍNTIMOS MARIOZINHO ▪ III. JORGE CRAVO, O 
TAPECEIRO ▪ IV. AS RAÍZES, A MUSA E ALGUNS RAMOS DA 
ÁRVORE 

DOIS NETOS DO BOCA DO INFERNO 

O BENEMÉRITO RESCALA 

O TROVADOR RODOLFO COELHO CAVALCANTI, REI DO CORDEL 

CAETANO DE MATOS CASTRO ALVES VELOSO 

GIL NO AFOXÉ 

O POETA FLORISVALDO MATTOS 

DETY, A DAS MÃOS DE FADA 

TRÊS MEMBROS DA ACADEMIA DOS REBELDES 
I. CLÓVIS AMORIM ▪ II. EDISON CARNEIRO ▪ III. WALTER DA 
SILVEIRA 

MIRANDÃO 

O COMENDADOR TAVARES 

MARIA DE SÃO PEDRO 

HÉLIO SIMÕES, PAI DE ISA 

WILLYS ENVOLTO NAS CORES DA BAHIA 

TIO E SOBRINHO 

AS IGREJAS DE CARDOSO E SILVA OU O NEGÓCIO DE SUA VIDA 

TRÊS MULHERES 
I. MOEMA ▪ II. MARIA QUITÉRIA ▪ III. JÚLIA FEITAL 

REQUERIMENTO DIRIGIDO À EGRÉGIA CÂMARA DE 

VEREADORES DA CIDADE DO SALVADOR A PROPÓSITO DE 
ANTÔNIO CELESTINO 

HÉLIO BASTO NO SILÊNCIO AZUL 

DOIS MONGES 

THALES SABE TUDO DA BAHIA 

SANTE SCALDAFERRI 

AYDANO 

O POETA E A CÂMARA 

DE COMO ESCREVI DOIS BILHETES A ANTONIO CARLOS 
MAGALHÃES 

ROBATTO 

FERNANDO DA ROCHA PEREZ 

MESTRE PASTINHA 

O CLÃ DOS COUTINHOS 

O PAPAGAIO DEVASSO 

JUAREZ PARAÍSO, CRIADOR E PROMOTOR DE CULTURA 

O AUTOR ENSINA O CAMINHO DA CASA DE LICÍDIO LOPES À 
REDATORA DE UMA REVISTA DO SUL DO PAÍS 

NOITE DOS GATOS DE EMANOEL ARAÚJO 

ROBERTO SANTOS E SUA MULHER MARIA AMÉLIA 

LEW, O MÚLTIPLO 

GIOVANNI GUIMARÃES 

GILBERT CHAVES, MÁRIO MENDONÇA E ILUSTRE COMPANHIA 

FLORIANO TEIXEIRA, O ÍNDIO 

JOSÉ DE DOME 

O BOM XARÁ 

DIDI & JUANITA 

ALGUMAS MOÇAS E SUAS VERDADES 
I. EDISOLEDA ▪ II. ANA LÚCIA ▪ III. SÔNIA CASTRO ▪ IV. LYGIA 
MILTON 

MESTRE DE CAPOEIRA E DE MUITAS ARTES 

DO FERRO E DA MADEIRA 

UDO, O DOS AZULEJOS 

CARTA A RAIMUNDO DE OLIVEIRA AO SABER DE SUA MORTE 

ZITELMANN DE OLIVA 

O ESCULTOR MANUEL BONFIM, OGÃ 

MESTRE GODOFREDO FILHO 

GERMANO TABACOF E SUA MULHER ANNA MARIA 

ARLETE SOARES É O CÃO 

DEMÊ 

FERNANDO COELHO 

ZU CAMPOS GUERREIRO 

HENRIQUE OSWALD 

ALGUNS SERGIPANOS E OUTROS COLONIZADORES 

PROCEDÊNCIAS DIVERSAS 

LUIZ JASMIN 

JORGE COSTA PINTO, O MAR E A MONTANHA 

MARIA CREUZA, ANTONIO CARLOS E JOCAFI 

MANUEL JERÔNIMO 

O INTERNACIONAL RENOT 

O COMANDANTE COQUEIJO 

O GRAVADOR HANSEN BAHIA COM SUA CRUZ NO PELOURINHO 

ILZE 

CHIQUINHO, ILUSTRE ADVOGADO 

O SOTEROPOLITANO JUCA CHAVES 

VOTEM EM FERNANDO SANTANA, DEPUTADO MELHOR NÃO 
PODE HAVER 

DO LICOR DE JURUBEBA À UNIVERSIDADE, PASSANDO PELA 
TELEVISÃO E PELA PROPAGANDA, OU OS COSTA LIMA 

CUÍCA DE SANTO AMARO 

TERRA, MAR E CÉU 

INTERVALO PARA OS COMERCIAIS 
A BOA INFORMAÇÃO ▪ AJUDE IRMÃ DULCE QUE AMANHÃ 
SERÁ SANTA DULCE DA BAHIA ▪ ESCOLA DE PÔQUER QUATRO 
ASES E UM CURINGA ▪ SEVERIANO NO PORTO DA BARRA, 
CABELEIREIRO UNISSEX ▪ COMPRE POESIA, TÃO ESSENCIAL 
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QUANTO O PÃO ▪ ALFREDO SANTEIRO, NO CABEÇA ▪ OS 
ACARAJÉS DE ROMÉLIA, NO PELOURINHO ▪ ATENÇÃO, 
CINEASTAS! ▪ PRECISEM OU NÃO DE MÓVEIS, VISITEM A 
SUPREMA ▪ MILAGRES E EBÓS – VÁ AO BONFIM E NÃO 
ESQUEÇA EXU ▪ DUAS CASAS DE ANTIGUIDADES: ALGUNS 
GALEGOS E UM SÍRIO, GENTE BOA ▪ DOCES PARA FESTINHAS 
DE CASAMENTOS, BATIZADOS, ANIVERSÁRIOS ▪ BERIMBAUS, 
OS DE MESTRE WALDEMAR ▪ POSTSCRIPTUM SOBRE OS DOIS 
WALDEMAR PARA ESCLARECIMENTO DOS PAULISTAS ▪ 
IMPOSTO DE RENDA ▪ EXUS E FERRAMENTAS DE ORIXÁS, 
EXIJAM OS DE MANU – ABEBÊS E PAXORÔS, OS DE MÁRIO 
PROENÇA ▪ PARA ESCREVER SEU DISCURSO DE 
AGRADECIMENTO, COM ELEGÂNCIA E CORREÇÃO 
GRAMATICAL, RECORRA À GENTILEZA DO NEGRO BATISTA ▪ 
HORA DA CRIANÇA ▪ HOTEL DESTE TAMANHO NÃO É PARA A 
BAHIA ▪ PARA APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM CATÁLOGO DE 
EXPOSIÇÃO: CARLOS EDUARDO ▪ BATIDAS E LAMBRETAS ▪ 
FAÇA-SE SÓCIO DO IPIRANGA FUTEBOL CLUBE ▪ 
ACOMPANHANTE PARA SOLTEIRAS E CASADAS ▪ 
INFORMAÇÕES SOBRE A ZONA CACAUEIRA, GRATUITAS ▪ 
ROQUE, O MOLDUREIRO ▪ ADVOGADO? PROCURE O DR. 
TIBÚRCIO BARREIROS ▪ GENTILEZA PARA DAR E VENDER ▪ 
MARCEL RUSSI E OS JARDINS ▪ PASSEIOS NA BAÍA DE TODOS-
OS-SANTOS ▪ CHARUTOS BAIANOS? VÁ DIRETO AO REI DO 
FUMO ▪ OUÇA OS PROGRAMAS RADIOFÔNICOS DOS DOIS 
TEIXEIRAS, O ERUDITO E O POPULAR ▪ PARA TRABALHOS DE 
PARTO? O GINECOLOGISTA CHAMA-SE DR. DAVID ARAÚJO ▪ 
IBIT ▪ ANESTESISTA ▪ BARBA & POESIA ▪ OBJETOS DOS CULTOS 
AFRO-BRASILEIROS, AUTÊNTICOS, EM O CARRAPICHO ▪ QUER 
DECORAR A CASA QUE ALUGOU PARA O VERANEIO NA BAHIA? 
▪ OPORTUNIDADE DE OURO PARA OS AUTORES BAIANOS – 
ENVIE SUA FICHA IMEDIATAMENTE ▪ CITAÇÃO EM CRÔNICA 
SOCIAL DÁ STATUS E CONSAGRA A EXCURSÃO 

SERVIÇO CONSULAR ▪ PARQUE DA CIDADE E JARDIM 
ZOOLÓGICO ▪ LEMBRETE SOBRE ANIMAIS ▪ POR FIM UNS 
CERTOS ROMANCES 

PESCA DE XARÉU 

SAMBA DE RODA 

CAPOEIRA ANGOLA E CAPOEIRISTAS 

CAPITÃES DA AREIA 

ÍDOLOS DO DESPORTO 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

TRÊS MONUMENTOS RELIGIOSOS 

DUAS CASAS 

MERCADOS E FEIRAS 

LICEU DE ARTES E OFÍCIOS 

CENTRO FOLCLÓRICO 

SUBTERRÂNEOS 

COZINHA BAIANA 

VITU, AS BAIANAS E OS TABULEIROS 

A TARDE 

AS LUZES DE MATARIPE 

FONTES 

MULATA BRANCA E BRANCO BAIANO 
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Apêndice B 

Edições consultadas de Bahia de Todos os Santos 

Este Apêndice apresenta o conjunto das edições de Bahia de Todos os Santos do 

Acervo Fundação Casa de Jorge Amado e do Acervo da rede de bibliotecas da 

Universidade Federal da Bahia, respectivamente.308 Esse conjunto tem por objetivo 

contribuir para a catalogação e sistematização das edições de Bahia de Todos os Santos 

em ambos os Acervos. Ao todo, tivemos acesso a 36 edições, das quais 24 são brasileiras e 

12 são estrangeiras. As edições a que não tivemos acesso, em ambos os Acervos, estão 

destacadas com uma borda lateral à esquerda de suas respectivas referências, através de 

uma linha na cor preta; assim como estão destacadas com uma borda lateral à esquerda, 

através de uma linha na cor azul, duas edições do Acervo UFBA acessadas, mas que não 

constam do sistema Pergamum de pesquisa, base na qual fizemos a busca das edições.   

Relativamente ao Acervo FCJA, cabe ressaltar que a equipe da FCJA gentilmente 

nos cedeu uma relação atualizada das edições brasileiras de Bahia de Todos os Santos que 

constam de seu Acervo. Portanto, não nos baseamos no Catálogo do acervo de 

documentos publicado pela FCJA em 2009 – o qual, a propósito, encontra-se em processo 

de atualização devido à implementação de um novo sistema de banco de dados na mesma 

Fundação. Por sua vez, a relação de edições estrangeiras do Acervo FCJA foi elaborada 

com base no referido Catálogo, bem como nas edições a que tivemos acesso. 

Em ambos os Acervos, tomamos a liberdade, contudo, de atualizar e/ou incluir 

alguns dados catalográficos de algumas das edições através de um sublinhado de cor azul. 

Nomeadamente, atualizamos: número de páginas; ano da edição; e grafia do número da 

edição, através do acréscimo da simbologia de numeração ordinal. Padronizamos, ainda, os 

termos “ilustrações”, “desenhos”, “fotografias”, “capa” e “retrato do autor”, conforme consta 

das referidas edições. Ressaltamos, como vimos,309 que eventuais disparidades 

relativamente ao ano e ao número de algumas edições podem ter ocorrido por questões de 

ordem editorial. 

 

 

                                                           
308

 As edições consultadas para a análise e sistematização das atualizações textuais do livro, bem como para a 
elaboração da cronologia apresentada nas páginas 157-158, constam das Referências. 
309

 Cfe. nota 197, na página 123. 
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DO ACERVO FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO (Edições brasileiras)310 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. (Capa rígida, não ilustrada.) São Paulo: Martins, 1945. 310 p., il. (Obras 
de Jorge Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Capa de Clóvis Graciano. 4ª ed. São Paulo: Martins, 1956. 312 p. (Obras 
de Jorge Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Fotografias de Flávio Damm. Capa de Clóvis Graciano. Retrato do autor 
por Carlos Scliar. 9ª ed. São Paulo: Martins, 1961. 340 p. il. (Obras de Jorge Amado, 10) 
Nota da FCJA: edição comemorativa pelo trigésimo aniversário da publicação do primeiro 
livro do autor e do vigésimo aniversário do primeiro lançamento de suas obras pela Livraria 
Martins Editora. 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Fotos por Flávio Damm. Capa de Clóvis Graciano. Retrato do autor por 
Carlos Scliar. 11ª ed. São Paulo: Martins, 1965. 228 p., il. (Obras Ilustradas de Jorge 
Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Capa por Carybé. Retrato do autor por Carlos Scliar. 21ª ed. rev. e atual. 
São Paulo: Martins, 1971. 264 p., il. (Obras Ilustradas de Jorge Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Capa por Carybé. Retratos do autor por Carlos Bastos e Zélia Amado. 
Supervisão gráfica de Rodolpho Ceraso. 24ª ed. rev. e atual. São Paulo: Martins, 1973 
[1972]. 264 p., il. (Obras Ilustradas de Jorge Amado, 10)  

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 27ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1977. 376 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 28ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1980. 364 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Ilustrado por Carlos Bastos. 30ª ed. Rio 
de Janeiro: Record, 1981. 364 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 33ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1982. 376 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 34ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1986. 416 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 39ª [36ª] ed. Rio de Janeiro: Record, 1984. 364 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 42ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2002. 418 p., il. 

Bahia de Todos-os-Santos: guia de ruas e mistérios de Salvador. Posfácio por Paloma Jorge 
Amado. Cronologia por Ilana Seltzer Goldstein e Carla Delgado de Souza. Índice remissivo 
por Luciano Marchiori. Atualização dos termos do candomblé por Reginaldo Prandi. 
Fotografias e capa de Flávio Damm. Retrato do autor do Acervo Fundação Casa de Jorge 
Amado. Contracapa de Luiza Chiodi/Companhia Fabril Mascarenhas. 1ª [43ª] ed. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2012. 400 p., il. 

                                                           
310

 Tivemos acesso a dois exemplares da 24ª edição. O exemplar da 4ª edição não apresenta todas as páginas. 
Do mesmo modo, as páginas 15 e 16 da edição de 1945 do Acervo FCJA estão danificadas, cfe. nota 281, na 
página 192. 



 

246 

DO ACERVO FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO (Edições estrangeiras)  

Bahia: le strade e le piazze, la gente e le feste, gli incanti e i misteri. Tradução e prefácio de 
Elena Grechi. Fotografias de Patrizia Giancotti. Desenhos de Carybé. Capa de Patrizia 
Giancotti. Milano: Garzanti Editore, 1992. 312 p., il. Inclui índice. 

Bahia de Todos-os-Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Capa de 
Estúdios P. E. A. 1ª ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 1970, 384 p. (Obras de Jorge 
Amado, 8) 

Bahia de Todos-os-Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Capa de 
Estúdios P. E. A. 2ª ed. Lisboa: Publicações Europa-América, 1974. 392 p. (Obras de Jorge 
Amado, 8) 

Bahia de Todos-os-Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Desenhos 
de Carlos Bastos. Capa de Estúdios P. E. A. Foto de Zélia Gattai. 3ª ed. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1978. 364 p., il. (Obras de Jorge Amado, 8) 

Bahia de Todos-os-Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Desenhos 
de Carlos Bastos. Capa de Estúdios P. E. A. Foto de Zélia Gattai. 4ª ed. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1987. 364 p., il. (Obras de Jorge Amado, 8) 

Bahia de Todos-os-Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Desenhos 
de Carlos Bastos. Capa de Estúdios P. E. A. Foto de Zélia Gattai. 5ª ed. Lisboa: Publicações 
Europa-América, 1995. 364 p., il. (Obras de Jorge Amado, 8) 

Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios. Tradução por Estela dos Santos. 
Vocabulário preparado por Víctor Magno Boyé. Desenhos de Carlos Bastos. Capa de Silvio 
Baldessari. Foto de capa por Víctor Magno Boyé. 2ª ed. Buenos Aires: Editora Losada, 
1980. 376 p., il. Inclui índice. 

Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios. Tradução por Estela dos Santos. 
Vocabulário preparado por Víctor Magno Boyé. Desenhos de Carlos Bastos. Capa de Silvio 
Baldessari. [Foto de capa por Víctor Magno Boyé.] 3ª ed. Buenos Aires: Editora Losada, 
1981. 376 p., il. Inclui índice. 

Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios. Tradução por Estela dos Santos. 
Vocabulário preparado por Víctor Magno Boyé. Desenhos de Carlos Bastos. Capa de Silvio 
Baldessari. Foto de capa por Víctor Magno Boyé. 4ª ed. Buenos Aires: Editora Losada, 
1982. 376 p., il. Inclui índice. 

Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios. Tradução por Estela dos Santos. 
Desenhos de Carlos Bastos. Capa de Silvio Baldessari. 5ª ed. Buenos Aires: Editora 
Losada, 1988. 375 p., il. Inclui glossário. 

Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios. Tradução por Estela dos Santos. 
Vocabulário preparado por Víctor Magno Boyé. Desenhos de Carlos Bastos. Capa de 
Mantín Sétula. Foto de capa por Adenor Gondin. 7ª ed. Buenos Aires: Editora Losada, 1994. 
376 p., il. Inclui índice. 

Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios. Tradução por Estela dos Santos. 
Desenhos de Carlos Bastos. Capa de Martín Sétula. Foto da capa por Adenor Gondim. 8ª 
ed. Buenos Aires: Editora Losada, 1996. 375 p., il. Inclui glossário. 

Bahía de Todos los Santos: guía de calles y misterios. Tradução por Estela dos Santos. 
Vocabulário preparado por Víctor Magno Boyé. Desenhos de Carlos Bastos. Capa de 
Mantín Sétula. Foto de capa por Adenor Gondin. 10ª ed. Buenos Aires: Editora Losada, 
2002. 376 p., il. 

L’invitation a Bahia: chronique sensuelle et véridique de ses rues, son peuple et ses 
mystères. Tradução de Isabel Meyrelles. Desenhos de Carlos Bastos. Capa de Atelier 
Sacha Kleinberg. Foto da capa por Image Bank. Paris: Messidor Roman, 1989. 347 p., il. 
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DO ACERVO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (Edições brasileiras)311 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Capa de Clóvis Graciano. (Capa original, ilustrada; contracapa solta.) 
São Paulo: Martins, 1945. 308 p., il. (Obras de Jorge Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. São Paulo: 
Martins, 1945. 372 p., il. (Obras de Jorge Amado,10) Inclui bibliografia e índice. 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Capa de Clóvis Graciano (substituída). 2ª ed. São Paulo: Martins, 1951. 
310 p., il. (Obras de Jorge Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Fotografias de Flávio Damm. Capa de Clóvis Graciano. Retrato do autor 
por Carlos Scliar. 9ª ed. São Paulo: Martins, 1961. 338 p. il. (Obras ilustradas de Jorge 
Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Fotografias de Flávio Damm. Capa de Clóvis Graciano (substituída). 
Retrato do autor por Carlos Scliar. 11ª ed. São Paulo: Martins, 1965. 228 p., il. (Obras de 
Jorge Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Fotografias de Flávio Damm. Capa de Clóvis Graciano. Retrato do autor 
por Carlos Scliar. 14ª ed. São Paulo: Martins, 1967. 336 p. il. (Obras ilustradas de Jorge 
Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Ilustrações 
de Manuel Martins. Fotografias de Flávio Damm. Capa de Clóvis Graciano. Retrato do autor 
por Carlos Scliar. 15ª ed. São Paulo: Martins, 1969. 336 p., il. (Obras ilustradas de Jorge 
Amado, 10) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. Arte da 
capa de Armando Moura. Revisão e supervisão gráfica de Rodolpho Ceraso. São Paulo: 
Martins, [197?]. 160 p. (Volume 17) 

Bahia de Todos os Santos: guia das ruas e dos mistérios da cidade do Salvador. 19ª ed. 
São Paulo: Martins, [1970?]. 160 p. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. 27ª ed. Desenhos, capa e retrato do 
autor por Carlos Bastos. (Sem contracapa.) Rio de Janeiro: Record, 1977. 376 p.. il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 34ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1986. 416 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 35ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1983. 364 p., il. 

Bahia de Todos os Santos: guia de ruas e mistérios. Desenhos, capa e retrato do autor por 
Carlos Bastos. 40ª ed. Rio de Janeiro: Record, 1996. 418 p. il. 

                                                           
311

 Na Biblioteca Central, encontramos dois exemplares da 27ª edição, um no acervo geral (danificado, sem capa 
original, sem primeira orelha e sem as duas primeiras páginas), e outro no Acervo da Coleção Roberto Santos 
(completo). No Centro de Estudos Baianos desta Biblioteca, fomos informados da existência de um segundo 
exemplar da 34ª edição. 


