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SANTOS, Leandro Max Peixoto. Atolado em sargaços: fluxos da “Cultura” na 

Salvador do capital e dos sonhos. 310 f. il. 2016. Dissertação (Mestrado) – 

Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, 2016. 

RESUMO 
 

O que aqui mostramos resulta de um esforço em lançar luz sobre alguns dos 
processos urbanos e, principalmente, urbanísticos em curso na Salvador do século 
XXI. Tomando como mote as recentes intervenções em função do Complexo 
Cultural da Barroquinha, Centro Histórico de Salvador/Bahia, dedicamo-nos, de 
forma particular, a problematizar a presença, flutuação e constância do recurso da 
“cultura” nas estratégias discursivas que legitimam as intervenções no espaço, e 
algumas de suas reverberações e rebatimentos na materialidade da cidade, em sua 
dinâmica urbana. Iluminados em grande medida pelo Passagens, de Walter 
Benjamin, reunimos e amalgamamos uma constelação de fragmentos extraídos de 
“fontes” diversas, num esforço aqui traduzido em metodologia do fragmento; ou das 
afetações. Poesia na ciência e ciência na poesia. Irrupções poéticas (imagéticas) 
como possibilidade criativa em meio à racionalidade científica. Poesia como sonho. 
É desse intercruzamento que Gregório de Matos, Castro Alves, Glauber Rocha, 
Waly Salomão e Lina Bo Bardi emergem como privilegiados interlocutores; tempos e 
lugares (por vezes) embaralhados. Junto a eles, seguimos acompanhados de perto 
por Milton Santos, em seu O Centro da Cidade do Salvador. Lentes turvas; ciência 
das afetações. Um texto dos excessos. Mesmo assim, e apesar de tudo, esperamos, 
à luz das críticas aos processos de espetacularização das cidades, contribuir para a 
ampliação dos atuais debates relativos às transformações em curso não só na 
cidade do Salvador, mas também nas cidades contemporâneas. 

 

Palavras-chave: Cultura. Patrimônio. Centro Histórico de Salvador – Bahia. 

Planejamento estratégico. Espetacularização das cidades. Complexo Cultural da 

Barroquinha. Feira do couro.  
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SANTOS, Max Leandro Peixoto. Bogged down in Sargasso: "Culture" flows in 

the dream and capital’s Salvador. 310 pp. ill. 2016. Master Dissertation – 

Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal da Bahia, 2016, in 2016. 

ABSTRACT 
 

What is shown here is the result of an effort to shed light on some of the urban 
processes and mainly urbanistic underway in the twenty-first century Salvador. 
Taking as its motto the recent interventions due to the Barroquinha Cultural Complex 
of the Historic Center of Salvador/Bahia, we are dedicated, in a particular way, to 
question the presence, floating and constancy of "culture" as a resource in the 
discursive strategies that legitimize the interventions in the space, and some of its 
reverberations and repercussions on the materiality of the city on its urban dynamics. 
Enlightened largely by the Walter Benjamin’s Arcades Project, we gathered and 
coalesced a constellation of fragments extracted of several "sources" several in an 
effort here translated into methodology of fragments; or of affectations. Poetry in 
science and science in poetry. Poetic outbursts (imagery) as creative possibility 
among scientific rationality. Poetry as a dream. Coming from this interbreeding 
Gregorio de Matos, Castro Alves, Glauber Rocha, Waly Salomão and Lina Bo Bardi 
emerge as privileged interlocutors; times and places (at times) jumbled. Next to them, 
we are closely followed by Milton Santos, on his The Salvador City Centre. Turbid 
Lenses; science of affectations. A text of the excesses. Even though, and despite 
everything, we hope, on the light of criticism of the spectacularization processes of 
cities, contributing to the expansion of the current discussions on the changes taking 
place not only in the city of Salvador, but also in contemporary cities. 

 

Keywords: Culture. Patrimony. Historic Center of Salvador – Bahia. Strategic 

planning. Spectacularization cities. Barroquinha Cultural Complex. Leather Fair. 
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À Salvador dos sonhos. 

 

  Viva a Vida! 

É nóiz na fita. 
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Javé é o meu pastor. 
Nada me falta. 

Em verdes pastagens me faz repousar; 
Para fontes tranquilas me conduz, 

E restaura minhas forças. 
Ele me guia por bons caminhos, 

Por causa do seu nome. 
Embora eu caminhe por um vale tenebroso, 

Nenhum mal temerei, pois junto a mim estás; 
Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. 

 
Dainte de mim preparas a mesa, 

À frente dos meus opressores 
Unges minha cabeça com óleo, 

E minha taça transborda. 
Sim, felicidade e amor me acompanharam 

Todos os dias da minha vida. 
Minha morada é a casa de Javé, 

Por dias sem fim. 
 

Salmo 23. 
Bíblia Sagrada (1990, p. 693) 

Início dos tempos. 
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NA SALVADOR DO CAPITAL E DOS SONHOS 
 

 
Era um sonho dantesco... o tombadilho  
Que das luzernas avermelha o brilho.  

Em sangue a se banhar.  
Tinir de ferros... estalar de açoite...  

Legiões de homens negros como a noite,  
Horrendos a dançar...  

 
Poucos. Não mais que 300 decadentes entalhados urubus. Ali, toda a nata se olha, 

se mostra, se vende, se mercancia. Coronéis, “intelectuais” e “artistas.” Da 

Academia, vejo dois finos exemplares da burguesia: o pastor pós-moderno e a 

radical das mais radicais espetaculares ativistas da cidade.  

 
 

E ri-se a orquestra irônica, estridente... 
E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais...  
Qual um sonho dantesco as sombras voam!... 

Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  
E ri-se Satanás!... 

 
 
Do talho recente, o clarão irrompe na noite vazia. Sobre o deserto branco português, 

dois remanescentes vaga-lumes negros agonizam frente à ofuscante luz laranja que 

a tudo invade. 

 
 

Quem são estes desgraçados  
Que não encontram em vós  

Mais que o rir calmo da turba  
Que excita a fúria do algoz?  

Quem são? Se a estrela se cala,  
Se a vaga à pressa resvala  
Como um cúmplice fugaz,  
Perante a noite confusa...  
Dize-o tu, severa Musa,  
Musa libérrima, audaz!...  

 
 

Guiados por um bobo da corte, o cortejo fúnebre segue. Violino chora. Adentram 

silenciosamente na tumba de uma cultura que se abre. Capitalizada, já não vale 

nada. Ex-votos arquivados em coloridas prateleiras, restos mortais. Cultura 

embalsamada, mumificada, patrimonializada. Reunião de objetos, de dejetos. 
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Destroços daquilo que um dia foi cultura. Fetiches na nova galeria. E o couro: novas 

ruínas esparramadas, fragmentos dispersos a serem futuramente coletados, 

categorizados, catalogados, marcados, ritualizados.  

 
 
A cultura segue em cortejo fúnebre. Invoca-se Gregório, declama-se Castro Alves, 

projeta-se Glauber. A menina italiana é chamada para enfeitar o espaço, colorir o 

lugar, animar a festa. Entre vozes e gemidos, reencontro Waly, meu conterrâneo. Do 

sertão, vejo-o, agora, estuprado em praça pública no litoral iluminado.  

 
 

Nascer não é antes, não é ficar a ver navios,  
Nascer é depois, é nadar após se afundar e se afogar.  

Braçadas e mais braçadas até perder o fôlego  
E não parar de nadar,  

Nem que se morra na praia antes de alcançar o mar.  
Nadar, nadar, nadar e inventar a viagem, o mapa, o astrolábio de sete faces, 

O zumbido dos ventos em redemunho, o leme, as velas, as cordas,  
Os ferros, o júbilo e o luto.  

 
 

Sociedade. Carniceiros da cidade. Sanguessuga, belzebu. Homens de todas as 

épocas, charlatões de todas as sinceridades. Talho recente. Agoniza a cidade.  

 
 

Senhor Deus dos desgraçados!  
Dizei-me vós, Senhor Deus,  

Se eu deliro... ou se é verdade  
Tanto horror perante os céus?!...  

Ó mar, por que não apagas  
Co'a esponja de tuas vagas  
Do teu manto este borrão?  

Astros! noites! tempestades!  
Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão!... 
 
 
Da Praça vejo o alvorecer de uma jovem velha dama senhora. Os velhos novos 

tempos de uma puta vadia. Cidade de dois ff: um furtar, outro foder; a cidade da 

Bahia. 

 
 

Leandro Santos 
Séculos XVII-XXI. 
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1  ERA UM SONHO DANTESCO... 

 

O acúmulo de fragmentos que a seguir mostramos tem como objetivo maior 

lançar luz sobre alguns dos processos urbanos em curso na Salvador do século XXI. 

Tomando como mote as recentes intervenções em função do Complexo Cultural da 

Barroquinha, Centro Histórico de Salvador (CHS), na Bahia, dedicamo-nos, de forma 

particular, a problematizar a presença, flutuação e constância do enunciado “cultura” 

nas estratégias discursivas que legitimam as intervenções no espaço (planos, 

projetos, notícias vinculadas em sites de jornais...)1. Mais que isso, e principalmente: 

identificar e expor alguns dos rebatimentos dos usos da “cultura” nas operações 

urbanísticas em curso, ou seja, antes de tudo na materialidade da cidade em sua 

dinâmica urbana. 

Em uma das esquinas de nossa caminhada, esbarramo-nos com Walter 

Benjamin, daí a presença e usos de fragmento, imagem, iluminação, mostrar, 

constelação, enigma… Repertório/referenciais que flutuam em sua produção, seja 

em próprio punho, seja por meio de seus comentadores2. Poemas, livros, produções 

acadêmicas, filmes, planos e projetos urbanísticos, notícias de jornais, registros 

fotográficos, além do que restou de nossas andanças/experiências/memórias na/da 

cidade. Entre situações agora vivenciadas e campo da memória. O processo de 

catação desses fragmentos em função da pesquisa iniciou-se, ainda, em 2014, 

momento que a Barroquinha emerge como recorte temático e espacial inicial de 

problematização3. Começava uma jornada infindável, interminável. Não só se curvar 

para pensar a cidade em seus processos por meio de fragmentos, mas operar um 

                                                            
1 O entendimento “processual” é uma alusão à filosofia de Gilles Deleuse e Félix Guattari. Como dito 
nos agradecimentos, Pasqualino Magnavita em sua “disciplina” foi o responsável pelo meu 
enveredamento nessa forma de pensamento. Como marco dessa aproximação, destacamos a obra 
Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2. Vol. 1 (DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix, 1995). 
2 Como já apontado nos agradecimentos, devo a Washington Drummond minha primeira aproximação 
ao universo de Benjamin, que se deu no contexto da “disciplina” Urbanismo Contemporâneo (2014). 
Aqui também destaco a “disciplina” Apreensão da Cidade Contemporânea (2014), e de forma 
especial, as contribuições de Paola Jacques, que me introduziu na obra Passagens. De forma mais 
ampla, os encontros formais e informais com professores e colegas o longo do mestrado foram 
fundamentais para essa aproximação e despertar de meu intenteresse pelo autor e suas obras, 
processo que me levou à progressiva ampliação dos estudos mediante “cata” de materiais de 
naturesas diversas, seja produção do próprio autor, seja via seus comentadores (livros, artigos, 
vídeos...).  
3 Na feitura deste trabalho o emprego e uso da palavra “catação” é uma referência (imagem) ao ofício 
“catação de folhas”, prática econômica em vigor na Região Metropolitana de Salvador e que 
compreende a ostensiva “catação de folhas” de valor terapêutivo-religioso (empregadas em banhos, 
rezas...). Atividade em larga medida praticada por mulheres e crianças, os recursos “catados” são em 
larga medida enviados à Feira de São Joaquim, em Salvador, onde são comercializados.  
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pensamento fragmentado: eis a chave de leitura a nós iluminada por Benjamin. O 

que poderíamos demoninar de metodologia do fragmento; ou, indo mais além, 

metodologia das afetações. 

É como desdobramento desse entendimento que o que nas páginas seguintes 

mostramos deve ser tomado como o fragmento de um processo mais amplo em 

curso na cidade, e que deve ser retomado e dado continuidade para uma melhor 

compreensão do que raia no horizonte da Salvador do século XXI, para seguir os 

passos de Benjamin no que passou a ser difundida como Passagens (2006), obra 

organizada e publicada após sua morte - e daí a ânfase no caráter processual da 

empreitada (em aberto), sobre a Paris do século XIX.  

 Pelas esquinas que percorremos também “topamos” com figuras do quilate de 

Henri Lefebvre, Michel Foucault, Michel De Certeau, Guy Debord. Muitos franceses, 

não?! Como “mentores espirituais”, ou melhor, intelectuais, daí extraímos as bases, 

juntamente com Benjamin, para pensarmos criticamente a Salvador do capital. Para 

tanto, recorremos à Bahia de Milton Santos da década de 1950, em seu delicado O 

Centro da Cidade do Salvador. Com ele, mais do que pensar, sentimos a cidade, 

tempos geminados, fecundados, embaraçados e embaralhados. 

Embaraçados a Santos, seguimos essa jornada também muito próximos a Waly 

Salomão. Com ele, seguimos cheios de alegrias pela cidade. Trocamos palavras, 

muitas delas excessivamente coloridas. Demos muitas risadas, gargalhadas. 

Trocamos salivas, cuspimos palavras de fogo. Entre a cidade do capital e do sonho, 

entro no campo vibratório de Gregório de Matos, amigo de longas datas, agora 

reencontrado. Também nessa “corrente”, Castro Alves, Glauber Rocha e Lina Bo 

Bardi.  

Castro Alves, o poema e o horror à escravidão. Com Glauber, ando pela 

Barroquinha. Deus e o Diabo em pé de guerra entre o litoral iluminado e o sertão 

opaco. Com ela, imagens de uma “civilização”. Deixo-me seduzir pela “menina 

burguesa italiana”. Com graça, firmeza, ternura e a delicadeza, vence litorais e 

sertões. Quanto tem a ensinar às “feministas” do século XXI… Santa Lina! Que 

esteja para além do capital e das disputas por editais.Todos eles. Seres iluminados 

e iluminadores, aqui nos colocamos no esforço em reposicioná-los em seu lugar de 
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crítica aos perversos avanços do capital na cidade, em seus contínuos fluxos; mar 

de “cultura”, mar de sargaços. 

Muitos franceses, certamente, mas também muitos baianos e abaianados. 

Pessoas que se entregaram a essa cidade e, por isso, correram toda sorte de 

perseguições e riscos. Nos evangelhos, ou melhor, escritos da Salvador dos sonhos, 

cabe não só o “nós”, mas também o “eu”. Agora, entre meu ser e o ser alheio [a 

cidade] a linha de fronteira se rompeu (SALOMÂO, 2014, p. 219). E assim 

transitamos promiscuamente entre rua(s), academia(s), ciência(s), poesia(s), 

Urbanismo(s), Antropologia(s)… Lambuzamos-nos nessa “mariscada”. 

E, assim, “Na Esquina” (Capítulo 2), partimos em nossa aventura épica pela 

“civilização baiana”. 

Pois bem… É avocando Gregório que adentramos em “Senhora Dona Bahia” 

(Capítulo 3). Texto entrecruzado, enchertado, paralelo… à Bahia de Milton Santos. 

Neste Capítulo problematizamos, de forma rala e panorâmica, a flutuação da 

“cultura” pelo século XX, em sua relação com o “patrimônio”. Aí pendulamos entre o 

Estado e a cidade. Um pouco da relação entre “cultura”, “identidade” e “turismo”, 

com alguns de seus desdobramentos para o caso de Salvador. Aí, como que uma 

profecia de Michel Parent, nos idos dos anos 1960, então consultor da Unesco, 

Salvador é anunciada com potencial para se converter em “principal atração urbana 

da América do Sul”. Renovadas tentantivas, renovados fluxos… Do “Pelourinho” de 

Antônio Carlos Magalhães da década de 1990 ao Plano do Centro Antigo de 

Salvador (CAS) de Jaques Wagner, este, em processo. 

E… Estamos em pleno mar… Embalados pelo “O Navio Negreiro” de Castro 

Alves, navegamos pelo “Colombo! fecha a porta de teus mares!” (Capítulo 4). De 

fundamento diacrônico, como no Capítulo anterior, aqui é posto em relevo alguns 

dos processos urbanísticos em países ditos “centrais” e seus irradiamentos para as 

“bandas” de cá, no caso, de Salvador. Implicações que se renovam, com novas 

roupagens: “progresso”, “urrbanismo”, “cultura”, gentrificação (ou ruínas, para 

continuar com o repertório/imagens de Benjamin). Planejamento estratégico, um 

itinerário: da emergência ao “modelo” Barcelona. Um pouco do EUA, Paris, 

Barcelona, Rio… Salvador. 
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Imersos nas cenas (imagens) de Glauber, adentramos, na sequência (fílmica?), 

em “Deus e o Diabo na Terrra do Sol (ou Pela Barroquinha)” (Capítulo 5). Aqui, 

primeiros passos pela Barroquinha rumo ao “calvário”. Planejamento Estratégico 

Salvador (2013-2106), Plano do CAS, PAC Cidades Históricas… Algumas 

implicações, reverberações. Atentos à publicação Pelo Pelô (1995), seguimos com 

pés firmes, pois revestidos de fé, pela Barroquinha. Em “procissão”, atingimos o alto 

da esparpa. Entre Deus e o Diabo na terra do sol, nos apegamos, mais que nunca, a 

Gregório, Castro Alves, Glauber, Lina e Waly. Os invocamos e colocamo-nos a seus 

serviços. Relação de deslocamento; alteridade. Não, frequência energética ou, para 

empregar repertório do campo da espiritualidade, campo vibracional, ou seja, 

mesma sintonia ou vibe, como queiram4. Mais que nunca, eu, pela Barroquinha, pela 

Academia e pela cidade, deixei que eles fizessem uso de minha boca, mãos e corpo. 

Aqui, mostramos um amontoado de fragmentos de alguns dos mais recentes 

processos urbanísticos em curso na cidade em função da formação do Complexo 

Cultural da Barroquinha. Uma avalanche de fragmentos de naturezas diversas. 

Perdido entre discursos e materialidades. Um pouco do espaço concebido, espaço 

percebido, espaço vivido (LEFEBVRE, 2015). Fluxos de “cultura”, atolando-me em 

sargaços. 

 E, ainda com Glauber, seguimos pela Terra em Transe (Capítulo 6), momento 

de grandes tensões e conflitos, momento barravento. De passagem pelo Comércio, 

Ladeira da Conceição, Praça Castro Alves e Rua Chile, registramos alguns dos 

processos urbanísticos que avançam no/ou no entorno imediato do Complexo 

Cultural da Barroquinha e que, certamente, muito nos informam sobre o que 

encontra-se, de forma muitas vezes sorrateira e discreta, em curso não só na 

Barroquinha, mas na cidade. Novas levas de “cultura”; amontoado de “cultura”; uma 

escarpa, frontispício de “cultura”. A essa altura, já completamente atolados em 

sargaços. Mas corisco não se entrega. Frente ao avanço do capital, novas formas de 

articulações e reações sociais se insurgem, seja nas ruas, seja na Academia.  

  Por fim, recorremos a Lina para uma breve reflexão retrospectiva do processo 

de feitura da “pesquisa”. Mais que “conclusão” ou “considerações finais”, em 

“Pequenos cacos, fiapos, pequenas lascas e pequenos restos” (Capítulo 7) estão 
                                                            
4  Para uma primeira aproximação a esse repertório, sugerimos a consulta à obra O evangelho 
segundo o espiritismo (KARDEC, 2009). 
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expressas, antes de tudo, algumas das angústicas, conflitos e aprendizados 

envolvidos no processo de criação desta dissertação. Certamente, um 

desdobramento dos “projetos” Passagens e O Centro da Cidade do Salvador, dada 

a profunda influência recebida e expressa, ou melhor, traduzida na composição 

textual. 

 Só mais um registro. Ainda sob a inspiração de Benjamin, o texto de abertura 

“Na Salvador do capital e dos sonhos” deve ser entendido, ou melhor, sentido como 

uma parábola5. Sem mais.  

Que a boa nova seja bem recebida.  

Que assim seja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 Texto confeccionado entre os dias 11 e 12 de junho de 2015, oportunidade em que compartilhei com 
minha orientadora. Aqui agradeço a Paola Berenstein não só por ter identificado o valor deste texto, 
como por ter sugerido sua inserção na abertura da dissertação.  



        36 
   

2 NA ESQUINA6 

 

Sabe onde estou? 
Não. 

Na esquina. 
 

Sabe quem eu sou? 
Não. 

Exu!7. 
 

Séc. XXI 
 

Movemo-nos aqui no sentido de problematizar a Salvador contemporânea à 

luz das recentes intervenções e transformações urbanas e materiais da cidade, 

motivadas, ou mediadas, por planos e projetos urbanísticos. É nessa esquina que 

iniciamos nossa jornada, e para ela sempre retornamos; gravitamos. Mas antes de 

seguir, um informe: “Exu pertence à categoria dos tricksters, que designa pessoas, 

divindades ou seres míticos que geralmente questionam, invertem ou quebram 

regras e comportamentos” (SILVA, 2015, p. 23)8. 

 

 

                                                            
6 Capítulo apresentado em público pela primeira vez na Qualificação II (dia 20 de maio de 2016), 
ocasião em que mostro, como já indicado no texto, uma “metodologia” que valoriza as vistas 
turvas/lentes turvas em função da criação de um conhecimento turvo, à luz de Spinoza, Waly e 
Nietzsche. Agradeço à minha orientadora, que ficou entusiasmada com a ideia, quando a apresentei, 
verbalmente, no mês anterior, em reunião com Santiago Cao.  
7 Forma como uma ambulante negra, de meia-idade (por volta dos 45 anos) e com pescoço envolto 
em contas, a mim surpreendentemente se apresentou. Na sequência imediata ao fragmento 
transcrito, a mulher começou a entoar cânticos do candomblé e a executar defronte a mim uma série 
de danças associadas aos orixás, dentre os quais recordo Ogun, como por ela na ocasião explicado. 
Esse foi o primeiro contato voluntariamente estabelecido na Barroquinha em função da “pesquisa”. 
Em outras oportunidades, pude observar aquela mulher circulando na área e/ou em seu ofício, 
especialmente no turno da noite e normalmente cercada por cachorros. Em uma das esquinas da 
Barroquinha, ela monta seu tabuleiro e comercializa cigarros, cachaça… Nunca mais a procurei, mas 
sempre a observei quando estive ali, presente ou de passagem. Na encruzilhada entre cidade 
(Salvador), urbanismo e Exu, e também como cruzamento ao trabalho aqui desenvolvido, indico os 
textos: Cartografias da ação e as cartografias [im]possíveis no território usado das cidades 
contemporâneas, ou: uma pequena conversa com Ana Clara Torres Ribeiro (PORTELA, 2013) e O 
Exu do percurso (PORTELA, 2014). 
8 Por falar em esquina, não esqueçamos da Sociedade de Esquina, clássico da Antropologia Urbana 
(WHYTE, 2005). 
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2.1 BAHIA DE VISTAS TURVAS (ITINERÁRIO METODOLÓGICO) 

 

Evidentimente (sic) nós, intelectuais, somos a classe média, pequenos-
burgueses, frequentemente embotados, haja vista aquilo que escrevemos. 
Quase ninguém mais quer ler (sic) as coisas da universidade por isso, pela 
falta de sensibilidade com a qual nós exprimimos os nossos achados. Mais 
ainda: nós decidimos expulsar toda a emoção daquilo que escrevemos, 
porque é a forma de fazer carreira mais rapidamente, daí a dificuldade que 
temos também de interpretar a realidade, porque somos parte dessas 
classes incapazes de ver (SANTOS, 1995, p. 25).  

 

O interesse pela Barroquinha como “campo” de estudos nasceu da 

indignação frente à notícia da saída da Feira do Couro da área em função de ações 

da prefeitura. Essa notícia veio-me em conversas em sala de aula na Faculdade de 

Arquitetura da Universidade Federal da Bahia (FAUFBA), ocasião em que ministrava 

uma das oficinas do Ateliê V a convite da minha orientadora (2014.1)9. Finalizadas 

as intervenções urbanas, a feira não retornou à Ladeira do Couro, nome como a 

Ladeira da Barroquinha é também conhecida em virtude da presença da feira no 

espaço e de sua impregnação ao local. 

O avanço do interesse pela área conduziu-me ao Planejamento Estratégico 

Salvador (2013-2016), instrumento de gestão no qual a prefeitura sinalizava ações 

naquele espaço em função do que aqui denominamos de Complexo Cultural da 

Barroquinha. Inserido no Centro Histórico de Salvador (CHS) e assentado entre a 

Praça Castro Alves e a Ladeira da Barroquinha, o Complexo Cultural tem como 

marcos edificados e de usos o Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha, o Espaço 

Cultural da Barroquinha e o Teatro Gregório de Matos. No plano estavam previstas 

intervenções no Espaço Cultural da Barroquinha e no Teatro Gregório de Matos. 

Executadas entre os anos de 2014 e 2015, as ações abrangeram não só os 

“equipamentos culturais” indicados, mas também a Praça Castro Alves e Ladeira da 

Barroquinha. Dessa esquina, seguimos com Gregório, Castro Alves e Glauber. 

A ampliação do interesse pela Barroquinha pode ser traduzida na progressiva 

catação de fragmentos sobre área, tais como: livros e produções acadêmicas, 

fotografias, planos e projetos de gestão e urbanísticos, notícias vinculadas em sites 

                                                            
9 Na condição de tirocinista, no ano seguinte nova oficina de interlocução foi por mim ministrada a 
pedido da minha orientadora. Mais uma vez, foi-me concedida total liberdade de 
proposição/criação/condução dos trabalhos. 
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oficiais de instâncias políticas diversas e de jornais, além dos conhecimentos de 

alguma forma acumulados em minha relação direta com aquele lugar e com a 

cidade, seja em virtude de andanças e contatos recentes, seja via da memória. É a 

partir dessa fartura de fragmentos de naturezas diversas que o enunciado “cultura” 

foi ganhando protagonismo, especialmente pela sua constância. Nesse sentido, 

destaca-se a identificação da centralidade da “cultura” enquanto elemento 

agenciador para as ações no espaço, em seu uso e operação pelos poderes 

públicos e em função do capital. Para iluminar essa esquina, avocamos Walter 

Benjamin: 

A filosofia da história de Benjamim se apoia em três fontes muito diferentes: 
o Romantismo alemão, o messianismo judaico, o marxismo. Não se trata de 
uma combinação ou “síntese” eclética dessas três perspectivas 
(aparentemente) incompatíveis, mas da invenção, a partir destas, de uma 
nova concepção, profundamente original. Não podemos explicar seu 
itinerário por uma ou outra “influência”: as distintas correntes de 
pensamento, os diversos autores que cita, os escritos de seus amigos são 
materiais com que ele constrói um edifício próprio, elementos com os quais 
vai realizar uma operação de fusão alquímica, para fabricar com eles o ouro 
dos filósofos (LÖWY, 2005, pp. 17-18). 
 
[Sobre a influência romântica em Benjamin] Na Alemanha do fim do século 
XIX, o Romantismo (às vezes designado como “Neorromantismo”) era uma 
das formas culturais dominantes, tanto na literatura como nas ciências 
humanas; expressava-se por múltiplas tentativas de reencantamento do 
mundo – em que a “volta do religioso” ocupa um lugar importante (LÖWY, 
2005, pp. 17-18). 

 

Pensar por fragmentos foi o grande alento em meio ao turbilhão de materiais 

e interferências acumuladas/sofridas ao longo da pesquisa, situação que me 

colocou, por vezes, em estado de sufocamento. Como um corisco em meio a um 

clarão, a incorporação, sob a condução de Walter Benjamin, do fragmento aos 

trabalhos permitiu não só uma operação e manipulação mais frouxa e alargada do 

que vinha sendo acumulado, como, e principalmente, uma abertura, respiro e 

liberdade criativa em termos de processo de pesquisa. 

 

corisco que lampeja e lambe o lajedo da minha casinha sertaneja  
ele é a chave geral de usina elétrica e eu arranho o céu iluminada 

metrópole moderna cidade aberta tomada acesa incendiada10  
 

                                                            
10 SALOMÃO, 2014, p. 328. Adaptação formal à dissertação. 
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Não só tomar os elementos como fragmentos, mas pensar de forma 

fragmentada como estopim criativo. Assim, Benjamin operou, em mim, como um 

“desatador de nós”; e a leitura, também fragmentaria, de seus textos é aqui expresso 

pelo ostensivo uso de seu repertório de palavras mágicas; palavras-imagens, 

mesmo que eventualmente manipuladas com sentidos diversos. Uma constelação 

de fragmentos, processo este aqui traduzido como metodologia do fragmento; ou, 

como será visto mais à frente, das afetações. Poesia na ciência e ciência na poesia. 

Irrupções poéticas (imagéticas) como possibilidade criativa em meio à racionalidade 

científica. Poesia como sonho. 

 

Não há, em Benjamin, um sistema filosófico: toda a sua reflexão toma a 
forma do ensaio ou do fragmento – quando não da citação pura e simples, 
em que as passagens tiradas de seu contexto são colocadas a serviço de 
seu próprio itinerário. Toda tentativa de sistematização desse “pensamento 
poético” (Hannah Arendt) é, portando, problemática e incerta (LÖWY, 2005, 
pp. 17-18). 

 

Enfatiza-se, aqui, o caráter transitório e efêmero da “pesquisa”, no sentido de 

que há uma permanente reorientação e atualização dos passos aos sabores das 

afetações de cada momento devotado ao processo. No turbilhão de fluidos de 

fragmentos muito se perdeu, outros tantos foram recuperados e, por fim, muitos 

outros agregados. O que fica é o resto; o que por algum motivo ficou, em meio à 

riqueza de tudo o que se perdeu no processo. Não se trata da valorização do resto, 

no caso, das sobras, como diria Lina Bo Bardi ou, para seguir a perspectiva de 

Benjamin, via Otília Arantes, dos objetos enjeitados, ou seja, refugo do capital em 

sua ânsia por atualização permanente. Ao contrário, o resto é aqui entendido como o 

que foi aproveitado, o possível de ser aqui fixado e registrado em meio à riqueza do 

tanto que se perdeu. 

Matéria prima: o lixo (BARDI, 1994, p. 35)11. 

                                                            
11 Lina sobre as suas pesquisas realizadas no Nordeste e interrompidas em 1964, com o advento do 
regime militar. Aí, “resto” é a matéria-prima (sobras) utilizada pelos nordestinos para a confecção de 
suas produções cotidianas. No contexto atual, poderia ser pensado como o equivalente à prática da 
“reciclagem”. O fragmento exposto refere-se à exposição “Nordeste”, realizada por ela em Salvador 
no ano de 1963, e como desdobramento das referidas pesquisas. Recentemente (2016), o MASP 
abre uma exposição com “objetos de arte popular” coletados por Lina. “Masp recria histórica mostra 
de arte popular montada por Lina Bo Bardi”, em Folha, postada em set. 2016 e disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/09/1808847-masp-recria-historica-mostra-de-arte-
popular-criada-por-lina-bo-bardi.shtml?cmpid=compfb>. Acesso em: 2. set. 2016.  
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Fiel à sua questão de método, Benjamin vagueava de preferência pelas 
feiras de vendedores ambulantes que espalhavam, pelas ruas cobertas de 
neve, um colorido mostruário de objetos enjeitados: “graxa de sapato, 
tinteiros e penas, toalhas, trenós de bonecos, balanços de crianças, roupa 
feminina, pássaros empalhados, cabides…” (ARANTES, 2011, pp. 15-16)12. 

 
 E seguimos… 

Ao longo desse devaneio, entramos em interlocução com Gregório de Matos, 

Castro Alves, Glauber Rocha, Lina Bo Bardi e Waly Salomão em favor da “cultura”. 

“Há uma gota de sangue em cada fantasma?” (SALOMÃO, 2014, p. 278). 

Entendidos como interlocutores de “campo”, suas participações foram possíveis 

graças ao acesso às suas criações e, desse modo, alargamos não só o campo de 

tensionamento polifônico, mas, fundamentalmente, abrimos brecha para emergir o 

que passamos a denominar de “a cidade dos sonhos”. A cidade dos sonhos como 

cidade-poesia. “Poemas de armarinho de miudezas” (SALOMÃO, 2014, p. 197), 

“lampejo de segundo, relâmpago dissoluto” (SALOMÃO, 2014, p. 194), “línguas de 

fogo” (SALOMÃO, 2014, p. 179)… 

 
Cumprir uma receita ancestral, 

De prístina pureza: 
 

encharcar ao longo do poema inteiro, 
do começo até o fim, 

metáforas, metáforas, metáforas. 
 

Metáforas à mancheia: 
 

Uma arraia-miúda 
Intenta 

ser deus entre deuses13. 
 

minha disposição poética??? 
 

AMAR a página enquanto 
CARNE numa espécie de perversa FODA14. 

 
 

Cidade de Lina, de Castro Alves e Glauber. Mais que isso, cidade de Gregório 

e de Waly. Aqui me reencontro com Gregório, companheiro de longas datas, e me 

aproximo de Waly, meu conterrâneo, agora querido e, desde então, companheiro 

                                                            
12 Arantes refere-se à experiência de Benjamin em Moscou e a seu método materialista histórico. 
13 SALOMÃO, 2014, p. 238. Adaptação formal à dissertação. 
14 idem, p. 175. Adaptação formal à dissertação. 
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íntimo15. Interlocutores privilegiados. Operamos, assim cremos, um deslocamento no 

sentido de entrar em um... Que poderíamos dizer... Mesma frequência energética 

ou, para empregar repertório do campo da espiritualidade, campo vibracional, 

mesma sintonia... Ou simplesmente vibe, como queiram. 

Bahia não só de luzes, Bahia de todas as fezes. 
Bahia de todas as trevas 

Bahia de vistas turvas e língua de trapo. 
Bahia de tantas travas e cabrestos  
E tramas e tramoias e taramelas16.  

 
A cidade é uma nebulosa de sonho: 

tempos e lugares diversos embaralhados...17  
 

 

Palavras flutuantes. Tempos e lugares diversos embaralhados... Fragmentos 

acumulados. Um mar de sargaços. 

A passagem à cidade dos sonhos foi inicialmente mediada por Spinoza e 

Nietzsche, via lamparina de Oswaldo Giacóia18. É com eles que o conhecimento 

turvo emerge como potência na tradução da alteridade com a Bahia de vistas turvas, 

como posteriormente Waly veio a nos dizer sobre Salvador. As lentes turvas aqui 

valorizadas passam longe de referenciais como objetividade e segurança, 

largamente associados ao conhecimento “verdadeiro” das coisas ou ao que se 

difundiu como fundamentos científicos, ainda hoje muito em voga. As lentes turvas 

                                                            
15 O interesse e aproximação por Waly Salomão deu-se no decorrer dos trabalhos de “campo”, mais 
precisamente a partir da ocasião da celebração de reabertura do Teatro Gregório de Matos, como 
será visto mais à frente (ponto 5.3). No meu entendimento, as figuras de Waly e Gregrório são muito 
próximas, apesar dos séculos que os separam. Além de poetas, ambos prezavam pelo uso de uma 
liguagem direta e achada na rua, além do interesse por Salvador, como pode ser notado em suas 
criações. Aqui aproveito para reportar às ações que o peformer Alex Simões vem realizando em 
Salvador à luz da obra de Waly Salomão, especialmente àqueles no contexto das ocupações da 
Ladeira da Misericória, no CHS, trabalhos que podem ser acompanhados, em alguma medida, via 
Facebook do artista. Endereço disponível em: <https://www.facebook.com/alexsimsim?fref=nf>. 
Acesso em: 2 jul. 2016.  
16 SALOMÃO, 2014, p. 202. Adaptação formal à dissertação. 
17 idem, p. 255. Adaptação formal à dissertação. 
18 Essas reflexões emergiram do contato com o vídeo intitulado O poder dos afetos, disponível em: 
<https://vimeo.com/139346257>. Acesso em: 26 abr. 2016. Aí Oswaldo Giacóia Jr. e Vladimir 
Pinheiro Safatle debatem sobre os afetos, tendo como principais referenciais Spinoza e Nietzsche. 
Também foram fundamentais para essa compreensão os encontros promovidos pelo grupo de 
pesquisa Laboratório Urbano, especialmente aqueles conduzidos pelo generoso Fernando Ferraz 
Gigante. Por falar em afetos, não posso deixar de referenciar o colega Santiago Cao, que 
incansavelmente pronunciava essa palavra em nossos encontros e que, muitas vezes, sentia como 
crítica a mim, como ao grupo. Certamente, as afetações de nossa relação muito orientaram a 
candução desse trabalho, levando-me ao abandono de alguns caminhos e à incursão em novas 
veredas. Múltiplos instantes de afetação. Certamente, Cao foi o grande responsável na circulação e 
valorização da afetação em nossos debates, com impulso de Fernando Gigante. Assim penso. 
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são como deslocamentos em favor da Bahia de vistas turvas, num deslocamento 

que podemos traduzir, alinhada com a metodologia do fragmento, como metodologia 

das afetações, expressões fruto de um mesmo esforço, processo19. Por algum 

motivo, escorregamos, aqui, em Simmel (1976), e sua atitude blasé, ao pensar o 

“homem moderno”. Ao contrário do que poderíamos chamar de “homem blasé”, o 

nosso “homem das afetações”, que se vincula ao que aqui denominamos de 

“metodologia das afetações”, investe e valoriza as interações, os encontros. A 

intensidade como qualidade; melhor expressa, talvez, na beleza dos instantes de 

loucura, para ficar com Deleuze.  

Vista turva valoriza o embassado, águas turvas. Não busca objetividade ou 

clareza científica no sentido clássico, ao menos o mais divulgado. É entender, por 

exemplo, que um míope pode trazer novas e férteis compreensões de leituras de 

mundo. A poesia como leitura turva, e privilegiada, das coisas do mundo. Poesia 

como sonho. São tempos e lugares sentidos, tempos e lugares geminados, 

fecundados, embaraçados... Embaralhados, para ficarmos com Waly. 

 

Por que proibi-lo de ser o delírio das sensações? 
Por que propor, ó fedelho, um cinto de castidade 

e uma presilha para uma donzela-musa 
deflorada e redeflorada cuja virgindade 

só se recompõe por gosto de ser 
deflorada e redeflorada mais?  

Às vezes, ela chama para ser estuprada 
mas não por você que fede a cueiros20. 

 
Hoje, rimar poesia com pedagogia produz, no mínimo, um razoável mal-
estar. A poesia didática anda com baixíssima cotação na bolsa da crítica de 
arte; e a didática da poesia discute, em crise, sua desburocratização. É 
exatamente esse campo adverso que Waly Salomão e Antônio Cícero 
elegem para a curiosíssima performance batizada como Núcleo de 
Atualidades Poéticas. Antes de mais nada, acho importante apresentar a 
dupla. Waly Salomão não é de hoje que vem aprontando…21. 

 

                                                            
19 E aqui me reporto-me ao momento de preparação para a Qualificação 1 (6 de julho de 2015). Além 
do sem número de notícias de jornais já acumuladas sobre os processos urbanísticos em curso na 
cidade, ênfase no CHS e no CAS, o projeto para a Quali 1 encontrava-se recheado de citações, o que 
gerou surpresa à minha orientadora, oportunidade em que alertou-me que há bancas que não olham 
com bons olhos o largo uso de citações. De lá pra cá esse número só fez aumentar... Processo que 
deu lastro à emergência em mim da metodologia do fragmento. Benjamin já havia me fecundado. 
20 SALOMÃO, 2014, p. 222-223. Adaptação formal à dissertação. 
21 Fragmento de entrevista de Heloísa Buarque de Hollanda (1981), sobre Waly. Ver: Heloisa 
Buarque de Hollanda, originalmente publicado no Jornal do Brasil, em 10 out.1981 e disponível em: 
<http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/driblandoamaldicao/>. Acesso em: 22 ago. 2016. 
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Tomando os afetos (afecção) como riqueza e fundamento maior da atividade 

intelectual, parte-se do pressuposto que todo conhecimento é perspectivado, 

interessado e corroído (enriquecido) por afetos. Afetos que emergem das relações… 

Dos encontros e da infinita capacidade de ser afetado. É dos afetos entre os corpos 

que as ideias emergem na alma e quanto maior as afecções, maior a potência de 

pensamento. A riqueza do conhecimento relaciona-se diretamente com a riqueza 

dos afetos, ao contrário do que propõe a racionalidade científica largamente 

difundida pela modernidade pelos séculos e séculos. É da farta e rica “constelação 

afetiva” que decorre a objetividade do conhecimento22. Dessa esquina, 

embrenhamos o leitor pelos caminhos da Bahia turva23. 

 

Chega desse papo furado de que o sonho acabou. A vida é sonho24. 
 

Aqui, contudo, o que nos interessa é, antes de tudo, um modo de ver turvo, 

indo, assim, para além da perspectiva de crítica à linearidade/cronologia. Creio que 

a riqueza dessa forma de compreensão fundamenta-se na busca da perspectiva 

poética de criação, em seu entendimento e relação com o mundo. O sonho, com 

toda sua poética. Sonho não só como um estado de criação, mas de existência. Ao 

fim, implicação entre poesia e sonho na labuta científica. É entrar em vibração, ou 

seja, em mesmo campo vibratório, frequência energética... De nossos interlocutores, 

e também dos “mentores intelectuais”. Estabelecer relação de proximidade, entrar 

em estado de sedução, envolvimento... Encantamento. Encantamento não no 

sentido da adoração ou admiração, o que estabeleceria, a princípio, um 

distanciamento, quando não hierarquia. Torna-se encantado é entrar na mesma vibe 

dos interlocutores e, assim, melhor sentir suas obras. Não se trata de um 

deslocamento para outro mundo ou dimensão, ou coisa parecida, mas de uma 

aproximação em função de uma relação de alteridade, notável pelo modo, forma e 

uso da linguagem empregada na feitura do presente texto. Apropriações. Mais que 

                                                            
22 Por tratar-se de um estudo não assentado em fundamentos classicamente e, ainda hoje, muito 
associados à “cientificidade”, tais como: “impessoalidade”; caráter “explicativo”; de orientação 
“quantitativa” ou “qualitativa”; mediado pela “sistematização” e “organização dos dados” etc. 
23 E aqui me lembro da alegre e querida Margareth da Silva Pereira e sua proposta de pensar por 
nebulosas, alternativa à forma linear/cronológica de produção historiográfica. Margareth Aparecida 
Campos da Silva Pereira é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. 
24 Waly Salomão. Fragmento extraído de documentário sobre o poeta (2007). Direção: Carlos Nader. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SOdzk7LG7Q8>. Acesso em: 9 jun. 2016.  
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compreender, trata-se de sentir textos, sentir autores... sentir fragmentos de 

naturezas diversas25. Uma amálgama; promiscuidade de palavras e pensamentos. 

Uma “orgia”. 

E aqui não há como não se lembrar do ser afetado, de Favret-Saada (2005), e 

Boleros e espíritos na Praça da Piedade, de Urpi (URIARTE, 2014), sendo esta uma 

entusiasta daquela. E como não se lembrar de Alessia De Biase e a ênfase no olhar 

metafórico na/sobre a cidade? Certamente todas estão presentes nessa “feijoada”, 

ou melhor, “mariscada”, para continuarmos no azeite de dendê. 

Dos afetos à etnografia da antropóloga Mariza Peirano, em sua teoria vivida. 

Como forma de enfatizar o estreito, imbricado, permanente, complexo, necessário e 

basilar entrelaçamento entre teoria e prática na produção etnográfica, ou a 

retroalimentação entre pesquisa e prática que, movida pelo esforço em afastar a 

condição instrumental recorrentemente associada à etnografia, a autora registra: 

A (boa) etnografia de inspiração antropológica não é apenas uma 
metodologia e/ou uma prática de pesquisa, mas a própria teoria vivida. Uma 
referência teórica não apenas informa a pesquisa, mas é o par inseparável 
da etnografia. [...] Desta perspectiva, etnografia não é apenas um método, 
mas uma forma de ver e ouvir, uma maneira de interpretar, uma perspectiva 
analítica, a própria teoria em ação (PEIRANO, 2008, s/n).  

 

 É sobre a esteira da teoria vivida que nos acomodamos no sentido de tentar 

recuperar algumas das pegadas deixadas ao longo do processo de pesquisa como: 

a não realização de “entrevistas em profundidade”, que estava previsto no projeto 

inicial; a impossiblidade de delimitação entre início e fim dos trabalhos de “campo”; o 

reconhecimento do embaralhamento entre as “etapas de pesquisa”, assim como a 

turva relação entre papéis, no caso, pesquisador/morador/usuário, pelo menos. 

 

A ideia de “método etnográfico” é complexa. [...] a pesquisa de campo não 
tem momento certo para começar e acabar. Esses momentos são arbitrários 
por definição e dependem, hoje que abandonamos as grandes travessias 
para ilhas isoladas e exóticas, da potencialidade de estranhamento, do 
insólito da experiência, da necessidade de examinar por que alguns 
eventos, vividos ou observados, nos surpreendem. E é assim que nos 

                                                            
25 A expressão sentir o texto pulou de minha boca na primeira aula no Programa de Pós-Graduação 
em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Bahia (PPGAU/UFBA), nos idos dos 
primeiros meses de 2014 e resultou do impacto que a leitura de Michel de Foucault havia causado em 
mim, autor já conhecido de meu repertório, mas agora sentido. Em função dos debates no contexto 
da “disciplina” Urbanismo Contemporâneo, agradeço aqui, de forma especial, à generosidade de Alan 
Sampaio e Washington Drummond, que à ocasião conduziram e fomentaram os debates.  
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tornamos agentes na etnografia, não apenas como investigadores, mas 
nativos/etnógrafos (PEIRANO, 2014, p. 379).  
 

Quem és, afinal? A qual espécie de peixe pertences? 
Um mero embaralhador de cartas. 

Um mero embaralhador das cartas pousadas sobre o 
veludo da mesa deste profuso cassino26. 

 

Nesse processo há o “eu”, mas também o “nós”. Primeira e terceira pessoa 

também embaralhadas. Qual o limite entre pesquisador e o objeto da pesquisa? 

Entre o eu e a cidade já que agora, entre o meu ser e o ser alheio [a cidade] a linha 

de fronteira se rompeu, para continuar poeticamente com Waly (SALOMÃO, 2014, p. 

219). E vai, meu conterrâneo querido... Mundo e ego: palcos geminados. Quero crer 

que creio. E finjo que creio... (SALOMÃO, 2014, p. 395) O que fazer? Só tenho a 

mostrar...  

De qualquer forma, podemos situar o ano de 2014 como de “início” da 

“pesquisa” por ter se dado aí a iluminação da Barroquinha como interesse de 

estudo, mais precisamente no semestre letivo de 2014.1, sendo os meses de 

novembro de 2014 a março de 2015 fundamentais para pensar o projeto. Andanças, 

conversas, anotações e registros fotográficos. Aí também foi iniciado o 

acompanhamento de notícias em sites oficiais de instituições políticas diversas e de 

jornais. Inicialmente centrado na intervenção na Barroquinha, em função do 

Complexo, logo esse esforço foi expandido para o contexto mais amplo da cidade, 

especialmente no que passou a ser vinculado como CAS.  

Sobre as interlocuções em profundidade, estas, a princípio, seriam 

acompanhadas de registros em áudio, sempre que possível e com prévia anuência 

dos interlocutores. Contudo, dadas as observações na Qualificação I, oportunidade 

em que foi apontado o alto nível de estruturação do projeto e, como desdobramento, 

o possível engessamento da pesquisa, a incorporação dos feirantes à pesquisa foi 

radicalmente repensada. Na oportunidade ficou manifesta a grande ênfase até então 

dada à feira e aos feirantes e, nesse sentido, o pensamento de que a “participação” 

constituia-se como um dos fundamentos da pesquisa, o que não procedia. Por uma 

série de questões que emergiram desde então, optamos pela não realização de 

“entrevistas”. Não obstante a centralidade da “observação direta”, e da ênfase aí 

                                                            
26 SALOMÃO, 2014, p. 188. Adaptação formal à dissertação. 
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dada à materialidade da cidade em sua transformação e dinâmica urbana, também 

destacamos a atenção dada às situações no/em “campo”, sendo estes em grande 

medida caracterizadas por breves e efêmeros contatos/encontros com pessoas 

diversas no espaço.  

Outras motivações que conduziram a uma nova orientação à pesquisa, 

inclusive ao não emprego de “entrevistas”: maior interesse nas transformações 

materiais da cidade, em sua relação com a dinâmia urbana; vinculação à Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo, fato que a mim gerava desconforto pela eventual 

associação entre meus trabalhos e as ações urbanas na área, especialmente nesse 

contexto traumático de saída da feira da ladeira; fuga à associação do trabalho à 

dimensão de “participação”; o alerta do antropólogo John Collins (2008) em relação 

às constantes e estafantes consultas aos moradores do CHS em função de 

recorrentes levantamentos e pesquisas na área, inclusive pelo IPAC, e o mal-estar 

gerado; notado desconfordo de feirantes com a pesquisa; debates no grupo de 

pesquisa Laboratório Urbano, por meio dos quais emergiu o risco de, por meio da 

pesquisa, expor os “subalternos”, vulnerabilizando-os, assim, em diversas instâncias 

ao colocá-los sob “as luzes dos refletores” 27; não correr o risco de ser imputado à 

condição de “a voz dos feirantes” ou o entedimento dos feirantes como meros 

“objetos” de pesquisa, debates já avançados no campo da Antropologia, mas ainda 

pouco desenvolvido em outros contextos de estudos. Sobre a impossiblidade de 

delimitação entre início e fim dos trabalhos, destacamos a vinculação do 

“pesquisador” com o “campo”, a turva relação entre os papéis de 

pesquisador/morador/usuário e a explosão do “campo” 

(Barroquinha/CHS/CAS/Salvador) 28.  

Voltando à conversa sobre a Bahia turva… 

 Deixamos Peirano e partimos em direção à arquiteta/urbanista e antropóloga 

Alessia de Biase. Interessada por novas formas de “apreensão das cidades 

                                                            
27  E aqui recuperamos os deliciosos debates no grupo em torno dos vaga-lumes de Pasolini, via 
Georges Didi-Huberman (2014). 
28 Nesse sentido, registro: desde o ano de 1994 que moro em Salvador, frenquentando, desde então, 
e com certa regularidade, o “Pelourinho”. Em 2007, fixei-me no Cabula e, posteriormente, fui morar no 
Centro da cidade e, para minha recente surpresa, no CAS, onde permaneço. 
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contemporâneas”, De Biase cai numa “encruzilhada dos saberes”29, aí tendo como 

um de seus principais interlocutores o antropólogo Michel Agier30. Rumo a uma 

“antropologia da transformação da cidade”, De Biase pesca de Agier o “fazer 

cidade”, por ver aí um potencial de valorização do sentido do trabalho ativo no 

processo de transformação da cidade. De Biase está particulamente interessada 

pela dimensão material da cidade, sem, contudo, perder de vista o seu implicado 

entrelaçamento com outras dimensões da vida urbana. 

 

Uma cidade não é um simples cenário das interações do grupo estudado, 
uma cenografia, mas é um processo material e simbólico de espaços e 
tempos que são continuamente imaginados, narrados, negociados e 
projetados pelas pessoas que o habitam, por aqueles que os constroem e 
os administram e por todas as restrições (materiais, políticas, econômicas 
etc.) que vão surgindo paulatinamente. Os processos materiais, que 
transformam a cidade, os discursos que participam destas transformações, 
são tão entrelaçados que é necessário analisá-los de forma conjunta para 
poder entender suas complexidades e interdependências (DE BIASE, 2012, 
p.199). 

 

Articulando escalas e horizontes espaciais e temporais, De Biase propõe 

algumas ferramentas conceituais e metodológicas como possibilidade de “apreensão 

da transformação da cidade”. 

Três tempos e três escalas de análise se cruzam sem parar: a cidade 
herdada, a cidade habitada, ou a cidade do presente que se faz e desfaz 
continuamente; e por fim a cidade projetada, que se confronta 
constantemente com seu horizonte futuro (DE BIASE, 2012, p. 199).  

 

A “cidade herdada”, a “cidade habitada” e a “cidade projetada” de que nos fala 

De Biase relacionam-se aos planos do espaço percebido, espaço vivido e espaço 

concebido em Henri Lefebvre, como poderá ser notado mais a frente31. 

Com sensiblidade poética, mobilizada em larga medida por Michel de 

Certeau, o interesse De Biase no “fazer cidade” funda-se “no seu ato, no seu 

processo de construção material que coloca em ação uma abordagem que 

poderíamos definir como artesanal de apreensão do mundo” (DE BIASE, 2012, p. 

                                                            
29 “Encruzilhada dos Saberes” é o nome de um grupo de pesquisa cadastrado no Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e liderado pelos antropólogos Carlos Caroso e Ordep 
Serra, e do qual, orgulhosamente, fiz parte. 
30 Sobre alguns dos estudos realizados por Agier, inclusive no Brasil, indicamos a publicação 
Antropologia da cidade: lugares, situações, movimentos (AGIER, 2011). 
31 Essa relação foi posta em relevo por Heliodório Sampaio, na ocasião da Qualificação II. 
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199). Como já pode ser notado, e que ficará ainda mais evidente desta esquina em 

diante, muito do aqui criado relaciona-se aos afetos estabelecidos com Alessia de 

Biase. Dessa esquina, atravessamos a rua. 

 

2.2 MENTORES INTELECTUAIS (MARCOS TEÓRICOS-CONCEITUAIS/NOÇÕES) 

 

A partir desta esquina, invocamos nossos “mentores espirituais”, ou melhor, 

intelectuais, no sentido de por em evidência os principais marcos teóricos-

conceituais/noções agenciados. Além de alimentar e nutrir todo o processo de 

trabalho, Henri Lefebvre, Michel Foucault, Guy Debord e Michel de Certeau deram 

lastro às formulações críticas disparadas. À luz de Benjamin, esses autores são aqui 

incorporados, manipulados e agenciados como fragmentos.  

De Lefebvre, o mais sistemático, tomamos de empréstimo as noções de 

espaço concebido, espaço percebido e espaço vivido, presentes em sua obra La 

production de l’espace, originalmente publicada em 1974. Elaborada numa 

perspectiva dialética, ou “dialética triádica”, para usar uma expressão recorrente 

empregada por seus comentadores, essa construção é também estruturante do que, 

no referido livro, o autor propõe como teoria unitária do espaço32. São nos processos 

envolvidos na produção do espaço que reside o foco de interesse do autor em seu 

estudo sobre o espaço social. As dimensões do concebido, vivido e percebido são 

chaves nas problematizações aqui empreendidas, dando certa liga, mesmo que 

muitas vezes de forma embaralhada, a todo o processo de pesquisa, inclusive em 

sua exposição. 

Por espaço concebido, ou representação do espaço, Lefebvre entende que é 

aquele no qual “se vinculan a las relaciones de producción, al “orden” que imponen 

                                                            
32 Essa passagem nos remete a Guy Debord e os situacionistas quando estes, já entre as décadas de 
1950/1960, propunham como crítica e alternativa ao urbanismo modernista, então em franca 
expansão, um urbanismo unitário. Nesse sentido, remetemos ao próprio Lefebvre, em entrevista 
concedida a Kristen Ross, em 1983. Disponível em: <http://guy-
debord.blogspot.com.br/2009/06/henri-lefebvre-e-internacional.html>. Acesso em: 20 set. 2015. 
Registro que deve ser lido em combinação com Jacques (2003). 
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y, de esse modo, a los conocimientos, signos, códigos y relaciones ‘frontales’”33 

(LEFEBVRE, 2013, p. 92). 

 

O espaço dos cientistas, planificadores, urbanistas, tecnocratas 
fragmentadores, engenheiros sociais e até certo tipo de artistas próximos à 
cientificidade, todos os quais identificam o vivido e o percebido com o 
concebido (o que perpetua as Arcanas especulações sobre os Números: o 
número áureo, o módulos, os cânones etc.). É o espaço dominante em 
qualquer sociedade (o modo de produção). As concepções do espaço 
tenderiam (com algumas exceções sobre as que teremos que regressar) 
através de um sistema de signos verbais – intelectualmente elaborados 
(LEFEBVRE, 2013, p. 97, tradução nossa) 34. 

 

Ainda investindo no concebido, puxamos para a roda Michel de Certeau, por 

meio de seu livro L'invention du quotidien. Vol. 1, Arts de faire. 

 

A estatística “se contenta em classificar, calcular e tabular as unidades 
“léxicas”, de que se compõe essas trajetórias, mas às quais não se 
reduzem, e em fazê-lo em função de categorias e taxonomias que lhe são 
próprias. Ela consegue captar o material dessas práticas, e não a suma 
forma; ela baliza os elementos utilizados e não o “fraseado” devido à 
bricolagem, à inventividade “artesanal”, à discursividade que combinam 
estes elementos, todos recebidos, e de cor indefinida. Decompondo essas 
“vagabundagens” eficazes em unidades que ela mesma define, recompondo 
segundo seus códigos os resultados dessas montagens, a enquête 
estatística só “encontra” o homogêneo. Ela reproduz o sistema ao qual 
pertence e deixa fora do seu campo a proliferação das histórias e operações 
heterogêneas que compõem os patchworks do cotidiano. A força dos seus 
cálculos se deve à sua capacidade de dividir, mas é preciso por essa 
fragmentação analítica que perde aquilo que julga procurar e representar 
(DE CERTEAU, 1994, p. 46, grifo do autor). 

 

Uma parada. Há um particular entendimento de espaço e lugar em De 

Certeau.  

Um lugar é a ordem (seja qual for) segundo a qual se distribuem elementos 
nas relações de coexistência. Aí se acha, portanto excluída a possibilidade, 
para duas coisas, de ocuparem o mesmo lugar. Aí impera a lei do "próprio": 
os elementos considerados se acham uns ao lado dos outros, cada um 
situado num lugar "próprio" e distinto que define. Um lugar é portanto uma 

                                                            
33 “Que se vincula às relações de produção, a “ordem” que impõem e, desse modo, aos 
conhecimentos, signos, códigos e relações “frontais”” (Tradução do autor). 
34 “O espacio de los científicos, planificadores, urbanistas, tecnócratas fragmentadores, ingenieros 
sociales y hasta el de cierto tipo de artistas próximos a la cientificidad, todos los cuales identifican lo 
vivido y lo percebido con lo cocebido (lo que perpetúan las Arcanas especulaciones sobre los 
números: el número áureo, los módulos, los cánones, etc.). Es el espacio dominante en qualquier 
sociedad (el modo de producción). Las concepciones del espacio tenderían (con algunas excepciones 
sobre las que habrá que regresar) hacia un sistema de signos verbales – intelectualmente 
elaborados”. 
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configuração instantânea de posições. Implica uma indicação de 
estabilidade. Existe espaço sempre que se tomam em conta vetores de 
direção, quantidades de velocidades e a variável tempo. O espação é um 
cruzamento dos movimentos que aí se desdobram. O espaço é o efeito 
produzido pelas operações que o orientam, o circunstanciam, o 
temporalizam e o levam a funcionar em uma unidade polivalente de 
programas conflituais ou de proximidades contratuais. O espaço estaria 
para o lugar como a palavra quando falada, isto é, quando é percebida na 
ambiguidade de uma efetuação, mudada como o ato de um presente (ou de 
um tempo), e modificado pelas tansformações devidas a proximidades 
sucessivas. Diversamente do lugar, não tem portanto nem a univocidade 
nem a estabilidade de um “próprio” (DE CERTEAU, 1994, pp. 201-202, grifo 
do autor). 

 

Para autor, o espaço é o que na Antropologia estaria no plano do lugar. No 

nosso entender, uma inversão. 

Mais uma colocação. Muito associada a De Certeau, estratégia e tática fazem 

parte do repertório de Michel Foucault, autor que muito influenciou De Certeau, 

como afirmação ou crítica. Há comentadores que colocam em evidência essa 

relação como forma de indicar onde estaria em De Certeau a fonte das referidas 

noções. De qualquer sorte, vale lembrar que ambos os “mentores” não só foram 

contemporâneos como estiveram transitando em ambientes intelectuais muitos 

próximos, a começar pelo fato de que ambos eram franceses e viveram grande parte 

de suas vidas na França35.  

Bom, mas não perdendo o fio da meada… É como desdobramento dessa 

forma de pensar, ancorada em um espaço específico (dimensão legitimadora de 

poder/instituição), que De Certeau, o mais poético dos “mentores”, investe na 

estratégia36. 

Chamo de “estratégia” o cálculo das relações de forças que se torna 
possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder é 
isolável de um “ambiente”. Ela postula um lugar capaz de ser circunscrito 
como um próprio e, portanto capaz de servir de base a uma gestão de suas 
relações com uma exterioridade distinta. A nacionalidade política, 
econômica ou científica foi construída segundo esse modelo estratégico (DE 
CERTEAU, 1994, p. 46). 

  

                                                            
35 Ponto-chave: maio de 1968 e a guerra dos EUA com o Vietnã (tática de guerrilha vietnamita). 
36 A título de referência, lembramos que estratégia e tática fazem parte do repertório de Michel 
Foucault, autor que muito influenciou Michel de Certeu, no sentido de afirmação ou crítica. Alguns 
críticos colocam em evidênvia essa relação como forma de indicar aí a fonte das referidas noções em 
De Certeau.  
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É no concebido, em associação à estratégia, que planos e projetos 

urbanísticos são tensionados no correr da pesquisa, dimensão que também abarca 

notícias vinculadas em sites de jornais e de instâncias políticas diversas.  

Depois de puxar De Certeau, trazemos, agora, para a “roda”, Michel Foucault, 

certamente o mais sagaz e travesso entre os nossos “guias”, como diria Thaís 

Portela ao referir-se a Ana Clara Torres Ribeiro (PORTELA, 2013, p. 28). Em seus 

estudos, Foucault investe na evidenciação de que são as condições históricas, 

políticas, sociais e culturais que, de forma subterrânea, dão lastro à emergência de 

determinados enunciados discursivos. 

 

Um conjunto de regras anônimas, históricas, sempre determinadas no 
tempo e no espaço, que definiram, em uma dada época e para uma 
determinada área social, econômica, geográfica ou lingüística, as condições 
de exercício da função enunciativa (FOUCAULT, 1986, p. 136). 

 

O discurso, enquanto saber-poder, também é ação, traduzida em prática 

social. Diluído socialmente, ele encontra-se diretamente associado ao que Foucault 

postula como biopolitica. A biopolítica refere-se a processos de gestão da vida do 

homem, sendo este entendido não enquanto indivíduo, mas espécie. Em Foucault, 

biopoder é também referenciado como biopolítica. 

 

O conjunto dos mecanismos pelos quais aquilo que, na espécie humana, 
constitui suas características biológicas fundamentais vai poder entrar numa 
política, numa estratégia política, numa estratégia geral de poder. Em outras 
palavras, como a sociedade, as sociedades modernas, a partir do século 
XVIII, voltaram a levar em conta o fato biológico fundamental de que o ser 
humano constitui uma espécie humana (FOUCAULT, 2008, p. 3). 

 

Nos discursos que os enunciados são articulados e operacionalizados na 

legitimação da força do Estado sobre a população, e aqui vale destacar que 

Foucault não entende o Estado como instância/entidade transcendental, mas como 

instituições espraiadas na vida social, ligadas e corroídas por relações de poder. 

Inicialmente dedicado à incidência do poder sobre o corpo e sobre os 

indivíduos na modernidade (os dispositivos disciplinares em espaços circunscritos, a 

exemplo de presídios e instituições de ensino), Foucault irá ao longo de sua 

produção intelectual ampliar suas reflexões e raio de ação. Esse processo resultará 
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na incorporação, pelo poder, da dimensão coletiva do homem; o homem enquanto 

espécie. Em última análise, o Estado investe na população, sendo esta entendida 

enquanto conjunto quantificável, controlável e regulável (povo assentado em um 

território). A governamentalidade é a forma de expressão dessa nova forma de 

poder. 

Para Foucault, o Estado moderno nasce “quando a governamentalidade se 

torna efetivamente uma prática política calculada e refletida” (FOUCAULT, 2008, p. 

219). Não excluindo as dimensões jurídicas e disciplinares que marcam períodos 

anteriores, a governamentalidade é uma tecnologia mais ampla e aperfeiçoada de 

regulação da vida, dos corpos, das coisas e da população (povo). Para ele, o 

governo traduz-se como forma mais avançada e especialização da biopolítica no 

mundo capitalista moderno. 

 

Através da análise de alguns dispositivos de segurança, procurei ver como 
surgiu historicamente o problema específico da população, o que conduziu 
à questão do governo: relação entre segurança, população e governo. É 
esta temática do governo que procurei agora inventariar (FOUCAULT, 2014, 
p. 407). 

 

As tecnologias compreendem saberes e práticas (dispositivos) que se 

articulam socialmente, agindo sobre os indivíduos e a população. A 

governamentalidade é acompanhada pelas tecnologias de segurança, que se 

empenham em manter o controle e a ordem interna do território, daí derivando toda 

uma economia política recheada de dispositivos de segurança. É nesse sentido que 

há um constante esforço do governo em investir de forma constante no “diagnóstico” 

da população, prática que se desdobra em projeções por meio do uso uma série de 

cálculos e estatísticas. Ou seja: a previsibilidade que decorre de estudos 

especializados (saber-poder) e concretamente traduzidos em ações e práticas de 

controle e regulação da vida social (emergência/produção de instituições e de uma 

série de normatividades, por exemplo).  

Depois de avançar e se perder pelas veredas De Certeau e Foucault na 

exploração da dimensão do concebido, retoma-se, agora, Lefebvre, seguindo pela 

chave do espaço percebido, ou prática do espaço. 
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Que engloba produção e reprodução, lugares específicos e conjuntos 
espaciais próprios de cada formação social; prática que assegura a 
continuidade no seio de uma relativa coesão. Pelo que concerne ao espaço 
social e à relação com o espaço de cada membro de uma sociedade 
determinada, essa coesão implica por sua vez em um nível de competência 
e um grau específico de performance [...] A prática espacial de uma 
sociedade secreta seu espaço; o postula e o supõe em uma interação 
dialética; o produz lenta e serenamente dominando-o e apropriando-se dele. 
Desde o ponto de vista analítico, a prática espacial de uma sociedade se 
descobre ao decifrar seu espaço. […]. Em que consiste a prática espacial 
sob o neocapitalismo? Expressa uma estreita associação no espaço 
percebido entre a realidade cotidiana (o uso do tempo) e a realidade urbana 
(a rotas e redes que se ligam aos lugares de trabalho, de vida “privada”, de 
ócio). Sem dúvida, essa associação é surpreendente inclusive a separação 
mais extrema entre os lugares que vincula. A competência e performance 
espaciais próprias de cada membro da sociedade somente são apreciáveis 
empiricamente. A prática espacial “moderna” se define aí pela vida cotidiana 
de um habitante de morada social na periferia – caso limite, mas sem 
dúvida significativa –, sem que isso nos autorize a deixar de lado as 
autopistas ou a política de transporte aéreo. Uma prática espacial deve 
possuir certa coesão, sem que isso seja equivalente a coerência (no sentido 
de intelectualmente elaborada, concebida logicamente) (LEFEBVRE, 2013, 
p. 92,97,grifo do autor, tradução nossa)37. 

 

O espaço percebido diz mais intimamente respeito às sobreposições e 

embaralhamentos das densidades temporais e espaciais da cidade. É o campo das 

ações, dos usos, usufrutos, do sonho e das trocas no/sobre o espaço. Impregnação, 

densidade, efemeridade. Camadas estratigráficas sedimendatas e reviradas. O que 

foi experenciado e catado “em campo” e do que ficou nos registros ou na memória. 

A ladeira, as igrejas, as pedras portuguesas, o couro, o cinema, o colonial, o 

moderno, os ambulantes, as crianças, os bares, as casas de confecção, o teatro, a 

praça, as pixações, o Itaú, a feira, o poeta, o “pederasta”… Tudo aí de alguma forma 

embaralhado, mas também entrelaçado e articulado como fragmentos. Essa 

também é a cidade do espaço vivido, ou espaço de representação. 
                                                            
37 “Que engloba producción y reproducción, lugares específicos y conjuntos espaciales proprios de 
cada formación social; práctica que asegura la continuidad en el seno de una relativa cohesión. Por lo 
que concierne al espacio social y a la relación con el espacio de cada miembro de una sociedad 
determinada, esta cohesión implica a la vez um nivel de competencia y un grado específico de 
performance […] La práctica espacial de una sociedad secreta su espacio; lo postula y lo supone en 
una interacción dialéctica; lo produce lenta y serenamente dominándolo y apropiandose de él. Desde 
el punto de vista analítico, la práctica espacial de una sociedad se descubre al descifrar su espacio 
[…] ¿En qué consiste la práctica espacial bajo el neocapitalismo? Expresa una estrecha asociación 
en el espacio percebido entre la realidad cotidiana (el uso del tiempo) y la realidad urbana (las rutas y 
redes que se ligan a los lugares de trabajo, de vida “privada”, de ocio). Sin duda, esta asociación es 
sorprendente pues incluye la separación más extrema entre los lugares que vincula. La competencia 
y performance espaciales propias de cada miembro de la sociedad sólo son apreciables 
empíricamente. La práctica espacial “moderna” se define ahi por la vida cotidiana de un habitante de 
vivienda social en la periferia – caso limite, pero sin duda significativo -, sin que esto nos autorice a 
dejar de lado las autopistas o la política de transporte aéreo. Una práctica espacial debe poseer cierta 
cohesión, sin que esto sea equivalente a coherencia (en el sentido de intelectualmente elaborada, 
concebida lógicamente)”.  
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Que expressão (com ou sem codificação) simbolismos complexos ligados 
ao lado clandestino e subterrâneo da vida social, mas também à arte (que 
eventualmente poderia definir-se no como código de espaço, senão como 
código dos espaços de representação) [...] o espaço vivido através das 
imagens e os símbolos que o acompanham, e de aí, pois o espaço dos 
“habitantes”, dos “usuários”, mas também o de certos artistas e talvez de 
aqueles novelistas e filósofos que descrevem e somente aspiram a 
descrever. Se trata do espaço dominado, isto é, passivamente 
experimentado, que a imaginação deseja modificar e tomar. Recobre o 
espaço físico utilizando simbolicamente seus objetos. Por conseguinte, 
esses espaços de representação mostrariam uma tendência (de novo com 
as exceções precedentes) em direção a sistemas mais ou menos coerentes 
de símbolos e signos não verbais (LEFEBVRE, 2013, p. 92, 97, grifo do 
autor, tradução nossa)38. 

 

É o campo das insurreições, dos jornais, dos poemas e das imagens. É 

também a cidade do olhado, escutado, cheirado e dialogado. Cidade de sol a pino e 

pouca sombra. É a cidade de Gregório, Castro Alves, Glauber, Lina e Waly. É um 

pouco da minha cidade, aqui traduzida em forma de dissertação. Amparado por De 

Certeau, a cidade que atravessou o “pesquisador”, ou melhor, o praticante ordinário 

de cidade, daí a dissertação também como uma invenção, um ato de criação39.  

Aqui também invocamos De Certeau em seu interesse pelo que escapa, ou 

melhor, desvia ao traçado pelas hegemonias que investem na regidez e são 

movidas pela lógica de mercado. Os desvios são para ele como golpes no 

capitalismo de consumo. Para De Certeau, a prática de consumo é acompanhada 

pelo ato de criação, não havendo margem à condição de mera passividade do 

“consumidor”.  

É nesse sentido que De Certeau evoca Guy Debord, criticando-o ou trazendo-

o para as rodas de capoeria da Bahia, dando-lhe uma rasteira. Ao avocar as 

astúcias, De Certeau rechaça o entendimento de que o homem moderno é 

                                                            
38 “Que expresan (con o sin coodificación) simbolismos complejos ligados al lado clandestino y 
subterráneo de la vida social, pero también al arte (que eventualmente podría definirse no como 
código del espacio, sino como código de los espacios de representación) [...] el espacio vivido a 
través de las imágenes y los símbolos que lo acompañan, y de ahí, pues, el espacio de los 
“habitantes”, de los “usuarios”, pero también el de ciertos artistas y quizá de aquellos novelistas y 
filósofos que describen y sólo aspiran a describir. Se trata del espacio dominado, esto es, 
pasivamente experimentado, que la imaginación desea modificar y tomar. Recubre el espacio físico 
utilizando simbólicamente sus objetos. Por consiguiente, esos espacios de representación 
monstrarían una tendencia (de nuevo con las excepciones precedentes) hacia sistemas más o menos 
coherentes de símbolos y signos no verbales”.  
39 Sobre esse entendimento e modo de fazer “pesquisa”, recomendamos a Tese Cidades-sensuais: 
práticas sexuais desviantes x renovação do espaço urbano (ROCHA, 2012). 
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dominado pelo império das imagens; em perene situação de passividade frente aos 

avanços e atualizações do capital, tese central do livro La société du spectacle de 

Guy Debord, orinalmente publicado em 196740. É dessa astúcia, ou ato criativo que, 

de forma capilar, para invocar Foucault, ou microbiana, para ficar com De Certeau, 

os “usuários” movem-se e inventam o cotidiano. 

Em estreita relação e articulação com a noção de estratégia, a tática emerge 

em De Certeau como rico recurso de problematização do cotidiano. Se a estratégia 

funda-se no espaço, a tática assenta-se no tempo, que pode ser traduzido em 

instante, fugacidade e efemeridade das ações. 

 

Um cálculo que não pode contar com um próprio, nem, portanto com uma 
fronteira que distingue o outro como totalidade visível. A tática só tem por 
lugar o do outro. Ela aí se insinua, fragmentariamente, sem apreendê-lo por 
inteiro, sem poder retê-lo à distância. Ela não dispõe de base onde 
capitalizar os seus proveitos, preparar suas expansões e assegurar uma 
independência sem face das circunstâncias. O “próprio” é uma vitória do 
lugar sobre o tempo. Ao contrário, pelo fato de seu não-lugar, a tática 
depende do tempo, vigiando para “captar no vôo” possibilidades de ganho. 
O que ele ganha, não o guarda. Tem constantemente que jogar com os 
acontecimentos para transformar em “ocasiões”. Sem cessar, o fraco deve 
tirar partido de forças que lhe são estranhas. Ele o consegue em momentos 
oportunos onde combina elementos heterogêneos [...], mas a sua síntese 
intelectual tem por forma não um discurso, mas a própria decisão, ato e 
maneira de aproveitar a “ocasião” (DE CERTEAU, 1994, p. 46-47). 

 

Muitas práticas cotidianas (falar, ler, circular, fazer compras ou preparar as 
refeições etc.) são do tipo tática. E também, de modo mais geral, uma 
grande parte das “maneiras de fazer”: vitórias do “fraco” sobre o mais “forte” 
(os poderosos, a doença, a violência das coisas ou de uma ordem etc.), 
pequenos sucessos, artes de dar golpes, astúcias de “caçadores”, 
mobilidades da mão-de-obra, simulações polimorfas, achados que 
provocam euforia, tanto poéticos quanto bélicos [...] Essas táticas 
manifestam igualmente a que ponto a inteligência é indissociável dos 
combates e dos prazeres cotidianos que articula, ao passo que as 
estratégias escondem sob cálculos objetivos a sua relação com o poder que 
os sustenta, guardado pelo lugar próprio ou pela instituição (DE CERTEAU, 
1994, p. 47). 

 

As táticas são criações anônimas e ordinárias, às artes de fazer, também 

denominas por De Certeau de maneiras de fazer, astúcias sutis e táticas de 

resistências, são as formas de “habitar, circular, falar, ler, ir às compras ou cozinhar, 

todas essas atividades parecem corresponder às características das astúcias e das 

                                                            
40 Nesse sentido, sugerimos uma consulta ao A invenção do cotidiano (DE CERTEAU, 2004, p. 49). 
Aí De Certeau tece críticas de forma direta a Guy Debord, inclusive com citação explícita da obra A 
sociedade do espetáculo (1967). 
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surpresas táticas: gestos hábeis do “fraco” na ordem estabelecida pelo “forte”, arte 

de dar golpes no campo do outro” (CERTEAU, 1994, p. 104) e, nesse, sentido, “as 

táticas de consumo, engenhosidades do fraco para tirar partido do forte, vão 

desembocar então em uma politização das práticas cotidianas” (CERTEAU, 1994, p. 

45). É nessa chave que agora nos aproximamos da urbanista Paola Berenstein 

Jacques, ao invocar os praticamente ordinários em suas críticas aos processos de 

espetaculização das cidades contemporâneas. 

 

[os praticantes ordinários] Atualizam os projetos urbanos – e o próprio 
urbanismo – com a prática dos espaços urbanos. Os urbanistas indicam 
usos possíveis para os espaços projetados, mas são aqueles que o 
experimentam no cotidiano que o atualizam. São as apropriações e 
improvisações dos espaços que legitimam ou não aquilo que foi projetado; 
ou seja, são essas experiências do espaço pelos habitantes, passantes ou 
errantes que reinventam esses espaços no seu cotidiano. De Certeau faz 
uma distinção entre o lugar, a princípio estável e fixo, e o espaço, instável e 
em movimento. Podemos considerá-los como uma relação processual e, 
assim, seria a inscrição do corpo do praticante em movimento no lugar que 
o transformaria em espaço (JACQUES, 2012, p. 272). 

 

Nesta esquina, aproveitamos para conversar com um pouco mais de calma 

com Guy Debord, nosso quarto e último “mentor intelectual”, talvez, o mais rebelde 

(ou revoltado?). Mesmo atento às limitações de suas análises, como já em certa 

medida apontadas por De Certeau, a espetacularização das sociedades permanece 

como uma poderosa chave de leitura crítica dos processos urbanísticos em curso 

nas cidades contemporâneas41. 

Como sabido, o espetáculo enquanto expressão do capitalismo é uma 

formulação teórica atribuída a Debord e tese central do seu livro La société du 

spetacle (1967)42. Em sua crítica, o espetáculo é identificado e apresentado como a 

forma mais avançada e sofisticada do modo de produção capitalista ou, para usar as 

suas palavras, “o espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se torna 

imagem” (DEBORD, 1997, p. 25). Entendida enquanto representação forjada no, 

pelo e em função do capitalismo, a imagem assume o papel central de mediadora 

                                                            
41 Outra dimensão não observada por Debord foi o acesso às novas tecnologias pelos “subalternos” e 
seu empoderamento, inclusive via produção de imagens. 
42 Desde já se faz necessário destacar a grande influência de Marx, Feuerbach e Lukàcs para a 
construção teórica contida nesta obra. Desses autores, Debord vale-se, especialmente, das 
formulações relativas ao fetichismo da mercadoria, à teoria da alienação e à reificação, 
respectivamente. Para uma análise mais acurada sobre essas influências, consultar Aquino (2006). 
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das relações sociais, como expresso em sua Tese 34: “O espetáculo não é um 

conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediadas por imagem” 

(DEBORD, 1997, p. 14). 

O principal foco de ataques em A sociedade do espetáculo é o que o autor 

nomeou de “império da passividade moderna”. Nesse momento de sua produção 

intelectual, Debord, ao privilegiar as estruturas, despotencializa o indivíduo, 

aprisionando-o ao mero papel de “consumidor” passivo e “contemplador” das 

imagens espetaculares. Em marcha, esse processo foi assim expresso: “quanto 

mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens 

dominantes da necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o 

seu próprio desejo” (DEBORD, 1997, p. 30). Para ele, o espetáculo se impõe de tal 

modo à vida social que acaba por transformá-lo na própria “realidade objetiva”. 

Nesse sentido, avança: “[o espetáculo] não é um suplemento do mundo real, uma 

decoração que lhe é acrescentada. É o âmago do irrealismo da sociedade real” 

(DEBORD, 1997, p. 14).  

Se por um lado o espetáculo tem o poder de aproximar o que está distante 

por meio de imagens, por outro, distancia o que está próximo, no caso, a “realidade 

vivida”. Dado o seu caráter totalizador e, indo além, totalitário, todas as esferas da 

vida social são envolvidas e entram no âmbito espetacular: tempo, espaço, lazer, 

arte, cultura... A cultura ganha especial atenção em Debord, ao dizer: “A cultura 

tornada integralmente mercadoria deve também se tornar a mercadoria vedete da 

sociedade espetacular” (DEBORD, 1997, p. 126). 

Cansados, retornamos a uma das esquinas iniciais para um reencontro com 

Walter Benjamin, certamente o mais frágil e delicado entre os “mentores”. Além de 

seu papel explosivo no curso da pesquisa, Benjamin foi fundamental em nossa 

leitura crítica sobre a história, ao propor, como alternativa à história, uma história a 

contrapelo. É nesse ambiente que o autor expõe o progresso em sua estreita 

relação entre novidade e destruição. Por fim, sua crítica à “cultura”, ao advertir sobre 

o seu uso nas estratégias de poder. A “cultura” como elemento legitimador em 

processos que levam à exclusão social (ruínas). Antes de deixar Benjamin, 

registramos: a presente pesquisa é fecundada pelas obras Passagens (2006) e 

Sobre o conceito de história (1987). 
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Sobre o conceito de história... 

 
Texto enigmático, alusivo, até mesmo sibilino, seu hermetismo é constelado 
de imagens, de alegorias, de iluminações, semeado de estranhos 
paradoxos, atravessado por fulgurantes intuições (LÖWY, 2005, p. 17). 
 
Onde nós vemos uma cadeia de acontecimentos, ele vê uma catástrofe 
única, que acumula incansavelmente ruína sobre ruína e as dispersa a 
nossos pés. Ele gostaria de deter-se para acordar os mortos e juntar os 
fragmentos. Mas uma tempestade sopra do paraíso e prende-se em suas 
asas com tanta força que ele não pode mais fechá- las. Essa tempestade o 
impele irresistivelmente para o futuro, ao qual ele vira as costas, enquanto o 
amontoado de ruínas cresce até o céu. Essa tempestade é o que 
chamamos progresso (BENJAMIN, 1987, p. 226). 
 
Nunca houve um monumento da cultura que não fosse também um 
monumento da barbárie. E, assim como a cultura não é isenta de barbárie, 
não o é, tampouco, o processo de transmissão da cultura. Por isso, na 
medida do possível, o materialista histórico se desvia dela. Considera sua 
tarefa escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, 1987, p. 225).  

 

Sobre Passagens. Não por acaso já se faz aqui notar o largo uso de 

citações/fragmentos, algumas delas trazendo um claro sentido de continuidade 

narrativa, enquanto outras simplesmente irrompem, trazendo novas sensações; 

surpresas; desconfortou ou desconcerto. Talvez, ou certamente, o que está aqui 

impresso seja, antes de tudo, um acúmulo de citações/fragmentos, contundente 

expressão da profunda impregnação do Passagens ao “trabalho”.  

De Benjamin a Waly e Milton Santos, certamente os “mentores” mais 

próximos nessa caminhada. A tese de doutorado de Milton Santos é, no meu 

entendimento, e conhecimento, o melhor, mais bem acabado, delicado, íntimo e belo 

estudo até hoje realizado em/sobre Salvador. Sinto Santos como o mais doce e 

apaixonado dentre “mentores” contatados. Sem dúvidas, são nas obras Passagens 

e O Centro da Cidade do Salvador que deve ser encontrada a alquimia que permitiu 

a feitura do que aqui mostro. Junto a eles, sigo seduzido pela poesia e alegria de 

Waly. É desta esquina que daqui nos despedimos.  

 

Esta dissertação é antes de tudo uma expressão de paixão e amor por 

Salvador.  

Um ato de alegria e gozo.  

 

E, e, e...  

E não é só isso…  
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E tem mais…  

 

 

Lavro e dou fé43. 

3 SENHORA DONA BAHIA 

  
Senhora Dona Bahia,  

nobre e opulenta cidade,  
madrasta dos Naturais,  

e dos Estrangeiros madre44. 
 

Séc. XVII. 
 

 

3.1  “PEDRA E CAL”: PATRIMÔNIO CULTURAL E IDENTIDADE NACIONAL 

 

A colina serviu a Tomé de Sousa para edificar, em doze meses, a sua 
cidadela […]. Nessa época, Portugal era uma espécie de balcão da Europa, 
que já começava a tomar gosto pelos produtos tropicais. Os portugueses, 
que possuíam uma técnica da cultura da cana-de-açúcar aprendida nas 
ilhas dos Açores, reconheceram as boas condições de solo e clima da 
região em torno de Salvador; puseram-se, então, a praticar aí essa cultura 
(SANTOS, 2008 [1959], p. 39-40). 

 

  
O tombamento em 1984 do CHS pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN) e seu posterior reconhecimento em 1985 como 

Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, 

a Ciência e a Cultura (Unesco) podem ser situados como o ápice de um longo e 

denso processo de patrimonialização da cidade, que remonta à década de 1930, 

contexto da institucionalização em 1937 do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (SPHAN)45, atual IPHAN46. 

                                                            
43 SALOMÃO, 2014, p. 242. Adaptação formal à dissertação. 
44 Fragmento poema “Senhora dona Bahia”, atribuído a Gregório de Matos. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf>. Acesso em: 2 jan. 2016. 
45 Com a institucionalização do SPHAN por meio do Decreto-lei federal n° 25, de 30 novembro de 
1937, o “patrimônio histórico e artístico nacional” passa a ser entendido como: “o conjunto de bens 
móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 
vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou 
etnográfico, bibliográfico ou artístico”. O mesmo instrumento normativo institui quatro Livros do 
Tombo, a saber: Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; Histórico; Belas-Artes; Artes Aplicadas. A 
constituição do SPHAN, contudo, deve ser compreendida como parte de um desdobramento 
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Henri-Pierre Jeudy (2005) entende a patrimonialização como o desenfreado 

processo de tombamento das cidades em sua direta relação com o culto ao 

passado47. Segundo o autor, esse fenômeno relaciona-se ao alto uso e extensivo 

emprego de ações de conservação patrimonial, e seus rebatimentos numa 

orientação que tende ao congelamento/cristalização das cidades – e, por 

conseguinte, da não sensibilidade às atualizações históricas e culturais, próprias da 

vida social. No caso de Salvador, especialmente, o volume e a frenética intensidade 

de tombamentos nos permite associar de forma plena esse processo ao que 

Françoise Choay cunhou de inflação patrimonial (CHOAY, 2006, p. 15), em sua 

relação com o apelo econômico48.  

                                                                                                                                                                                          
internacional de debates em torno do patrimônio. Nesse sentido, destaca-se a realização em Atenas 
do I Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos, realizado em 1930 e do qual 
decorreu a Carta de Atenas (1931), tido como primeiro marco normativo legal de abrangência 
internacional voltado exclusivamente ao patrimônio e ao restauro de monumentos. Esse evento 
insere-se no contexto de formação da Liga das Nações, que emergiu com base em um discurso de 
“paz” e em função da superação da “crise” econômica decorrente da I Guerra. Em um cenário de 
destruição de cidades europeias envolvidas no conflito, o Congresso congregou representantes de 
Estados e teve como foco a “preservação” e “restauro” dos monumentos, sendo situado como o 
marco na incorporação de “métodos científicos” nas ações relativas ao patrimônio. Outra referência 
importante nesse processo é o IV Congresso Internacional de Arquitetura Moderna (CIAM). 
Realizado em 1933, daí resulta(m) a(s) Carta(s) de Atenas que, apesar de a cidade-funcional 
proposta por Le Corbusier ter sido difundida, de forma hegemônica, como o grande marco desse 
evento, e mesmo do urbanismo modernista associado aos CIAMs, o debate relativo ao patrimônio já 
estava aí plantado, especialmente pelos membros italianos. A Carta de Atenas (1933), versão Le 
Corbusier, entende que “os valores arquitetônicos devem ser salvaguardados (edifícios isolados ou 
conjuntos urbanos)” na medida em que “são testemunhos preciosos do passado que serão 
respeitados, a princípio por seu valor histórico e sentimental, depois, porque alguns trazem em si uma 
virtude plástica na qual se incorporou o mais alto grau de intensidade do gênio humano” e “serão 
salvaguardados se constituírem expressão de uma cultura anterior e se corresponderem a um 
interesse geral...” (CORBUSIER, 1993). Sobre as diferentes versões da Carta de Atenas, consultar 
Sampaio (2001). Contudo, no primeiro CIAM (1928) a questão do patrimônio já havia sido colocada, 
com ênfase na não incorporação de referências do passado nas criações arquitetônicas. Sobre o 
debate a respeito do patrimônio nos CIAMs, consultar Cerávolo (2013). 
46 Variações do SPHAN/IPHAN ao longo do tempo: em 1946, o SPHAN torna-se Diretoria (DPHAN); 
em 1970, é convertido em Instituto (IPHAN); no ano de 1979, transformado em Secretaria (SPHAN), 
momento em que também é criada a Fundação Nacional Pró-Memória (FNpN); em 1981, é instituída 
a Secretaria da Cultura do Ministério da Educação, sendo, nessa pasta, convertida em Subsecretaria; 
em 1985, retorna à condição de Secretaria (SPHAN); em 1990, com a extinção do SPHAN e a FNpM, 
é criado o Instituto Brasileiro do Patrimônio Cultural (IBPC); e, por fim, no ano de 1994, o IBPC volta a 
ser chamado de IPHAN, condição que vigorara (SANT’ANNA, 2014). 
47 As intervenções no “Pelourinho” dos anos 1990 foi um dos casos criticamente estudados pelo 
antropólogo Jeudy. No mesmo contexto, aqui também destacamos, à luz do informado por Roca 
Alencar em banca de Qualificação, os profundos estudos etnográficos realizados na área pelo 
antropólogo John Collins, e que resultou em livro publicado nos EUA. Ainda segundo Alencar, aí são 
disparadas críticas não só aos processos de patrimonialização do CHS, como também à participação 
do IPAC nesse processo e de cientistas sociais, inclusive antropólogos. Infelizmente, não tivemos 
acesso à publicação.  
48 Aqui, duas colocações. Ao que parece, com o esgotamento do acervo colonial local, em especial, 
agora é a arquitetura moderna que emerge com vigor como fonte de novas especulações 
patrimoniais, fenômeno que se traduz na crescente produção acadêmica sobre a temática, nos 
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No fim do século XVI, […] Salvador exportava açúcar, mas, por outro lado, 
era um porto de entrada de escravos, que se mandavam buscar na África 
para trabalhar na agricultura. Tal comércio favoreceu uma outra cultura, ao 
lado da de cana-de-açúcar, nas terras vizinhas impróprias aos canaviais: foi 
a cultura do fumo, que rapidamente se tornou importante, pois o tabaco era 
a melhor moeda para a compra de escravos nas costas d’África (SANTOS, 
2008 [1959], p. 40). 

 

Pois bem, em sintonia com o movimento nacional, o itinerário da 

patrimonialização de Salvador encontra-se assentado em dois momentos de maior 

interesse e atenção do Estado às questões do “patrimônio”. O primeiro deles diz 

respeito à centralidade do sentido identitário, em função da eleição de elementos 

para a composição de uma macronarrativa nacional, ou seja, da produção do Brasil 

como Estado-nação49. Situado entre as décadas de 1930 e 1960, esse momento é 

também caracterizado pelo grande investimento na incorporação da dimensão 

“cultural” no aparelho burocrático, e sua operacionalização enquanto estratégia de 

gestão da população pelo Estado.  

 

Mas, nos últimos anos do século XVII, o ouro foi descoberto em Minas 
Gerais. Esse acontecimento provocou, de um lado, o deslocamento de 
grandes massas de população para o interior, onde, de início, ocuparam-se 

                                                                                                                                                                                          
estudos técnicos promovidos por instituições ligadas à preservação e gestão do patrimônio e pelos 
progressivos tombamentos, processo este que vem acompanhado pela abertura de novos nichos 
profissionais, tanto no âmbito do Estado quanto a nível de mercado. Para ter um pouco da dimensão 
do potencial patrimonial que se abre à arquitetura moderna em Salvador e na Bahia, indicamos a 
consulta ao estudo desenvolvido pelo IPHAN relativo à aplicação do Inventário Nacional da 
Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo Modernos. Sobre esse estudo, ver: Andrade Junior; Carvalho; 
Freire (2010). Também registro a observação feita por Heliodório Sampaio na Qualificação II, na qual 
foi apontada a generalização, radicalidade, simplismo e maniqueismo no modo de análise das ações 
e experiências de preservação patrimonial. Na ocasião foram citados alguns casos tidos como de 
sucesso, a exemplo de Mucugê, na Bahia. De fato, apesar de reforçar as críticas de Jeudy, 
especialmente para o caso de Salvador da década de 1990, caso por ele analisado, compartilho com 
Sampaio a necessidade de particularização das análises. Nesse sentido, trago minha experiência em 
Mucugê a serviço do IPHAN, onde atuei no campo do patrimônio imaterial. A minha estada por ali 
entre os anos de 2008 e 2009 certamente não me autorizaria o emprego da palavra “congelamento” 
na leitura da dinâmica social e cultural local em sua relação com as ações e gestão de preservação. 
49 Benedict Anderson, em Comunidades imaginadas (ANDERSON, 2008 [1983]), traz uma importante 
contribuição para a compreensão dos processos subjacentes à formação do Estado-nação. Como 
destacado por Lilia Moritz Schwarcz, o autor defende que “mais que inventadas, nações são 
imaginadas, no sentido de que fazem sentido para a “alma” e constituem objetos de desejos e 
projeções. […] [ainda de acordo com a autora] Benedict Anderson mostra como o nacionalismo, ao 
contrário do modelo marxista, que privilegia a esfera da “emissão” e entende a política como exercício 
exclusivo dos mandatários e poderosos, possui uma legitimidade emocional profunda; pauta-se pela 
ideia de que é preciso fazer do novo, o antigo, bem como encontrar naturalidade num passado que, 
na maioria das vezes, além de recente não passa de uma seleção, com frequência consciente” 
(ANDERSON, 2008, p. 10). Sobre o levantamento e identificação dos inaugurais e principais estudos 
de antropólogos brasileiros que põe em relevo e tensionam o patrimônio enquanto produção 
discursiva em sua relação nas estratégias de construção do Estado-nação, consultar Abreu; Lima, 
(2007), além de John Collins, como apontado. 
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da exploração mineira unicamente e, de outro lado, a necessidade de 
abastecer essa população (SANTOS, 2008 [1959], p. 41). 

 

A instauração do Estado Novo50 com a subida de Getúlio Vargas ao poder é, 

ao mesmo tempo, marco tido como inaugural desse momento e ápice desse 

processo. Vinculado a uma política de massa, Vargas deu especial atenção à 

formação de um aparelho estatal voltado para a “cultura”. Agenciadas como parte 

das estratégias de envolver a população de forma a angariar o consentimento desta 

em prol do regime, em seu governo houve tal incremento e investimento nas 

políticas de massas que em “nenhum governo anterior a Vargas devotou mais 

esforços a tentar construir um aparato próprio para legitimar e difundir seu ideário 

político” (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 375-376). É aí que o Departamento de 

Imprensa e Propaganda (DIP) é criado e com ele um massivo investimento em 

propaganda, radiodifusão, cinema e teatro, turismo, imprensa e serviços militares 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 375-376). 

 

No início do século XIX, o ouro de Minas Gerais começa também a se 
esgotar. A exploração aurífera e diamantífera do Estado da Bahia tinha 
declinado também. Esses fatos provocaram uma volta ao litoral; segue-se-
lhe um renascimento agrícola, estimulado pelo alargamento dos mercados 
europeus, resultante dos primeiros efeitos da revolução Industrial, que 
nesse momento ganhava o continente. De outro lado, no que concerne à 
cana-de-açúcar, as consequências da guerra de Cuba, que havia 
desorganizado o respectivo comércio mundial, são favoráveis ao Brasil. A 
cana-de-açúcar conhecia então sua época áurea. Enfim, o Estado da Bahia 
é nesse momento um grande produtor de café no Brasil. A produção de 
algodão e a valorização das terras florestais do Sul do Estado com a 
plantação de cacau tomam incremento (SANTOS, 2008 [1959], p. 43). 

 

Entendida como assunto de Estado, a “cultura” tornou-se um campo de 

agregação de “intelectuais” e “artistas” nas estruturas do regime, especialmente por 

meio de cargos no serviço público. Nessa perspectiva é possível compreender o 

grande investimento de Vargas na atração de intelectuais e a sua incorporação ao 

aparato estatal, de forma direta ou indireta, por meio de investimentos 

personificados ou via articulações em instituições culturais, já que “a legitimidade da 

                                                            
50 Instaurado em 1937, o Estado Novo é caracterizado como um regime de governo “autoritário, 
modernizante e pragmático”, tendo como fundamento um projeto de sociedade autoritariamente 
controlada pelo Estado (SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 374-375). Apresentando características 
do fascismo Europeu, esse momento político emerge dando ênfase ao poder do Executivo, 
personificado numa liderança única, na crença na capacidade técnica posta a serviço da eficiência do 
governo e na supressão do dissenso. 
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ditadura do Estado Novo dependia de que seus agentes o associassem a Vargas, 

combinando, na figura do ditador, a imagem do líder com a representação da nação” 

(SCHWARCZ; STARLING, 2015, p. 377). O SPHAN é instituído pelo ditador nesse 

mesmo momento, se constituindo como peça-chave na articulação política varguista. 

Vinculado ao Ministério da Educação e Saúde, então dirigido por Gustavo 

Capanema, e instituído 20 dias após a instauração do Estado Novo, o SPHAN foi um 

importante eixo de articulação da elite emergente em função do projeto varguista de 

nação. Sobre o papel e a incorporação e participação de “intelectuais” e “artistas” 

nas estratégias “civilizatórias” do regime: 

 

Como se pode deduzir do discurso de Getúlio, o grande interesse do Sphan 
para o governo consistia no reforço ao processo de cooptação das elites, 
em dois sentidos: de um lado, abria-se um espaço no governo que 
possibilitava a intelectuais acesso a funções remuneradas e ao abrigo de 
imposições ideológicas; de outro, a consagração de bens de arte erudita 
como patrimônio nacional contrabalançava a imagem de um governo que 
recorria a conteúdos culturais para a persuasão ideológica. Além disso, a 
criação de um serviço como o Sphan, instituição pioneira na América Latina 
e que, rapidamente, alcançou grande prestígio no exterior, inseria o Brasil 
no conjunto das nações civilizadas (MIGUEL; CORREIA apud FONSECA, 
2009 p. 6) 51.  

 

Por meio do SPHAN é dado início a uma ampla e ostensiva política de 

tombamento que privilegia marcos edificados e fragmentos urbanos em função da 

produção e disseminação social de uma história nacional, ou seja, àquela eleita e 

chancelada pelo Estado e centrada na valorização de grande feitos e heróis. Em 

virtude do grande valor dado aos monumentos e conjuntos urbanos na construção 

desse grande enredo, essa política patrimonial passou a ser identificada como de 

“pedra e cal”. 

A abolição da escravatura, quase no fim do século XIX, em 1888, vai trazer 
sérias consequências para as atividades agrícolas baseadas no trabalho 
dos escravos. Além disso, faziam-se a cultura da cana-de-açucar e a 
indústria açucareira do Recôncavo de acordo com métodos quase imutáveis 
desde o primeiro século da colonização. Essas duas causas são as 
responsáveis pela sua decadência (SANTOS, 2008 [1959], p. 446-447). 

                                                            
51 O primeiro órgão direcionado à preservação do patrimônio brasileiro foi a Inspectoria de 
Monumentos Nacionais (IPM), criada em 1933 e vinculada ao Museu Histórico Nacional. Por meio 
dela, e nesse mesmo ano, a cidade mineira de Outro Preto foi tombada. A preservação do 
“patrimônio” também já estava prevista na Constituição 1934, através da qual, em seu Art. 148, 
estabelece: "Cabe à União, aos Estados e aos Municípios favorecer e animar o desenvolvimento das 
ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o 
patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência ao trabalhador intelectual”. 
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É como parte desse processo que os “monumentos” emergem nas políticas 

culturais enquanto peças-chave na composição de um grande enredo identitário, 

contexto em que a arquitetura barroca e sua relevância enquanto expressão 

“artística” converte-se em ícone de afirmação da nação, o que pode ser verificado de 

forma concreta na grande ênfase dada ao estado de Minas Gerais nos processos de 

tombamento. No caso de Salvador, dada a sua seminal e profunda relevância 

histórica no processo de formação do país, a cidade, desde os primeiros anos de 

institucionalização do SPHAN, tornou-se objeto privilegiado das ações de 

tombamentos, tanto no que se refere às edificações isoladas como de conjunto 

arquitetônico e paisagístico, como pode ser conferido na Lista de Bens Tombados e 

Processos em Andamento (1938-2016), disponível no site do IPHAN52. 

 

Por outro lado, uma certa ausência de dinamismo da vida urbana, durante 
um largo período, não somente impediu um desenvolvimento maior da área 
central, como contribuiu igualmente para a permanência do seu aspecto 
secular. Mas os sobrados, havendo perdido sua distinção original, 
deterioraram-se até construir o que, em conjunto, são hoje, isto é, uma área 
de slums. O crescimento recente da cidade e a expansão de suas 
atividades conduziram à modificação da fisionamia do centro, provocando o 
aparecimento de grandes edifícios, construídos nos espaços vazios, ou 
substituindo velhas casas. É a esse conjunto que os baianos chamam “A 
Cidade”, quando se referem à parte alta, e “O Comércio”, quando falam da 
parte baixa do centro de Salvador. É aí que a vida urbana e regional e 
encontra o seu cérebro e coração (SANTOS, 2008 [1959], p. 19-20). 

 

 O segundo momento diz respeito ao que poderíamos pontuar como da 

subsunção do valor identitário do patrimônio ao valor econômico53. Essa orientação 

emerge com vigor em fins da década de 1960, pautando, desde então, e em grande 

medida, os interesses, debates e ações do Estado sobre o patrimônio. É nesse 

momento que o binômio patrimônio-turismo acopla-se definitivamente nas políticas 

de Estado, sendo, a partir de então, largamente promovido como alternativa de 

desenvolvimento econômico. O Programa de Reconstrução das Cidades Históricas 

(PCH) pode ser situado como o grande marco dessa nova orientação. 

                                                            
52 Para ter acesso à Lista de Bens Tombados e Processos em Andamento (1938-2016), consultar 
IPHAN:<http://portal.IPHAN.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista_Bens_Tombados_marco_2016.pdf
>. Acesso em: 12 abr. 2016. 
53 Apontamentos sobre a vinculação e ascensão do valor econômico do patrimônio nas políticas 
estatais, consultar: Sant’anna (2014) e Santos (2005). 
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3.2 PCH: PATRIMÔNIO CULTURAL, TURISMO E DESENVOLVIMENTO 

 

Quando se chega a Salvador de avião, divisa-se uma massa considerável 
de construções bordando a península do lado da baía, uma estreita faixa de 
casas do lado do mar e filas de habitações seguindo os antigos caminhos 
rurais que ligam os dois litorais (SANTOS, 2008 [1959], p. 57). 

 
Dois fatos são bem característicos da paisagem central da Cidade do 
Salvador. Ela é sobretudo marcada pelo sítio que ocupa: uma Cidade Baixa, 
sobre a planícia estreita, quase toda inteiramente construída pelo homem 
durante os quatro séculos da evolução urbana; uma Cidade Alta, assentada 
sobre colinas e vales; e, separando esses dois elementos, a escarpa de 
falha.[…] Outro aspecto de Salvador que imediatamente atraia a atenção é 
o verdadeiro antagonismo, num perímetro relativamente reduzido, entre as 
diferentes concepções de urbanismo e arquitetura. Devido a esses dois 
fatos, Salvador oferece àqueles que a ela chegam por via marítima o 
espetáculo de um presépio, suas casas parecendo empilhadas umas 
sobre as outras, bem como a viva e chocante impressão de contrastes a 
quem percorre as ruas do centro… (SANTOS, 2008 [1959], p. 101-102, grifo 
nosso). 

 

Com fins explicitamente e ostensivamente turísticos, o Programa de 

Reconstrução das Cidades Históricas (PCH) é um marco na orientação do 

patrimônio para fins econômicos. Lançado em 1973 pelo governo federal, o PCH 

teve como objetivo a “recuperação” de cidades históricas do Nordeste (1973-1979, 

com exclusividade nessa região até 1976, sendo posteriormente expandido a outras 

regiões do país)54. Considerado como um marco em termos de agenciamento de 

recursos federais voltados a “recuperar velhas cidades nordestinas com potencial 

turístico” (GOMES; FERNANDES, 1995, p. 53), esse programa não só deu 

centralidade ao turismo como motor de desenvolvimento, como, também, ao menos 

a nível discursivo, investiu na descentralização da política de preservação cultural, 

dando maior espaço para a participação dos estados, especialmente no que confere 

à execução das ações. Em sua articulação com a ideologia do desenvolvimentismo, 

o turismo é, como nunca até então, avocado e operacionalizado como alternativa à 

“estagnação econômica” e “degradação urbana” das cidades ligadas ao ciclo da 

economia colonial. 

                                                            
54 No caso da Bahia, Gomes e Fernandes não perdem de vista que no ano de 1959 o turismo já havia 
sido incorporado como meta ao plano de desenvolvimento da Bahia, sendo posteriormente 
considerado na elaboração do Plano de Turismo do Recôncavo (1970). É nesse sentido que os 
autores defendem que há mais de 50 anos o turismo em sua relação com a recuperação do 
“patrimônio” urbanístico e arquitetônico de Salvador fez-se presente nas políticas locais (GOMES; 
FERNANDES, 2013, p. 124). 
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Oh, sim 
Eu estou tão casado…55. 

Vapor Barato foi minha primeira letra; a primeira letra que fiz na vida.  
O Vapor Barato tem mil sentidos. Um deles é o seguinte: 

Eu nasci numa cidade da caatinga, do interior da Bahia. Então…  
A primeira vez que eu vi a cidade do Salvador eu vi em cima de um vapor 

de um navio, que se chamava vapor. Aí do alto é que eu vi as luzes.  
Já era de noite, não é, que a gente pegava o trem e depois pegava o vapor 

em São Roque.  
Eu vi a Cidade do Salvador como um presépio iluminado.  

Eu vi da… De cima de um vapor 56.  
 

 
 No caso de Salvador, a chegada do PCH deu-se num contexto em que a 

cidade experimentava profundas transformações urbanas, movimento esse que 

pode iluminar as condições locais que favorecem sua acolhida. A década de 1960 

marca uma grande guinada no empenho do governo municipal em orientar, de forma 

dirigida e acelerada, a expansão e descentralização da cidade. 

 

É uma cidade cuja paisagem é rica de contrastes, devidos não só à 
multiplicidade dos estilos e de idades das casas, à variedade das 
concepções urbanísticas presentes, ao pitoresco de sua população, 
constituída de gente de todas as cores misturadas nas ruas, mas, também, 
ao seu sítio ou, ainda melhor, ao conjunto de sítios que ocupa: é uma 
cidade de colinas, uma cidade peninsular, uma cidade de praia, uma cidade 
que avança para o mar com as palafitas das invasões de Itapagipe, cidade 
de dois andares, como é frequente dizer-se, pois o centro se divide em uma 
Cidade Alta e uma Cidade Baixa (SANTOS, 2008 [1959], p. 36-37, grifo do 
autor). 
 
A Cidade do Salvador aparece, em relação ao Estado da Bahia, como uma 
espécie de réplica, guardadas as devidas proporções, ao que na França, 
por convenção, se denomina Paris e o deserto francês. No caso, é uma 
grande cabeça sustentada por um corpo frágil. De fato, macrocefalia e 
pobreza rural são interdependentes (SANTOS, 2008 [1959], p. 67).  

 

Lançando mão, em alguma medida, do que foi pensado e projetado para a 

cidade na década de 1940 pelo Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade do 

                                                            
55 Waly Salomão, em Poesia total, fragmento poema “Vapor barato” (SALOMÃO, 2014, p. 151). 
 Gravado em forma de música por Gal Gosta na década de 1970, tornando-se uma das canções 
emblemáticas de sua carreira. Fragmento 4, Waly Salomão, no vídeo: 
<https://www.youtube.com/watch?v=J5i_Vao-2NM>. Acesso em: 6 nov. 2015. 
56 Waly Salomão, fragmento extraído do vídeo Waly Salomão: todos sons todas letras, projeto de 
Fábio Nagel, vinculado no Multishow em 2002 e disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=J5i_Vao-2NM>. Acesso em: 6 nov. 2015. Passagem diz respeito 
ao processo de criação do poema “Vapor barato”. Grifo nosso. 
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Salvador (Epucs)57, a prefeitura encabeça aí uma série de profundas intervenções 

urbanísticas com vistas à expansão da cidade58. 

Esse é um contexto de intensificação e ampliação do fluxo de automóveis na 

cidade e, com ele, a expansão de um urbanismo de base modernista focado no 

“rodoviarismo”, que já estava previsto no Epucs. Articula-se, por meio do carro, o 

Centro, a BR-324, o CIA, a Avenida Paralela e o Aeroporto, dentre outras frentes. 

Em associação à consolidação da economia do petróleo, nesse momento é 

radicalizada: 

 

abertura da estrutura urbana ao capital imobiliário, sinalizando uma 
expansão do espaço urbanizável, articulando a privatização das “terras 
públicas”, ainda sob domínio do município, legitimados pelo discurso 
modernizador do rodoviarismo urbano e dos loteamentos, por um lado, e 
das invasões e conjuntos habitacionais periféricos, por outro (SAMPAIO, 
2015 [1999], p. 108) 59.  

                                                            
57 Ainda hoje o Epucs é promovido e largamente referenciado por especialistas como um marco do 
planejamento urbano no país. Confeccionado entre os anos de 1942 e 1947, esse projeto foi 
encomendado na gestão do prefeito Durval Neves da Rocha que, em detrimento da proposta 
apresentada pelo afamado Alfred Agache para a cidade, elege àquela capitaneada por Mário Leal 
Ferreira. Assentado em princípios “modernos”, especialmente aqueles irradiados do EUA, o Epucs é 
um desdobramento direto do que vinha sendo pensado e gestado na cidade desde, pelo menos, a 
Semana de Urbanismo, evento realizado em 1935 e tido como marco da chegada do pensamento 
modernista à cidade.  
58 Éntre as décadas de 1960 e 1970 que uma série de avenidas de vale é implantada na cidade, 
conformando todo um novo sistema viário. Dentre tantas outras intervenções, é destacável nesse 
período: a construção da Avenida Contorno (1958-1970); a criação da Avenida Antônio Carlos 
Magalhães (1966-1975), que serviu de ligação entre os bairros da Pituba e do Iguatemi, dando 
espaço para o surgimento do bairro do Itaigara e da Avenida Tancredo Neves (1968), fazendo a 
ligação entre Iguatemi e a Avenida Paralela; a criação fora da cidade de um centro industrial e de um 
porto: o Centro Industrial de Aratu (1967); inaugurado o sistema viário marítimo ferry-boat (1970); a 
implantação do Centro Administrativo da Bahia (1972); após desmembramento da cidade, a criação 
da Região Metropolitana de Salvador (1973); construção da Avenida Luís Viana Filho (Paralela) 
(1970-1974); construção da atual Estação Rodoviária (1974); e a instalação do Polo Petroquímico de 
Camaçari (1978). Um fato recorrentemente apontado como de grande impacto para o centro da 
cidade foi a emergência de um centro comercial no Iguatemi, que se deu em função da criação do 
Acesso Norte da Cidade. O Shopping Iguatemi (1975) é emblemático como expressão desse vetor de 
expansão urbana e de emergência de uma nova centralidade comercial na cidade. Sobre a série de 
intervenções urbanísticas operadas nesse período, consultar Vasconcelos (2002). No caso da 
Barroquinha e do Comércio, vale a pena uma consulta aos projetos urbanísticos elaborados pelo 
Epucs para essas áreas. Nas imagens produzidas, há indicação de túnel de viés automotivo 
conectando às duas cidades (Baixa e Alta) e uma larga ampliação de pistas, também em função da 
circulação de carros, com indicativo de derrubada da Igreja da Barroquinha. 
59 Parte significativa das intervenções promovidas na cidade à época foi, em grande medida, 
custeada pela repentina e ostensiva alienação de terra públicas pelo então prefeito Antônio Carlos 
Magalhães. Esse movimento expansivo deu-se intimamente alinhado aos interesses do mercado 
imobiliário, a exemplo da Avenida Luiz Viana Filho (Paralela), que foi construída às margens dessa 
leva de terrenos recentemente vendidos e já com promessa de investimentos públicos na área, e da 
abertura das Avenidas de Vale, que se deu em associação aos interesses daqueles que adquiriram 
imóveis às suas margens. É sobre esse processo que trazemos a seguinte leitura de Serpa (2008, p. 
176): “Na capital baiana, com a “reforma urbana” de 1967, acentua-se o processo de valorização 
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Em prol do “desenvolvimento” urbano e regional, esse processo, conhecido 

como “desconcentração-concentrada”, é caracterizado pela emergência de novos 

núcleos urbanos no entorno dos polos industriais, fixados nos limites da cidade e em 

cidades circunvizinhas. 

 

Em síntese, até os anos 1940 e 1950, a cidade era compacta e o tecido 
urbano relativamente contínuo e, a partir dos anos 60, os fatores 
estruturantes no âmbito da economia e seus rebatimentos na estrutura 
urbana vão redefinir o antigo padrão espacial. E inicia-se um processo de 
descentralização de cunho urbano-regional, por conta dos seguintes fatores: 
 
a) industrialização concentrada em núcleos modernos fora de Salvador (CIA 
e depois Copec), […] fixando a ideia de desconcetração-concentrada 
apoiada no conceito de “distritos” ou centros industriais autônomos e 
autossuficientes (pelo menos na ótica dos planos/projetos); 
 
b) fixação de um novo papel para Salvador, baseado no binômio turismo e 
lazer, e num terciário/quaternário forte, dinâmico, de modo a, por um lado, 
valorizar seu patrimônio artístico e cultural (cidade-histórica) e, por outro, 
inseri-la definitivamente no circuito nacional-internacional da chamada 
“indústria-sem-chaminés”: o turismo. 
 
c) salvaguardas para o patrimônio ambiental, não só histórico-cultural, como 
paisagístico-natural, dos impactos da industrialização moderna, inserindo-se 
aí não só as áreas de Salvador, como de todo o entorno da Bahia de Todos 
os Santos (Ilha de Itaparica inclusive) e o vetor litoral-norte, articulando tais 
espaços à política nacional de turismo, já esboçada (SAMPAIO, 2015 
[1999], p. 116-117). 

 

 De forma sintomática, Paulo Ormindo Azevedo chama a atenção de que ao 

mesmo tempo em que se empenhava deliberadamente e ostensivamente na 

expansão da cidade, investia-se, também, na promoção e defesa da valorização do 

“Centro Histórico”. 

O processo de descentralização, que se fazia de forma espontânea e lenta, 
a partir desse momento se transforma num processo dirigido e acelerado. É 
curioso que ao mesmo tempo em que se promovia, deliberadamente, uma 
descentralização da cidade, se levantava a bandeira da preservação do seu 
centro histórico. É nesse período que se cria a Fundação do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia [IPAC] (AZEVEDO, 1984, p. 223). 

 

                                                                                                                                                                                          
fundiária dos bairros localizados na orla atlântica ou nas suas proximidades em detrimento daqueles 
situados na orla suburbana. Naquele ano, a prefeitura municipal, grande (e única) proprietária de 
terrenos localizados às margens da atual Avenida Paralela vende barato seu patrimônio fundiário a 
(poucas) empreiteiras e construtoras fazendo “explodir” o preço do metro quadrado nessa área da 
cidade. Surgem novos bairros verticalizados como o Imbuí”. 
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 Jocélio Teles dos Santos indica que é já a partir de 1966/1967 que se verifica 

a nível federal uma deliberada orientação em “tentar conciliar uma preservação de 

valores tradicionais com o desenvolvimento econômico das regiões. Era a política 

desenvolvimentista do regime militar abarcando também o campo do patrimônio 

nacional”, numa estreita vinculação ao desenvolvimento do turismo interno e externo 

(SANTOS, 2005, p. 79). Em seus estudos, que envolvem consultas a periódicos e 

documentos oficiais nacionais e locais, o autor assinala que desde o final dos anos 

1960 o Pelourinho já figurava como prioridade na preservação do patrimônio 

histórico em função da implementação do turismo na cidade (SANTOS, 2005, p. 85). 

 

Na perspectiva de criar um programa voltado para a cultura e o turismo, o 
governo do estado criou a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 
Bahia. Esse órgão teria como “finalidade principal reintegrar toda a área do 
Pelourinho na vida produtiva da cidade”. A restauração do Pelourinho 
refletia diretrizes trançadas em âmbito nacional […] O Pelourinho se 
constituía também em uma prioridade da política cultural voltada para o 
exterior. Ele se inscrevia no programa cultural e artístico aprovado pela 
Organização dos Estados Americanos, para a preservação de monumentos 
históricos, arquitetônicos e artístivos das Américas. Respondia-se, portanto, 
às demandas externas de valorização do patrimônio nacional com vistas à 
implementação de um turismo cultural. 
 
As definições de uma política cultural e turística baiana não se esgotavam 
na restauração da área do Pelourinho. […]. Uma avaliação do governo 
estadual, no período 1971/1974, através de uma revista denominada 
Turismo, é bastante esclarecedora da forma como os elementos afro-
baianos serviam para definir uma política cultural e artística (SANTOS, 
2005, p. 86). 

 

Sobre as estratégias políticas aí agenciadas e o investimento no cotidiano 

como imagem de cidade em função do turismo, traduzida em “baianidade”, ou seja, 

um modo de existência local. 

 

O tema básico da reflexão governamental foi acentuar a criação de uma 
política “capaz de assegurar a preservação do patrimônio, o 
desenvolvimento do potencial turístico e a expansão ds serviços e 
equipamentos turísticos”. Essa prioridade em relação ao turismo teve como 
pressuposto a ênfase em ‘uma ação mercadológica”. A percepção era que 
não havia uma infra-estrutura capaz de proporcionar uma rentalidade tanto 
a nível interno quanto externo. […] A estratégica implicava a produção de 
cartazes, roteiros, folhetos, filmes e criação de companhias publicitárias em 
todos os meios de comunicação de massa. Para incrementar essa ação, os 
jornalistas tornavam-se o alvo principal na divulgação da política de fomento 
ao turismo. [...] A concepção e a difusão dessa política tinham como 
fundamento básico a idéia de que havia uma imagem cotidiana baiana tão 
importante para a preservação do patrimônio quanto a restauração da área 
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do Pelourinho. […]. E é na reprodução de um cotidiano baiano que vai se 
delineando toda a construção de imagens que expressariam as nossas 
origens africanas. A ideia era mostrar que havia uma vivência diária da 
cultura baiana que o turismo deveria abarcar. […] Além do candomblé, 
outros signos definiriam a baianidade: “não era só a paisagem. Não era só a 
arquitetura. Não era só o mar nem as terras. Era a gente e o viver da 
Bahia”. O singular “viver baiano” pode ser percebido nas distinções das 
origens africanas com a cultura ocidental. A docilidade, o ritmo, a 
sensualidade, a malandragem, a capoeira e a culinária seriam tanto os 
elementos básicos desse contraste quanto o que imprimiria as 
características próprias do “jeito baiano” (SANTOS, 2005, p. 86-88)60. 
 

 

No plano local, e mesmo nacional, a institucionalização em 1967 pelo governo 

estadual da Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (atual Instituto do 

Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia – IPAC) é um marco dessa nova orientação. 

Novidade em termos de atribuição do estado em relação à preservação do 

patrimônio, sua formação configura-se como uma antecipação ao que 

posteriormente será indicado pelo PCH, especialmente no que confere às ações e 

gestão do acervo tombado. 

 Tanto a criação da Fundação quanto o lançamento do PCH estão 

intimamente ligados à passagem de Michael Parent, consultor da Unesco, pelo 

Brasil, e mais particularmente por Salvador, em duas viagens realizadas nos anos 

de 1966 e 1967, à convite do IPHAN, que justificava um contexto de ameaça ao 

patrimônio em virtude do acelerado processo de expansão das cidades, ao mesmo 

tempo em que notava o aumento do fluxo turístico no país. Parent vem com a tarefa 

de assessorar o órgão à formulação “de uma política para a conservação do 

patrimônio e colocar o Brasil no mapa do turismo cultural” (SANT’ANNA, 2015, p. 

207). É nesse contexto que ele recomenda o tombamento extensivo do Centro 

Histórico de Salvador, pois via aí potencial para a transformação da cidade em 

principal destino turístico da América do Sul. 

 

Logo em 1968, conforme as recomendações de Michael Parent, foram 
realizados estudos para a elaboração dos planos diretores e de 
desenvolvimento urbano de Paraty, Outro Preto e Salvador. Este último era 
considerado o caso mais importante e prioritário, não apenas pelas 
condições de degradação física e social do centro histórico, mas também 
pelo seu potencial turístico, capaz de transformar a cidade na “principal 
atração urbana da América do Sul” (PARENT, 1968, p. 49). A criação de 
uma fundação pública, a Fundação do Patrimônio Artístico e Cultural da 

                                                            
60 Sobre a “reificação do cotidiano” do CHS em contexto mais recente, consultar Collins (2008). 
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Bahia, para tratar de sua “revitalização”, com poderes para adquirir, 
restaurar, explorar diretamente, alugar ou vender os imóveis existentes no 
setor, dá a medida da magnitude da intervenção pensada por Parent 
(SANT’ANNA, 2015, p. 209-210)61. 
 

 É também destacável que concomitantemente à passagem de Parent pelo 

Brasil, momento em que ressalta o valor do Centro Histórico de Salvador em termos 

de potencial turístico, há na cidade uma empresa inglesa interessada em investir na 

área. 

O escritório inglês Shankland & Cox, especializado em grandes projetos 
turísticos, traçou um plano de renovação para a área central de Salvador, 
nos moldes imaginados por Parent, prevendo a substituição da população 
economicamente incapaz e a elevação do padrão habitacional 
(SHANKLAND; WALTON, 1968). Esbarrou, entretanto, na política 
assistencialista que era então desenvolvida pela Fundação do Patrimônio 
Artístico e Cultural da Bahia voltada para a manutenção da população 
residente na área (SANT’ANNA, 2015, p. 210). 

 

 Da década de 1960 até o início dos anos 1990 sucederam-se, entre planos e 

projetos, mais de 20 propostas para a área do que hoje é definido como CHS, sendo 

alguns, em certa medida, executados, outros não. Em todos eles a vinculação entre 

“patrimônio”, economia e turismo sempre estiveram presentes, seja de forma latente 

ou manifesta, seja de forma central ou tangencial (GOMES; FERNANDES, 1995, p. 

52)62.  

Ainda no contexto da década de 1960, vale lembrar que o retorno e interesse 

aos centros históricos relacionam-se em alguma medida ao que havia sido debatido 

em 1951, no VIII Congresso Internacional de Arquitetura Moderna. Aí houve a 

valorização do “coração da cidade”, ao mesmo tempo em que foram disparadas 

severas críticas aos princípios da(s) Carta(s) de Atenas63. Outro marco nesse 

sentido é a Carta de Veneza, de 1964, na qual se valorizou uma “arquitetura trivial e 

menor”, ampliando “consideravelmente o universo a tombar e a proteger” 

(SANT’ANNA, 2015, p. 208), dimensão que se vinculava à recomendação de 

tombamentos extensivos. Assim, “Michel Parent chegou ao Brasil pregando 

insistentemente a ampliação dos nossos tombamentos, para que ficassem de 

                                                            
61 Como notado, o potencial turístico de Salvador como “principal atração urbana da América do Sul” 
é uma consideração de Parent. O tombamento extensivo do Centro Histórico de Salvador só veio a 
ocorrer na década de 1980.  
62 Como destacado por Sampaio em banca, aqui valeria um levantamento do que foi pensando em 
termos de planos e projetos para o CHS.  
63 Sobre as versões (e problematizações) das “cartas de Atenas”, consultar Sampaio (2001). 



        72 
   

acordo com o novo discurso internacional” (SANT’ANNA, 2015, p. 211). É também 

destacável as Normas de Quito, em 1967. Resultado de um encontro promovido 

pela Organização dos Estados Americanos (OEA), aí é dado ênfase à relação entre 

patrimônio e desenvolvimento. Esse instrumento trouxe especial impacto às políticas 

patrimoniais no continente latino-americano.  

Mas sigamos a nível local… 

Apesar do interesse das três esferas políticas sobre a área, a permanente 

ausência de articulação entre elas justifica, em certa medida, o fracasso do avanço e 

consolidação das intervenções pensadas, formuladas e/ou empreendidas, o que tem 

impossibilitado “reverter o quadro de degradação social e material desse território 

tão rico em conteúdo histórico e cultural” (GOMES; FERNANDES, 2013, p. 125)64. 

 

3.3 PELOURINHO: A REALIZAÇÃO DE UM PROJETO DE GENTRIFICAÇÃO65 

 

 Lançado no início dos anos 1990 e capitaneado pelo então governador 

Antônio Carlos Magalhães (ACM), o Programa de Recuperação do Centro Histórico 

de Salvador66 foi, até aquele momento, “a maior e a que mais envolveu recursos 

públicos em toda a história das intervenções em áreas preservadas no Brasil” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 45), ao mesmo tempo em que inaugura “uma espécie de 
                                                            
64 A visão setorial ou incrementalista desses planos é outro fator destacado para o “fracasso” dessas 
tentativas, na medida em que a cidade não é devidamente considerada, o que exigiria um sério 
investimento em termos de planejamento urbano. Nessa perspectiva que à época Sampaio arriscou a 
seguinte análise: “Nossa percepção é de que, embora inexista um plano urbanístico completo, 
compreensível, pronto e acabado para o centro de Salvador, ele vem sendo montado paulatinamente 
nas ações práticas do estado, com forte omissão da prefeitura ao longo do tempo nos últimos 30 
anos. Ou seja, praticamente inexiste um discurso da prefeitura ao longo dos últimos governos sobre o 
centro da cidade, pelo menos como proposta. Para mim, a nível do estado ele existe, através de um 
processo que teoricamente denominamos de incrementalista” (SAMPAIO, 1995, p. 112).  
65 Entende-se aqui por gentrificação a deliberada valorização e enobrecimento de uma área ou região 
e seus impactos negativos, como expulsão das populações de baixa renda ali residentes e/ou 
presentes. Para uma melhor compreensão e aprofundamento dos empregos e sentidos de 
gentrificação em sua problematização e flutuação através do tempo, consultar Rubino (2009). 
66 Essas ações se deram em um contexto de grande expansão neoliberal na América Latina e no 
Brasil. Com execução iniciada em 1992, o Programa “não envolveu toda área tombada, intervindo, de 
início, apenas nos quarteirões mais degradados do Maciel, do Passo e do Carmo, nas imediações do 
Largo do Pelourinho. Estendeu-se depois para os quarteirões em torno do Terreiro de Jesus, São 
Francisco e Praça da Sé, fechando, por fim, sua 6ª etapa na área entre o antigo Maciel e a Baixa dos 
Sapateiros” (SANT’ANNA, 2003, p. 46). Entre os anos de 1992 e 1999 foram executadas seis etapas 
do projeto, às quais envolveram a reforma de 600 imóveis, investimentos em infraestrutura, a 
inserção de três estacionamentos, formação de seis praças etc., num investimento global de 
aproximadamente R$ 92 milhões. No ano 2000 é dado início à sétima e derradeira prevista, 
intervenção esta que estende-se aos anos 2010. 
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redescoberta do patrimônio urbano como tema de valorização, requalificação, 

renovação e reestruturação de áreas centrais em várias cidades do país” 

(SANT’ANNA, 2003, p. 45). Por outro lado, essas intervenções entraram no 

processo histórico como o caso mais expressivo e emblemático de gentrificação em 

centros históricos no país, experiência que teve grande repercussão e impacto 

negativo tanto a nível nacional como internacional67. Se na década de 1960 a 

gentrificação já havia sido claramente cogitada e considerada em projetos de 

intervenção para a área, agora se realiza. 

 

É importante observar que hoje, apesar de recuperado fisicamente e com 
grandes problemas sociais, o Pelourinho/Maciel ainda dá muito que falar 
porque, apesar da recuperação física, houve, na verdade, uma exclusão 
social gigantesca que afastou do Centro Histórico 90% dos seus antigos 
moradores. Moradores estes que, durante os últimos 40 anos, foram a 
principal alternativa de sobrevivência para o pouco que restou da área […] A 
saída de pessoas do Pelourinho/Maciel se dá neste momento, por dois 
aspectos. Primeiro, pelo aspecto econômico. Houve uma definição do atual 
governo, definição essa que tinha sido feita nas administrações anteriores 
do atual governo da Bahia: o Pelourinho/Maciel deveria ser uma vitrine do 
turismo baiano, e, portanto, deveriam se realizar ali obras que 
recuperassem fisicamente a área, mas que estivessem atentas às novas 
necessidades, que seriam instalar lojas de artigos turísticos, bares, etc., 
criando-se ali um centro de convivência, uma espécie de Quartier Latin 
(RODRIGUES, 1995, p. 81-82)68. 

 

Desde a década de 1960, pelo menos, é recorrente a produção de discursos 

e imagens de “risco”, “abandono”, “obsolecência”, “deteriorização”, “vazio”, “ruínas”, 

“degradação”, “decadência”, “desvalorização” associadas ao “Pelourinho” 69. 

                                                            
67 Faz necessário aqui registrar que na década de 1980 a prefeitura de Salvador contratou Lina Bo 
Bardi para desenvolver projetos de “reabilitação” para a área. O projeto iniciado no ano de 1992 é um 
desvirtuamento do que foi pensado e proposto por Lina, na medida em que as dimensões 
econômicas e turísticas suplataram o respeito e devida consideram às sociais e culturais, tão caras à 
arquiteta. 
68 Aqui vale registrar que Arantes chama à atenção para o surgimento por volta da década de 1960 
do contextualismo na Europa. Apresentando-se inicialmente como crítica ao capitalismo e ao 
urbanismo modernista então em franca expansão, o contextualismo surge como respostas às novas 
demandas sociais e culturais, expressos no bojo da eclosão da contracultura e dos chamados novos 
movimentos sociais. Contudo, a autora acusa sua imediata absorção à lógica neoliberal então 
emergente. Valendo-se do discurso de valorização do “lugar”, do “vernacular”, do “patrimônio”, da 
“identidade”, da ênfase aos “valores culturais” e do respeito aos “contextos locais”, o que ocorreu, ao 
fundo, e de forma recorrente, foi o uso da “cultura” como mote para intervenções urbanísticas em 
função das novas demandas de renovação e expansão do capital, tudo isso possível e mediado por 
um massivo investimento publicitário e jogo de marketing.  
69 Já na segunda metade do século XIX nota-se uma progressiva e cada vez mais intensa migração 
das populações de maior renda para as novas áreas que vão sendo urbanizadas em sentido sul da 
cidade. Esse movimento se deu em sintonia com o incremento e expansão de todo um sistema de 
transporte, especialmente com a implantação do bonde elétrico e sua ligação entre Praça da Sé e 
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Ocupado predominantemente por pessoas de baixa renda e em situação de 

vulnerabilidade social, a área passou a ser sistematicamente estigmatizada como 

lugar de marginalidade e prostituição; ao mesmo tempo e passo, essa construção 

caminha lado a lado com a identificação e promoção do espaço como de grande 

valor econômico, em virtude de seu potencial turístico. É desse jogo que se cria 

lastro para as radicais e agressivas intervenções urbanísticas da década de 1990 e 

seus impactos sociais e culturais70. 

 

[a região hoje conhecida como Centro Histórico] passou por um intenso 
processo de obsolecência e deteriorização que as ações do poder público 
não lograram interromper. Tornou-se, assim, foco de invasões pela 
população de baixa renda sem alternativas de moradia, que a buscava com 
o objetivo de obter trabalho e/ou renda infromal (SALVADOR, 2008, p. 14). 

 

 As intervenções da década de 1990 são emblemáticas do retorno ao poder do 

estado de ACM e seu grupo político. Historicamente associado ao regime militar, 

esse seguimento político foi o mesmo que, a partir da década de 1960, esforçou-se 

de forma ostensiva na promoção da “cultura” de Salvador em função da economia 

do turísmo. Convertido em marca publicitária, ou imagem de cidade (branding), 

agora o “Pelourinho” acopla-se definitivamente ao “carlismo”. 

 

As razões da execução do Programa de Recuperação do Centro Histórico 
de Salvador estão fortemente ligadas a esse contexto político e fazem parte, 
inicialmente, de uma estratégica de marketing da administração estadual 
para diferenciar-se da anterior, mediante a construção de uma imagem de 
governo ancorada na valorização da identidade cultural e das tradições da 
Bahia, associada às ideias de desenvolvimento e eficiência administrativa. 
O programa inseriu-se também (especialmente a partir de 1995) numa nova 
estratégia governamental de desenvolvimento do turismo e de retomada do 
crescimento num setor que vinha em declínio desde meados dos anos 80. 
Principal polo turístico do estado, Salvador necessitava de renovação e 
criação de novos “produtos” e, nessa estratégia, tornou-se oportuno investir 

                                                                                                                                                                                          
cumeadas dos emergentes bairros da Vitória, Barris e Graça. É dessa migração que um novo perfil 
socioeconômico passa caracterizar o Pelourinho e adjacências. 
70 Dando um pouco a dimensão de como esse processo turbulento e estigmatizante já vinha se dando 
desde a década de 1960, destacamos também o seguinte registro de João Jorge Rodrigues, 
representante do Grupo Cultural Olodum: “Em 1967, quando o atual governador foi prefeito [ACM], a 
Polícia Militar, junto com a Polícia Civil e com a Polícia Federal, cercou a área do pelourinho/Maciel, e 
todas as pessoas tiveram de se identificar. Na época, os homens saíram de cueca e as mulheres 
saíram de calcinha. Mas era uma intervenção no melhor estilo dos guetos de Varsóvia, dos guetos da 
Alemanha nazista, no sentido de quantificar quem eram os “ratos”, os marginais que deveriam ser 
abolidos” (RODRIGUES, 1995, p. 83). Sobre a brutalidade e radicalidade do impacto social das 
intervenções da década de 1990, consultar Rodrigues (1995), Sant’anna (2003), além de John 
Collins. 
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na renovação do Pelourinho. Seguindo tendência mundial, aqui também se 
apontava a cultura como o diferencial capaz de agregar mais valor ao 
“produto Bahia”, elevando sua competitividade no contexto nacional e 
internacional (SANT’ANNA, 2003, p. 46). 

 

 Como uma poderosa estratégica de sedução política, ainda hoje sua eficácia 

pode ser notada na medida em que o “Pelourinho” mantém-se fortemente associado 

no imaginário local à gestão de ACM. Já nos idos dos anos 1980, Azevedo 

sinalizava… 

Um outro fenômeno que ocorrre, ainda quando se mantêm as funções 
primitivas, melhor dito – habitação complementada por serviços e atividades 
afins – é a substituição de um tipo de população por outro, de nível 
econômico distinto, o que implica mudanças sociais profundas e, também, 
físicas. Geralmente, ocorre um rebaixamento social quando o centro 
histórico é marginalizado com relação a novos centros dinâmicos da cidade. 
Inversamente, se produz uma elitização, quando estes setores são 
restaurados e valorizados. Este é um dos grandes problemas dos 
programas que estão sendo implementados na Europa em benefício de 
alguns centros históricos. O Marais, em Paris, por exemplo, tem um 
fenômeno muito caracterizado de substituiçãoda população que o ocupava, 
antes da ação de revitalização, por gente de nível de renda muito mais alta. 
(AZEVEDO, 1984, p. 231). 

 

Em grande medida direcionadas a interesses de determinados seguimentos 

privados, as intervenções dos anos 1990 foram movidas pela ênfase no turismo e 

lazer, processo que trouxe em seu bojo a drástica substituição de populações de 

baixa renda residentes na área em favor de uma monofuncionalidade. Dentre os 

projetos que dão nova reconfiguração de uso, destaca-se o Pelourinho Dia e Noite, 

fortemente vinculado às praças recentemente abertas e com ênfase em exibições 

musicais.  

A cultura é para as cidades um meio de promover suas imagens de marca. 
As arquiteturas monumentais, as obras de arte nas ruas, os festivais, as 
festas esporádicas, os próprios equipamentos culturais, tudo concorre para 
colocar a cidade numa perspectiva de animação cultural que parece lhe 
conceder o certificado de garantia de ser uma “verdadeira” cidade. Essa 
animação permanente, das mais variadas modalidades possíveis, dá a 
todos os habitantes a impressão de serem capazes de se apropriarem de 
sua cidade, e o elo social assim promovido permite reencontrar um 
sentimento compartilhado de comunidade. A idealização da cidade como 
território de exibição cultural pretenderia ultrapassar os limites da 
“sociedade do espetáculo” criando a ficção simulada de uma utopia. […]. 
Hoje, a arquitetura não tenta nem evitar nem provocar a revolução 
[referência aos modernistas, para o primeiro caso, e os situacionistas, para 
o segundo], esse tipo de objetivo não está mais na ordem do dia, a 
arquitetura e o urbanismo devem de agora em diante criar imagens, estar a 
serviço do marketing político (JEUDY; JACQUES, 2006, p. 8-9). 
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Dada a massiva e agressiva campanha publicitária, o “Pelourinho” avança os 

anos 1990 com grande projeção nacional e internacional, contexto em que a cidade 

passou a rivalizar como nunca com o Rio de Janeiro como principal destino turístico 

no e do Brasil. Além do largo uso de todo um repertório associado à cultura afro, é 

também destacável como parte dessas estratégias a divulgação, promoção e 

repercussão do Carnaval e, com ele, do que veio a ser difundido popularmente como 

axé music. 

Outra dimensão importante e recorrente em termos de críticas a esse 

processo é subsunção do “Pelourinho” à estrita lógica capitalista de consumo, que 

se desdobra na conversão do espaço em lugar de e para o consumo; o “Pelourinho” 

como um shopping center a céu aberto, já que “na concretização do Programa de 

Recuperação do Centro Histórico de Salvador, o uso habitacional previsto era 

absolutamente marginal, sondo a concepção básica do projeto a de um grande 

shopping a céu aberto, que deveria se responsabilizar pela redinamização da área” 

(FERNANDES, 2014, p. 241). 

 

3.4 PLANO DO CAS: A “CULTURA” NO GOVERNO “PROGRESSISTA” 

 

Passado o boom midiático dos anos 1990, o “Pelourinho” enquanto produto 

turístico entra na primeira década de 2000 em expressivo e progressivo declínio, 

num processo que, por outro lado, aponta para uma gradativa ocupação, uso e 

(re)apropriação do espaço pelas populações locais. Com a ascensão em 2007 ao 

governo estadual na pessoa de Jaques Wagner do seguimento político 

historicamente de oposição ao “carlismo”, o Centro Histórico de Salvador volta a 

ocupar centralidade nos interesses e políticas do estado por meio do que passou a 

ser largamente difundido como Centro Antigo de Salvador (CAS). 

Em termos territoriais, o CAS é uma recuperação da poligonal estabelecida 

pela Lei Municipal n° 3.289, de 198371, instrumento normativo que emerge como 

                                                            
71 Que atualizou a Lei Municipal n. 2.403, de 1972. 
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parte das exigências da Unesco para o reconhecimento do CHS como Patrimônio da 

Humanidade (Figura 1)72. 

 

Figura 1. Poligonais do Centro Histórico de Salvador (CHS), da Área de Proteção Rigorosa do CHS e do Centro 
Antigo de Salvador. Disponível em: <http://www.centroantigo.ba.gov.br/arquivos-3/mapas/>. Acesso em: 10 jan. 
2015. 

 

 Denominado de Áreas de Proteção Cultural e Paisagística, esse perímetro 

refere-se às “áreas vinculadas à identidade da cidade, tanto por se constituírem ou 

abrigarem monumentos históricos, quanto por referenciarem simbolicamente, 

lugares importantes no âmbito da cidade”. As Áreas de Proteção Cultural e 

Paisagística compreendem as Áreas de Proteção Rigorosa (APR) e a Área de 

Proteção Contígua às de Proteção Rigorosa73. 

                                                            
72 Área de abrangência do CAS: “A região do Centro Antigo de Salvador é uma área delimitada pela 
lei municipal nº 6.586 de 2004, do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município do 
Salvador (PDDU), que engloba onze bairros em aproximadamente 7km², sendo eles: Centro, Barris, 
Centro Histórico, Tororó, Nazaré, Saúde, Barbalho, Macaúbas, parte do espigão da Liberdade, 
Comércio, e Santo Antônio Além do Carmo”. Disponível em: 
<http://www.centroantigo.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6>. Acesso em: 17 
abr. 2016. Em termos de dimensões espaciais em função da finalidade indicada, o CAS parece não 
ter paralelo ou precedente no Brasil, ou mesmo na América Latina. 
73 Por APR leia-se aquelas “em que os elementos da paisagem construída ou natural abrigam 
ambiências significativas da cidade, tanto pelo valor simbólico, associado à história da cidade, quanto 
por sua importância cultural, artística, paisagística e integração ao sítio urbano. Como o próprio nome 
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 De acordo com a referida Lei, essas delimitações e categorizações físico-

espaciais são constituídas em função do acervo arquitetônico tombado pelo então 

Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e das áreas de 

proteção cultural e paisagística. Assim, é em nome da proteção da APR que a Área 

de Proteção Contígua é instituída, decorrendo, especialmente, de preocupações 

com os impactos visuais aos marcos históricos e culturais presentes na APR. 

 A consulta ao referido instrumento normativo nos permite afirmar que em seu 

conteúdo não há qualquer referência ao topônimo “Centro Antigo de Salvador”, 

construção que aponta para uma inovação recente nos aparelhos de estado em 

termos de estratégia de gestão do espaço. Pelo seu uso midiático, o CAS também 

pode ser lido como uma marca (imagem) publicitária em superposição ao 

“Pelourinho”, ainda hoje fortemente associada ao “carlismo”. 

 Outro aspecto relevante que emerge da consulta à Lei Municipal de 1983 é 

que a poligonal estabelecida configura-se em função estrita da dimensão histórica e 

cultural, não havendo referência a aspectos sociais e/ou econômicos para sua 

legitimação. No contexto atual, o CAS enquanto território emerge tendo como 

grande justificativa a “constatação de que a maior parte dos problemas 

socioeconômicos da área estavam instalados no entorno do Centro Histórico” 74. 

 

Ampliou-se a área de atuação para além dos limites do perímetro tombado 
porque, assim como em outras capitais brasileiras, a área central de 
Salvador passou a conviver, nas últimas décadas, com uma série de 
problemas originados da perda de população e da subutilização dos 
imóveis, da inadequação e insalubridade das moradias e da falta de 
manutenção dos imóveis patrimoniais, além da insegurança pública, 
prostituição e tráfico de drogas, que configuram um quadro de 
vulnerabilidade social em contraponto à existência de um rico patrimônio 
edificado, oferta de empregos e de transporte público (BAHIA, 2010, p. 17). 

 

 Ao acusar um “problema”, gera-se, como consequência, espaço para a 

emergência de uma “solução” e, com ela, o incremento de uma série de dispositivos 

(planos, normas, eventos etc.) de controle e regulação/gestão da vida social, à 

                                                                                                                                                                                          
já sinaliza, entende-se por Área de Proteção Contígua às de Proteção Rigorosa àquelas áreas 
adjacentes e contíguas à APR, cuja condição topográfica do sítio, gabaritos de altura, volumetria ou 
disposição de edificações podem vir a afetar marcos visuais históricos e a silhueta das Áreas de 
Proteção Rigorosa ou tamponar visuais importantes” (Lei Municipal n° 3.289, de 1983). 
74 Disponível em: <http://www.centroantigo.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=6>. 
Acesso em: 17 abr. 2016. 
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biopolítica, para usar repertório analítico de Michel Foucault. O “problema”, no caso 

em estudo, decorre de um “diagnóstico” préviamente realizado por profissionais 

especialistas. É aí que o “problema” é identificado e ircorporado/enredado ao regime 

de poder. Em relação à referida Lei Municipal de 1983, agora há o que poderíamos 

chamar de camadas de “problemas”, a saber: a proteção do “cultural” e a atenção ao 

social, sendo este, em termos de legitimação, criado em função daquele. 

É como desdobramento desse processo que em 2010 é lançado pelo governo 

do estado o Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de Salvador 

(BAHIA, 2010). Com base em um discurso político unificador, o plano incorpora, a 

nível federal, o Programa de Aceleração do Crescimento para as cidades históricas 

– PAC Cidades Históricas, além de invocar a participação do município e de 

diversos seguimentos sociais e da Unesco. Por meio de estudos prévios, aí são 

apresentados levantamentos realizados e proposições elaboradas (Figura 2 e Figura 

3). 

Instrumento de ação e gestão para o CAS, o Plano apresenta-se como um 

esforço do estado em unir as três esferas de poder, seguimentos sociais, 

organismos internacionais e sociedade civil no sentido de elaborar um plano de ação 

para o que vem sendo largamente difundido como CAS. A elaboração do plano foi 

capitaneada pelo Escritório de Referência do Centro Antigo de Salvador (ERCAS), 

então vinculado à Secretaria de Cultura do Governo do Estado da Bahia, e teve 

como objetivo: 

 

Traçar um panorama da realidade do CAS, entendendo que a reabilitação 
de centros urbanos envolve não apenas a requalificação física do tecido 
urbano, mas também ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida 
da população residente e o incremento das condições ambientais, com 
vistas a transformar o CAS em um local bom para morar, frequentar, visitar 
e trabalhar” (BAHIA, 2010, p. 16)75.  

                                                            
75 O estudo resultou em 14 proposições, que abrangem os seguintes eixos: Fomento à atividade 
econômica; Ampliação da competitividade das atividades econômicas; Preservação da área da 
encosta do frontispício; Incentivo ao uso habitacional e institucional; Dinamização do bairro do 
Comércio e revitalização da orla marítima do CAS; Qualificação dos espaços culturais e monumentos; 
Estruturação do turismo cultural; Aprimoramento das ações e serviços de atenção à população 
vulnerável; Otimização das condições ambientais Introdução; Requalificação da infraestrutura; 
Redução da insegurança; Valorização do CAS a partir da educação patrimonial; Criação de um 
Centro de Referência da Cultura da Bahia; Gerenciamento e implantação do Plano de Reabilitação. 
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Figura 2. Mapa de “Ocupação Urbana e Ambiente Construído” – Identificação de ruínas, imóveis fechados e 
terreno baldio, 2009. Disponível em: 
˂http://www.centroantigo.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16˃. Acesso em: 31 mar. 2016. 

 

 

Figura 3. Mapa de “Investimentos Públicos e Privados do Centro Antigo”. Disponível em: 
˂http://www.centroantigo.ba.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16˃. Acesso em: 31 mar. 2016. 
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 Em sua fala, no texto que abre a apresentação, o governador destaca 

brevemente a importância histórica dos CAS no processo de ocupação e dinâmica 

da cidade, em seus diversos aspectos, desde sua fundação. Contudo, nota-se a 

reprodução de um discurso historicamente empregado para o CHS, o que parece 

indicar que este e não o CAS permanece como foco das atenções. 

 

A revitalização restrita ao Pelourinho, ocorrida na década de 90, fez da 
região um dos maiores destinos turísticos do país, graças à riqueza do seu 
patrimônio artístico e cultural. Tal intervenção, no entanto, não contemplou a 
sustentabilidade econômica, social, urbanística e ambiental desse 
importante sítio. O Plano de Reabilitação Participativo do Centro Antigo de 
Salvador, ora lançado, pretende corrigir essa distorção e devolver à cidade 
o seu berço, sendo um marco dos novos tempos em que vive a Bahia 
(BAHIA, 2010, p. 6). 

 

 Apesar da emergência, ao menos de forma mais expressiva, de enunciados 

em relação às experiências de intervenção no CHS da década de 1990, a exemplo 

de “sustentabilidade” e “participação”, registramos que é notável o largo uso no 

conjunto do plano da palavra “cultura” e sua relação direta com as palavras “turismo” 

e “economia”, o que já apontaria para a reprodução de estratégias de outrora. 

 

A elaboração de um Plano de Reabilitação Integrado e Participativo para o 
Centro Antigo de Salvador – CAS parte do reconhecimento de que esta 
área possui um significativo valor histórico, cultural, social, econômico e um 
inestimável patrimônio edificado e artístico de grande importância para a 
história local e nacional (BAHIA, 2010, p. 17). 

 

Em sintonia com as determinações da Unesco, a relevância e força desses 

enunciados no contexto atual é tamanha que eles já aparecem expressos nos títulos 

do plano. No caso da “participação”, em especial, é notável o grande avanço 

normativo desdencadeado no Brasil nos últimos anos, fruto de históricas pressões 

sociais. Nesse sentido, destaca-se o advento do Estatuto da Cidade, Lei n. 10.257, 

de 10 de julho de 2001, que regula os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e 

seus desdobramentos. Sobre o papel do marketing no âmbito da “participação” em 

função da elaboração do Plano: 

 

O processo de elaboração do plano foi desenvolvido através de uma 
participação extremamente controlada e dirigida, amparada em lógica de 
resultados, com uma estratégia de marketing que transforma cada ação do 
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plano em um grande acontecimento, ainda que não traga uma mudança 
significativa de concepção e prática. A possibilidade de manifestação dos 
diversos representantes foi sempre muito restrita, com controle drástico nas 
plenárias, sobretudo no que se refere ao acesso e ao tempo de exposição 
de propostas, o que se contrapõe à concepção de participação - participar 
vai muito além do ato de estar presente. Participar significa tomar parte no 
processo, emitir opinião, concordar/discordar. Em um processo participativo, 
deve ocorrer o respeito às ideias de todos, e todas as contribuições devem 
ser valorizadas e voluntárias. Nesse sentido, a participação no processo do 
plano foi restrita, buscou encaixar os representantes dos segmentos nos 
limites de um modelo (MOURAD; REBOUÇAS, 2012, p. 6). 
 

 

No discurso do secretário de Cultura do Estado da Bahia, a “cultura”, como 

não poderia deixar de ser, ganha total centralidade e destaque. Intitulada Um Plano 

que tem a Cultura como base, esta é invocada a partir de apropriações de códigos 

(repertórios) oriundos, especialmente, do campo antropológico. 

 

A nossa casa, o nosso bairro, a nossa cidade. Os nossos territórios 
basilares, formadores das nossas histórias, memórias e identidades. 
Territórios e memórias cada vez mais transformados por um incessante 
crescimento urbano, por uma lógica de desenvolvimento econômico carente 
de valores humanos elementares, e por acessos a redes informacionais que 
nos conectam ao mundo, e que nos revelam nossas similaridades e 
diferenças. Como toda cidade contemporânea, assim é nossa Salvador, a 
cidade mãe do Brasil. [...] Cidade de profundas diferenças sociais, reveladas 
cotidianamente em cada rosto, em cada forma de viver e sentir seus 
espaços. Cidade que cada vez se espraia sobre outras, rasgando fronteiras, 
derrubando, construindo, tentando conservar, tentando destruir. Lugares, 
paisagens, memórias. Cidade que se revela na sua diversidade, a cada 
geração, nas suas festas, na sua arte, na sua comida, nas suas culturas [...] 
Cidade carregada de história e simbolismos, cujos planos urbanos teimam 
em ignorar. Somente uma nova lógica, pautada num desenvolvimento 
baseado na cultura, poderá gradativamente inaugurar um processo, abrindo 
novas possibilidades de aproveitamento do potencial que Salvador já possui 
(BAHIA, 2010, p. 8). 

 

É também notável em termos de estatégia discursiva o conhecimento, 

atenção e preocupação do secretário às críticas às intervenções em centros 

históricos, processos estes expressos em termos de “estetização urbana”, 

“turistificação”, “mercantilização” e “espetacularização”. 

 

O Governo do Estado firma o compromisso público de tratar esses lugares 
especiais de Salvador de uma forma diferenciada. Abrangendo uma área 
que vai do Campo Grande à Calçada, conforme regionalização adotada 
pelo Município, assumimos a responsabilidade de trabalhar com parceiros, 
pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, locais, nacionais e 
internacionais, para organizar um plano que buscasse a promoção do 
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desenvolvimento sustentável desses espaços a partir das suas 
potencialidades [...] Isso fez toda a diferença. Durante anos, os poderes 
públicos agiram entre erros e acertos. Aprendemos com todos eles. 
Aprendemos, também, com as experiências de outras partes do mundo, que 
igualmente, embora por razões diversas, enfrentam a questão da 
dinamização de seus centros históricos para além da montagem de 
cenários multicoloridos, monofacetados e maquiados para uso externo 

(BAHIA, 2010, p. 8). 
 

 No discurso da coordenadora-geral do Escritório de Referência do Centro 

Antigo de Salvador, intitulado “(Re)Significar o Centro Antigo de Salvador”, é 

destacado o CHS e sua importância enquanto conjunto arquitetônico. Aí é dado 

especial destaque ao Comércio e à área portuária da cidade, em sua relação com as 

dimensões “cultural”, econômica e turística. 

 

O resgate da função habitacional, o fomento das atividades econômicas e 
atração de novas, o incremento do turismo cultural, a dinamização do bairro 
do Comércio e do Porto, a requalificação dos tecidos urbanos, dos espaços 
e dos equipamentos culturais, além de atrair a população de Salvador para 
frequentar um espaço cultural, onde concentrasse a memória da cidade e 
apresentasse formas de discutir o futuro (BAHIA, 2010, p. 9). 

 

 Valendo-se do enunciado “requalificação”, nessa passagem é também 

destacado o “resgate” da função habitacional (principal dimensão de crítcas no 

contexto das intervenções da década de 1990); a atração da população local para 

fazer uso da área; e o fomento de atividades locais econômicas já fixadas e a 

atração de novas para o local. Como será visto mais à frente, o Comércio e seu 

entorno imediato tem se convertido nos últimos anos em um dos principais campos 

de interesse dos poderes públicos, dimensões que tocam, especialmente, à 

dimensão do turismo e ao avanço do setor imobiliário, particulamente o de alto 

padrão76.  

 Como parte das tecnologias de segurança, é também destacável em termos 

de dispositivo o masterplan elaborado em 2014 para a área (Figura 4, 5 6 e 7). A 

partir da leitura das imagens, é possível identificar que o grande interesse de ações 

                                                            
76 As transformações aí em curso vêm se dando de forma contínua, pulverizada e discreta, porém, 
vista em conjunto, ao menos de forma mais abrangente e articulada, parece indicar para um processo 
denso e radical de transformação desse contexto urbano, em suas diversas dimensões. Sobre a 
questão da habitação, valeria uma análise mais acurada no sentido de verificar no Plano em que 
termos o social é entendido (faixas de valores frente à realidade socioeconômica local). Resumindo: 
nesse Plano, o que o estado entende, em termos de valores, como baixa renda? Fica a indagação.  
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previstas para o espaço mantém-se no perímetro tombado do CHS, acrescido da 

ênfase agora dada ao Comércio, expansão imediata do CHS e área tombada em 

2009 pelo IPHAN. A consulta às imagens nos permite confirmar a relevância dada à 

zona marítima e portuária, já indicadas no plano para o CAS. 

 

Figura 4. Masterplan Estratégico para o Centro Antigo de Salvador/Carlos Leite e Adriana Levisky. Disponível 
em: ˂http://www.archdaily.com.br/br/624697/masterplan-estrategico-para-o-centro-antigo-de-salvador-carlos-
leite-e-adriana-levisky˃. Acesso em: 31 mar. 2016. 

 

Figura 5. Masterplan Estratégico para o Centro Antigo de Salvador/Carlos Leite e Adriana Levisky. Disponível 
em: <http://www.archdaily.com.br/br/624697/masterplan-estrategico-para-o-centro-antigo-de-salvador-carlos-
leite-e-adriana-levisky>. Acesso em: 31 mar. 2016. 
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Figura 6. Masterplan Estratégico para o Centro Antigo de Salvador/Carlos Leite e Adriana Levisky. Disponível 
em: ˂http://www.archdaily.com.br/br/624697/masterplan-estrategico-para-o-centro-antigo-de-salvador-carlos-
leite-e-adriana-levisky˃. Acesso em: 31 mar. 2016. 

 

 

Figura 7. Masterplan Estratégico para o Centro Antigo de Salvador/Carlos Leite e Adriana Levisky. Disponível 
em:<http://www.archdaily.com.br/br/624697/masterplan-estrategico-para-o-centro-antigo-de-salvador-carlos-leite-
e-adriana-levisky>. Acesso em: 31 mar. 2016. 

 

Papel e força da imagem, ou do investimento na “construção de imagens” de 

cidade, e sua operacionalização na promoção do plano. 

Colocado na contracapa da publicação do plano, cria-se – e não mais para 
o plano ou para o programa de ação, mas para o próprio centro –, um 
logotipo em forma de coração, com os dizeres: Centro Antigo de Salvador, a 
história do Brasil vive aqui. Ou seja, trata-se, propriamente, da instauração – 
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inusitada no Brasil – de um center branding, não muito distante da 
concepção que se combatia no plano anterior: a da criação de um enorme 
shopping center, com a diferença agora de que não se trata apenas de 
atividades comercial, mas do conjunto de manifestações que venham a 
acontecer naquele espaço. A proximidade dos logotipos, infelizmente, não 
deixa margem a dúvidas (FERNANDES, 2014, p. 252-253). 

 

 Há, aí, uma retomada das críticas outrora largamente feitas a processos de 

intervenção anteriores no contexto do CHS, ao mesmo tempo em que associa, 

mesmo que de forma não expressa, o plano do CAS ao Planejamento Estratégico. 

Mourad (2011), já em momento anterior, havia identificado e apontado elementos 

que aproximam o plano à lógica do Planejamento Estratégico, pondo em relevo e 

problematizando em suas análises aspectos como “participação” e gentrificação. 

 

Um processo mais democrático, mas também híbrido e frágil, instaura-se na 
gestão do centro de Slavador a partir de 2007, com a renovação do governo 
estadual e a redefinição de novas prioridades para a área. Afinado com as 
novas diretrizes de política urbana definidas para o país, onde se destaca o 
direito à cidade e à moradia digna e a busca de articulação entre setores de 
intervenção e entre as partes da cidade, o novo executivo estadual promove 
desde logo um acordo de cooperação técnica entre as três esferas de 
governo no Brasil […]. Busca-se, então, construir um novo plano para o 
centro, que vai aderir a duas recomendações substantivas do Ministério das 
Cidades. […] Os princípios adotados no plano revelam compromisso com o 
bem estar coletivo, com o repovoamento o centro e a busca de integração à 
política urbana da cidade. Vários dos projetos indicados articulam-se bem a 
esses princípios, como a requalificação das principais vias de acesso ao 
Centro Histórico, projetos de habitação, inclusive de interesse social, 
equipamentos públicos, como creche e praça, entre outros. Pode-se 
perceber, a partir desse processo, a busca de uma construção mais 
democrática e complexa da política urbana para o centro de Salvador, o que 
deveria resultar no plano consistente e eficaz de ação sobre o seu território 
(FERNANDES, 2014, p. 248-250). 

 

Sobre “participação”, é também destacável o olhar de Fernandes sobre o 

processo de elaboração do Plano Participativo de Reabilitação do Centro Antigo de 

Salvador. Como uma espécie de análise comparativa, a autora arrisca-se ao sugerir 

que, diferentemente do que ocorreu na década de 1990, no processo atual é 

possível cogitar o atendimento à dimensão da “participação”, mesmo que de forma 

“frágil”.  
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DEFINE A SUA CIDADE77 

De dous ff se compõe  
esta cidade a meu ver,  
um furtar, outro foder.  

 
Recopilou-se o direito,  

e quem o recopilou  
com dous ff o explicou  

por estar feito  
e bem feito: por bem digesto e colheito,  

só com dous ff o expõe,  
e assim quem os olhos põe  

no trato, que aqui se encerra,  
há de dizer que esta terra  

De dous ff se compõe.  
 

Se de dous ff composta  
está a nossa Bahia,  
errada a ortografia  

a grande dano está posta:  
eu quero fazer aposta,  

e quero um tostão perder,  
que isso a há de perverter,  
se o furtar e o foder bem  

não são os ff que tem  
Esta cidade a meu ver.  

 
Provo a conjetura já  

prontamente com um brinco:  
Bahia tem letras cinco  

que são BAHIA,  
logo ninguém me dirá  

que dous ff chega a ter  
pois nenhum contém sequer,  

salvo se em boa verdade  
são os ff da  

cidade um furtar, outro foder 
 

  

                                                            
77 Poema atribuído a Gregório de Matos, em domínio público e disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2016. Forma 
livremente adaptada em função da dissertação. 
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4 COLOMBO! FECHA A PORTA DE TEUS MARES!   

 

Da etérea plaga  
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!  

Andrada! arranca esse pendão dos ares!  
Colombo! fecha a porta dos teus mares!78  

 
Séc. XIX. 

 

4.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (OU A CARTA EMPRESARIAL) 

 

“'Estamos em pleno mar…”79. 

 

A década de 1970 é situada por Peter Hall (2011) como o grande marco de 

configuração e difusão em países centrais do que ele denominou de cidade do 

empreendimento. Regida pela flexibilidade, palavra de ordem da política econômica 

em ascensão, na cidade do empreendimento já se encontram de forma evidente 

alguns dos referenciais basilares que, na passagem para os anos 1990, alimentarão 

o Planejamento Estratégico produzido em Barcelona que, pela sua difusão no 

mundo, a América Latina, em particular, passará a ser referenciado como “modelo 

Barcelona”.  

Nesse tipo de produção de cidade, o planejador urbano, então associado ao 

capitalismo do tipo fordista e ao, assim difundido, Estado de Bem-Estar Social, 

converte-se, à luz das demandas neoliberais, em empreendedor ou, de controlador a 

encorajador do crescimento das cidades – ao menos é assim que Hall entende 

(2011, p. 407). Objeto de ataques diversos, inclusive, ou principalmente, do próprio 

capital, o planejamento urbano do tipo tecnocrático-centralizado-autoritário (VAINER, 

2007, p. 75) é então alçado à condição de problema a ser superado, ao mesmo 

tempo em que a cidade do empreendimento acontece como alternativa. 

Em um contexto de “crise urbana”, expressão recorrentemente empregada 

para referenciar esse momento, os centros de cidades, portos e áreas associadas à 

                                                            
78 Castro Alves, fragmento do poema “O navio negreiro”, em domínio público e disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf>. Acesso em: 8 jul. 2016. Adaptação 
formal à dissertação. 
79 Idem.  
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produção industrial tornam-se então manancial para investimentos. Vinculados como 

“obsoletos” ou “abandonados”, dado o declínio das atividades portuárias e 

manufatureiras, esses espaços convertem-se em campo privilegiado de interesse, 

processo que se sucede numa íntima, notória e agora despudorada vinculação do 

poder público aos interesses de corporações privadas, como recorrente no processo 

histórico, seja de forma mais evidente ou não, seja de forma mais intensa ou 

branda80. Com o “problema” posto, a “revitalização urbana” emerge como alternativa 

de “solução”. Dado seu apelo sedutor, esse enunciado, ou “palavra-isca”, para 

continuar usando expressão de Hall, é operacionalizado como elemento legitimador 

das ações. A “parceria criativa” é o meio eleito para a garantia do sucesso de tais 

operações, sendo esta a expressão maior da aproximação e flexibilidade nas 

relações entre poder público e setor privado. 

Hall situa a emergência da cidade do empreendimento ao contexto dos EU.A 

da década de 1950 Contudo, é na década de 1970 que esse processo ganha 

expressividade e magnitude, sendo exportada à Europa como “receita mágica” 

(HALL, 2011, p. 412). Os casos do Inner Harbor de Baltimore e dos esquemas 

equivalentes do Boston Waterfront e do Quincy Market, também em Boston, são 

destacados como paradigmas desse modo de intervenção urbanística (HALL, 2011, 

p. 412) (Figura 8, Figura 9 e Figura 10). A “revitalização” dos chamados waterfronts 

(frentes de mar) tornou-se um dos traços característicos desses empreendimentos, 

assim como a central participação de James Rouse – empresário conhecido por 

seus envolvimentos em construções de shopping-centers e da nova cidade de 

Columbia, “uma das mais ambiciosas novas cidades construídas pela iniciativa 

privada nos Estados Unidos da época” (HALL, 2011, p. 423). A recorrente 

participação de Rouse nesse tipo de empreendimento é traduzido no que passou a 

ser denominado de rousificação. 

À luz do contexto da América do Norte, Hall destaca como elementos que 

caracterizam esses processos: o papel de protagonistas dos prefeitos que, fazendo 

uso do carisma que, promovidos como saída econômica para os municípios, 

investem na adesão da população como forma de garantir o avanço dos 

                                                            
80 Ou, talvez, é possível pensar que esse momento marque, já sem disfarce, e daí sua novidade, a 
estreita, promíscua e despudorada relação entre capital e Estado nos negócios das cidades, mediada 
por planejadores, agora empreendedores urbanos, processo que caracteriza a emergência do 
neoliberalismo. 
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empreendimentos, mesmo que estes sejam, ao fundo, contra os interesses da 

própria população81; o investimento na formação de complexos de lazer e 

entretenimento e, nesse sentido, a instalação de equipamento como aquários é 

recorrente; a inserção de novos usos e funções, com a atração de um novo perfil 

socioeconômico, traduzido em elitização ou, para manter o repertório de Hall, 

yuppificação etc. 

Sobre a participação nesse contexto e momento histórico, David Harvey 

(2010) sinaliza para o processo de conversão do “espetáculo urbano” de cunho 

contestatório em espetáculo como forma de apaziguamento de tensões e conflitos 

em um contexto marcado pelo descontentamento ao avanço dos projetos 

modernistas de habitação e de renovação urbanas em curso.  

 

Nas cidades americanas, o espetáculo urbano dos anos 60 se constituiu a 
partir dos movimentos de oposição de massa da época. Manifestações 
pelos direitos civis, distúrbios de rua, levantes nas cidades, vastas 
manifestações contra a guerra e eventos contraculturais (concertos de rock 
em particular) eram trigo para o cortante moinho do descontentamento 
urbano que girava em torno da base dos projetos modernistas de habitação 
e de renovação urbanas. Mas, mais ou menos por volta de 1972, o 
espetáculo fora capturado por forças bem diferentes e empregado para fins 
bem distintos. A evolução do espetáculo urbano numa cidade como 
Baltimore é típica e ilustrativa (HARVEY, 2010, pp. 88-89). 

 

Baltimore dos anos 1960 é também tomada pelo autor como caso 

emblemático de irrupção desse processo. A tensão urbana que tomava a cidade, 

movida em grande medida por conflitos raciais, acirrou-se com o assassinato de 

Martin Luther King. É nesse ambiente que a prefeitura local promove a Baltimore 

City Fair. À luz do discurso de “promoção do desenvolvimento urbano” e operado em 

função de “combater o medo” na cidade, há, aí, um grande investimento na 

produção de um sentimento de “comunidade” dirigido para a coesão social. Operado 
                                                            
81 Engraçado como essa passagem nos faz lembrar o seguinte registro de Paulo Ormindo de 
Azevedo, para o caso de Salvador de outras décadas: “Com a situação de decadência a que chegou 
o Centro Histórico, os pequenos comerciantes – os grandes ou faliram ou estão subjugados por 
essas superestruturas que são os shoppings centers – juntamento com algumas instituições que têm 
sede ali, como a Igreja, a Associação Baiana de Imprensa e alguns sindicatos, se reuniram para 
formar uma comissão e cobrar do governo determinadas providências: segurança, limpeza e 
transporte menos segregador do que o impantado pelo TRANSCOL, um projeto da EBTU que nunca 
chegou a ser discutido. Formada a comissão, depois de um trabalho enorme de congregar, de reunir 
gente, fez-se uma solenidade e, por razões que ninguém entendeu, seus membros elegeram 
presidente o prefeito da capital. Aquilo que parecia ser um lobby de pressão, um interlocutor entre a 
comunidade local e as autoridades, se transformou em uma comissão dependente da Prefeitura” 
(AZEVEDO, 1984, p. 236). 
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pelos poderes públicos em articulação com o capital, esse evento ao mesmo tempo 

em que assegurou os “investimentos” urbanos já realizados na cidade, criou 

condições para novas, e sem precedentes, investidas urbanas e urbanísticas do 

capital.  

Um pequeno grupo de políticos, profissionais e líderes de negócios 
influentes se reuniram para ver se havia alguma maneira de reunir a cidade. 
O esforço de renovação urbana tinha criado um centro da cidade altamente 
funcional e fortemente modernista de escritórios, praças e, por vezes, 
exemplares espetaculares de arquitetura como o prédio do One Charles 
Centre [...]. Mas os distúrbios ameaçavam a vitalidade do centro e a 
viabilidade dos investimentos já feitos. Os líderes procuraram um símbolo 
em torno do qual construir a idéia da cidade como comunidade, de uma 
cidade que pudesse confiar em si o bastante para superar as divisões e a 
mentalidade de cerco com que o cidadão comum encarava o centro da 
cidade e seus espaços públicos (HARVEY, 2010, p. 89). 

 

Mobilizada em função da promoção e apologia à “vizinhança”, “diversidade 

étnica” e “identidade étnica”, escamoteando, assim, o teor racial das tensões e 

confrontos, a Baltimore City Fair, por outro lado, acabou servindo como campo para 

o incremento e emergência de uma economia local, sendo esta operada por grupos 

para a comercialização de suas produções “étnicas”, daí emergindo uma nova fonte 

de renda. Ganhando cada vez mais dimensão e atraindo milhões de pessoas com 

seus espetáculos, a feira foi tornando-se menos “familiar” e mais comercial. 

Firmando-se como principal mote de atração de pessoas para o centro da cidade, o 

“sucesso” do evento acabou por abrir espaço e ser decisivo para o avanço e 

ampliação do capital na cidade. 

 

Comercialização institucionalizada de um espetáculo mais ou menos 
permanente na construção do Harbor Place (um desenvolvimento à beira-
mar que, segundo dizem, hoje atrai mais pessoas que a Disneylândia), de 
um centro de ciências, de um aquário, de um centro de convenções, de uma 
marina, de inúmeros hotéis, de cidadelas de prazer de toda espécie. 
Julgada por muitos um notável sucesso (apesar de o impacto sobre a 
pobreza, a falta de habitação, a assistência médica e o fornecimento de 
oportunidades de educação na cidade ter sido insignificante e, talvez, 
negativo), essa forma de desenvolvimento exigia uma arquitetura totalmente 
diferente do modernismo austero da renovação do centro das cidades que 
dominara os anos 60. Uma arquitetura do espetáculo, com sua sensação de 
brilho superficial e de prazer participativo transitório, de exibição e de 
efemeridade, de jouissance, se tornou essencial para o sucesso de um 
projeto dessa espécie (HARVEY, 2010, p. 90-91). 
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Baltimore passou a atrair visitantes e turistas numa escala comparável à da 

Disneylândia, sendo esta “a chave decisiva que explica a natureza revolucionária de 

tais urbanizações” que daí emergem, ou seja, “suas bases despudoradamente 

turísticas” (HALL, 2011, p. 415). Estreitamente associado a essa dimensão do 

fenômeno, a cidade como espetáculo é outro traço expressivo dessas experiências. 

Há aí o que o autor apontou como “criação deliberada da cidade-como-palco”. 

Entendida como teatro, essas cidades “têm exatamente a mesma qualidade: 

procuram parecer um trecho de filme de Disney com sua América urbana imaginária, 

cometendo, porém, a incongruência de serem reais” (HALL, 2011, p. 415)82. 

 

O processo de criar locais de sucesso só incidentalmente tem algo a ver 
com empreendimento urbanístico. Assemelha-se muito mais à direção de 
um teatro, com atrações em substituição contínua a fim chamar público e 
mantê-lo entretido na sala de espetáculo. Não admira que talvez o mais 
prestigioso modelo deles todos, os 28 000 acres do Walt Disney na Flórida, 
seja dirigido por uma companhia dotada de departamentos relacionados 
com “Engenharia de Imagens” e “Atrações”. Não me parece que 
recenseadores e planejadores tenham as qualidades necessárias para criar 
grandes teatros, embora possam ser utilíssimos como atores ou como 
dramaturgos (HALL apud LYALL, 2011, p. 415). 

 

Na década de 1980, a cidade do empreendimento já havia largamente se 

difundido pela América, momento em que em Londres é operado o caso Docklands. 

Seguindo a fórmula waterfront, essa experiência é recorrentemente apontada como 

paradigmático caso de ingresso desse modo de produzir cidade na Europa, dado, 

especialmente, às proporções e dimensões do empreendimento, dos impactos 

econômicos e sociais gerados e dos conflitos e disputas sociais e políticas 

desencadeadas83. Dando novo fôlego e visibilidade a esses processos, Docklands 

acabou por assumir papel de grande difusor desse “modelo” mundo afora (Figura 8, 

Figura 9 e Figura 10). 

                                                            
82 Para uma compreensão dos desdobramentos desse processo, recomendamos a consulta à 
publicação Variaciones sobre un parque temático: la nueva ciudad americana y el fin del espacio 
público (SORKIN, 2004 [1992]). De forma mais genérica, também destacamos a La ciudad genérica 
(KOOLHAAS, 2011 [1997]), publicação que nos parece fortemente tributária de Marc Augé, em seu 
Não-lugares, introdução a uma antropologia da supermodernidade (AUGÉ, 1994 [1992]).  
83 Área portuária desativada que abrangia mais de 8,5 milhas de quadras de extensão. A referida 
movimentação tem como marco temporal a década de 1980, sendo, até então, a maior intervenção 
de “revitalização urbana” executada na Europa, pelo menos. 
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Figura 8. Inner Harbor de Baltimore. Disponível em: ˂http://www.harbormagic.com/˃ (imagem do momento 
atual). Acesso em: 24 abr. 2016. 

 
Figura 9. Boston Waterfront. Disponível em: ˂http://www.e-architect.co.uk/boston/boston-harbor-garage˃ 
(imagem momento atual). Acesso em: 24 abr. 2016. 

 
Figura 10. Docklands, Londres. Disponível em: <http://thelondonvirgin.com/soak-up-culture-in-londons-
docklands/> (imagem momento atual). Acesso em: 24 abr. 2016. 

 

Na Europa, contudo, a cidade do empreendimento acabará ganhando novos 

contornos e feições, dando lugar a uma forma mais sofisticada, sedutora e 

glamorosa de produção de cidade. Essa chave de leitura decorre das análises de 

Otília Arantes (2007), que identifica a emergência nesse contexto do que ela 
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denominou de cidade-empresa-cultural, sendo esta caracterizada pelo uso e 

centralidade da “cultura” como alavanca para os grandes empreendimentos urbanos 

e gestão das cidades em função estrita do capital. 

Arantes recua ao momento do advento do que no urbanismo passou a ser 

difundido como contextualismo, a fim de situá-lo como grande marco inaugural de 

uso da “cultura” nessas estratégias. Apresentando-se inicialmente como crítica ao 

modernismo, o contextualismo, sustenta a autora, logo se revelou como alternativa 

de renovação e expansão do capital nas cidades, por meio da invocação de “valores 

culturais” como “patrimônio”, “lugar” e “identidade”. 

 

Tanto a preservação do patrimônio arquitetônico, quanto a necessidade de 
uma renovação respeitosa do entorno, acabaram se transformando numa 
espécie de alegação ideológica dos gestores urbanos como formas de 
recomposição de uma identidade ou de uma vida social inexistentes – uma 
espécie de panacéia que por vezes não passa de recurso publicitário, 
quando não, inclusive, de inibição e controle cultural e social. O que acaba 
ocorrendo é, no mais das vezes, uma espetacularização do urbano, uma 
espécie de encenação de uma vida pública que há muito deixou de existir. 
[...] Aos poucos estava se tornando uma forma de escamotear conflitos, de 
excluir populações. Na cidade “comunicante” (para alguns, este é o 
paradigma), a pluralidade acaba reduzida a décor cultural. Ao lado da 
tradicional especulação imobiliária, temos agora fisionomias urbanas 
definidas por uma nova estratégia empresarial que assumiu a função de 
estimular as “identidades locais”, através da criação de imagens enfáticas 
de um mundo higiênico e livre do fantasma da anomia social (ARANTES, 
1998, p. 13-14). 

 

O largo uso e difusão de eufemismos como “renovação”, “revitalização”, 

“requalificação”, “reabilitação”, “revalorização”, “reciclagem” passam então a ser 

ostensivamente instrumentalizado no sentido de justificar ações no espaço urbano, 

mas que, de forma concreta e recorrente, o que se verifica, ao fundo, é a “invasão”, 

“reconquista” e “retorno” das “camadas afluentes ao coração das cidades”; e que, 

em última análise, traduz-se em processos de gentrificação (ARANTES, 2012, p. 

19)84. 

                                                            
84 Aliado à expansão da indústria automotiva, o urbanismo modernista foi o principal instrumento para 
a expansão e fragmentação da cidade, processo que levou à formação de novas centralidades e à 
migração das camadas mais abastadas economicamente para os subúrbios; movimento que se deu 
como uma forma de autossegregação social e espacial. Agora, é sob o discurso da valorização do 
retorno ao “coração da cidade” que esses grupos são atraídos aos centros, como um processo de 
“reconquista”. A especulação imobiliária e fundiária, assim como a produção de subjetividades pelo e 
em função do capital, são elementos-chaves para a compreensão dessa construção de 
demandas/produção de desejos. 
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Em termos concretos, Arantes identifica as experiências em Paris entre as 

décadas de 1970 e 1980 como um grande marco inagural de emergência da cidade-

empresa-cultural. Nesse sentido, é destacado o caso da implantação do “centro 

cultural” Georges Pompidou, ainda na década de 1970, e dos subsequentes grandes 

projetos da “Era Mitterrand”, na década seguinte (Figura 11). Nessas experiências, a 

“cultura” é operada como o grande mote legitimador para as grandes intervenções 

de “renovação urbana”.  

A proliferação na cidade de museus, “equipamentos culturais” e “centros 

culturais” dão a tônica desse movimento, expansão que se deu por meio de novos 

usos dados às edificações existentes ou via construção de novos edifícios e suas 

repercussões no entorno imediato e na cidade. Esse fenômeno e sua reprodução e 

larga expansão a outros contextos urbanos diz respeito ao que Jeudy (2005) cunhou 

de musealização das cidades. 

 

 
Figura 11. Centro Nacional de Artes e Cultura Georges Pompidou. Disponível em: 
˂http://www.phaidon.com/agenda/architecture/picture-galleries/2010/april/08/renzo-piano-building-
workshop/?idx=3˃. Acesso em: 24 abr. 2016. 

 

As intervenções associadas a François Mitterrand tiveram como grande mote 

a promoção de Paris como capital cultural da Europa. Como uma espécie de 

desdobramento, há um crescente e vertiginoso interesse das cidades em promover 

grandes feiras e eventos em celebração à “cultura”, haja vista que nessas 

oportunidades a “cultura” atua como uma espécie de triunfo para grandes operações 
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urbanas e movimentação do capital, além da projeção e promoção da cidade em 

contextos mais amplos85. Aqui recorremos à formulação de distinção de Bourdieu 

(2007), aplicando-a a relação entre cidades nesse cenário de crescente valorização 

da “cultura” em sua operação concorrencial de promoção entre cidades. À luz da 

lógica da hierarquização simbólica fundada na divisão social das classes, a distinção 

de gostos e práticas resulta de construções sociais que investem na manutenção 

das diferenças sociais de fundamento hieráquico. No caso das cidades, o 

investimento em “cultura” opera como um poderoso recurso de distinção e 

hieraquização simbólica entre elas. 

Ainda sobre o papel da “cultura” na distinção entre cidades, destacamos, à luz 

de Arantes, a figura do arquiteto-urbanista, pois além de planejador-empreendedor, 

este agora passa a acumular o papel de intermediário cultural, ou seja, “fração de 

classe fornecedora de bens simbólicos, cuja trajetória ascendente é reveladora do 

atual culturalismo de mercado. Intermediário e empresário cultural, ao mesmo tempo 

que um dos principais agentes da gentrificação” (ARANTES, 2012, p. 19). Como 

intermediário cultural, o arquiteto-urbanista passa a ser central e estratégico na 

criação e difusão de recursos culturais que garantem a distinção e hierarquização 

entre as cidades86. 

                                                            
85 Esse fenômeno nos remete às exposições mundiais, que começaram a ser promovidas na Europa 
já nos primeiros anos da segunda metade do século XIX. Voltado para uma análise do impacto social 
e cultural dessas exposições sobre as pessoas, especialmente sobre os trabalhadores urbanos, 
Walter Benjamin, à luz do aporte “fetiche da mercadoria”, registra: “[...] exposições universais são os 
centros de peregrinação ao fetiche mercadoria [e nasceram] do desejo de ‘divertir as classes 
laboriosas e torna-se para estas uma festa, de emancipação para elas” (2006, p. 57). Outro aspecto 
também relevante no sentido de destacar a centralidade cultural de Paris à época no cenário 
internacional é o de suas análises sobre a emergência das passagens, sendo estas entendidas como 
“centros de mercadorias de luxo [...] cobertas de vidro e com paredes revestidas de mármore, que 
atravessam quarteirões inteiros, cujos proprietários se uniram para esse tipo de especulação” (2006, 
p. 54). As passagens podem se compreendidas como formas permantes do culto à mercadoria, uma 
espécie de avanço às efêmeras exposições mundiais. Também não se deve esquecer das 
intervenções haussmannianas, iniciadas na primeira metade do século XIX, e também objeto de 
análise de Benjamin. Estas à época, e seus desdobramentos futuros, tiveram um forte impacto como 
vitrine para a projeção internacional de Paris como capital da modernidade e também “cultural”. 
86 A distinção relaciona-se à formulação de capital cultural, também de Pierre Bourdieu. Entendido 
pelo autor como recurso de poder, o capital cultural reveste-se de especial importância, de modo a 
destacar-se do valor meramente econômico. O capital cultural marca uma distinção social por meio 
da “cultura”, sendo esta entendida como um repertório “cultural” produzido pelas classes dominantes 
e difundido em toda a sociedade como “a cultura”. Como essa estratégia de dominação, essa 
operação garante a manutenção e reprodução dos grupos dominantes no poder. Além do capital 
cultural, existiriam as outras formas básicas de capital: o capital econômico, o capital social (os 
contatos) e o capital simbólico (o prestígio) que juntos formam as classes sociais ou o espaço 
multidimensional das formas de poder: Além do capital cultural, Bourdieu aponta a existência de 
outras formas básicas de capital, a saber: o capital econômico, o capital social e o capital simbólico. 
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No caso de Paris dos anos 1980, o volume do investimento na “cultura” 

reposiciona a cidade no cenário mundial, garantindo sua distinção em relação às 

demais. Como desdobramento e parte desse processo, há uma vertiginosa 

expansão do turismo, dimensão que se firmará como central para a economia da 

cidade e fonte de cobiça. À luz das experiências de Paris, esse momento marca, no 

contexto internacional, como nunca, uma acirrada disputa entre cidade por turistas. 

O turismo em sua vinculação com os serviços ganha desde então grande expansão, 

difusão e centralidade nas estratégias políticas e econômicas para as cidades. 

Nesse sentido, é destacável o papel da Organização Mundial de Turismo (OMT). 

Vinculado à Organização das Nações Unidas, essa organização assume o 

protagonismo na promoção do turismo como saída econômica para as cidades. A 

partir das experiências em Paris, a “cultura” converte-se definitivamente em objeto 

de consumo turístico (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Instituto do Mundo Árabe, Paris. Disponível em: ˂http://www.harbormagic.com/˃. Acesso em: 24 abr. 
2016. 

 

Tendo como traços característicos a monumentalidade e extravagância, a 

arquitetura do espetáculo pode ser pensada como um dos mais evidentes 

                                                                                                                                                                                          
O capital social tem como fundamento “os contatos” e o capital simbólico, “o prestígio”. É partindo 
desses referenciais entendidos em forma de trama que o autor investe na compreensão da dinâmica 
das classes sociais e das formas de poder aí produzidas (SILVA, 1995). Nessa lógica, e trazendo 
para o contexto de produção de cidade, o arquiteto-urbanista, ou melhor, o intermediário cultural, 
torna-se chave se pensarmos como estes operam na produção de bens simbólicos e na produção de 
valores e estratificação das cidades. 
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investimentos na produção e promoção de distinção entre as cidades sob a lógica 

das cidades-empresa-cultural. Supervalorizadas, elas são, em regra, assinadas por 

arquitetos de grande projeção internacional, fato que “agrega valor aos 

empreendimentos”, já que “o museu construído por um star da arquitetura se torna 

desde então uma peça fundamental na revitalização do espaço urbano” (JEUDY, 

2005, p. 121). Vinculados às estratégias do capitalismo global, esse seleto grupo de 

profissionais passa a ser recorrentemente referenciado como star system e suas 

“obras” convertem-se em ícones urbanos, quando não à própria imagem da cidade, 

a exemplo do Museu Guggenheim de Bilbao (Figura 13). 

[sobre o Museu Guggenheim de Bilbao] Um museu transformado em obra 
arquitetônica, até mesmo artística, impõe sua própria soberana estética, da 
mesma maneira que um monumento. [...]. Como se fosse uma obra, com 
sua presença soberana, o museu se apresenta como uma maneira única de 
ver a cidade pensar-se a si mesma. [...] Uma tal consagração do museu 
como obra de arte arquitetônica sugere a evidência de uma personificação 
da cidade. É graças a esse gênero de intervenção magistral que a cidade se 
torna comparável a uma pessoa que, é claro, nada mais é do que o produto 
dos comentários admirativos dos próprios arquitetos. [...] Poder-se-ia 
imaginar que uma cidade pudesse ser reestruturada a partir de seu museu, 
que se tornaria uma máquina de fazer obras de arte em torno dela. Este 
culto à obra engendrando obra, até a saturação, parece estranho ao olhar 
devoto, ao olhar atingido pela perplexidade diante de uma magnificência tal 
que parece de fato transcender o valor que se imaginaria deve ser atribuído 
à própria obra de arte. Essa revitalização estética do espaço urbano, a partir 
do museu como obra arquitetônica erigida para os tempos futuros, parece 
sempre demonstrar o quanto a mutação de uma paisagem urbana depende 
da maneira no mínimo ostentatória de como a cidade pode fazer obra de si 
mesma, graças à intervenção demiúrgica de arquitetos e artistas  (JEUDY, 
2005, p. 121). 
 
 

 
Figura 13. Museu Guggenheim, Bilbao. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Museu_Guggenheim_Bilbao>. Acesso em: 24 abr. 2016. 

Sobre o poder da “cultura” nessas estratégias urbanísticas e de gestão das 

cidades, Arantes (2002) avoca Guy Debord, quando este constata: “a cultura tornada 
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integralmente mercadoria deve também se tornar a mercadoria vedete da sociedade 

espetacular” (DEBORD, 1997, p. 126)87. 

 

A realidade última é sem dúvida a do capital que, na sua quintessência, é a 
inflação hiperrealista do mundo das imagens, mas é clara a reversibilidade 
de um no outro – o mundo do dinheiro e o da cultura –, já que o capital ou a 
riqueza financeirizada é ela mesma um inchaço de ficção ou uma inflação 
rentista de ativos. De outro lado, o descontrole da economia que se 
independentizou face ao Estado Social quebrado pela sua própria crise 
fiscal, também descontrolou o reino “autônomo” da cultura, que, tornando-se 
ela própria um artigo de comércio entre outros, não só se autonomizou uma 
segunda vez (como a própria economia), como se generalizou a ponto de 
entronizar o esquema culturalista (de base antropológica) de explicação em 
última instância da sociedade (ARANTES, 2002, p. 329-240). 

 

Barcelona se converterá na maior e mais acabada expressão da cidade-

empresa-cultural, sendo difundida e promovida em outros contextos como “modelo” 

urbanístico e de gestão de cidade. A experiência de Barcelona, e sua transformação 

em “modelo”, pode ser situada como expressão maior do que Jacques (2003), à luz 

de Debord, difunde como processo de “espetacularização das cidades 

contemporâneas”.  

Em um momento atual de crise da própria noção de cidade, que se torna 
visível principalmente através das idéias de não-cidade, seja por 
congelamenteo – cidade museu e patrimonializção desenfreada –, seja por 
difusão – cidade genérica e urbanização generalizada. Essas duas 
correntes do pensamento urbano contemporâneo – em voga na teoria, mas 
principalmente na prática do urbanismo – apesar de aparentemente 
antagônicas, tenderiam a um resultado semelhante: a espetacularização 
das cidades contemporâneas (JACQUES, 2003, p. 13). 

 

 À luz da repercussão dos Jogos Olímpicos de 1992, o “modelo Barcelona” é 

deliberadamente promovido a outros contextos via Planejamento Estratégico. 

 

4.2 O “MODELO BARCELONA” 

 

 De acordo com Arantes (2012), foi no curso dos preparativos de Barcelona 

para os Jogos Olímpicos de 1992 que em 1989 o Plan caps al 1992, desenvolvido 

em função do evento, deu lugar ao Plano Estratégico Barcelona 2000, proposta esta 

                                                            
87 Registro em entrevista concedida à revista Rapsódia. Disponível em: 
<file:///C:/Users/user/Downloads/106413-187856-1-SM%20(2).pdf>. Acesso em: 31 ago. 2016. 
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“que passou a ser identificada justamente como a matriz do Planejamento 

Estratégico”88. Recorrendo às experiências das cidades-empresas americanas, a 

prefeitura de Barcelona decide chamar James Rouse para assessorá-la nessa 

empreitada, afinal, era preciso “algo mais do que simples motivação “patriótica”, 

ainda mais em escala apenas urbana, e passar a gerir a cidade e seus “negócios” 

com a eficiência de uma grande empresa” (ARANTES, 2012, p. 8). 

O Plano 2000 previa a “reurbanização e reocupação da cidade como um 

todo”, orientação atrativa aos “investidores” que agora poderiam “calcular seus 

lucros no longo prazo”. Ainda na chave dos negócios, e seguindo a “fórmula mágica” 

americana, as “áreas degradadas” convertem-se em ponto de interesses aos 

“investimentos”, ou melhor, como “pontos estratégicos”. 

 

O ponto de fuga não poderia mais ser apenas a data das Olimpíadas, sendo 
transferido para o ano 2000: um novo cronograma de intervenções, que 
finalmente redundasse numa reurbanização e reocupação da cidade como 
um todo, era proposto – algo bem mais atraente aos novos investidores, 
que poderiam então calcular seus lucros no longo prazo. Foram definidos os 
pontos estratégicos – áreas degradadas a serem transformadas em novas 
centralidades –, e jogou-se a isca desses negócios ainda incipientes para 
uma Barcelona vindoura. Assim, em 1989 foi elaborado o “Plano Estratégico 
Barcelona 2000”, que culminaria com a criação de um centro empresarial na 
região de Poble Nou, apresentado como um cluster de alta tecnologia – 
22@ –, seguido do Fórum 2004 e de toda reurbanização da Diagonal-Prim e 
da orla marítima. Um longo processo em que a cidade foi sendo 
redesenhada, do ponto de vista físico e social, numa conquista sem 
complacência das áreas “problemáticas” pelos promotores de sempre 
(ARANTES, 2012, p. 8). 

 

Entendida pela autora como variante da cidade-empresa-cultural, o 

Planejamento Estratégico de Barcelona teve como grande “diferencial” e “mérito” 

combinar de forma até então não prevista: um modo de gestão explicitamente 

empresarial de cidade, tendo como referência as experiências americanas; o 

ostensivo uso e instrumentalização da “cultura” como alavanca para as intervenções 

e promoção da cidade, que remete às interveções urbanísticas na Paris de 

Mitterrand; e a retomada da grande escala no modo de planejar a cidade em sua 

inserção metropolitana, aspecto que recupera a ideia de totalidade dos modernistas. 

                                                            
88 Não obstante esse processo, e mesmo o termo “estratégico”, estar relacionado à emergência da 
cidade do empreendimento na América (ARANTES, 2007, p. 52). Desde então, outros planos 
estratégicos se sucederão em Barcelona. 
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Em Barcelona, o recurso do branding firma-se definitivamente, e como nunca, 

como elemento central na promoção das cidades “estratégicas”. Importado do 

gerenciamento empresarial e empregado na construção de uma “identidade 

corporativa”, o branding é operado no Planejamento Estratégico das cidades tanto 

no que diz respeito à produção de uma imagem de cidade a ser forjada e promovida, 

especialmente em função da economia do turismo, como no seu uso político interno 

como forma de adesão e coesão cívica. Nesse sentido, destacamos uma frase 

atribuída Wally Olins e muito empregada no meio publicitário e corporativo para o 

emprego do branding: “persuadir os de fora a comprar e persuadir os de dentro a 

acreditar”89.  

Operando essa linguagem que os empreendedores de Barcelona não só 

garantiram as intervenções urbanísticas internas em função dos Jogos Olímpicos, 

como no lastro do sucesso do evento, mas também lançaram a cidade 

internacionalmente a ponto de convertê-la em modelo de urbanismo e gestão de 

cidades. A lógica empresarial que rege o Planejamento Estratégico emerge no 

mesmo contexto de ascensão da promoção de um cenário global de competição 

entre cidades. 

 

Inspirados em conceitos e técnicas oriundos do planejamento empresarial, 
originalmente sistematizados na Harvard Business School, o planejamento 
estratégico, segundo seus defensores, deve ser adotado pelos governos 
locais em razão de as cidades submetidas às mesmas condições e desafios 
que as empresas (VAINER, 2007, p. 76). 

 

Convertida em mercadoria e instrumentalizada politicamente, a “cultura” 

tornou-se chave no avanço das grandes operações urbanísticas em Barcelona e de 

seu sucesso de imagem. Em um contexto prenho de sentimento separatista, todo 

um aparato simbólico foi aí arregimentado como forma de mobilização interna. 

Acionada como reforço e atualização do orgulho cívico, a “cultura” foi então 

largamente operada na construção de uma “imagem forte e positiva da cidade” que, 

por um lado, serviu para o despertar frente ao mundo de um sentido interno de 

autoafirmação da Catalunha frente à Espanha, por outro lançou Barcelona nos 

“circuitos culturais” internacionais (ARANTES, 2007, p. 54). 

                                                            
89 Extraída de: <http://www.marketingdeconteudo.com.br/comunicacao-corporativa/construcao-
branding/>. Acesso em: 30 ago. 2016.  
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Como registrado para o caso de Paris das décadas de 1970 e 1980, em 

Barcelona houve um largo investimento na promoção de museus e “centros de 

cultura”. Valendo-se do manancial (estoque) “cultural” e de “arte” historicamente 

associados à região, figuras como Miró, Picasso, Gaudí e até mesmo Ildefons Cerdá 

e seu urbanismo são postas em relevo. O apelo sedutor despertado pela “cultura” 

nessas estratégias de expansão do capital relaciona-se ao que Arantes denominou 

de estratégia fatal ou: como dizer não à cultura? É também destacável nesse 

processo a participação do star system e sua arquitetura up to date. Reunidas como 

“peças” em “mostruário” dispostas em “vitrines”, essas “obras” reforçam a imagem 

de uma Barcelona “ultramoderna”, valor produzido e posto em circulação pelo capital 

(ARANTES, 2007, p. 55-56). 

Fazendo ácidas críticas ao que ele denominou de cidade top model, dada a 

vinculação internacional de Barcelona como “modelo” de cidade a ser seguido, o 

antropólogo catalão Manuel Delgado põe em relevo as implicações, impactos e 

reverberações sociais e culturais desse processo para a cidade, pondo aí em relevo 

seu forte teor gentrificador, aspecto que se associa ao que Arantes denominou de 

gentrificação estratégica (2007). 

 

Barcelona está se tornando o paradigma de um estilo de construção da vida 
urbana que aparece marcada pela reapropriação capitalista da cidade, 
numa dinâmica em que os elementos fundamentais e recorrentes são a 
transformação do espaço urbano em um parque temático, a gentrificação 
dos centros urbanos – após a devida expulsão da história –, a terceirização 
– o que implica a reconversão de bairros industriais inteiros –, a 
disseminação de uma miséria crescente que não se consegue ocultar, o 
controle sobre um espaço público cada vez menos público, quer dizer, 
acessível a todos etc. (DELGADO, [s. d.])90. 

 

Tomando como referência as análises de Hall (2011), Harvey (2010) e 

Arantes (2007), a experiência de Barcelona pode ser pensada como o caso até 

então mais avançado e acabado de um longo processo histórico de mercantilização 

das cidades, que remonta aos EUA da década de 1950. É avocando o caso 

Barcelona que o Planejamento Estratégico tem grande circulação e ganha adesão 

em uma série de outros contextos; e sua inserção como meio inexorável para o 

“sucesso” das cidades traduz-se no que Arantes denominou de a cidade do 

                                                            
90 Para uma análise mais aprofundada sobre os avanços e impactos internos do Planejamento 
Estratégico em Barcelona, consultar Delgado (2007). 
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pensamento único (2007). Renovando a fórmula (ARANTES, 2007), Barcelona entra 

no “mercado” das cidades como “modelo” a ser seguido. 

Os catalães Jordi Borja e Manuel Castells são peças-chave não só no que diz 

respeito à ascenção de Barcelona à condição de vitrine das cidades em competição, 

mas também na formulação e promoção do Planejamento Estratégico ao modo 

Barcelona a nível internacional. São eles que receberão a incumbência da Agência 

Habitat das Nações Unidas para a produção “de um documento de análise e 

propostas especialmente para a Conferência Habitat II (Istambul)”, e que resultou, 

“mais além de análises e propostas, verdadeiras receitas para a aplicação do 

modelo” (VAINER, 2007, p. 77)91. 

O papel central das agências internacionais na difusão do Planejamento 

Estratégico como instrumento a ser aplicado para o sucesso das cidades é um dos 

objetos das críticas de Carlos Vainer, já que “foi praticamente total o 

comprometimento de agências de cooperação e instituições multilaterais em sua 

difusão e de seus conceitos básicos” (VAINER, 2007, p. 77). Nesse mesmo sentido, 

o autor avança “a publicação de alentado volume sobre a experiência de Barcelona, 

pela Oficina Regional para América Latina e Caribe do Programa de Gestão Urbana, 

constituído e financiado pela Agência Habitat das Nações Unidas, PNUD e Banco 

Mundial” (VAINER, 2007, p. 77). 

Nessa construção, as cidades, mais que nunca, destacam-se dos estados, 

ganhando autonomia na busca por recursos financeiros e investimentos; é nesse 

sentido que Castells e Borja (1996) referenciam as cidades como atores políticos. Se 

apropriando da formulação conceitual de cidade global de Saskia Sassen (1991), 

Castells e Borja operam como grandes agentes promotores e difusores de um 

cenário global de competição entre cidades92. É desse estado que o Planejamento 

                                                            
91 A 2ª Conferência Mundial sobre os Assentamentos Humanos das Nações Unidas – HABITAT II foi 
realizada no ano de 1996 em Istambul, Turquia. Em função de uma “agenda global de 
desenvolvimento”, daí resultou um Plano de Ação Global, a Agenda Habitat, que traz diretrizes no 
sentido de orientar a criação de “assentamentos humanos sustentáveis” durante o século XXI. 
92 Saskia Sassen toma as cidades de Nova Iorque, Londres e Tóquio como cidades globais. Nestas, a 
autora identifica algo novo: a formação de uma rede de cidades centradas no setor terciário avançado 
e que centralizam e orientam os fluxos materiais e imateriais mundiais em um contexto também 
mundial de desterritorialização produtiva. Sobre o conceito de cidade global: “O ponto de partida para 
o presente estudo é que a combinação de dispersão espacial e integração global criou um novo papel 
estratégico para as grandes cidades. Para além da sua longa história como centros de comércio e 
bancário internacional, estas cidades já funcionam de quatro novas maneiras: primeiro, como pontos 
de comando altamente concentrados na organização da economia mundial; segundo, como locais-
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Estratégico é vinculado como o meio para a inserção das cidades na privilegiada 

“rede global de cidades” (BORJA, 1996). 

João Sette Whitaker Ferreira (2007, p. 125) toma as formulações de Borja, 

Castells e mesmo Sassen como parte de uma construção ideológica da globalização 

e o que estaria em jogo, seria, na verdade, uma estratégica para viabilizar a 

expansão neoliberal e a ampliação do mercado mundial. É nessa linha de 

pensamento que a cidade, para ser estimulada à competição e seu sucesso, se 

traduziria em sua inserção na “rede global de cidades”. 

 

A cidade-global ideal e competitiva também deve poder propiciar – e para 
garantir isso se servirá do planejamento estratégico – lazer adequado e de 
luxo aos altos executivos, monumentos históricos agradáveis de se visitar, 
ou talvez somente de se passar em frente, restaurantes da mais alta fina 
cozinha “internacional”, hotéis de alto luxo conectados a todas as formas 
possíveis de conexão que o mundo informacional nos propicia, proximidade 
com grandes centros, proximidade com belas praias, proximidade com a 
montanha, com lagos, com ar puro e, principalmente, acima de tudo, tudo 
isso com muita, muita segurança” (FERREIRA, 2007, p. 125-126). 

 

Nessa “nova” ordem, as cidades entram no mercado como objeto de luxo. 

 

[no caso, pela] venda daqueles atributos específicos que constituem, de 
uma maneira ou de outra, insumos valorizados pelo capital transnacional: 
espaços para convenções e feiras, parques indústrias e tecnológicos, 
oficinas de informação e assessoramento a investidores e empresários, 
torres de comunicação e comércio, segurança (VAINER, 2007, p. 79). 

 

De forma indistinta, as propostas contidas nos planejamentos “devem vender 

a mesma coisa aos mesmos compradores virtuais que têm, invariavelmente, as 

mesmas necessidades” (VAINER, 2007, p. 80). Mirando o mercado externo, investe-

se na atração de “visitantes” e “usuários solventes”, para usar os termos 

empregados por Castells e Borja (VAINER, 2007, p. 80). 

                                                                                                                                                                                          
chave para as finanças e para as empresas de serviços especializados, que substituíram manufatura 
como os principais sectores econômicos; terceiro, como sítios de produção, incluindo a produção de 
inovações, nestes principais indústrias; ea quarta, como mercados para os produtos e inovações 
produzidas. Essas mudanças no funcionamento das cidades têm tido um enorme impacto sobre a 
atividade econômica internacional e forma urbana: As cidades concentram o controle sobre vastos 
recursos, enquanto as indústrias financeiras e de serviços especializados reestruturaram a ordem 
social e econômica urbana. Assim, um novo tipo de cidade tem aparecido” (SASSEN, 1991, p. 3-4). 
(Tradução do autor). 
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Ainda segundo Ferreira (2007, p. 126-127), o conceito de cidade global, 

enquanto produto ideológico, é instrumentalizado para o atendimento dos interesses 

de determinados seguimentos hegemônicos e, nesse sentido, “cabe aos executivos 

do espaço, aos mágicos do marketing urbano criá-la, e depois, é claro, vendê-la”, 

processo que passa pela promíscua relação entre os seguimentos hegemônicos no 

sentido de viabilizar sua condução, aprovação e implementação. 

 

Animação que se expressa na convergência entre governantes, burocratas 
e urbanistas em torno de uma espécie de teorema-padrão: que as cidades 
só se tornarão protagonistas privilegiadas, como a Idade da Informação lhes 
prometer, se, e somente se, devidamente dotada de um Plano Estratégico 
capaz de gerar respostas competitivas aos desafios da globalização 
(sempre na língua geral dos prospectos), e isto a cada oportunidade (ainda 
na língua dos negócios) de renovação urbana que porventura se apresente 
na forma de uma possível comparativa a ser criada (ARANTES, 2007, p. 
79). 

 

 Agora, a “gestão” da cidade-empresa cabe ao prefeito-empresário que, na 

condição de protagonista na mediação entre os interesses “locais e globais”, devem 

investir na produção de consensos na garantia da adesão interna em função da 

confecção e execução do plano ou, como dirá Vainer (2007, p. 91), “o consenso 

como princípio e fim”93. 

 Como parte das estratégicas, nota Vainer, deve-se investir na construção 

entre a população do “sentimento” de crise, para em seguida o prefeito apresentar-

se como liderança consensual que promoverá a superação do indesejável estado 

em que as cidades se encontrariam. O investimento numa “consciência de crise” e o 

“patriotismo de cidade” estão no fundamento da mobilização cívica que resulta no 

que ele cunhou de cidade-pátria (VAINER, 2007, p. 92). Cria-se, assim, um jogo 

entre crise nas cidades e uma fórmula para a sua superação, no caso, o 

Planejamento Estratégico. 

 O emprego dos planos estratégicos tem sido objeto no Brasil de recorrentes e 

contundentes críticas, dentre as quais, destacamos: forjam-se consensos em 

detrimento do não reconhecimento de conflitos que são próprios e inerentes à vida 

                                                            
93 Vainer (2007) e Arantes (2007) notam e destacam o largo e notório uso de termos, conceitos e 
técnicas próprios da gestão empresarial no Planejamento Estratégico idealizado por Borja e Castells, 
repertório tributário da lógica empresarial oriunda da Harvard Business School. 
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social; ignoram-se na elaboração do plano as realidades das cidades, em especial 

nos casos relativos às cidades periféricas ocidentais; investe-se na produção e 

venda de imagens de cidade por meio do marketing urbano; o poder público investe 

em partes da cidade e vende-as como totalidade; os investimentos do Estado são 

voltados à satisfação do capital privado, em especial das classes mais favorecidas e 

às grandes empresas e corporações (a exemplo do seguimento imobiliário, fundiário, 

das construtoras, multinacionais e seguimento turístico); além do largo emprego da 

“Parceria” do tipo Público-Privada (PPP) (VAINER, 2007; ARANTES, 2007; 

MARICATO, 2007). Como alguns dos desdobramentos e consequências desse 

processo, podemos citar: a intensificação da segregação urbana; o aumento da 

desigualdade social e dos índices de violência; e a forte especulação imobiliária 

(MARICATO, 2007). 

 Sobre os agentes envolvidos nesses processos, Vainer destaca o central 

papel da “burguesia”, ou: “democracia direta da burguesia ou ditadura gerencial?” 

(VAINER, 2007, p. 83). A conversão das cidades em “cidade-coisa”, “cidade-objeto”, 

“cidade-mercadoria” (de luxo), para continuar usando o repertório crítico do autor, 

nos leva a retroceder ao caso das cidades empresas americanas sob a luz de 

Arantes. 

 

No coração dessas coalizões, a classe rentista de sempre, hoje novamente 
na vanguarda dos “movimentos urbanos”: incorporadores, corretores, 
banqueiros, etc., escorados por um séquito de coadjuvantes igualmente 
interessados e poderosos, como a mídia, os políticos, universidades, 
empresas esportivas, câmaras de comércio e, enfim, nossos dois 
personagens desse enredo de estratégias: os planejadores urbanos e 
promotores culturais (ARANTES, 2007, p. 18). 

 

 Como já apontado por Arantes, desde a emergência do que ela cunhou de 

cidade-empresa-cultural, o Planejamento Estratégico se difunde via Barcelona e a 

“cultura” assume centralidade. Nesse processo, Jacques ressalta os paradoxos dos 

usos da “cultura” na cidade espetacular. 

 

Como a pretensa especificidade de cada cidade se encontra fortemente 
ligada a uma cultura local, é principalmente através dessa cultura própria 
que as cidades poderiam se individualizar, acentuando suas diferenças. 
Esses particularismos geram slogans que marcariam um lugar singular no 
competitivo mercado internacional, onde cidades do mundo todo disputam 
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turistas e investimentos estrangeiros. Essa contradição - as imagens de 
cidades, a princípio fruto de culturas distintas, que curiosamente acabam se 
parecendo cada vez mais entre si - pode ser explicada: cada vez mais 
essas cidades precisam seguir um modelo internacional extremamente 
homogeneizador, imposto pelos financiadores multinacionais dos grandes 
projetos de revitalização urbana, sejam essas agências multilaterais ou 
outros. Esse modelo visa, basicamente, ao turista internacional- e não o 
habitante local- e exige um certo padrão mundial, um espaço urbano tipo, 
padronizado (JACQUES, 2003, p. 33). 

 

No caso da América Latina, o “modelo Barcelona”, via Planejamento 

Estratégico, ganhou grande penetração através do Centro Ibero-Americano de 

Desenvolvimento Urbano (CIDEU). Fundado em Barcelona em 1993, ou seja, um 

ano após os Jogos Olímpicos, o CIDEU constituiu-se como uma agência de 

consultoria, sendo configurado como uma “rede” associada de cidades94. O CIDEU 

teve Jordi Borja como um de seus consultores, e este participou dos paradigmáticos 

casos do Rio de Janeiro e Buenos Aires, grandes marcos da entrada do 

Planejamento Estratégico nas “bandas” de cá, momento de conjuntura favorável 

graças à abertura da economia aos fluxos do processo de globalização, ou seja, da 

avassaladora expansão neoliberal pelos trópicos (Figura 14, Figura 15, Figura 16 e 

Figura 17).  

De outro lado, impressiona o número crescente de cidades que, no Brasil, e 
na América Latina, vêm contratando os serviços de consultoria dos catalães 
e seus discípulos, ou utilizando seus ensinamentos. Finalmente, mais além 
dos catalães, vários são os autores e planejadores e consultores 
internacionais que vêm aplicando conceitos e modelos muito parecidos 
(VAINER, 2007, p. 77). 

 

 Vainer tornou-se a principal referência de crítica ao Planejamento Estratégico 

no Brasil. Ele não só analisou de forma detida os conteúdos e discursos envolvidos 

na produção e difusão do Planejamento Estratégico como “modelo” de produção e 

gestão de cidades, como acompanhou de perto sua formulação e desenrolar das 

                                                            
94 O CIDEU assim se apresenta: “Incentiva o desenvolvimento econômico e social das cidades latino-
americanas por meio do planejamento estratégico; promove a reflexão acerca de estratégias urbanas 
e facilita sua divulgação. Estrutura também uma rede de cidades para melhorar o posicionamento 
estratégico das mesmas. Promove o intercâmbio cultural para a incorporação de tecnologias digitais 
no entorno do PEU [Planejamento Estratégico Urbano] e para construir comunidades virtuais”. 
Citação disponível em: 
˂http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/mais_documento.php?idVerbete=1267&idDocumento=46
˃. Acesso em: 10 abr. 2015. Atualmente, o CIDEU conta com 117 cidades associadas. Para acessar 
a lista de cidades que fazem parte da “rede de cidades”, consultar: <http://www.cideu.org/>. Acesso 
em: 6 abr. 2015. 
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“cenas” que envolveram o episódio de sua produção e implementação no Rio de 

Janeiro no começo dos anos 1990.  

Nesses estudos, que já se tornaram clássicos, o autor aponta, dentre o que já 

foi destacado, como nesse processo unidades e consensos foram forjados pelas 

forças políticas e econômicas que buscavam a construção e implementação desse 

instrumento em seu benefício. É aí que ele também evidencia como na fase de 

produção do diagnóstico o Rio acabou por ser caracterizado de forma falaciosa 

como “lugar de baixa intolerância racial” e “exemplo de harmonia social” (VAINER, 

2007, p. 81). Todo o repertório e estratégia analítica empregado por Vainer no Rio 

dos anos 1990 permanecem, ainda hoje, com grande serventia e operacionalidade 

crítica, como pode ser observado para o caso do Planejamento Estratégico Salvador 

(2013-2016). 

Mais algumas notas sobre Planejamento Estratégico à luz da realidade 

brasileira. Fala (mais do que nunca) necessária… 

 

No planejamento das cidades, significa envolver a população através dos 
setores organizados, supostamente representativos dos vários seguimentos 
sociais, de modo a viabilizar a construção de um consenso sobre as 
decisões a serem tomadas. No caso de um novo estilo de desenvolvimento, 
não mais centrado só no crescimento econômico, mas numa equidade 
social em meio à conservação ambiental (SAMPAIO, 2010, p. 44). 

 

E... “como construir os consensos, preferencialmente fora do aparelho de 

Estado, num país onde a democracia engatinha e a participação, na maiora das 

cidades, é apenas um desejo de alguns setores ou grupos minoritários?” (SAMPAIO, 

2010, p. 44-45). Operatividade do Planejamento Estratégico na gestão das cidades: 

a) legitimar as decisões do planejamento estratégico através de 
negociações, fora do aparelho técnico-burocrático dos órgãos 
governamentais; 

b) instituir uma prática decisória capaz de minimizar os conflitos oriundos 
dos interesses concretos dos agentes, de modo a viabilizar as ações e 
as prioridades negociadas; 

c) instituir a ideia de um plano da cidade, em contraposição aos planos de 
governo, extraído de um consenso que: fixa prioridades, legitima 
parceria entre o setor público e o privado, mobiliza e aloca recursos etc. 
(SAMPAIO, 2010, p. 45). 

 

Algumas, ou as mais substanciais, diferenças entre o Plano Diretor Clássico e 

o Plano Estratégico: no primeiro caso, mais estrutural e de longo prazo, no segundo, 
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mais pragmático e de curto e médio prazo, devendo ser “sempre indicativo, portando 

não é impositivo [ou não deveria ser] e/ou não deveria ser pensado como mais um 

instrumento técnico normativo, coercitivo, no sentido do direito postivo” (SAMPAIO, 

2010, p. 47). 

 

 
Figura 14. Porto Madero, Buenos Aires. Disponível em: <http://melhorespontosturisticos.com.br/puerto-madero-
ponto-turistico-buenos-aires/> (imagem momento atual). Acesso em: 30 abr. 2016. 
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Figura 15. Porto Madero, Buenos Aires. Disponível em: <http://melhorespontosturisticos.com.br/puerto-madero-
ponto-turistico-buenos-aires/> (imagem momento atual). Acesso em: 30 abr. 2016. 

 

 

Figura 16. Projeto “Porto Maravilha”, Rio de Janeiro. Museu do Amanhã. Disponível em: 
<http://www.ub.edu/geocrit/b3w-895/b3w-895-21.htm>. Refere-se à implantação em curso do Planejamento 
Estratéico em função das Olimpíadas de 2016. Acesso em: 30 abr. 2016. 
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Figura 17. Museu do Amanhã, Rio de Janeiro. Disponível em: 
<http://www.portomaravilha.com.br/museu_amanha>. Refere-se à implantação em curso do Planejamento 
Estratéico em função das Olimpíadas de 2016. Acesso em: 30 abr. 2016. 

 

4.3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SALVADOR (2013-2016) 

 

O Planejamento Estratégico Salvador (2013-2016) é um instrumento de 

“gerenciamento” municipal que foi produzido pela atual gestão da prefeitura com o 

apoio de “especialistas externos”, sendo composto por 10 eixos temáticos, a saber: 

Educação; Saúde; Justiça Social; Ambiente de Negócios; Turismo e Cultura; 

Mobilidade; Ambiente Urbano; Ordem Pública; Gestão para Entrega e; Equilíbrio de 

Contas Externas. Cada um desses eixos está dividido em: diagnóstico; aspirações; 

metas; e iniciativas estratégicas. As iniciativas estratégicas são assim organizadas: 

descrição; resultados esperados; orçamento e marcos de entrega (SALVADOR, 

2013)95. 

                                                            
95 O documento informa que “foram estabelecidas 56 metas e, para alcançá-las, elencadas 53 
iniciativas estratégicas que se desdobram em projetos e ações. A execução dessas ações envolve 
recursos da ordem de R$ 2,2 bilhões em custeio e R$ 2,9 bilhões em investimentos, totalizando um 
aporte de R$ 5,1 bilhões” (SALVADOR, 2013, p. 13). 
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Na “Carta do Prefeito”, texto de abertura do documento, Antônio Carlos 

Magalhães Neto, então prefeito, invocando o compromisso da administração em 

“promover o desenvolvimento sustentável de Salvador”, explica que nos primeiros 

meses de sua gestão foi realizado um “amplo diagnóstico sobre as adversidades a 

serem superadas”, esforço este que subsidiou o conhecimento dos “impactos dos 

problemas estruturais que afetam a cidade e a população soteropolitana” 

(SALVADOR, 2013, p. 7). A elaboração do diagnóstico, que contou com participação 

de cada uma das secretarias municipais, compreendeu um “levantamento, baseado 

em estatísticas, cruzamento de dados e inspeção das condições in loco” 

(SALVADOR, 2013, p. 9).  

No diagnóstico, Salvador é apresentada como “uma cidade que há muito 

tempo espera a retomada do seu ritmo de crescimento” e que “esteve praticamente 

estagnada nessa última década” (SALVADOR, 2013, p. 7). 

 

Verificamos o nível acentuado de deficiências e fragilidades nos serviços 
públicos essenciais. Constatamos, ainda, a predominância de indicadores 
adversos que colocam Salvador como uma das cidades com a população 
em situação mais crítica de vulnerabilidade social (SALVADOR, 2013, p. 9). 

 

É diante de um quadro encontrado de “deficiência”, “fragilidade”, de 

“indicadores adversos” e situação “crítica de vulnerabilidade social” - a famosa 

FOFA96 - que a gestão propõe como meta o “resgate do orgulho de ser 

soteropolitano” (SALVADOR, 2013, p. 7). Como destacado por Vainer (2007) em 

suas análises sobre o caso do Rio de Janeiro, aqui também foi empregada a 

estratégia de ênfase nas “adversidades a serem superadas” como forma de 

produção de um “sentimento” de unidade cívica em torno do projeto. Com vistas a 

recolocar Salvador na condição de “destaque regional, nacional e internacional”, 

todo um aparato discursivo é agenciado em prol da cidade-cívica.  

O dever de resgatar a pujança socioeconômica da capital que é o berço do 
país e orgulho nacional pelo seu legado e suas tradições históricas e 
político-culturais. A elevação da cidade a um novo patamar de metrópole 
cosmopolita, capaz de atrair novos negócios e investimentos sustentáveis, 
requer a adoção de medidas bem traçadas [...]. Empreenderemos todos os 

                                                            
96  Seguindo a linguagem empresarial, FOFA é traduzida como “Forças, Oportunidades, Fraquezas 
e ameaças”, cuja finalidade é identificar os pontos fortes e fracos de uma empresa, operando no 
sentido de torná-la mais eficiente e competitiva, via correção de deficiências. 
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esforços para a execução das obras e ações que visam devolver a Salvador 
o destaque regional, nacional e internacional, em sintonia com a sua 
trajetória histórica e sua vocação natural (SALVADOR, 2014, p. 7). 

 

Também para o caso de Salvador, é notável no plano o largo emprego de 

todo um repertório técnico e conceitual extraído do planejamento empresarial, ou 

seja, a cidade submetida à lógica concorrencial de mercado, que se traduz em 

cidade-empresa (VAINER, 2007, p. 76 e 83). Nesse sentido, destacam-se os 

seguintes usos: “gerenciamento de metas”; “segmentos específicos”; “ações 

integradas de curto, médio e longo prazos”; “eficácia”; “indicadores de desempenho”; 

“gestão de resultados”; e planejamento estratégico como “instrumento dinâmico”; 

“excelência da gestão”; “instrumentos modernos de gestão”; “superação de desafios” 

etc. 

No que tange à “participação”, a publicação do instrumento e sua 

acessibilidade por meio da internet são apresentados como expressões do “perfil 

democrático e participativo da atual administração” (SALVADOR, 2013, p. 7). 

Construído “a partir de referenciais da realidade local [...] ele [o planejamento 

estratégico] não se esgota em si, mas deflagra um processo contínuo de ajustes, em 

diálogo constante com a realidade, sem perder o foco em metas desafiadoras” 

(SALVADOR, 2013, p. 7). E “para isso, estamos colocando em prática uma nova 

forma de governar a cidade, em articulação com a sociedade e os poderes 

constituídos, fundamentada, sobretudo, na transparência e no diálogo com a 

comunidade” (SALVADOR, 2013, p. 9). Vale destacar que o plano ganha espaço e 

emerge em um contexto em que o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

(PDDU) encontrava-se sob júdice. 

A dimensão da “cultura” encontra-se vinculada à do turismo, mais 

precisamente ao eixo temático denominado “Turismo e Cultura”, relação sintomática 

para a comprensão do foco que lhe é dado pela atual gestão. É perceptível a 

intimidade entre turismo e “cultura” (patrimônio). 

 

A degradação de locais e equipamentos urbanos, monumentos e áreas 
públicas de lazer descaracteriza a paisagem e afasta tanto os visitantes 
quanto os cidadãos. Além da falta de conservação adequada, os 
equipamentos são pensados para o turismo da mesma forma que há duas 
décadas. Falta planejamento para atrair os visitantes e a estruturação de 
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um sistema capaz de aumentar o seu tempo de estadia e potencializar suas 
atividades de compras e lazer. Diante desse contexto, a rede hoteleira vem 
perdendo ocupação e está desmotivada a realizar maiores investimentos 
(SALVADOR, 2013, p. 63).  

 

Com ênfase na “cultura”, o instrumento segue enfatizando as deficiências 

identificadas. 

Salvador dispõe de reduzida oferta de bibliotecas, museus e centros de 
cultura. Uma cidade cosmopolita como a capital baiana não possui uma 
orquestra municipal e um corpo de balé. É notória a desvalorização do 
acervo cultural de Salvador, indispensável para dinamizar o potencial da 
cidade. Observa-se, ainda, ausência de ações sistematizadas para 
potencializar o papel da cultura como vetor de desenvolvimento econômico 
e social. Esse cenário incluiu a falta de estímulo aos artistas e demais 
agentes de produção (SALVADOR, 2013, p. 63). 

 

Seguindo a lógica do branding urbano, também no caso de Salvador a 

“cultura” assume papel central na promoção de uma imagem de cidade, tanto em 

função da população interna quando do público externo, o que exige “um plano de 

marketing compatível com as aspirações e a vocação turística local”. 

 

A projeção de Salvador no trade turístico nacional é comprometida pela 
inexistência de um modelo bem-definido e detalhado de promoção e 
imagem. A forma como a cidade é vista, percebida e vendida para fora e 
para sua própria população é bastante desgastada, aspecto que reforça a 
conjuntura adversa para o desenvolvimento do turismo soteropolitano. O 
contexto reafirma a necessidade de elaboração de um plano de marketing 
compatível com as aspirações e a vocação turística local (SALVADOR, 
2013, p. 62).  

 

Mais uma vez, o turismo é destacado na “gestão” de Salvador como 

“vocação” da cidade, ou seja, uma dádiva “natural”. O valor da “cultura” como objeto 

de consumo turístico fica patente nas aspirações (objetivos de médio e longo prazo 

a serem alcançados) contidas no eixo Turismo e Cultura. 

 

Fortalecer a imagem de Salvador como destino turístico, potencializando 
seus valores culturais, patrimônio histórico e belezas naturais; desenvolver 
e modernizar a infraestrutura turística de Salvador e melhorar a qualidade 
dos serviços prestados; ter políticas culturais públicas que sejam inclusivas 
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e que promovam a disseminação das diferentes linguagens artístico-
culturais na cidade (SALVADOR, 2013, p. 63)97. 

 

Desdobramento das aspirações, no item “iniciativas estratégicas” (projetos, 

ações e atividades com o objetivo de atingir as metas estabelecidas) são indicadas 

as seguintes linhas de ação: Estratégia de Marketing de Salvador; Calendário Anual 

de Eventos; Roteiros Turísticos; Incentivo ao Esporte; Equipamentos Culturais; Boca 

de Brasa; Arte em Toda a Parte. Agora, a relevância da promoção de uma imagem 

de cidade nas estratégias de governo encontra-se contundentemente expressa na 

reserva de uma linha de ação específica nesse sentido, a denominada “Estratégia 

de Marketing de Salvador”. Como mercadoria a ser exibida num portfólio, a 

“identidade local” é operada. 

A iniciativa consiste na aplicação de ferramentas estratégicas para o 
reposicionamento da imagem de Salvador nos mercados nacionaise 
internacionais, com a atualização na oferta de atrativos da cidade focados 
na identidade local, o que demanda a divulgação de um novo portfólio de 
produtos para o mercado. A iniciativa prevê: I) Definição e implementação 
de uma estratégia de marketing para o destino turístico Salvador, 
estabelecendo uma nova imagem para o posicionamento da cidade. II) 
Potencialização do turismo de Salvador em suas diversas dimensões (lazer, 
negócios, religioso, cultural e náutico, entre outros). III) Ampliação da 
visibilidade nacional e internacional de Salvador, por meio de um modelo 
eficiente de promoção turística (SALVADOR, 2013, p. 65). 

 

Como resultado, busca-se: “reinventar e fortalecer a imagem da capital baiana 

como cidade plural a partir da ampliação da visibilidade do destino Salvador, 

estreitamento da relação com consumidores e aumento do índice de retorno e 

permanência dos viajantes” (SALVADOR, 2013, p. 65). Na linha de ação “Calendário 

Anual de Eventos”, são as “festas populares” que ganham espaço nas prateleiras 

para apreciação e consumo turístico.  

 

[Está previsto a confecção de um] Calendário anual de eventos e festas 
populares com grande potencial de atração turística a partir do 
planejamento de ações em articulação com os parceiros e setores 
envolvidos, com o intuito de otimizar os resultados. Para isso, serão 
realizadas as ações: I) Identificação de oportunidades que permitam a 
realização de eventos diversos (esportivos, de negócios, religiosos, entre 
outros), realizando avaliaçãoe requalificação dos espaços para sediá-los, 
por meio de parcerias e ações dedivulgação. II) Atuação com a Associação 

                                                            
97  Sampaio reforça em banca que a estratégia de investimento em imagem não é novidade 
localmente, pois vem flutuando pelas gestões de ACM, Marío Kertz, Plano do CIA...  
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Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC) e o Convention Bureau na 
captação de eventos para Salvador (SALVADOR, 2013, p. 66). 

 

Na seção “Roteiros Turísticos” há também um forte emprego e apelo 

identitário de uso da “cultura”. Nesse item estão contidas propostas de 

“desenvolvimento de projetos de requalificação”, dentre as quais se destacam a 

“recuperação de fontes e monumentos de valor histórico-cultural”. Como 

desdobramento, estão previstos: a criação dos Espaços Pierre Verger e Carybé; a 

requalificação do Mercado Modelo e do Forte São Marcelo; a criação do Memorial 

Jorge Amado; a implantação do Novo Museu da Cidade; e a criação do Museu da 

Música98.  

Vá dizer aos camaradas 
Que fui para o alto-mar 

E que minha barca naufraga. 
 

Leme partido. 
Casco arrombado. 

Sem farol afunda 
Nas pedras dos arrecifes. 

 
[…] 

 
Entrevado 
Vista turva 

Porto nenhum avisto 
Nas trevas da cerração 99. 

 

Através dessa “iniciativa estratégica”, busca-se “aumentar a visitação nos 

espaços revitalizados, o fluxo de turistas e seu período de permanência na cidade, 

transformando a oferta de conteúdo com um sistema integrado de opções para o 

visitante” (SALVADOR, 2013, p. 67). O processo de musealização destacado por 

Jeudy (2005) e característico das intervenções no “Pelourinho” nos anos 1990 

emerge novamente, à luz dessas indicações, com vigor. 

                                                            
98 Os fortes de Santa Maria e São Diogo encontram-se entre o Porto da Barra e Barra, perímetro 
urbano que passou recentemente por profundas intervenções urbanísticas, iniciadas à época, em um 
contexto de preparação para os jogos da Copa do Mundo, evento realizado na cidade em 2014. 
Sobre as transformações urbanísticas então em curso e capitaneadas pela atual gestão municipal, 
ver o texto crítico: Transformaciones en el malecón de Salvador/Bahía/Brasil: el caso de la 
recualificación de la Barra (HUAPAYA ESPINOZA; SANTOS, 2014). 
99 SALOMÃO, 2014, p. 362. Adaptação formal à dissertação. 
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No item “Equipamentos Culturais”, a “cultura” articula-se com propostas de 

“requalificação” de espaços da cidade, dentre as quais destacamos o Centro Cultural 

da Barroquinha e o Teatro Gregório de Matos. 

 

Realização de projetos de requalificaçãodos conteúdos artístico-culturais e 
de reformas estruturais dos equipamentos culturais do município, com a 
finalidade de dinamizar o circuito de lazer e entretenimento na cidade. As 
ações incluem: I) Obras de requalificação de espaços públicos, como o 
Teatro Gregório de Mattos e o Centro Cultural da Barroquinha. II) Obras de 
manutenção e atualização de projetos atualmente em funcionamento, como 
a Casa de Benin e a Biblioteca EdgardSantos. III) Criação de um novo 
Museu da Cidade (SALVADOR, 2013, p. 69). 

 

Como resultado, espera-se: “Devolução dos espaços públicos totalmente 

requalificados e modernizados, para o desenvolvimento das atividades sócio-

educativas, definidas nos projetos técnicos das respectivas unidades” (SALVADOR, 

2013, p. 69). Indicada como de interesse “socioeducativo”, o item prevê como 

marcos de entrega: a reinauguração do Espaço Cultural Barroquinha, a reabertura 

do Teatro Gregório de Matos, a reestruturação do Arquivo Histórico Municipal e a 

criação do Espaço Cultural Cajazeiras. Dos quatro indicados, os dois primeiros 

dizem diretamente respeito ao que aqui denominamos de Complexo Cultural da 

Barroquinha. 

Por fim, um registro iluminador. Em dezembro de 2014, o atual prefeito de 

Salvador anunciou a conversão do Escritório de Projetos Especiais (EMPE), então 

orientado aos preparativos para os jogos da Copa do Mundo na cidade, em 

Escritório Salvador Cidade Global, tendo como “missão” “projetar a cidade fora do 

país”100. 

  

                                                            
100 “ACM Neto extingue e cria secretarias para aperfeiçoar gestão em 2015”, em Correio, postada em 
dez. 2014 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/acm-neto-extingue-e-
cria-secretarias-para-aperfeicoar-gestao-em-2015/?cHash=c3bb2ff1cf3a67c0ef7c25df31a161cb>. 
Acesso em: 9 jul. 2016. 
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ULTIMATUM101 
 

Mandado de despejo aos mandarins do mundo 
 

Fora tu, 
reles 

esnobe 
plebeu 

E fora tu, imperialista das sucatas 
Charlatão da sinceridade 

e tu, da juba socialista, e tu, qualquer outro 
Ultimatum a todos eles 

E a todos que sejam como eles 
Todos! 

Monte de tijolos com pretensões a casa 
Inútil luxo, megalomania triunfante 

E tu, Brasil, blague de Pedro Álvares Cabral 
Que nem te queria descobrir 

Ultimatum a vós que confundis o humano com o popular 
Que confundis tudo 

Vós, anarquistas deveras sinceros 
Socialistas a invocar a sua qualidade de trabalhadores 

Para quererem deixar de trabalhar 
Sim, todos vós que representais o mundo 

Homens altos 
Passai por baixo do meu desprezo 

Passai aristocratas de tanga de ouro 
Passai Frouxos 

Passai radicais do pouco 
Quem acredita neles? 

Mandem tudo isso para casa 
Descascar batatas simbólicas 
Fechem-me tudo isso a chave 

E deitem a chave fora 
Sufoco de ter somente isso a minha volta 

Deixem-me respirar 
Abram todas as janelas 

Abram mais janelas 
Do que todas as janelas que há no mundo 

Nenhuma idéia grande 
Nenhuma corrente política 
Que soe a uma idéia grão 

O que o mundo quer é a inteligência nova 
A sensibilidade nova 

O mundo tem sede de que se crie 
O que aí está apodrecer a vida 

Quando muito é estrume para o futuro 

                                                            
101 Álvaro de Campos (1917), fragmento de poema apropriado por Maria Bethânia. Forma adaptada à 
dissertação. Extraído de: <https://www.youtube.com/watch?v=gl-UL6cm7Us>. Acesso em: 9 jul. 2016.  
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O que aí está não pode durar 
Porque não é nada 

Eu da raça dos navegadores 
Afirmo que não pode durar 

Eu da raça dos descobridores 
Desprezo o que seja menos 

Que descobrir um novo mundo 
Proclamo isso bem alto 

Braços erguidos 
Fitando o Atlântico 

E saudando abstratamente o infinito. 
 
 

Álvaro de Campos, em 1917. 
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5 DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL (OU PELA BARROQUINHA)  

 

As nossas carnes, as nossas vidas, tudo, vocês venderam tudo, as nossas 
esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo! Vocês venderam tudo102. 

 
Séc. XX. 

 

5.1 COMPLEXO CULTURAL DA BARROQUINHA: A “CULTURA” NA PPP 

 

Um verdadeiro corredor cultural em uma das áreas mais históricas da 
capital baiana103. 
 

 

Encravado no centro da cidade, mais precisamente no perímetro definido 

como Centro Histórico, o Complexo Cultural da Barroquinha é aqui entendido como 

o contexto urbano que tem como marcos referenciais edificados e de uso o 

Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha, Teatro Gregório de Matos e Espaço 

Cultural da Barroquinha, o primeiro de propriedade do estado, e atualmente 

arrendado, e os demais de propriedade e gestão municipal, ao menos oficialmente 

(Figura 18 e Figura 19)104. Como celebrado pela prefeitura, esses “equipamentos” 

integram “um verdadeiro corredor cultural em uma das áreas mais históricas da 

capital baiana”105. 

                                                            
102 Fragmento de diálogo extraído do filme Terra em transe, dirigido por Glauber Rocha (1966). Filme 
disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=0B2DVUpCycU>. Acesso em: 22. ago. 2016. 
103 “Teatro Gregório de Mattos já atraiu público de duas mil pessoas”, em FGM, postado em jul. 2015 
e disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=726&Itemid
=1>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
104 Sobre o arredamento do espaço onde atualmente funciona o Espaço Itaú de Cinema e sua relação 
com a “sétima arte” na cidade, consultar matérias: “Espaço Unibanco Cinema Salvador exibirá filmes 
de arte no centro”, em Bahia Já, postada em ago. 2007 e disponível em: 
<http://www.bahiaja.com.br/salvador/noticia/2007/08/25/espaco-unibanco-cinema-salvador-exibira-
filmes-de-arte-no-centro,3756,0.html; “Acorda Humanidade!!”, em Coisa de Cinema, postada em dez. 
2009 e disponível em: 
<http://www.coisadecinema.com.br/www.coisadecinema.com.br/criticas/Entradas/2009/12/11_Um_An
o_de_Espaco_Unibanco_de_Cinema_Glauber_Rocha.html>; “O antigo cinema Glauber Rocha será 
reaberto com 800 lugares”, em Correio, postada em dez. 2008 e disponível em: < 
http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/o-antigo-cinema-glauber-rocha-sera-reaberto-com-
800-lugares/>. Acessos em: 11 jul. 2016. 
105 Essa passagem é também relevante no sentido de situar localmente o Complexo em um quadro 
urbano mais amplo de atual interesse “cultural” dos gestores, dimensão esta que é iluminada pela 
avocação à ideia de “corredor cultural”. 
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Figura 18. Complexo Cultural da Barroquinha no contexto urbano. Imagem extraída do Google Earth. Adaptação 
do autor (2014). Destaque: Praça Castro Alves, Hotel Fasano (antigo jornal A Tarde); Espaço Itaú de Cinema –
 Glauber Rocha, Teatro Gregório de Matos, Espaço Cultural da Barroquinha e sede do IPHAN/BA. Fonte: 
Elaboração do autor com base a foto aérea do Google Earth, 2015. 

 

 
Figura 19. Complexo Cultural da Barroquinha sob intervenção, como acusado pelos tapumes fixados entre o 
Cinema e a Ladeira da Barroquinha. À esquerda, Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha; ao centro, e 
fisicamente acoplado ao Cinema, o Teatro Gregório de Matos; à direita, o Espaço Cultural da Barroquinha. Data: 
22 nov. 2014. Fonte: Acervo do autor. 
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O particular interesse dos poderes públicos por esse espaço (contexto 

urbano) em função de seu valor “cultural” remonta, pelo menos, à década de 1980, 

contexto, como visto, de tombamento da atual configuração do CHS pelo IPHAN 

(1984) e reconhecimento como Patrimônio da Humanidade pela Unesco (1985). É 

aí, e para aí, que na segunda gestão do prefeito Mário Kertész (1986-1989), governo 

do tronco político do carlismo, a “menina italiana”, quer dizer, a arquiteta Lina Bo 

Bardi, idealizou um “plano de requalificação”. As três edificações que atualmente 

caracterizam o Complexo já estavam explicitamente consideradas nos projetos dela. 

 

[Lina] Idealizou um plano (sic) de requalificação para o Centro Histórico de 
Salvador que, contudo, não foi implementado, exceto por pequenas ações 
pontuais como a restauração de um conjunto de cinco imóveis localizados 
na Ladeira da Misericórdia e pela reciclagem de alguns sobrados antigos 
em sede do Olodum e Casa do Benin na Bahia. Este momento coincide 
com a transferência definitiva dos principais órgãos do Governo Estadual do 
Centro Histórico e dos seus arredores para o novo Centro Administrativo da 
Bahia, e a decisão do prefeito de manter a sede do Governo Municipal na 
mesma praça em que esteve durante mais de 400 anos foi fundamental 
para que o esvaziamento físico e simbólico do Centro Histórico não fosse 
ainda mais grave (BERENSTEIN; ANDRADE JUNIOR, 2010, p. 9). 

[Lina] realiza intervenções pontuais em imóveis de interesse artístico e 
cultural, como a casa do Benin, a Casa do Olodum, a Fundação e Teatro 
Gregório de Mattos, o Espaço Glauber Rocha. Estes dois últimos eram 
parte do projeto não realizado de restauração da Igreja Nossa Senhora da 
Barroquinha e todo seu entorno (OLIVEIRA, 2014, p. 142). 

 

O espaço que atualmente abriga o Cinema Itaú ficou por uma década 

fechado, sendo reaberto em 2008. 

 

O ano era 1973. Numa ensolarada manhã de domingo, uma fila de crianças 
afoitas continha a muito custo a ansiedade de assistir às peripécias da 
famosa dupla Tom e Jerry, que seriam apresentadas pela primeira vez no 
Cine Guarany, na Praça Castro Alves [...] Três anos depois, outra fila se 
formava no mesmo local. Dessa vez, Tubarão, de Steven Spielberg, era 
exibido no recém-inaugurado Cine Glauber Rocha. Passados mais de 30 
anos, o antigo local de exibição penou com o abandono e, agora [2008], 
ressurge com sua emblemática rosácea abrindo as portas para o Espaço 
Unibanco de Cinema Glauber Rocha106. 

 

                                                            
106 “O antigo cinema Glauber Rocha será reaberto com 800 lugares: espaço terá livraria, café, 
restaurante e galeria para exposições de fotos”, em Correio, postada em dez. 2008 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/o-antigo-cinema-glauber-rocha-sera-reaberto-com-
800-lugares/>. Acesso em: 24 jun. 2016. Aí tambem é registrado: “o novo espaço, que pertence ao 
governo do estado, foi arrendado por 15 anos pelo projeto Artplex (espécie de multiplex voltado para 
os filmes de arte e que faz sucesso em São Paulo há 15 anos)”. 
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Ou, para ficar na dimensão de minha memória (fragmento), lembro que, 

recém-chegado, por volta de meados da década de 1990, tive aí a minha primeira 

experiência em um cinema. Tratava-se de um cinema popular, no caso, 

frenquentando fundamentalmente por pessoas de baixa renda. “Cabaço” e ainda 

com muito medo da cidade grande, fui “comido” pelo Cine Glauber Rocha. Aí assisti 

a um dos filmes da série protagonizada por Van Damme, muito popular à época. E lá 

vem Waly dizer, 

A memória é uma ilha de edição […] A vida não é uma tela e jamais adquire 
o significado estrito que se deseja imprimir nela. Tampouco é uma estória 
em que cada minúcia encerra uma moral. Ela é recheada de locais de 
desova, presuntos, liquidações, queimas de arquivos, divisões de capturas, 
apagamentos de trechos, sumiços de originais, grupos de extermínio e 
fotogramas estourados107. 
 

- local se embaralha na lembrança 
[…] 

O sentir e o pensar espatifados. 
Que ele perdeu a memória dos nomes 

Cada novo monumento soma ruínas  
E gozos108.  

 

Sigamos… 

Aqui registramos que Cláudio Marques, atual diretor do Espaço Itaú de 

Cinema – Glauber Rocha, tem se firmado, talvez, como o principal promotor de 

afirmação da relevência histórica e “cultural” desse espaço para a cidade. Ao longo 

da pesquisa, esse papel nos pareceu evidente não só pelo que foi garimpado nas 

buscas realizadas na internet, mas e especialmente, quando da sua participação em 

uma audiência pública promovida pela vereadora Aladilce de Souza e pelo vereador 

Claudio Tinoco, cujo objetivo era buscar “alternativas e medidas para atrair público” 

aos cinemas de rua (leia-se, fora de ambientes fechados, mais precisamente 

shopping centers), oportunidade em que também foi debatido o atual processo de 

“revitalização do Centro Histórico”, talvez o principal eixo em questão. Aí o diretor do 

cinema fez uma explanação da história do espaço em sua íntima relação com a 

“cultura” da cidade, no caso, via cinema. 

 

Apesar de estar lindeiro à via e ser um prédio dedicado à projeção de 
filmes, o Espaço Itaú de Cinema não é um simples cinema de rua como os 

                                                            
107 SALOMÃO, 2014, p. 235. Adaptação formal à dissertação.  
108 SALOMÃO, 2014, p. 400-401. Adaptação formal à dissertação. 
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de outrora. Além dessa característica, ele apresenta alguns aspectos 
encontrados nos cinemas de shopping center, como a existência de quatro 
salas de projeção, livraria, lanchonete, ou seja, serviços que se associam à 
exibição de filmes. Com a junção dessas características, podemos dizer que 
esse é um de cinema híbrido, uma forma de funcionar “na rua”, mas inserido 
no contexto cinematográfico contemporâneo (PENA, 2013, p. 143). 

 

Seguindo as pegadas de Foucault, mais uma vez notável a reafirmação do 

discurso que toma o CHS como um “problema” que exige “solução”; processo esse 

que dá espaço à emergência, por exemplo, da audiência como dispositivo109.  

Em outra chave de leitura, avocamos a dissertação de João Pena, intitulada 

Espaços de excitação: cines pornôs no centro de Salvador (2013). Aí o autor põe em 

evidência cinemas outros, no caso, pornôs, no contexto do CHS, destacando a 

relevância destes para a vitalidade e dinâmida urbana não só da aréa, mas de forma 

expansiva, para a cidade. Esses cinemas outros de que nos fala Pena não entraram 

nos debates da recente audiência promovida. 

 

Entretanto, ele [Ciema Itaú] não está tão solitário como pode parecer [à luz 
de colocações de Cláudio Marques, direitor do Cinema Itaú em Salvador]. 
Como vimos, o Colônia Filmes e o Cine Cabine estão localizados nas 
proximidades do Espaço Itaú de Cinema e os finais de semana são os dias 
de maior movimento nessas salas. Mesmo considerando que o fluxo de 
pessoas que buscam esses cines pornôs é menor, ainda assim são 
espaços que atraem pessoas para o Centro (PENA, 2013, p. 142). 

 

Essa passagem nos convida a uma breve parada na Praça Castro Alves. 

“Cinema de pegação”. “Cu”. “Chupa o cu”. “Pauzão”. “Cada lapa de pica”. “Negão”. 

“Beija na boca”. “Deixa chupar o peitinho”. “Faz tudo”. Palavras e frases extraídas de 

uma conversa/situação que tive com um transeunte nos recém-inaugurados bancos 

de granito localizados do entorno do Cinema Itaú. Eis que surge, mais uma vez, e 

uma vez mais, Waly, a me atazanar… 

meu olhar vara vasculha a madrugada 
anjo exterminado 

olho o relógio iluminado 
anúncios luminosos 

luzes da cidade 

                                                            
109 Sobre a referida audência pública, realizada no dia 30 de julho de 2015, consultar “Câmara 
Municipal promove debate sobre cinema de rua”, em Câmara Municipal de Salvador, postada em jul. 
2015 e disponível em: <http://www.cms.ba.gov.br/noticia_int.aspx?id=10180>. Acesso em: 11 jul. 
2016. Na condição de representante da Fundação Gregório de Matos, na mesa também se fez 
presente o atual diretor do Espaço Cultural da Barroquinha, Chicco Assis. 



        125 
   

 estrelas do céu 
me queimo num fogo louco de paixão 

anjo abatido 
planejo lhe abandonar  

pois sei que você acaba sempre a tornar110. 
 

Negro, com idade gravitando entre os 45 anos e trajando roupa social (camisa 

de botão com mangas longas, cinto, sapato social…), o homem se aproximou, 

comprou uma “piriguete” (pequena lata de cerveja) junto a um dos ambulantes ali 

localizados e sentou-se próximo a mim, que já me encontrava acamodado em um 

dos bancos coletivos. Era um fim de tarde. Não demorou para ele investir em uma 

conversa.  

Uma vez atravessei uma cidade populosa imprimindo 
no meu cérebro, para uso futuro, 

seus espetáculos, sua arquitetura, trajes e tradições. 
Mas agora de tudo daquela cidade me recordo só de 

um homem111 
 

Sem que eu tocasse no assunto, mostrou-se surpreso com a presença no 

local de um cinema e um teatro, apesar de ele transitar cotidianamente pelo local, 

como por ele mesmo expresso. Na ocasião informou que atualmente mora na Rua 

Carlos Gomes e trabalha como professor de uma escola técnica nas imediações da 

Praça Municipal. Por ali caminha cotidianamente do trabalho para casa e da casa 

para o trabalho, ao menos isso foi o dito. Aproveitando o ensejo da safadagem, 

vejamos, mais uma vez, o que pensa o nosso poeta-piriguete: 

SEU PAI DISSE: 
 

Fuder 
     com 

um único homem 
até a eternidade 

mesmo fora do casamento 
eu ainda consinto 

FUDER 
durante a vida terrestre 

com vários e vários 
homens  
é imoral 

 
EU, O NOIVO, REPLICO: 

 
O conhecimento 

é um crime 

                                                            
110 SALOMÃO, 2014, p. 159. Forma adaptada à dissertação. 
111 SALOMÃO, 2014, p. 441. De Walt Whitman, traduzido por Waly. Adaptação formal à dissertação. 
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de traição aos 
mandamentos  

do pai. 
Vamos em direção  

à  
ÁRVORE112. 

  

Não demorou a espontaneamente informar-me que nas proximidades de onde 

estávamos havia cinemas de “pegação”, ambiente que costumava frequentar no 

horário de almoço113. Sua assiduidade ao ambiente era garantida, dado o fato de 

que tinha um amigo que era um dos proprietários de um dos espaços, liberando-o, 

assim, da cobrança de valores para o acesso. Fui sendo envolvido e enredado em 

sua conversa… Falou-me de suas aventuras e práticas sexuais nesses ambientes, 

contexto em que as palavras transcritas foram emitidas.  

E Waly esbraveja… ES-PER-MA. 

um absurdo o que o senhor está dizendo! Kavafis nunca recebeu um 
Prêmio Nobel! Toda a vida dele ele escreveu foi poemas de pegação, de 
pegação de rapazes que ele encontrava nas ruas, em bares horrendos! Os 
poemas de Kavafis são pequenos lances de pegação, pegação em quartos 
escuros de hoteizinhos onde se entra para trepar – TREPAR! Pois é. Ele diz 
pelos poemas que depois da pegação sai, olhando prum lado, olhando pro 
outro. Não é essa a obra de Kavafis? Ou é outra e eu estou doido? Deve 
ser o calor daqui, que lembra o calor da minha terra. Pois ele sai olhando 
prum lado, olhando pro outro, um sai na frente, depois o outro, após deixar 
os lençóis sujos de ES-PER-MA! E é um amor totalmente que n’ouse pas 
dire son nom – em bom português: um amor que nunca ousa dizer o nome. 
Eu desafio o senhor a dizer se há um único poema em Kavafis que trate de 
transa de homem e mulher! Não tem! Os poemas são assim, refletem o que 
estou dizendo – isso em grego se chama kínema e em inglês se 
chama cinema. E ele fica dizendo que na verdade o que há são aqueles 
lençóis sujos de esperma, de gala, da sujeira anal, tudo muito inútil em 
termos de acumulação capitalista. Ali é que, décadas depois, tem a origem 
– olha a genealogia louca da poesia em Kavafis! – ali é que tem origem 
aqueles belos poemas que o poeta vai lembrar décadas depois. Então, ele é 

                                                            
112 SALOMÃO, 2014, p. 139. Forma adaptada à dissertação. 
113 O termo “pegação” é localmente e comunmente empregado para qualificar espaços e lugares em 
que há ocorrência ou possibilidade da realização de práticas sexuais. É um termo muito recorrente 
em ambientes LGBTs, especialmente entre homens. “Lapa de pica” é localmente empregado como 
pênis grande, sendo associado pelo interlocutor, no caso específico, à larga frequência de negros 
(grandes pênis) no espaço. Os fragmentos expostos buscavam enfatizar a liberalidade das práticas 
sexuais entre os usuários do “cinema de pegação”. Nesse sentido, destacava que eram homens que 
beijavam na boca e lambiam o peitinho. Faziam de tudo. Na oportunidade falou-me também de 
alguns de seus relacionamentos homossexuais (colocações normalmente seguidas por um discreto e 
breve sorriso). Insinuou que seu companheiro ia demorar em retornar à casa, sendo este um dos 
motivos que o levou a parar ali naquele momento. Nessa mesma oportunidade, convidou-me para ir 
ao seu apartamento, na Rua Carlos Gomes. Só então percebi que eu estava sendo cortejado, vamos 
dizer assim, mas mantive-me como antes, atento à escuta e com uma certa seriedade (ironicamente). 
Antes de sua partida, pediu-me para registrar seu número de celular. Anotei, mas nunca liguei. Em 
outra oportunidade, nos encontramos no mesmo local, mas não estabelecemos contato. Ao me ver, 
desviou o olhar. 



        127 
   

um exemplo bem claro de anticapitalismo, de perseguição que tem de 
objetivos, mas não da acumulação capitalista e sim da pegação amorosa, 
que é excessiva até. Me mostre o Prêmio Nobel, não dê Prêmio Nobel, não 
atribua Prêmio Nobel a quem viveu a vida inteira como um excesso, como 
um marginal dos mais vagabundos do que todos aqueles que não queriam 
ser recuperados pelo senhor. Em hipótese alguma. Kavafis tem uma obra 
relativamente curta. Lawrence Durrell, aquele que escreveu O Quarteto de 
Alexandria, mostra nesses romances quem é Kavafis. Alguém citou Paulo 
Leminski – pois ele é pinto junto da bicha des-vai-ra-da, des-vi-a-da, do 
viadão que é um dos poetas que eu mais admiro. Ele parece outro, também 
bastante premiado, Fernando Pessoa, que em vida teve um único livro 
publicado – hoje todo mundo chora por Fernando Pessoa, mas Pessoa só 
teve um único livro, Mensagem, que foi menção honrosa num concurso 
oficial, desses patrocinados por governos totalitaristas. Menção honrosa. Os 
outros livros dele, todo mundo tem que se orgulhar, as mocinhas choram, os 
mocinhos também, nem em vida foram publicados. Eles se parecem. 
Kavafis foi um dos maiores poetas do século XX, mas não atribua a ele uma 
integração no sistema que é o oposto à sua poesia. Desculpe minha 
intervenção, mas eu não estava agüentando e gostaria que a mesa 
entrasse em computador e descubra Prêmio Nobel para Kavafis – eu dou o 
cu como ele não ganhou o Prêmio Nobel! BABEL – Após essa fala Waly 
Salomão saiu do recinto e o Sr. Artemio Zanon, como bom advogado, logo 
sugeriu à platéia que o poeta poderia ser processado por ter feito uma 
acusação de injúria pós-morte ao dizer que Kavafis era viado. A seguir, a 
transcrição da palestra dada por Waly114.  

 

Voltando… 

Se é ainda nos anos de 1990 (1998) que o Cinema fecha suas portas, 

reabrindo-as em 2008, é também nessa década que o município retoma seu 

interesse pela Igreja da Barroquinha. É no início dos anos de 1990, contexto das 

intervenções iniciais de ACM, que é elaborado um projeto para o espaço com o 

objetivo de transformá-lo em “espaço cultural”, processo que culminou com 

intervenções via parceria do município com a Petrobras. 

 

Em 1991, a Fundação Gregório de Mattos (FGM) desenvolveu o projeto do 
Espaço Cultural Barroquinha, como proposta de transformar as ruínas da 
Igreja, matriz do sincretismo religioso, em espaço cultural. À época foi 
celebrado um convênio com a Arquidiocese de Salvador e aprovada a 
implantação do projeto através da Lei de Incentivo à Cultura. Só em 
dezembro de 2002, foi assinado um contrato de patrocínio com a Petrobrás 
visando à execução da primeira etapa das obras de recuperação do templo 
católico. 

Depois de uma ampla reforma, recuperação e restauro das ruínas da Igreja, 
o Espaço Cultural da Barroquinha foi entregue ao público em março de 
2009. Este local é o primeiro passo para interromper o processo de 
degradação de mais um patrimônio arquitetônico da cidade e contribui para 

                                                            
114 Fragmento de entrevista, em BABEL – Revista de Poesia, Tradução e Crítica n. 3, postado em 
maio 2015 e disponível em: <https://babelpoetica.wordpress.com/2013/05/05/7/>. Acesso em: 20 ago. 
2016.  
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estimular a vocação cultural de Salvador, servindo como ponto de encontro 
para a produção e consumo das artes115. 

 

Também motivado pela “cultura”, no ano de 2010 é lançada nova luz sobre 

esse contexto urbano. Objeto de interesse em função do III Seminário Internacional 

de Projetos, evento realizado em Salvador no ano de 2010 e intitulado 

Requalificação Urbana e Cultura da Cidade, nessa oportunidade foi apresentado um 

dossiê área de projeto: da Barroquinha à Praça Castro Alves, estudo coordenado 

por Esterzilda Berenstein de Azevedo (AZEVEDO; ANDRADE JUNIOR, 2010)116. 

Esse dossiê parece anunciar a centralidade que nos anos seguintes voltaria esse 

contexto urbano a ganhar nos processos urbanísticos implementados na cidade, 

especialmente em função, e/ou relação direta, com o CHS. Não esquecendo o papel 

das esferas federal (via PAC Cidades Históricas) e estadual (via Plano Participativo 

de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador) nesses processos, em suas íntimas e 

promíscuas relações com o capital, aqui adentramos e focamos nossas atenções na 

ação municipal via Planejamento Estratégico Salvador (2013-2016), objeto central 

de nossas problematizações. 

Nesse instrumento de gestão, o potencial “cultural” da área encontra-se 

expresso na área temática Turismo e Cultura, mais precisamente em passagem na 

qual estão previstas “obras de requalificação” do Espaço Cultural Barroquinha e do 

Teatro Gregório de Mattos, ações que foram efetivamente levadas a cabo117. Com a 

gestão da Fundação Gregório de Mattos (FMG), órgão municipal vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (SEDES), esses “equipamentos 

culturais” são entendidos pela atual gestão em estreita vinculação e associação ao 

valor econômico, orientação esta observada pela ênfase dada aos enunciados 

                                                            
115 “Espaço Cultural da Barroquinha”, em FGM, postado em dez. 2009 e disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=
5>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
116 No contexto mais recente há, na seguinte matéria, uma referência direta aos três “equipamentos”, 
sendo estes entendidos como “complexo cultural”: “Reforma do Teatro Gregório de Matos”, em 
Prefeitura Municipal de Salvador, postado em set. 2013, ocasião em que é mencionada a 
“revitalização do complexo” e disponível em: 
˂http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid
=3˃. Acesso em: 16 dez. 2015.  
117Ambos os equipamentos estavam indicados no referido instrumento de gestão para serem 
entregues em março de 2014, contudo o Espaço Cultural da Barroquinha só foi reaberto em maio de 
2014 e o Teatro em junho de 2015. O Cinema Itaú já se encontrava em funcionamento quando do 
advento do Plano, situação que permanece. 
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“desenvolvimento” e “turismo”, como observado na forma de estruturação 

administrativa e seus rebatimentos no Plano. 

 

O que estou tentando mostrar é que hoje em dia a cultura não é o outro ou 
mesmo a contrapartida, o instrumento neutro de práticas mercadológicas, 
mas é parte decisiva do mundo dos negócios e o é como grande negócio 
(ARANTES, 2007 [2000], p. 48).  
 
Nas atuais políticas urbanas que se utilizam da cultura como estratégia de 
intervenção para a revitalização de áreas degradadas ou esvaziadas, a 
relação entre política cultural e território urbano se explica, como no caso de 
projetos urbanísticos de intervenção em áreas centrais com implantação de 
equipamentos culturais, criação de espaços de lazer e de entretenimento, e 
urbanização dos espaços públicos circundantes. Neste caso, a relação 
entre a política cultural e o território urbano nos parece clara. É preciso, no 
entanto, ir além desta óbvia constatação, indagando se a presença de um 
equipamento cultural ou das habituais promoções culturalizantes, como 
feiras, shows e outros eventos temporários nas áreas renovadas permitem 
caracterizá-las como culturais, ou como territórios culturais. A literatura 
crítica disponível nos mostra que os resultados destas intervenções 
contemporâneas, muitas vezes, se revelam apenas espaços comerciais 
enobrecidos pelo consumo cultural (VAZ; JACQUES, 2006, p. 76). 

 

Se no plano da estruturação administrativa os enunciados “cultura” e “turismo” 

estão intimamente associados, o mesmo não ocorre no texto do Plano relativo aos 

“equipamentos”. Aí o enunciado “turismo” não é citado, ficando a ânfase discursiva 

impregnada pelas dimensões “cultural”, “artística”, “social”, de “lazer” e 

“entretenimento”. 

Os equipamentos culturais podem definir uma espacialidade que lhes 
assegura uma irradiação sobre o seu entorno, atraindo atividades 
comerciais. Quando alguns equipamentos se aglomeram, multiplicando o 
efeito de atração de usuários dos estabelecimentos, muito além do público 
do equipamento isolado, pode ocorrer uma contaminação do espaço 
circundante, uma propagação do ambiente sócio-cultural reinante no 
aquipamento gerador, ou uma sinergia desse com o local, surgindo novas 
formas de sociabilidade (VAZ; JACQUES, 2006, p. 77). 

 

Como expresso no texto, as sugeridas intervenções objetivavam a “realização 

de projetos de requalificação dos conteúdos artístico-culturais e de reformas 

estruturais dos equipamentos culturais do município, com a finalidade de dinamizar o 

circuito de lazer e entretenimento na cidade”. E, como resultado esperado, projeta-

se a “devolução dos espaços públicos totalmente requalificados e modernizados, 

para o desenvolvimento das atividades socioeducativas, definidas nos projetos 
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técnicos das respectivas unidades” (SALVADOR, 2014, p. 69)118. A desvinculação 

entre “cultura” e “turismo” é também notável nos discursos produzidos pelo município 

sobre os “equipamentos”, como pode ser observado em consultas a matérias 

vinculadas em sites institucionais (Fundação Gregório de Mattos) e jornalísticos 

produzidos na ocasião e em função das intervenções nestes espaços. 

 

5.2 ESPAÇO CULTURAL DA BARROQUINHA: UM ESPAÇO DE “IDENTIDADE” 

 

Localiza-se onde funcionava a Igreja Nossa Senhora da Barroquinha, 
construída por descendentes de africanos que vieram à Bahia. O local irá 
funcionar como um centro de referência da cultura afro-brasileira, com o 
objetivo de valorizar as expressões artísticas com esta identidade 
desenvolvidas em Salvador.  
 
O evento de reabertura do equipamento irá reunir expressões da 
religiosidade negra, através de manifestações que valorizam a 
ancestralidade africana...119. 

 

É assim que a Fundação Gregório de Mattos (FGM) anuncia em maio de 

2014, em seu site, a cerimônia de reabertura do Espaço Cultural da Barroquinha. 

Abrigado onde outrora funcionava a Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha, o 

espaço volta à atividade equipado com uma sala para “espetáculos artísticos” e uma 

galeria para exposições. Tombado pelo IPHAN em 1941, nos últimos anos o 

“monumento” vem ganhando grande projeção nos discursos políticos da atual 

gestão e na mídia local em virtude de sua direta associação à cultura africana/afro-

brasileira; sendo este o grande triunfo legitimador para as intervenções no espaço 

via Planejamento Estratégico Salvador (2013-2016)120. 

E então o recém-empossado diretor do equipamento, Ângelo Flávio, é 

exonerado, ato que gerou mobilizações: 

                                                            
118 Planejamento Estratégico Salvador (2013-2016). Disponível em: 
˂http://www.planejamentoestrategico.salvador.ba.gov.br/imagens/Planejamento_Completo.pdf˃. 
Acesso em: 16 dez. 2015. 
119 “Espaço Cultural da Barroquinha é reentregue à população”, em Prefeitura Municipal de Salvador, 
postada em maio 2014 e disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid
=3>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
120 Encontrando-se inscrito no Livro de Belas Artes (Inscrição: 237-A) e Livro Histórico (Inscrição: 
171). Processo n.: 0277-T. 
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Ato público: Frente Iyá Nasso reivindica cultura, respeito e dignidade do 
povo negro121. 

 

Um pouco sobre a igreja... 

Com obras iniciadas no ano de 1722, já no ano seguinte estava edificada a 

Capela da Confraria de Nossa Senhora da Barroquinha122. O topônimo 

“Barroquinha” diz respeito à situação da igreja em termos morfológicos, já que esta 

foi erigida numa depressão ou, no caso, numa "barroca". Como a Igreja dos 

Rosários dos Pretos (1685) – “monumento” encravado no que poderíamos 

denoninar de miolo do “Pelourinho” –, sua localização em parte baixa é expressiva 

em termos simbólicos em sua relação ao valor social atribuído ao negro no processo 

histórico de ocupação e formação da cidade. Ao contrário daquelas edificadas nas 

cumeadas, ou em posição de destaque paisagístico, situação que pode ser 

traduzida como de maior visibilidade espacial e, como desdobramento, de prestígio 

social, estas se encontram em baixadas e, seguindo a linha de raciocínio, de 

situação subalterna em termos sociais e, como desdobramento, cultural. O fato de 

ter sido erigida junto a um brejo (atual Avenida J. J. Seabra), nas proximidades da 

rua de nome “Vala”, reforça essa leitura social da edificação em sua relação 

espacial/topográfica123. 

 

Compreende-se por barroca [escavação natural, barranco], a depressão 
feita no terreno por ação de água corrente e impetuosa. O diminutivo que 
ainda hoje indica um dos acessos à Baixa dos Sapateiros – Barroquinha foi 
incorporado ao cotidiano da cidade no início do Século XVIII. Como 
aconteceu outras vezes, sua origem foi encontrada no espírito simples do 
povo, que se referia às águas que, na estação chuvosa, ali mansamente 
fazia o seu trabalho de erosão, escavando o terreno quando escorriam das 
Hortas de São Bento (DOREA, 2006, p. 83). 

 

A conversão da igreja em “espaço cultural”. 

                                                            
121 “Ato Público: Frente Iyá Nassô reivindica cultura, respeito e dignidade do povo negro”, em Rede 
Social Correio Nagô, postada em jun. 2014 e disponível em: 
<http://correionago.ning.com/profiles/blogs/ato-publico-frente-iya-nasso-reivindica-cultura-respeito-e-
dignid>. Acesso em: 18 dez. 2015. Mobilização que contestava a exoneração do representante negro 
logo após a inauguração do espaço. Chicco Assis, também negro, é o atual diretor do espaço.  
122 Disponível em: 
˂http://portal.IPHAN.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1116˃. Acesso em: 18 
dez. 2015. 
123 Sobre essa possiblidade de leitura simbólica do espaço, recomendamos a obra O sagrado e o 
profano (ELIADE, 1992). 



        132 
   

Em 1984, a Igreja sofreu incêndio, que resultou em desabamentos, restando 

sua fachada principal, paredes estruturais e abóboda da nave, executada em 

concreto em 1974. No ano de 1991, a Fundação Gregório de Matos (FGM) 

desenvolveu um projeto para transformar o espaço em Espaço Cultural Barroquinha 

e, como desdobramento, foi celebrado um convênio com a Arquidiocese de 

Salvador, via Lei de Incentivo à Cultura. Só em 2002 foi firmado um contrato de 

patrocínio, no caso, com a Petrobras, visando à execução da primeira etapa das 

obras de recuperação do espaço. Convertido em “centro cultural”, o espaço é 

reaberto em 2009, ou seja, um ano após a reabertura do Cinema, como Espaço 

Cultural da Barroquinha. 

 

Havia, na Cidade do Salvador, desde o século XIX, uma devoção de cor 
exclusivamente feminina, constituída sob a invocação de Nossa Senhora da 
Boa Morte, localizada na Igreja da Barroquinha, onde também existia, desde 
o século XVIII, a Irmandade de Nosso Senhor dos Martírios […]. Os homens 
dos Martírios e de outras irmandades negras acompanhavam as procissões 
da Boa Morte, tendo aqueles lugares destacados entre as devotas negras e 
crioulas ascendentes socialmente, chamadas, por isso, de “negras de 
partido alto”. 
 
[…] 
 
A procissão [de Nossa Senhora da Boa Morte] que saía da Barroquinha era 
a “[…] mais concorrida, de mais extenso percurso e mais aparatosa […]”, 
até porque fazia parte do calendário festivo da igreja, junto com a festa dos 
irmãos dos Martírios, sendo estes muitas vezes parentes e esposos das 
negras, adjetivadas por Verger de “enérgicas e voluntariosas”. 
A oralidade tende a afirmar terem saído da Igreja da Barroquinha, 
importante reduto africano na década de 1820, as fundadoras da Irmandade 
da Boa Morte em Cachoeira, de onde, também, saíram as fundadoras das 
matrizes dos terreiros de candomblés ketu de Salvador. No entanto, nesse 
mesmo período, de formava naquela igreja um culto homônimo, fato que faz 
com que o historiador Luís Cláudio Nascimento pense seu deslocamento 
dentro do contexto abolicionista, na década de 1870, e não das lutas pela 
independência. 
 
[…] 
 
A Igreja da Barroquinha, por exemplo, abrigava aos fundos, num terreno 
arrendado, o candomblé Àya Omi Àse Aìrá Intilé, tido por Silveira como o 
primeiro terreiro urbano da Cidade do Salvador. Os integrantes do 
candomblé também participavam das atividades da igreja. Desse proto-
terreiro originaram-se outros três, localizados em regiões mais afastadas do 
centro urbano: Ilê Axé Iyá Nassô Oká – Casa Branca, no bairro Vasco da 
Gama, Ilé Íyá Omi Àse Ìyá Massé – Gantois, no bairro da Federação, e Ilé 
Àsé Opó Àfonjá, no bairro São Gonçalo do Retiro124. 
 

                                                            
124 IPAC (2011, p. 60, 62 e 94).  
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Em 2013, o espaço é fechado pela atual gestão em função das intervenções 

previstas no Planejamento Estratégico Salvador (2013-2016) e, em 2014, volta à 

atividade, situação que permanece (Figura 20)125. 

 

 
Figura 20. Espaço Cultural da Barroquinha após intervenções via Planejamento Estratégico Salvador (2013-
2016). Data: 14 mar. 2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

Ênfase no “patrimônio cultural”. 

À Igreja da Barroquinha está associada à formação do primeiro candomblé 

urbano de Salvador, como apontado pelo pesquisador Renato da Silveira. No bojo 

do processo de expansão urbana e urbanização da cidade, o centro religioso migra 

para área mais afastada, processo que se desdobra na formação de novas unidades 

religiosas e ampliação de terreiros na cidade. 

Zumbi, comandante guerreiro 
Ogunhê, ferreiro-mor capitão 

Da capitania da minha cabeça 

                                                            
125 Para mais informações sobre a história da igreja e seus usos e intervenções, consultar IPHAN, 
disponível em: ˂http://portal.IPHAN.gov.br/ans.net/tema_consulta.asp?Linha=tc_hist.gif&Cod=1116˃; 
e Prefeitura Municipal de Salvador, postado em dez. 2009 e disponível em: 
˂http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=
5˃. Acesso em: 18 dez. 2015. 
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Mandai alforria pro meu coração 
 

Minha espada espalha o sol da guerra 
Rompe mato, varre céus e terra. 

A felicidade do negro é uma felicidade guerreira 
Do maracatu, do maculelê e do moleque bamba 

 
[...] 

 
Brasil, meu Brasil brasileiro 

Meu grande terreiro, meu berço e nação 
Zumbi protetor, guardião padroeiro 

Mandai a alforria pro meu coração126  
 

Uma nota. Lembro-me de ter lido em algum lugar que ali, junto ao antigo 

candomblé e à igreja, havia um pé de “gameleira”, árvore que abrigava do sol 

barracas da Feira do Couro e extirpada do local com as ações urbanística na 

Ladeira (Figura 21). 

 

Iroco é a grande árvore encantada, pais e mãe de tudo que existe no mundo 
sagrado; temida, amada e respeitada por aqueles que a conhecem de perto, 
é a morada dos orixás (dos iorubás), doduns (dos fon ou jejes), inquices 
(dos bantos) e de todos os tipos de espíritos, feiticeiros e bruxas. Para o 
corte dos galhos de Iroco, é preciso que se façam oferendas e, mesmo 
assim, nunca se sabe… [..] O verdadeiro Iroco é uma enorme árvore que 
existe somente na África; é classificada cientificamente como clorophora 
excelsa. No Novo Mundo, Iroco escolheu outras moradas sagradas: no 
Brasil, reside geralmente em um tipo de gameleira, a Ficus religiosa, que 
pode viver mais de dois séculos; essa árvore, abundante na Bahia, abriga o 
orixá e nele se transforma, sendo absolutamente necessária para o culto 
das divindades afro-brasilieras (MARTINS; MARINHO, 2010, p. 33-34). 

 

Iroco (orixá para os iorubás) é Tempo (Inquice para grande parte do povo 

banto). Iroco, a árvore que liga a Terra com o Céu. O corte ostensivo de árvores na 

cidade tem sido uma prática comum da atual gestão municipal, ação que vem 

gerando reações sucessivas da população127. Em função das ações urbanísticas, 

por volta de quatro árvores foram plantadas no platô da Ladeira, que atualmente 

serve como abrigo para carros (Figura 22).  

                                                            
126 SALOMÃO, 2014, p. 447. Adaptação formal à dissertação. 
127 Uma das muitas notícias que dão conta das reações populares ao corte das árvores na cidade: 
“População exige mais árvores e reclama de poda em Salvador”, em A Tarde, postada em 31 out. 
2014 e disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1635109-populacao-exige-
mais-arvores-e-reclama-de-poda-em-salvador>. Acesso em: 24 ago. 2016.  
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Figura 21. Ladeira da Barroquinha antes da intervenções. Destaque às árvores. Ao fundo, a Igreja da 
Barroquinha. Disponível em: <https://barroquinhazerohora.wordpress.com/os-vendedores-de-couro/˃. Acesso 
em: 24 ago. 2016. 

 

 
Figura 22. Ênfase nas árvores plantadas no platô, pós-intervenções. Data: 7 jan. 2014. Autor: Leandro Santos. 
Acervo do autor. 
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Mas voltemos. Uma chave de leitura à luz do repertório teórico-conceitual de 

Walter Benjamin e Milton Santos: convertido progressivamente em espaço luminoso 

pela ação do “progresso”, esse culto e práticas tornam-se à época incompátíveis 

com os novos valores econômicos e socias deliberadamente investidos no espaço 

pelas forças políticas hegemônicas de então. É nesse momento e processo 

migratório que são criados alguns dos maiores e mais conhecidos terreiros em 

atividade na cidade, a exemplo daqueles citados no fragmento anterior, todos eles já 

tombados pelo IPHAN128. Densidade “cultural”: camadas, sobreposições e 

estratificações patrimoniais. 

Com o avanço dos debates “patrimoniais”, o valor “cultural” da Igreja da 

Barroquinha foi sendo reforçado, especialmente com o advento e uso da figura do 

registro, dispositivo jurídico criado para o reconhecimento de “bens culturais 

imateriais”. Nesse campo, destaca-se a Festa da Boa Morte, celebração 

historicamente associada à edificação e reconhecida em 2010 pelo estado como 

“patrimônio imaterial” da Bahia129. Ancorada na “identidade”, essa orientação 

patrimonial informa em grande medida o valor cultural atualmente atribuído à 

edificação, de modo a situá-la como ícone da cultura afro-brasileira, como observado 

nos discursos produzidos e vinculados em sites de jornais e do município, e sua 

operacionalização em função da legitimação das recentes ações no espaço. 

 

Antes de ser igreja, aqui era um terreiro de candomblé. Iremos saudar a 
ancestralidade que ajudou a erguer esta cidade por meio dos atabaques e 
dos cantos sacros de um dos mais antigos terreiros de candomblé do Brasil, 
o Kwe Vodun Zo, que significa “Casa do Vodum do Povo”. 
 
Este equipamento irá enaltecer uma cultura que ainda sofre muito 
preconceito pela sociedade. Estamos acostumados a consumir muitas 
expressões estrangeiras e isso traz desequilíbrio. Aqui será possível 
mostrar quem nós somos, qual a nossa arte. 
 
A reabertura do espaço significa uma vitória para o setor de cultura e para 
toda sociedade soteropolitana. Estamos devolvendo um equipamento gerido 

                                                            
128 Sobre os traços que caracterizam um terreiro de candomblé sugerimos a consulta ao livro A 
formação do candomblé: história e ritual da nação jeje na Bahia (PARÉS, 2007). Sobre a formação do 
candomblé da Barroquinha, consultar o livro O candomblé da Barroquinha: processo de constituição 
do primeiro terreiro baiano de keto (SILVEIRA, 2006). O Terreiro da Casa Branca foi reconhecido pelo 
IPHAN em 1986, por meio do processo n. 1067; o Gantois em 2005, por meio do processo n. 1471; e 
o Ilé Àsé Opó Àfonjá em 2000, por meio do processo n. 1432.  
129 A figura do registro tem sido aplicada não só a nível deferal, mas também no plano estadual. 
Sobre a Festa da Boa Morte, especificamente, esta foi reconhecida pelo estado no ano de 2010, por 
meio do Decreto n. 12.227.  
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pela Prefeitura que irá valorizar as manifestações desenvolvidas pela classe 
que representa a maioria da população de Salvador. Tenho certeza de que 
ele terá um papel fundamental para a cultura da cidade130. 
 
Será um centro de referência da cultura afro-brasileira, pois sempre 
acreditei que espaços culturais devem ter perfis diferenciados. Para a 
cerimônia de reabertura do espaço a matéria anuncia a realização de “um 
grande ritual de ancestralidade131.. 

  
Vejo como uma decisão acertada e oportuna, porque ali foi um centro 
importantíssimo de cultura negra no século XIX. Não só foi o primeiro 
camdomblé baiano de Ketu, como o modelo do grande candomblé baiano 
que temos hoje132. 

 

Se, por um lado, nota-se nesses discursos uma ênfase na valorização da 

“cultura”, por outro, a dimensão do “turismo” não aparece expressa nas matérias 

consultadas, apesar de, como dito, o Espaço Cultural encontrar-se sob a “gestão” da 

Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura. 

Em intensa atividade desde sua inauguração (maio de 2014), o Espaço 

Cultural da Barroquinha vem abrigando espetáculos e eventos diversos que 

transcendem as temáticas da “arte” e da “cultura” afro-brasileira (Figura 23, Figura 

24, Figura 25 e Figura 26)133, sendo palco para temáticas diversas, dentre as quais 

destaca-se o forte apelo político (atração de público LGBT, eventos voltados para a 

participação e valorização da população negra da cidade, eventos direcionados para 

o seguimento das artes, articulação de atividades sociais etc.). Como observado nas 

andanças pela área, no contexto atual não é possível acoplar o Espaço Cultural à 

                                                            
130 “Espaço Cultural da Barroquinha é reentregue à população”, em Prefeitura Municipal de Salvador, 
postada em maio 2014 e disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=540&Itemid
=3>. Acesso em: 16 dez. 2015. Em destaque nos dois primeiros fragmentos, discursos de agentes e 
lideranças negras da cena artística e cultural local produzidos em função da reabertura do espaço. 
Falas atribuídas ao presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Ameríndia 
(AFA), Leonel Monteiro, e ao maestro da Orquestra Afrosinfônica da Bahia, Ubiratan Marques, 
respectivamente. Último framento atribuído a Fernando Guerreiro, presidente da FGM. 
131 “Espaço Cultural da Barroquinha reabre com novo perfil”, em A Tarde, postada em maio 2014 e 
disponível em: <http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/espaco-cultural-da-barroquinha-reabre-com-
novo-perfil-1588998>. Acesso em: 16 dez. 2015. Fragmento de fala atribuída a Fernando Guerreiro, 
presidente da Fundação Gregório de Matos. É notável a centralidade do discurso identitário no curso 
do texto, fundamentando, inclusive, o “perfil diferenciado” indicado em seu título. 
132 “Reformada, Igreja da Barroquinha vira centro de cultura afro”, em Correio, postada em maio 2014 
e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/reformada-igreja-da-barroquinha-
vira-centro-de-cultura-afro/?cHash=25ef9ed2f05a7221a243f2290ed211f4>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
Fragmento de fala atribuída ao pesquisador Renato da Silveira em virtude da reabetura do espaço. 
Fala relativa à opção pela orientação identitária, no caso, afro-brasileira, do equipamento. 
133 Para ter uma melhor dimensão dos eventos e atividades que aí vem sendo promovidos, acessar 
Facebook da instituição: <https://www.facebook.com/ecbarroquinha/?fref=ts>. Acesso em: 17 dez. 
2015. 
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demanda de consumo exógeno, no caso, em função do turismo134. Sendo assim, 

não é possível, ao menos no momento, associar o espaço à condição de produto 

cultural em função da economia do turismo; críticas que, como visto, são constantes 

nas análises dos usos e operacionalização da “cultura” nos processos de 

espetacularização das cidades. 

 

Figura 23. Imagem postada no Facebook do 
Espaço em 13 de nov. 2015. Reunião de 
lideranças religiosas promovida no Espaço pela 
prefeitura para tratar do tema tributário em relação 
aos terreiros de candomblé. Atividade inserida nas 
comemorações do Novembro Negro. Acesso em: 
18 dez. 2015. 

 

Figura 24. Imagem postada no Facebook do 
Espaço em 7 de out. 2015. Reunião envolvendo 
Fernando Guerreiro e membros da Ladeira da 
Preguiça. Tema: “Estabelecer parcerias, construir 
política e revitalizar de vez o centro da minha linda 
Salvador!”. Acesso em: 18 dez. 2015. 

 
Figura 25. Imagem postada no Facebook do 
Espaço em 3 de set. 2015. Divulgação do Festival 
Drag Queen, evento com temática LGBT. Acesso 
em: 18 dez. 2015. 

 
Figura 26. Imagem postada no Facebook do 
Espaço em 25 de set. 2015. Espaço utilizado por 
membros da comissão do programa de apoio 
Rumos Itaú Cultural para apresentação e sanar 
dúvidas do público interessado quanto ao relativo 
edital de cultura. Acesso em: 18 dez. 2015. 

 

                                                            
134 Par ter uma melhor dimensão da orientação que vem sendo dada à programação cultural do 
Espaço Cultural da Barroquinha, assim como a do Teatro, para o ano de 2016, consultar: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=809&Itemid
=3>. Acesso em: 1 jul. 2016.  
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5.3 TEATRO GREGÓRIO DE MATTOS: UM ESPAÇO DE “VANGUARDA” 

 

O poeta barroco brasileiro Gregório de Matos Guerra (1636 - 1696), o Boca 
do Inferno, tinha um espírito crítico e desaforado. Ele cultivou a poesia 
lírica, religiosa, erótica e satírica e, durante sua existência, não 
poupou governo, nobres e nem mesmo o clero135. 

 

Seguindo o receiturário neoliberal, as últimas ações no Teatro Gregório de 

Matos foram empreendidas mediante Parceria Público-Privada (PPP), no caso, entre 

o Itaú Unibanco S.A. e o município, via Programa de Adoção de Equipamentos 

Culturais e Turísticos136. Essas intervenções já haviam sido anunciadas em 16 de 

setembro de 2013 no site da Prefeitura, tendo como objetivo a “revitalização” não só 

do Teatro, mas também a “recuperação” de seu entorno (Figura 27 e Figura 28)137. 

Propalada como exemplo de um “novo conceito de gestão da cultura”, a “parceria” é 

assim anunciada: 

 

[...] o Teatro Gregório de Matos será o marco para o programa de adoções 
através de parceria entre a Prefeitura e o setor privado, o que irá 
movimentar o setor cultural. “A revitalização do teatro é um exemplo do 
novo conceito de gestão da cultura que estamos implementando em 
Salvador. Com a revitalização do complexo, teremos música, teatro, artes 
visuais e cinema em um só lugar, fazendo com que toda a região respire um 
ar cultural”138. 

 

Como indicado na epígrafe, é avocando a figura de Gregório de Matos que no 

dia 8 de julho o jornal A Tarde publica em seu site uma matéria em que anuncia para 

                                                            
135 “Teatro Gregório de Mattos reabre nesta quinta”, em A Tarde, postada em jun. 2014 e disponível 
em: <http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1687029-teatro-gregorio-de-mattos-reabre-nesta-
quinta>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
136 “Teatro Gregório de Mattos é reinaugurado após intensa revitalização: espaço estava fechado há 
sete anos e é o quarto entregue pela atual gestão na área cultural”, em Prefeitura Municipal de 
Salvador, postada em jun. 2015 e disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid
=3>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
137 “Teatro Gregório de Matos será reaberto em março de 2014”, em Prefeitura Municipal de Salvador, 
postada em set. 2013 e disponível em: <http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-
as-noticias-4/42442-teatro-gregorio-de-matos-sera-reaberto-em-marco-de-2014>. Acesso em: 22 ago. 
2016. A reabertura do espaço estava prevista para esse mesmo dia, como, de fato, ocorreu. Também 
de acordo com essa matéria o município empregou R$ 250 mil para a reforma do espaço, que 
abrangeu pintura, incremento de novas instalações elétricas e hidráulicas, a realização de limpeza de 
ar-condicionado e implantação de novo sistema de sonorização e iluminação. Informação em 
Prefeitura Municipal de Salvador, postada set. 2013 e disponível em: 
˂http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid
=3˃. Acesso em: 28 dez. 2015. 
138 Fragmento de fala entre aspas atribuída a Guilherme Bellintani, então secretário da SEDES. 
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o dia 11 seguinte a reabertura do Teatro, “equipamento cultural” que leva o nome do 

poeta139. Com as intervenções, o espaço, composto por dois andares, com térreo 

orientado para exposições e o andar superior voltado a espetáculos, volta à 

atividade. 

 
Figura 27. Assinatura da “pareceria” entre o município e o “Itaú Unibanco S.A.” em função da “revitalização” do 
Teatro Gregório de Mattos e “recuperação” de seu entorno. Da esquerda para a direta, destacam-se: Cícero 
Araújo, diretor de Relações Institucionais e Governos do Itaú Unibanco; Guilherme Bellintani, então secretário da 
SEDES; ACM Neto, prefeito de Salvador; Fernando Guerreiro, presidente da FGM. 

 

 
Figura 28. Complexo Cultural da Barroquinha após reformas. Destaque ao Teatro Gregório de Mattos, que se 
encontra acoplado e aos fundos do Cinema Itaú, como indicado. Data: 28 jan. 15. Autor: Leandro Santos. Acervo 
do autor. 

                                                            
139 Em função do Teatro, a mesma matéria informa que houve um investimento de R$ 2 milhões, 
metade público, metade privado, e as ações abrangeram o incremento de “novas instalações 
elétricas, de incêndio e para-raios; equipamentos de som, iluminação cênica e expositiva do teatro”, 
além dos investimentos na “reestruturação da ladeira da Barroquinha, com escada de granito e 
calçada de pedras portuguesas”, como indicado na mesma matéria. 
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Também anunciando a reabertura do espaço, no dia 10 de junho de 2015, o 

site da FGM traz um fragmento de fala atribuído a Jackson Costa, passagem que 

reforça o entendimento de que o Teatro é parte da constituição de um “complexo de 

cultura”:  

Salvador tem uma carência de espaços que tenham formatos alternativos. 
O Teatro Gregório de Mattos propõe uma nova relação entre palco e plateia. 
Não deveria ter ficado tanto tempo fechado, e é bom ver que um complexo 
de cultura vai se constituindo ao lado do Espaço Cultural da Barroquinha e 
do Glauber Rocha. A cidade vai naturalmente retornando a esse lugar, que 
sempre foi tão importante para a nossa história. Isso mobiliza a cultura da 
cidade para essa região140. 

 

Na ocasião de reabertura do espaço, Costa, na função de mestre de 

cerimônias, atuou no papel de Gregório de Matos, sendo este encarnado na figura 

de uma espécie de “bobo da corte” (Figura 33)141. Se, como visto nas matérias 

consultadas, a “identidade” afro-brasileira é o traço “cultural” avocado para 

caracterizar o “novo perfil” do Espaço Cultura da Barroquinha, o “diferencial” do 

Teatro Gregório de Matos está ancorado na “vanguarda” e nas “experimentações”. 

Essa orientação, que nos remete ao que poderíamos chamar de fundamentos da 

“contracultura”, estão sinalizadas no seguinte fragmento de fala atribuída a Fernando 

Guerreiro, então presidente da FGM, e produzida no contexto de reabertura do 

espaço: 

A ideia é trabalhar a linguagem dos musicais no Gregório de Mattos. Quero 
transformar esse espaço num grande centro de estudo dos musicais. 
Promover oficinas, debates, focando na vanguarda, na experimentação e 
nos musicais de pequeno porte. Acho inadmissível que a Bahia não tenha 
essa tradição. Hoje é um dos maiores sucessos do Rio e São Paulo e a 
Bahia é basicamente música”, pontua Fernando Guerreiro142.  

 

                                                            
140 “Teatro Gregório de Mattos é reinaugurado após intensa revitalização”, em Prefeitura Municipal de 
Salvador, postada em jun. 2015 e disponível em:  
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid
=3>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
141 Bobo da corte é uma figura (personagem) historicamente associada à Idade Média. No ambiente 
da corte, ela tinha como função fazer divertir e rir e, nesse contexto, tendo liberdade, inclusive, para 
disparar críticas ao rei. Como palhaços, passavam por bobos, não perdendo a oportunidade de gerar 
mal-estar nos ambientes dada as ácidas críticas disparadas, dentre as quais, à sociedade de seu 
tempo.  
142 “Após oito anos, Teatro Gregório de Mattos reabre com musical baiano e grande exposição”, em 
Correio, postada jun. 2015 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/apos-
oito-anos-teatro-gregorio-de-mattos-reabre-com-musical-baiano-e-grande-
exposicao/?cHash=77fe80e6778ad3a8af4c4942f83206ff>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
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É nessa perspectiva de “vanguarda” que na mesma matéria Guerreiro avoca 

Gregório, dado que o poeta “era um cara muito à frente de seu tempo, 

revolucionário, debochado”. E por falar… Gregório por ele mesmo: 

 

Eu sou aquele que os passados anos  
Cantei na minha lira maldizente  

Torpezas do Brasil, vícios e enganos143.  
 

Triste Bahia! Ó quão dessemelhante  
Estás e estou do nosso antigo estado!  
Pobre te vejo a ti, tu a mi empenhado,  

Rica te vi eu já, tu a mi abundante.  
A ti trocou-te a máquina mercante  

Que em tua larga barra tem entrado  
A mim foi-me trocando, e tem trocado,  

Tanto negócio e tanto negociante.  
Deste em dar tanto açúcar excelente  

Pelas drogas inúteis, que abelhuda  
Simples aceitas do sagaz Brichote.  

Oh se quisera Deus, que de repente  
Um dia amanheceras tão sisuda  

Que fôra de algodão o teu capote!144.  
 

Que falta nesta cidade?-Verdade.  
Que mais por sua desonra? -Honra.  

Falta mais que se lhe ponha? -Vergonha.  
O demo a viver se exponha,  

Por mais que a fama a exalta,  
Numa cidade onde falta  

Verdade, honra, vergonha.  
Quem a pôs neste socrócio? -Negócio.  

Quem causa tal perdição? -Ambição. 
E o maior desta loucura? -Usura145. 

 
Neste mundo é mais rico o que mais rapa:  
Quem mais limpo se faz, tem mais carepa;  

Com sua língua, ao nobre o vil decepa:  
O velhaco maior sempre tem capa.  
Mostra o patife da nobreza o mapa:  

Quem tem mão de agarrar, ligeiro trepa;  
Quem menos falar pode, mais increpa:  
Quem dinheiro tiver, pode ser Papa146.  

 
                                                            
143 Fragmento poema “Aos vícios”, atribuído a Gregório de Matos. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016. Forma 
adaptada à dissertação. 
144 Fragmento poema “Triste Bahia”, atribuído a Gregório de Matos e disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016. Forma 
adaptada à dissertação. 
145 Fragmento poema “Epílogo – Juízo anatômico da Bahia”, atribuído a Gregório de Matos e 
disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf>. Acesso em: 10 jun. 
2016. Adaptação formal à dissertação. 
146 Fragmento poema “As cousas do mundo”, atribuído a Gregório de Matos e disponível em: 
<http://ww.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000119.pdf>. Acesso em: 10 jun. 2016. Forma 
adaptada à dissertação. 
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Falou em Gregório, encosta Waly… quer comigo gozar? 

 

Minha sede não é qualquer copo d’água que mata 
essa sede é uma sede que é sede do próprio mar 

essa sede é uma sede que só se desata 
se minha língua passeia 

sobre a pele bruta da areia 
sonho colher a flor na maré-cheia vasta 

eu mergulho e não é ilusão 
não, não é ilusão 

pois da flor-de-coral 
trago no colo a marca quando volto triunfante  

com a fronte coroada de sargaço e sal 
sim, 

quem dentre todos vocês 
minha sorte  
quer comigo 

gozar?147 
 

Religiosidade, política, sensualidade, impetuosidade, sexualidade, deboche e 

escracho que caracterizam em forte medida a produção de Gregório. À língua 

amolada acoplou-se a alcunha de “Boca do Inferno” 148. Poesia misturada; rica 

promiscuidade de uma puta vadia. Poesia falada; poesia de/da/na rua. Poesia 

achada na rua149. 

 

Um cronista da sociedade seiscentista, intérprete crítico do seu tempo, 
religioso, lírico, herético, Gregório de Mattos e Guerra estava longe de ser 
figura unânime na sociedade seiscentista. […]. Tais desmedidas motivaram 
preconceitos contra a poesia satírica, erótica e escatológica de Gregório de 
Mattos até o início deste século [século XX]. 
 
[…] 

 
Expressões da língua nativa, mais falada na costa do Brasil, vocabulário 
africano, vocabulário espanhol – já que todo português letrado era bilíngüe 
tudo isso compondo, junto com o latim e o francês uma babel de falares que 
os poetas naquela época usavam, não elide o Gregório de Mattos. Ao 
contrário, isso é típico do barroco e aqueles que querem defender a 
brasilidade do poeta, o fazem por esse viés de que ele é um barroco 
brasileiro, nativo, ou, como eu mesmo cheguei a dizer, um barroco gentio. 
Ao se expressar, na sua poesia, com esses falares ele revelou urna 
realidade local150. 
 

                                                            
147 SALOMÃO, 2014, p. 169-170. Adaptação formal à dissertação.  
148 Não se sabe ao certo se esta alcunha emergiu em seu tempo ou é criação posterior.  
149 Referência a um grupo de pesquisa da Universidade de Brasília cadastrado ao Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e intitulado: O direito achado na rua. 
150 Fragmentos extraídos de entrevista concedida por Fernando Perez, historiador e especialista em 
Gregório de Matos. Em jornal da poesia e disponível em: 
<http://www.jornaldepoesia.jor.br/peres01.html>. Originalmente publicada em A Tarde, em 7 dez. 
1996. Acesso em: 22 maio 2016. 
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É do cruzamento e explosão de diferentes referenciais e temáticas que a 

poesia atribuída a Gregório é caracterizada – traço inaugural do que passou a ser 

denominado de “brasilidade”.  

Já que estamos navegando na seara da “contracultura”… É também notável a 

presença da arquiteta italiana Lina Bo Bardi nas matérias vinculadas em virtude da 

reabertura do espaço. A “menina italiana” foi a responsável pelo projeto arquitetônico 

do Teatro, desenvolvido em 1986, aspecto muito celebrado e citado nas matérias, 

sendo avocado como forma de valorização das dimensões arquitetônicas, históricas 

e “culturais” do espaço. Nesse sentido, destaca-se, por exemplo, o formato 

“alternativo” do Teatro, como expresso por Jackson Costa ao dizer que o espaço 

traz como proposta “uma nova relação entre palco e platéia”151.  

 

Em 1979 o teatro foi reinaugurado, mas com um andar somente. O novo 
formato só aparece em 1988, com o projeto de Lina Bo Bardi, já com dois 
andares - um andar térreo para exposições e o outro para exibição de peças 
de teatro. 
 
Com formato de arena, o projeto oferecia ao espectador a possibilidade de 
participação no espetáculo. "Todo o projeto de Lina Bo Bardi estava 
descaracterizado e a nossa ideia foi preservar o projeto dela", frisou 
Guerreiro152. 

 

Aqui, mais uma vez, é interessante a ênfase dada à dimensão da relação 

entre espaço e participação, o que nos leva, novamente, ao campo da 

“contracultura” e seus usos em termos discursivos nas atuais estratégias de 

legitimação das ações no espaço. Sobre a eclosão da “participação”, que nos 

remete ao contexto de florescimento dos “novos movimentos sociais”, relembramos, 

aqui, para seguir com nossos “mentores intelectuais”, a central figura de Guy 

Debord, e sua crítica à arte e à passidade da vida moderna no contexto dos anos de 

1950-1960. 

Lina Bo Bardi, ciência e poesia…  

 
 
 

                                                            
151 “Teatro Gregório de Mattos é reinaugurado após intensa revitalização”, em Prefeitura Municipal de 
Salvador, postada em jun. 2015 e disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=702&Itemid
=3>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
152 “Teatro Gregório de Mattos reabre nesta quinta”, em A Tarde, postada em jun. de 2015 e 
disponível em: <http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1687029-teatro-gregorio-de-mattos-reabre-
nesta-quinta>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
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No fundo, vejo a arquitetura como serviço coletivo e como poesia. Alguma 
coisa que nada tem a ver com “arte”; uma espécie de aliança entre “dovere” 
[dever] e “prática científica”. É um caminho meio duro, mas é o caminho da 
arquitetura 153. 
 
[...] não somos contra a cultura, ao contrário, estamos ao máximo do lado 
da cultura, mas queremos esclarecer o significado dessa palavra; para nós 
a cultura no sentido cristalizado e amorfo da palavra não tem sentido; nós 
somos por uma intensificação e extensão da cultura, mais precisa, e é 
condição absolutamente necessária limitar os problemas. Um conhecimento 
enciclopédico é hoje impossível – o que precisa fazer é iluminar, ter a 
percepção exata da existência dos problemas, e na limitação e no âmbito 
duma profissão, deixar abertas as possibilidades de aprofundar os mesmos 
quando necessário 154. 

 
Acredito que o Brasil é um país com grande futuro socioeconômico; se 
falhar, a culpa vai ser de vocês e nossa também, porque ele tem todas 
as possibilidades de realizar uma grande “modernidade” (...) o Brasil não 
tem muita vocação artística, isto é, para as artes plásticas, por exemplo, 
mas tem uma grande e moderníssima vocação que é a prática científica, da 
qual depende a total formação moderna. É o país mais adiantado do mundo 
nesse sentido. Não é brincadeira, não. A poesia também está implícita na 
ciência, que, por sua vez, não é o contrário da poesia. Enquanto aqui muitas 
das artes plásticas corriqueiras são uma solene porcaria, sem nenhum 
conteúdo, um pequeno esforço científico tem sempre uma contribuição 
humana e um conteúdo humano-poético muito importantes. No Brasil, 
temos a sorte de não ter os horizontes fechados. É um grande país, com um 
povo que tem uma capacidade dizer “não”, de maneira cafajeste e elegante, 
a tudo aquilo que não merece ser levado a sério 155.. 

 
 

Waly na “contracultura”… 

 

Waly é um dos ícones dessa contracultura tropical e, enquanto baiano, é 
descendente legítimo da verve ácida de Gregório de Matos com o 
emaranhado retórico do Padre Antônio Vieira. Dono de 1.001 máscaras, 
Waly é doublé de letrista, produtor musical e cultural, ambientalista, 
organizador de coletâneas, agitador cultural, propagandista, publicitário, 
guerrilheiro, etc. etc. etc. Enfim, homem político. Mas se engana quem vê 
na opção pelo desbunde uma simples alienação naqueles turbulentos anos. 
Em livro chamado Impressões de Viagem: CPC, vanguardas e desbunde-
1960/70, Heloísa Buarque de Hollanda observou quanto a atitude 
intempestiva e marginal nos anos 70's funcionava como transgressão e 
oposição às normas, sociais e políticas, então vigentes naquela sociedade. 

                                                            
153 Fragmento atribuído a Lina Bo Bardi. Extraída de: “Arquitetura de palavras: a escrita livre e exata 
de Lina Bo Bardi”, em Folha de São Paulo, postada em mar. 2013 e disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1239337-arquitetura-de-palavras-a-escrita-livre-e-exata-de-
lina-bo-bardi.shtml>. Acesso em: 25 nov. 2016.  
154 Fragmento atribuído a Lina Bo Bardi. Extraída de: “Arquitetura de palavras: a escrita livre e exata 
de Lina Bo Bardi”, em Folha de São Paulo, postada em mar. 2013 e disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1239337-arquitetura-de-palavras-a-escrita-livre-e-exata-de-
lina-bo-bardi.shtml>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
155 Fragmento atribuído a Lina Bo Bardi. Extraída de: “Arquitetura de palavras: a escrita livre e exata 
de Lina Bo Bardi”, em Folha de São Paulo, postada em mar. 2013 e disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/1239337-arquitetura-de-palavras-a-escrita-livre-e-exata-de-
lina-bo-bardi.shtml>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
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Para isso ela tomou os textos de jovens poetas surgidos em peno rebuliço 
como aferidores dessa temperatura crítica. Waly fez parte desses jovens 
poetas com seu livro Me segura qu'eu vou dar um troço (1972). O livro é 
formado de delírios textuais programáticos, nos quais a descontinuidade 
narrativa é seu motor. Sua escritura tumultuária é sintomática do discurso 
da época, onde loucura e viagens, urbanidade e ecologia, paranóia e 
violência são o pano de fundo de uma experiência múltipla e contraditória. O 
sujeito acabara de perder seu eixo de referência e era obrigado - em alguns 
casos, optava – a viver circulando entre a marginalidade social e o 
descentramento subjetivo. Um texto de Me segura... chamado 
'Apontamentos do Pav Dois' mostra um sujeito que, entre a barbárie no 
xadrez brasileiro e o horror nas ruas, sabe que não se tem duas opções: "o 
caderno de reserva se transforma no próprio texto". Não há segunda 
chance, ou, como afirma ele em seu 'Self-Portrait': "Queimar etapas: criar 
coisas em que não me reconheça – não como traição a um sonho anterior, 
mas porque as coisas criadas são estranhas a todo sonho, anterior a todo 
passado". Waly cria com a urgência de quem se sabe fadado por condição 
pessoal e cultural a ser nativo e estrangeiro, viver nas bordas, 
transbordando sempre156.  
 
[Sobre Waly e a reedição comemorativa de sua obra "Me Segura Qu'Eu Vou 
Dar um Troço", marco da contracultura nacional] sua obra de estréia, de 
caráter libertário, antiacadêmico, urgente. Publicado, rapidamente se 
esgota. 
 
[…] 
 
A experimentação nas reflexões vem em torrente, num verso libertário e 
liberado, que flerta com a prosa e vice-versa. "Uma liberação da escritura", 
como o próprio Salomão afirmaria depois. 
 
"É o manifesto de uma pessoa só", diz o poeta Armando Freitas Filho, "não 
apenas literário, mas de posicionamentos e costumes".  
 
Uma escrita que, para [Heloísa Buarque de] Hollanda, não precisa de uma 
definição à parte. "Trata-se de poesia pura. Ainda que sempre brincando 
com os limites entre poesia e prosa, a obra de Waly é poesia em estado de 
alerta, 24 horas por dia"157. 

 

É como forma de celebrar a “defensora da cultura regional”, para usar 

expressão empregada na matéria do A Tarde – dado seu interesse e relação com a 

“cultura popular” que, para a ocasião de reabertura do espaço, estava previsto a 

abertura da exposição Amar a Lina158. Reunindo, especialmente, objetos de 

naturezas diversas coletadas pela arquiteta em suas andanças pelo Nordeste, a 

exposição, rica em “prateleiras coloridas”, apresentou, dentre outos materiais, 

“bonecas de pano, fifós, carrinho de madeira e a réplica de uma árvore de papel são 
                                                            
156 Waly por Sandro Ornellas, em Subcultura, disponível em: < 
http://subcultura.mitotes.eco.br/sub/letras/walys_escrita.shtml>. Acesso em: 20 ago. 2016.  
157 Márvio dos Anjos, sobre Waly Salomão, em Folha, postado fev. 2014 e disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1002200409.htm>. Acesso em: 20 ago. 2016.  
158 “Teatro Gregório de Mattos reabre nesta quinta”, em A Tarde, postada em jun. 2015 e disponível 
em: <http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1687029-teatro-gregorio-de-mattos-reabre-nesta-
quinta>. Acesso em: 16 dez. 2015. 
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alguns dos destaques da mostra artística” (Figura 29, Figura 30, Figura 31 e Figura 

32)159.  

Mais do que sobre Lina, a exposição é uma homenagem para ela. Não 

temos um acervo pessoal dela, a gente tem referências de suas obras, 

conta a história dela. É uma exposição para pessoas que não são da área 

de arquitetura e de artes visuais, que de certa forma, já conhecem ela. 

 

[…] 

 

Olhar dela, nosso, do passado, do presente, crianças, trabalhador do 

centro, do artesão, do vendedor ambulante, do professor, dos alunos que 

venham... das pessoas que virão frequentar o teatro. Espero que todos os 

olhares se somem de uma maneira lúdica. 

 

[…] 

 

Mostra o quanto ela amou essa cidade, o Nordeste, esse fazer popular. 

 

[…] 

 

Não podíamos deixar de fazer uma coisa maior em homenagem ao 

centenário de Lina. É um mergulho na relação de Lina com Salvador. O que 

apaixonou ela, o que trouxe ela para cá160.  
 

Para a inauguração, a “menina italiana” também foi acionada como referência 

na decoração do entorno do Teatro. Junto à balaustrada que divisa o Cinema/Teatro 

e Ladeira da Barroquinha foram fixados em suportes de roliças madeiras coloridas, 

feixos de tiras plásticas nas cores vermelha e amarela; sendo estes empregados 

como “enfeites” em função da “festa”. Essa ornamentação nos pareceu uma alusão 

à “cultura popular nordestina”, um dos eixos de interesse e pesquisa de Lina, assim 

como uma referência ao Itaú, dadas as cores utilizadas. 

E não esqueçamos o que Lina em seu tempo disparava: 

                                                            
159 Recordo-me, também, que nesse mesmo período encontrava-se em exibição no interior do 
Cinema Itaú uma exposição fotográfica com temática sertaneja, a exemplo da figura do vaqueiro.  
160 Usos de Lina. Olhares sobre a exposição do Teatro Gregório de Matos. Fragmento 1, atribuído a 
Lanussi Pasquali, produtora da exposição; Fragmento 2, atribuído a Carla Zollinger, curadora; 
Fragmento 3, atribuído a Joãozito, curador; Fragmento 4, atribuído a Fernando Guerreiro, presidente 
da FGM. “Após oito anos, Teatro Gregório de Mattos reabre com musical baiano e grande exposição”, 
em Correio, postada jun. 2015 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/single-
guia/noticia/apos-oito-anos-teatro-gregorio-de-mattos-reabre-com-musical-baiano-e-grande-
exposicao/?cHash=77fe80e6778ad3a8af4c4942f83206ff>. Acesso em: 10 jan. 2016. 
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Estas notas não são uma alavanca para levantar a simpatia política nacional 
e internacional, nem querem aproveitar a atualidade que o objeto pobre e 
marginalizado desfruta no campo da arte. Também não exaltam a aura 
estético-primitiva que sempre fascina a alta cultura. 

 
Estas notas são apenas uma documentação161. 
 
Esta exposição é uma acusação. 
 
A acusação de um mundo que não quer renunciar à condição humana 
apesar do esquecimento e da indiferença. É uma acusação não-humilde, 
que contrapõe às degradadoras condições impostas pelos homens, um 
esforço desesperado de cultura162.  

 

Figura 29. Exposição Amar a Lina. Data: 12 jun. 
2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 
Figura 30. Exposição Amar a Lina. Data: 12 jun. 
2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

 

 

Figura 31. Exposição Amar a Lina. Data: 12 jun. 
2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 
Figura 32. Exposição Amar a Lina. Data: 12 jun. 
2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor. 

                                                            
161 Lina Bo Bardi, em Tempos de Grossura: o design no impasse, sobre seu trabalho no Nordeste 
(BARDI, 1994, p. 20). 
162 Lina Bo Bardi, em Tempos de Grossura: o design no impasse, sobre a Exposição Civilização do 
Nordeste (1963), por ela organizada, dirigida e montada (BARDI, 1994, p. 37). 
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É na mesma oportunidade de celebração da reabertura do Teatro que na 

parede lateral do Cinema Glauber Rocha foi projetado um filme/documentário sobre 

a vida de Gregório de Matos. Quem de protagonista?163. E como se não bastasse… 

Olha Waly novamente… 

vou falar por enigmas. 
apagar as pistas visíveis. 

cair na clandestinidade.  
 

[…] 
 

já não me habita mais nenhuma utopia. 
animal em extinção, 

quero praticar poesia 
- a menos culpada de todas as ocupações. 

 
já não me habita mais nenhuma utopia. 

meu desejo pragmático-radical 
é o estabelecimento de uma reserva de ecologia 

- quem aqui diz estabelecimento diz ESCAVAÇÃO – 
que arrancará a erva daninha do sentido ao pé da letra, 

capinará o cansanção dos positivismos e literalismo, 
inseminará e disseminará metáforas, 

cuidará da polinização cruzada, 
cultivará hibridismos bolados pela engenharia genética, 

adubará e corrigirá a acidez do solo, 
prepará a dosagem adequada de calcário, 

utilizará o composto orgânico 
excrementado 

pelas minhocas fornicadoras cegas 
e propagará plantas por alpoque 

ou por enxertia164. 
 

Mas sigamos…  

E, ao som do violino, um seleto grupo de convidados adentra ao Teatro, 

conduzidos por Gregório de Matos, quer dizer, pelo bobo da corte, melhor dizendo, 

Jackson Costa, o mestre de cerimônia. Entre os que seguem, grande parte envoltos 

por escuros tecidos, trajes traduzidos, via imagem mental, em negras plumas. Aos 

que restaram, inclusive eu, ficaram ali, a ver Waly, agora exibido em praça pública 

(Figura 33, Figura 34 e Figura 35)165. Foi aí, nesse mesmo contexto, momento e 

                                                            
163 No projeto de Lina da década de 1980 já havia previsão de exibição de filmes nesse mesmo local.  
164 SALOMÃO, 2014, p. 296-297. Forma adaptada à dissertação. 
165 Pareceu-nos que não havia mais de 300 pessoas presentes no local, e que adentraram no espaço. 
Dentre elas o prefeito e representantes da gestão municipal, “artistas” e pessoas ligadas à Academia. 
A título de curiosidade, registramos que Waly Salomão é nomeado, em 1988, presidente da 
Fundação Gregório de Mattos. Em 1986, essa instituição era então presidida por Gilberto Gil, ocasião 
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local, no caso, na Praça, que achei Waly, incorporando-o como interlocutor à 

“pesquisa”. Desde não, e de forma imediata e instantânea, Waly foi ganhando cada 

vez mais espaço na pesquisa, logo assumindo a condição de protagonista. 

Figura 33. Jackson Costa na personagem 
Gregório de Matos. Data: 11 jun. 2015. Autor: 
Leandro Santos. Acervo do autor. 

Figura 34. Projeção de filme sobre a vida e 
poesias de Gregório de Matos, sendo este 
interpretado por Waly Salomão. Data: 11 jun. 
2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor 

 

Figura 35. Ao fundo, ornamentação em vermelho e amarelo. Contexto de celebração da reabetura do 
Teatro. Data: 11 jun. 2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 
 

Em virtude de sua presença no espaço e suas implicações em termos 

“culturais”, Gregório de Matos (Teatro), Castro Alves (Praça), Glauber Rocha 

(cinema) e Lina Bo Bardi (intervenções no Teatro e exposição Amar a Lina) também 

assumiram centralidade como interlocutores. Minha relação com Gregório é de 

longas datas, sendo reatada com força em função deste trabalho. Waly foi, para 

mim, uma grata novidade. Já o conhecia, mas à distância. Até então, só tinha ouvido 

falar de sua existência, não sabendo sua importância e sua tamanha envergadura 
                                                                                                                                                                                          
em que Waly trabalhou na organização do Carnaval da cidade. Por fim, aproveitamos para registrar 
as ações artísticas críticas que Alex Simões vem realizando na cidade à luz de Waly, dentro as quais 
acusa e denuncia as ameaças de gentrificação que peiram sobre o CHS e CAS. Sobre o autor e seus 
trabalhos, consultar seu Facebook, disponível em: <https://www.facebook.com/alexsimsim?fref=ts>. 
Acesso em: 1 jul. 2016. 
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crítica e artística. Logo descobri, para minha grata surpresa, que somos 

conterrâneos. Sertanejos de nascimento, fomos paridos na mesma terra, em 

Jequié/Bahia, a Cidade do Sol, como é conhecida. Lina já estava presente no 

trabalho, mas de certo modo menosprezada e esquecida. Talvez por ser mulher? 

Espero que não. A presença dessa “menina” ganhou maior força em virtude do 

impulso de outra “menina”, a minha orientadora.166. Desde então, houve um 

investimento progressivo no sentido de entrar na vibração, sintonia, desses 

interlocutores, que pode ser expresso na apropriação, ou melhor, mescla entre 

nossas linguagens em função do presente texto. Penso que na etnografia esse 

deslocamento poderia ser traduzido como alteridade... Não sei, só perguntando aos 

antropólogos. 

Mas naveguemos... 

Do platô, vejo a Ladeira toda iluminada. Último talho na cidade estratégica. 

Ladeira esfolada; com vísceras expostas, ainda pulsava. Exposta à luz da noite, 

Ladeira em curtimento. Mas acho que estou novamente a viajar demais… A 

Exagerar… A sonhar… A imaginação voa… Imagens mentais... Aproveito para 

deixar a palavra com Waly. 

Cidade dura e arreganhada para o sol 
como uma posta de carne curtida no sal. 

[…] 
pego carona na rasante de um urubu  

diviso lajedo molhado espelhando umbuzeiro gravatá167. 
 

Fiz tudo ao contrário… Sou todo ao convulsivo… 
Cafarnaum de vielas e becos sem saídas… 

Quebra-queixo feito da crosta de dura substância….. 
..…acervo de gravatás 

……espinheirais de pé de quixabeira 
…..umbuzeiro retorcido da caatinga… 

Um pária da família humana, 
Cheio de paina das questões crispadas, cifradas, irresolvidas. 

Cafarnaum de vielas e becos sem saídas….168 
 

O que eu menos quero pro meu dia 
polidez, boas maneiras. 

                                                            
166 Há de se registrar que o contato com Benjamin e a participação na disciplina Apreensão da Cidade 
Contemporânea foram fundamentais para a explosão desses seres (fantasmas?) na pequisa, 
deslocamento que me fez indentificá-los como interlocutores. Mais um registro: parece-me que a 
dimensão “fantasmagórica” de Benjamin caberia perfeitamente não só aqui, mas em toda a 
problematização e crítica à “cultura” operada. Contudo, não tive ao longo do curso a oportunidade de 
aprofundar-me nessa problematização.  
167 SALOMÃO, 2014, p. 344-345. Adaptação formal à dissertação. 
168 SALOMÃO, 2014, p. 349-359. Adaptação formal à dissertação. 
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Por certo, 
 Um Professor de Etiquetas 

não presenciou o ato em que fui concebido. 
Quando nasci, nasci nu, 

ignaro da colocação correta dos dois-pontos, 
do ponto e vírgula, 

e, principalmente, das reticências.  
(como toda gente, aliás…) 

 
Hoje só quero ritmo.  

Ritmo no falado e no escrito. 
Ritmo, veio central da mina. 

Ritmo, espinha dorsal do corpo e da mente. 
Ritmo na espiral da fala e do poema. 

 
[…] 

 
Alguém acha que ritmo jorra fácil, 

pronto rebento do espontaneísmo? 
Meu ritmo só é ritmo 

Quando temperado com ironia.  
Respingos de modernidade tardia? 

E os pingos d’água 
dão saltos bruscos do cano da torneira 

e 
passam de um ritmo regular  

para uma turbulência  
 aleatória…169. 

 
O real é oco, coxo, capenga. 

O real chapa. 
A imaginação voa170. 

 

Intervenção na Barroquinha, então o último talho rumo à cidade iluminada. 

Agreste, couro cru, faca, carne, poema, Lina, Waly… 

Açougueiro sem cãibra nos braços, 
eu faço versos como quem talha.  

A facão. 
E talho para desbastar os excessos: 

Aparto de mim uma ruma de poemas. 
Ao escrever 

 (sem lume, vista turva, cego, 
no ato bruto), 

o ego some, esfuma, 
E o nume Ninguém Nenhures é quem assume a autoria. 

 
Há uma gota de sangue em cada fantasma? 

 
Açougueiro sem cãibra nos braços. 

Acontece que não acredito em fatos, 
mararefe agreste, 

pego a posta do vivido, 
talho, retalho, esfolo o fato nu e cru, 

pimento, condimento, 
                                                            
169 SALOMÃO, 2014, p. 254-255. Forma adaptada à dissertação. 
170 Idem, p. 247. Forma adaptada à dissertação. 
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povoo de especiarias, 
fervento, asso ou frito, 

até que tudo figure fábula171. 
 

E, mais uma vez, Waly nos surpreende. Nos idos dos anos de 1980, ele 

assume o cargo de diretor da FGM. Notas acerca de sua curiosa 

trajetória/experiência na gestão “cultural”: 

[Heloísa Burarque de Hollanda, pergunta:] 
  

Bem quarenta anos depois de uma história bastante enviesada, com direito 
a prisões, repressão, milagres brasileiros, e à onda neoliberal, essa mesma 
geração que você estava descrevendo toma o poder com a mesma 
morbeza romântica, a imaginação no poder, cantando o sonho, como se 
tivesse sido apenas casualmente interrompida por alguns minutos. Como 
você explica essa mágica? 

 
[Waly, responde:] 

 
No dia da posse, eu senti que era a primeira vez na República Federativa 
do Brasil que acontecia um tipo de posse tão alegre e diversificada. Ali 
estavam diferentes ângulos, picadas, perspectivas, possibilidades fecundas 
da cultura brasileira. Vi com emoção, entusiasmo e tesão e é assim que 
estou assumindo esse cargo. 
 
Nunca acreditei em “the dream is over”. Sinto-me muito mais próximo da 
frase de Shakespeare “somos feitos do mesmo material de são feitos os 
sonhos”. O sonho não pode acabar. Você tem que ter sempre tanques de 
reserva, possibilidades inusitadas, inexploradas, de se reabastecer de 
sonho. 
 

[Heloísa Burarque de Hollanda, avança:] 
 

O sonho é uma metodologia desejável para o bom administrador? 
 

 
[Waly, responde:] 

 
Eu sou de Virgem. Então muitas vezes a cabeça está nas nuvens e os pés 
no chão. Quando fui nomeado diretor da Fundação Gregório de Matos de 
Salvador, trabalhei pesado. Na minha gestão eu me pautei antes de tudo 
por um modo de pensar desconfiado da relação do artista com o poder. E 
em algum tempo minhas habilidades administrativas e de flexibilidade 
política foram reconhecidas e fui designado Coordenador do carnaval da 
Bahia. Minha luta foi toda em cima de defender o carnaval não como um 
fato turístico e pitoresco, mas fundamentalmente como um fato cultural. 
Nasci e briguei muito na Bahia naquele momento para dar valor aos blocos 
afros que estavam nascendo como o afro de Itapuã, Male Debale, esse 
nome ajudei a dar que significava a revolução islâmica do século XIX em 
Salvador, ajudei o Olodum, ajudei o Ilê Ayê. Sabia que estava ajudando a 
representação da maior cidade negra fora da África que é Salvador. Eu digo 
que tenho experiência administrativa porque o carnaval demandava 7.000 
pessoas trabalhando diretamente sob meu comando e eu chegava mais 
cedo do que todo mundo, enfrentando os pelegos do carnaval que me 

                                                            
171 Idem, p. 278-279. Forma adaptada à dissertação. 
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chamavam de estrangeiro, não baiano. Mas fui provando não só que era de 
Jequié mas que tinha muito conhecimento da cultura baiana, das 
populações mais pobres, da população negro-mestiça, intimidade nas festas 
e nas agruras dos pescadores, das feiras, com o candomblé172. 
 

Mas voltemos ao contexto atual da Barroquinha…  

Associado à boêmia, o Cassino Tabaris é outro recurso “cultural” 

recorrentemente acionado nos discursos vinculados nas matérias como forma de 

reforçar a relevância “histórica” e “cultural” do espaço para a cidade173.  

Como notado para o caso do Espaço Cultural da Barroquinha, o Teatro vem 

se configurando como abrigo para expressões artísticas de temáticas diversas, além 

de eventos de naturezas variadas174. Também como no caso anterior, o espaço, em 

intensa atividade desde sua reabertura (programação), vem se configurando como 

uma referência de uso “cultural” local e, nesse sentido, não se associando, até o 

momento, aos processos de espetacularização das cidades, em sua vinculação ao 

turismo (Figura 36, Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40 e Figura 41). 

 

                                                            
172 Waly concede entrevista a Heloísa Buarque de Hollanda, em Heloísa Buarque de Hollanda, 
disponível em: <http://www.heloisabuarquedehollanda.com.br/entrevista-a-waly-salomao/>. Acesso 
em: 20 ago. 2016. 
173 “Teatro Gregório de Mattos reabre nesta quinta”, em A Tarde, postada jun. 2015 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1687029-teatro-gregorio-de-mattos-reabre-nesta-quinta>. 
Acesso em: 16 dez. 2015.  
174 Para uma melhor dimensão dos eventos e atividades que aí vem sendo promovidos, acessar 
Facebook da instituição: <https://www.facebook.com/teatrogregoriodemattos/?fref=ts>. Acesso em: 14 
jul. 2016. 
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Figura 36. Imagem postada no Facebook do Teatro 
em 3 de junho de 2016. Espetáculo teatral O Bobo, na 
Sala Tabaris. Sobre a peça: “conta a história de um 
homem (ou ator) que anuncia seu suicídio, iniciando a 
ação dramática da peça. Cavando a sua própria 
sepultura, encontra um crânio/máscara do BOBO. O 
bobo da corte pode ser “um misto de ator, palhaço, 
menestrel, mas, antes de tudo, uma máscara que tem 
a licença do rei para ‘dizer verdades’”. Acesso em: 14 
jul. 2016. 

 

Figura 37. Imagem postada no Facebook do Teatro 
em 16 de junho de 2016. Lançamento do segundo 
"Caderno de Cinema". Edição em homenagem a 
Rogério Duarte, um dos íncones da “contracultura”, 
em sua atuação junto ao “movimento tropicalista”. 
Acesso em: 14 jul. 2016. 
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Figura 38. Imagem postada no Facebook do Teatro em 
31 de março de 2015. Prefeito ACM Neto em conversa 
com a juventude sobre a temática da infância e 
adolescência. Projeto: Fórum Municipal Vozes da Cidade! 
Acesso em: 14 jul. 2016. 

 
Figura 39. Imagem postada no Facebook do Teatro 
em 10 de janeiró de 2015. Inserido no projeto: Low-
Fi. Objeto desse evento: “intervenções artísticas 
unindo literatura, música e cinema ocuparão a Sala 
Tabaris em homenagem aos poetas Torquato Neto 
e Wally Salomão”. “Uma programação 
transdisciplinar com leituras e improvisações 
musicais, além da recriação de trilhas sonoras de 
clássicos do cinema, ao vivo” Acesso em: 14 jul. 
2016. 

 
Figura 40. Imagem postada no Facebook do Teatro em 5 
de novembro de 2015. Peça: Efeito Werther. Uma 
reflexão “sobre como estamos vivendo nossas vidas, 
através da interferência de um artista – Werther – no lar 
de um “casal comum”, e “lança um novo olhar sobre as 
relações afetivas, a partir do triângulo formado pelos 
personagens principais, cada um com suas paixões, 
encontros e desilusões” Acesso em: 14 jul. 2016. 

 

Figura 41. Imagem postada no Facebook do Teatro 
em 22 de outubro de 2015. Projeto: Halloween 
Fúria. Performance cênica. Ênfase no público 
LGBTs. Acesso em: 14 jul. 2016. 

5.4 NOVO CONCEITO DE GESTÃO DA “CULTURA”: O ITAÚ NO ESPAÇO 

PÚBLICO 

 

A revitalização do teatro é um exemplo do novo conceito de gestão da 
cultura que estamos implementando em Salvador. Com a revitalização do 
complexo, teremos música, teatro, artes visuais e cinema em um só lugar, 
fazendo com que toda a região respire um ar cultural175. 
 

                                                            
175 “Teatro Gregório de Mattos reabre neste quinta”, em A Tarde, postada em jun. 2015 e disponível 
em: <http://atarde.uol.com.br/cultura/noticias/1687029-teatro-gregorio-de-mattos-reabre-nesta-
quinta>. Acesso em: 16 dez. 2015. Fragmento de fala atribuída a Guilherme Bellintani, então 
secretário de Desenvolvimento, Cultura e Turismo do município. 
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Como dito, as intervenções operadas via PPP entre o município e o Itaú 

Unibanco S.A. também envolveram ações no entorno do Teatro, abrangendo a 

Praça Castro Alves e a Ladeira da Barroquina. A entrega das intervenções externas 

deu-se na mesma ocasião da reabertura do Teatro. 

 

A ideia de revitalização contempla todo complexo cultural presente na 
região, formado também pelo Espaço Itaú de Cinema Glauber Rocha e o 
Espaço Cultural da Barroquinha [além do Teatro Gregório de Mattos]. Neste 
sentido, será realizado um trabalho de interação entre os espaços e de 
valorização do seu entorno, incluindo a Ladeira da Barroquinha e as 
escadas que dão acesso aos espaços, bem como a Praça Castro Alves. 

 
O prefeito ACM Neto destacou a importância do apoio da iniciativa privada 
na revitalização de espaços e equipamentos culturais e turísticos da cidade. 
“A Prefeitura sozinha não tem condições e nem orçamento para fazer tudo 
e, por isso, temos buscado a iniciativa privada para ampliar os 
investimentos na área cultura, a fim de melhorar os espaços públicos e a 
infraestrutura de Salvador. O coração da cidade, onde pulsa a cultura, a arte 
e a religiosidade é o Centro Antigo e a restauração do teatro irá contribuir 
com a revitalização do local”, destacou o prefeito176. 

 

O interesse do Itaú pela área pode ser entendido como desdobramento direto 

de seus investimentos no espaço, que vinha dando-se, de alguma forma e medida, 

via presença do Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha177. Sob o sol escaldante 

da Barroquinha, pudemos identificar no contexto atual outros elementos materiais 

que, de forma contundente, informam sobre a expansão da empresa nesse território. 

                                                            
176 “Teatro Gregório de Mattos reabre neste quinta”, em Prefeitura Municipal de Salvador, postada em 
set. 2013 e disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid
=1>. Acesso em: 16 dez. 2015.  
177 Desde 1998 que o Cine Glauber Rocha encontrava-se fechado. Em 2008, o cinema, cujo espaço 
pertence ao estado, foi reaberto, em forma de arrendamento, como Espaço Unibanco de Cinema 
Glauber Rocha. Resultado do processo de fusão das marcas Itaú e Unibanco, o Espaço Itaú de 
Cinema – Glauber Rocha passou por novas intervenções, voltando à atividade em 2013. Atualmente, 
o cinema compõe uma rede de cinemas da empresa distribuídos pelo país. Acoplado fisicamente ao 
Teatro Gregório de Mattos, o Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha conta atualmente com quatro 
salas de cinema com capacidade aproximada para 600 pessoas. Em seu interior é também 
destacável, enquanto espaços de sociabilidade e consumo, a presença e funcionamento de uma 
cafeteria e uma livraria. De acordo com o site da rede de cinemas, além de Salvador, o Espaço Itaú 
de Cinema está presente nas cidades de Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo, 
nesta última com três unidades. Informações disponíveis em: 
˂http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/o-antigo-cinema-glauber-rocha-sera-reaberto-com-
800-lugares/˃; ˂http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/espaco-itau-de-cinema-e-reaberto-
em-salvador-com-projeto-277222-1.aspx˃; ˂http://www.itaucinemas.com.br/home/˃. Acessos em: 28 
dez. 2015.  
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Na atual gestão municipal houve o incremento do projeto Movimento Salvador 

Vai de Bike, no qual se vinculou o projeto Bike Salvador. Associado ao Itaú e 

espraiado a outros contextos urbanos brasileiros, a relação entre Movimento 

Salvador Vai de Bike e o Bike Salvador é expresso como “um projeto de 

sustentabilidade da Prefeitura de Salvador executado através de Termo de 

Concessão de Uso da Serttel em parceria com o banco Itaú e a empresa Serttel”178. 

Com execução iniciada no ano de 2013, ano de lançamento do Planejamento 

Estatétigico Salvador (2013-2016) e da reabertura do Espaço Itaú de Cinema – 

Glauber Rocha, mas anterior às ações no Teatro e seu entorno, o referido projeto 

vem sendo, desde então, implementado de forma gradativa na cidade179.  

Promovido à luz do frescor discurso da sustentabilidade, o Movimento 

Salvador Vai de Bike é uma expressão local do que vem sendo irradiado dos países 

“centrais” como alternativa ao enfretamento da questão da mobilidade nas grandes 

cidades. Aí, evoca-se: à qualidade de vida, sendo esta entendida em suas diversas 

dimensões (física, social, psicológica…); lazer e turismo; fortalecimento e 

valorização do uso dos espaços públicos, estimulando “uma saudável convivência 
                                                            
178 Disponível em: <http://www.bikesalvador.com/>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
179 O Movimento Salvador Vai de Bike compreende estações de compartilhamento de bikes e 
circuitos de ciclofaixas. No caso do Bike Salvador, o uso dessas bicicletas vinculava-se a um prévio 
cadastro do usuário via site do Itaú, ao menos essa foi a forma adotada nos primeiros meses e anos 
do projeto. Para tanto, é necessário que o interessado possua cartão e realize o pagamento de taxa 
anual, inicialmente estipulado em R$ 10,00, pagamento efetivado via cartão de crédito. A emergência 
da valorização do uso de bicletas em contextos urbanos emerge não só como alternativa de 
mobilidade, mas também como crítica ao avanço dos intresses do capital, especialmente em sua 
vinculação à indústria automotiva. De forma curiosa, é justamente um banco, expressão maior do 
capitalismo, uma dos principais agentes de promoção e formento dessa forma de mobilidade nas 
cidades. No caso de Salvador, o projeto foi inicialmente implementado no trecho entre o CHS e a 
Barra, sendo expandido. Matéria: “Saiba como utilizar as bicicletas do 'Salvador Vai de Bike'”, 
vinculada no site do jornal Correio em set. de 2013 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/saiba-como-utilizar-as-bicicletas-do-salvador-vai-
de-bike/>. Acesso em: 4 jul. 2016. Também para o caso de Salvador, vem-se notando utlimamente o 
incremento das bicicletas na cor azul, tonalidade associada ao município. Aqui não avançamos em 
seus desdobramentos. Sobre o processo de incremento deliberado de bicletas em contextos urbanos, 
especialmente para o caso de Salvador, sugerimos a consulta aos seguintes sites: 
˂http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/saiba-como-utilizar-as-bicicletas-do-salvador-vai-
de-bike/˃; ˂http://diariodoturismo.com.br/25371-2/ ˃; 
https://ww2.itau.com.br/hotsites/sustentabilidade/_/no-seu-dia-a-dia/biblioteca-
virtual/materias/bike_rio.html; < http://www.bikesalvador.com/>; < 
http://www.revistabicicleta.com.br/bicicleta_noticia.php?itau_unibanco_tenta_emplacar_aluguel_de_bi
cicletas_em_recife_e_salvador.&id=6921>; < 
http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1733659-orla-da-ribeira-ganha-uma-estacao-bike-em-
inauguracao>. Acessos em: 4 jul. 2016. 
 ˂http://piniweb.pini.com.br/construcao/arquitetura/espaco-itau-de-cinema-e-reaberto-em-salvador-
com-projeto-277222-1.aspx˃; ˂http://www.itaucinemas.com.br/home/˃. Acessos em: 28 dez. 2015. 
De forma mais recente, há um grande investimento na implantação das estações junto a hotéis, 
sendo estas orientadas para o uso de turistas. 
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com o espaço público, contribuindo para a qualidade de vida e a humanização das 

cidades”, como vinculado no site do Itaú para o caso do Rio de Janeiro180. 

As bicicletas e as estações do Vai de Bike que, dentro do jargão urbanístico, 

seriam identificadas como “mobiliário urbano”, levam a cor e a marca da empresa, 

daí as bicicletas receberem a alcunha e divulgadas como “laranjinhas”. É notável a 

ostensiva presença das estações nos percursos reservados à circulação das 

bicicletas em lugares de grande valor social e/ou visibilidade urbana e turística, a 

exemplo do Centro, da orla e sítios tombados, como o caso da estação localizada na 

Praça Castro Alves e, de forma mais precisa, junto ao Cinema Itaú (Figura 42 e 

Figura 43)181. 

 

 
Figura 42. Ao lado direto inferior, em laranja, estação 
Vai de Bike na Praça Castro Alves. Ao fundo, o Cinema 
Itaú. Data: 29 dez. 2014. Autor: Leandro Santos. Acervo 
do autor. 

Figura 43. Estação Vai de Bike na Praça Castro 
Alves. Placa indicando os dias e horários reservados 
à ciclofaixa. À direita, Cinema Itaú. Data: 28 jan. 
2015. Autor: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

Como notado nas figuras anteriores, com essa incorporação o uso do “espaço 

público”, no caso específico, de valor “cultural”, torna-se inevitavelmente envolvido 

pelo consumo da marca publicitária empresarial. Essa relação/fusão entre espaço 

público, cultura e marca empresarial nos leva à compreensão de território 

sustentada por Ana Clara Torres Ribeiro. Numa perspectiva crítica, o território para 

autora é o campo de realização do capital via ação estratégica, sendo esta 

entendida como “a ação racional dirigida a fins; busca um território para a sua 

                                                            
180 Disponível em: <https://ww2.itau.com.br/hotsites/sustentabilidade/_/no-seu-dia-a-dia/biblioteca-
virtual/materias/bike_rio.html>. Acesso em: 4 jul. 2016. 
181 No caso do centro e do CHS, as cliclofaixas são reservadas pela prefeitura aos domingos e 
feriados. Recentemente, e de forma discreta, quase que imperceptível, a prefeitura fixou sobre o platô 
junto ao Cinema um suporte de uso livre para fixação de bicicletas. 
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realização. Essa é uma característica da ação dominante, e expressa a hibridação 

entre o Estado e o mercado, a qual é uma característica da contemporaneidade” 

(RIBEIRO, 2012a, p. 7). 

O território da ação estratégica é caracterizado por Ana Clara como um vazio 

de relações, pois o que está em curso é a redução do espaço ao território e da ação 

(social) à ação estratégica. A ação avocada pela autora, à luz de Max Weber, é 

aquela prenha de relações diretas e aos valores culturais. A premissa da ação social 

é o outro. É nesse mesmo plano que Milton Santos vibra como território usado. 

 
Cabe apontar que em relação às ações sociais, o território usado (SANTOS, 
1999) constitui uma particular manifestação do agir, inscrita no cotidiano e 
no lugar. Exige a inclusão de todos os atores, e sua conceitualização está 
dirigida à reflexão do espaço banal (SANTOS, 1996). O espaço banal é uma 
dimensão concreta e via de acesso à totalidade social, lida inicialmente na 
Geografia como resíduo em relação ao espaço econômico. O território 
usado reaproxima a problemática do espaço ao estudo da ação que 
mobiliza recursos, pouco conhecidos e visíveis, preservados no tecido 
social (RIBEIRO, 2012b, p. 25). 

 
No lugar – um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, firmas 
e instituições – cooperação e conflito são a base da vida em comum. 
Porque cada qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e 
porque a contigüidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, 
com o confronto entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de 
uma referência pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens 
precisas de ações condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das 
paixões humanas, responsáveis, através da ação comunicativa [plano 
horizontal das relações], pelas mais diversas manifestações de 
espontaneidade e da criatividade (SANTOS, 2009, p. 322). 

 

É no território usado que abrigo-me no monumento a Castro Alves182. 

Localizado pela área central da Praça Castro Alves, o monumento é, talvez, o objeto 

de maior interesse dos registros fotográficos daqueles que transitam e circulam na 

área, sejam os escassos turistas ou não. Para além dos círculos acadêmicos e 

eruditos, a memória do poeta parece permanecer presente na memória e no 

imaginário da população local. Foi, sentado junto ao monumento que, abrigado do 

sol intenso, escutei: 

Castro Alves foi o fundador da liberdade. 

                                                            
182 A Praça Castro Alves, antigo Largo do Teatro, em virtude do Teatro São João ali localizado, 
recebeu esse nome no ano de 1881 por conta das comemorações do decênio de morte de Castro 
Alves. 
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Tratava-se de uma jovem família negra, assim me parecia (pais por volta dos 

25 anos de idade e uma criança com aproximadamente 7 anos). Estavam 

atravessando a Praça rumo à Rua Chile. Junto ao monumento, deram uma breve 

parada. Com Castro Alves ao fundo, pai e filha aguardavam o registro fotográfico da 

esposa/mãe. Observando essa situação, eu, que estava sentado nas escadarias do 

monumento, escutei e registrei a frase destacada. E assim o pai apresentou Castro 

Alves à filha.  

Também foi na Praça, que li: 

Dia Nacional da Poesia. Salve!!! Castro Alves. 14 de março 2015. 
  

Uma faixa estendida no gradil do monumento em comemoração ao dia da 

poesia e tendo como autoria: Cruzada Cultural Castro Alves (Figura 44)183. 

 

 
Figura 44. Faixa em homenagem ao dia da poesia. Dizeres: “Dia Nacional da Poesia. Salve!!! Castro Alves. 
14 mar. 2015”. Autoria: Cruzada Cultural Castro Alves. Data do registro: 14 mar. 2015. Autoria do registro: 
Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

                                                            
183 Castro Alves (1847-1871) teve o abolicionismo como uma das principais questões de seus 
poemas, o que lhe conferiu a “alcunha” de “Poeta dos Escravos”. Em seu tempo, contestou o 
capitalismo que se apresentava em forma de escravidão. Em versos apaixonados e indignados, 
denunciou a exploração social e pregou a liberdade, traduzida na defesa da abolição da escravatura, 
fato que só viria ocorrer, ao menos no plano formal, em 1888, 17 anos após sua morte. 
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Mais uma surpresa. Passando novamente por ali, pude acompanhar, sob a 

mão estendida do poeta, uma roda de poesia. Poesia na praça… 

 

Fazer poesia é como entrar no campo minado…184.  
 

Mais poesia. Agora, sentado em um dos bancos coletivos localizados junto ao 

cinema, vejo um poeta estendendo sua mão a divulgar suas criações (“fanzines”). 

Conversamos brevemente. Ele era carioca e universitário e tinha por volta dos 20 

anos de idade. Voltado para a entrada do Cinema, o poeta abordava ali os que 

passavam. Escolhi e adquiri um dos fanzines. Chamou-me a atenção o intitulado 

Urbe, datado de “outubro/2015 – RJ”. Neste, “Dias cinzas” e “Ruínas”, entre os 

poemas. 

a saudade é carinho 
no dorso das mãos 
de um nova guria. 

e o desejo, 
apenas um inquieto pássaro 

que rosna no peito. 
 

transeunte passarinho 
que passa 

rindo de todos 
uma ironia de quem 

está acima dos sonhos185 
  

O poeta falou-me que partira do Sul rumo ao Norte. Sentia-se um pouco 

perdido na cidade, não sabendo ao certo o melhor local para divulgar sua poesia. Na 

rua ou em ônibus? Uma de suas dúvidas. Acabou caindo ali. Passaram-se algums 

minutos e uma garota veio ao seu encontro. Algo como uma namorada. Beijaram-se 

e seguiram em direção à Rua Chile186. Nessa situação, mais um registro. O poeta 

carioca falou-me que Castro Alves parecia o Carlos Gomes do Rio. Entendi que ele 

estava fazendo relação entre monumentos… Aqui, lembro-me de um intelectual local 

                                                            
184 Fragmento extraído do material (fanzini?!) que recebi de um dos membros do grupo. Além de 
alguns poemas e informes, o XVI Livreto de Poesia indicava: Movimento Artístico Cultural dos 
Coqueiros Azuis sobre o Concreto Asfalto – MACCACA e CPA7P – Coletivo Poesia Além das 7 
Praças. Eu já conhecia parte dos membros que ali estavam. A convite de colega do mestrado, pude 
acompanhar em outra oportunidade (2015) uma intervenção poética do grupo na Praça da Piedade. 
185 Sidney Machado e Luiz Silva, em fanzine Urbe, fragmento extraído do poema “Dias cinzas”. 
186 Em outra oportunidade, o encontrei novamente no mesmo local divulgado seu trabalho, mas não 
conversamos.  
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certa vez a lamentar a troca de nome do Cinema da Praça, outrora Guarany ao 

agora Glauber Rocha. Na ocasião de um dos eventos de celebração do centenário 

da Avenida Sete de Setembro, que vinham sendo promovidos na cidade em 2015, 

ele registrou que o nome Guarany foi dado ao cinema em relação à Rua Carlos 

Gomes, sendo pensados em conjunto nos idos do início do século XX. No caso, 

obra e compositor. Memória, “cultura”, sobreposições, disputas… 

E sinto o poeta carioca como a… 

 

Alegria inocente e poderosa que aparece como alternativa aos tempos 
muito sombrios ou muito iluminados (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 20). 

 

E pensar que a Praça Castro Alves foi outrora o Largo do Theatro e que, por 

sua vez abrigou, também outrora, uma feira... E o monumento ao poeta de O Navio 

Negreiro, ali fixado em 1923, sobrepôs ao monumento em homenagem ao 

navegador Cristóvão Colombo, o “descobridor das Américas”, como aprendi nos 

livros oficinais ensinado nas escolas que estudei. “Colombo! Fecha a porta de teus 

mares!”, grita Castro Alves em poema. E entre metade do século XIX e início do XX, 

Colombo ali reinou, podendo hoje ser contemplado no Rio Vermelho, em praça de 

mesmo nome. Tempo, Tempo, Tempo… camadas; estratigrafias “culturais”… Fluxos 

e valores.  

Mas voltemos a mais algumas situações...  

Certa vez, numa tarde de domingo de sol a pino, vejo uma mulher, que me 

parecia moradora de rua, descer a Ladeira, sentido Terminal da Barroquinha. Uma 

parada. No alto da Ladeira, junto aos muros da margem direita, arreia as vestes e 

caga sobre as pedras lusitanas. Em outra oportunidade, agora à noite, vejo, do alto 

do platô, um grupos de três mulheres descerem a Ladeira, também sentido 

Terminal. Ali, junto às escadarias que fazem a conexão direta entre o Espaço 

Cultural da Barroquinha e o Cinema, uma delas para, fica acocada e mija, enquanto 

as demais ficam à sua volta. Eu a observava. No curso de seu trabalho, ela, ainda 

acocada, olhou para o alto, avistando-me. Trocamos olhares e logo rimos juntos. Ela 

completou o serviço e seguiu seu destino. E o branco português… 

sonho o poema de arquitetura ideal 
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cuja própria nata de cimento encaixe palavra por 
palavra 

[…] 
acordo. 

e o poema todo se esfarrapa, fiapo por fiapo. 
acordo. 

O prédio, pedra e cal, esvoaça 
como um leve papel solto à mercê do vento 187. 

 

 
Figura 45. Pixações e fezes detrás do monumento a Castro Alves. Ao fundo, antiga sede do jornal A Tarde. Data 
do registro: 30 set. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

                                                            
187 SALOMÃO, 2014, p. 229-230. Poema em homenagem à Lina Bo Bardi. Adaptação formal à 
dissertação. 
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Na Praça Castro Alves foram várias as oportunidades em que pude observar 

homens mijando nos troncos das árvores, especialmente naquelas mais recuadas e 

próximas à balaustrada. Essa prática, que remonta ao momento colonial, é 

recorrente na cidade… (Figura 45)188.  

Em dias de grandes festas, a exemplo do Carnaval, na Ladeira são 

distribuídos e alinhados banheiros químicos pela prefeitura. No último Carnaval, os 

equipamentos foram fixados junto à rampa que margeia o “muro de arrimo”, traço 

espacial destacado à frente. Dado o fluxo de pesoas, muitos mijavam diretamente na 

Ladeira, abrigados detrás dos banheiros e sobre a rampa. E me vem a imagem da 

Ladeira como cachoeira… 

E pela Praça… 

Vi casais namorando sob o abrigo das árvores, pessoas passeando com 

cachorros… Também vi gato sendo atropelado e uma mulher desesperada ao ver a 

cena, quando saia do Cinema. A vi chorando enquanto afagava a criaturinha. Pegou 

um táxi e seguiu à procura de veterinário. Ouvir dizer que o gato morava na Rua 

Curriachito. Oração de São Francisco… 

 

Ó glorioso São Francisco, nosso grande padroeiro, a vós recorremos 
atraídos pela douçura de vossa santidade. Protegei-nos e abençoai-nos. 

Vós que nos ensinastes a procurar neste mundo a perfeita alegria no amor 
de Deus e do próximo; vós que tanto amastes as pessoas e a natureza, que 

proclama a glória e a sabedoria do Criador, fazei-nos servir a Deus na 
alegria, ajudar o próximo o melho possível, amar até as mais fracas 

criaturinhas e, com os nossos bons exemplos e boas ações, espalhar em 
torno de nós os benefícios da fraternidade cristã.  

Amém.  
 

Vi também um patinador sendo atroplelado, quando descia em grupo, e com 

muita velocidade, pela Praça. Um carro subia pela Ladeira da Montanha… Caiu no 

meio de uma encruzilhada. Vi também pessoas apreciando do alto do Cinema ou 

junto à balasutrada o sol se por… Acompanhei discussões entre agentes de trânsito 

da prefeitura e motoristas, em função da guarda de carro na rua, conflito levado à 

polícia ali instalada. Vi fluxos diários de pessoas, com maior densidade “nos dias de 

semana”, como se fala por aqui, entre a Avenida Sete de Setembro e a Rua Chile. Vi 

                                                            
188 Roca Alencar alertou-me da existênsia de estudos que tratam dessa prática na cidade. 
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momentos do quase abslouto deserto, como aqueles registrados aos domigos pela 

manhã. Vi maior e menor concentração de táxis estacionados, quantidade que 

variava em grande medida em função do funcionamento do Complexo, 

especialmente do Cinema…  

Vi travesti, prostituta e bêbado circulando. Vi espetáculos no Teatro se 

espraindo à Praça, assim como eventos promovidos pelo Cinema ou pela Prefeitura. 

Andei por espaços internos do Complexo, assiti espetáculos (shows de travestis, 

peças de teatro, acompanhei lançamento de livros…). O Cinema Itaú continua sendo 

o cinema que mais faço uso na cidade, local onde também costumo comprar livros. 

Vi ambulantes, alguns deles orientados em função do Cinema. Pipoca, cachorro-

quente, amendoim torrado, guloseimas, água, cerveja, coxinha frita, bancos 

plásticos sobre as pedras portuguesas… Ambulantes… Entre eles e eles e 

passantes; entre eles e eles e policiais; entre eles e entre funcionários do Cinema; 

entre eles e entre eles e agentes da prefeitura… Conversas… Muitas exclamações! 

É tudo verdade! As delicadezas; as complexidades da vida… O opaco no luminoso e 

o luminoso no opaco, como certa vez ouvi Jacques falar...  

E eu vi… 

Mas… Voltemos ao pensamento de nossos queridos transeuntes 

passarinhos, a Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro. 

O território destacado por Ana Clara também pode ser pensado com o espaço 

luminoso proposto por Milton Santos, ou seja, aquele de interesse e ação do capital. 

Seguindo o pensamento de Ana Clara, o território da ação estratégica “cola a leitura 

do espaço ao visível e ao imediato”. Com fundamento na técnica, a ação estratégica 

é a mediadora entre os impulsos globais e sua realização no território. Altamente e 

cada vez mais seletivos, os impulsos globais. 

 

Os impulsos globais não são homogêneos, são altamente seletivos, e cada 
vez mais seletivos. Por isso mesmo, esses impulsos, que são os interesses, 
as corporações transnacionais, os investidores estrangeiros, escolhem 
muito bem os pontos de modernização. A escolha é cada vez mais precisa, 
exata (RIBEIRO, 2012a, p. 4). 
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É nesse mesmo campo crítico que trazemos Ermínia Maricato para junto de 

Ana Clara ao se referir aos espaços estrategicamente localizados. Com olhar 

voltado para o Rio de Janeiro e de São Paulo, a autora põe em relevo a 

instrumentalização do Estado em prol de determinados seguimentos e interesses 

privados.  

Os investimentos em obras não obedeceram a um plano urbanístico 
holístico previamente discutido e formulado. Mas, além de seguirem 
orientações dominante dos interesses já mencionados [interesses de grupos 
de alta renda, especulação imobiliária...], há que se reconhecer que eles 
atuam em localização precisas, para formar um cenário grávido de 
símbolos, que é potencializado pela publicidade e pela mídia de um modo 
geral. A “cidade oficial”, a mais visível, apresentou mudanças na imagem de 
espaços estrategicamente localizados (MARICATO, 2007, p. 167). 
 

 

Sobre a formação do Complexo Cultural da Barroquinha no contexto atual, o 

presidente da FGM chama a atenção para o valor paisagístico do espaço, ao dizer 

que “ao unir os três espaços culturais, iremos também incentivar a ocupação da área 

onde se localiza a Praça Castro Alves, um dos locais mais lindos de Salvador”189. No 

caso do Itaú, o interesse por esse território foi determinado pelos seus atributos 

“históricos” e “culturais”. 

 

De acordo com o diretor de Relações Institucionais e Governos do Itaú 
Unibanco, Cícero Araújo, o fato de a Praça Castro Alves e o entorno serem 
ícones históricos e culturais de Salvador foram determinantes para a 
concretização dessa parceria com a Prefeitura. “Como o incentivo ao 
acesso à cultura é uma das causas do Itaú, essa parceria é um esforço da 
instituição em incentivar a população da cidade a ter orgulho e frequentar 
ainda mais esses espaços”, comemorou190. 

 
  

Além do Cinema e da implentação do projeto Bike Salvador, a ampliação e 

espraiamento do interesse do Itaú por esse território é também notável nas ações e 

reverberações espaciais em função do projeto urbanísticos para a Praça Castro 

                                                            
189 “Reforma do Teatro Gregório de Matos”, em Prefeitura Municipal de Salvador, postada set. 2013 e 
disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid
=1>. Acesso em: 16 dez. 2016.  
190 “Reforma do Teatro Gregório de Matos”, em Prefeitura Municipal de Salvador, postada set. 2013 e 
disponível em: 
<http://www.culturafgm.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=431&Itemid
=1>. Acesso em: 16 dez. 2016.  
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Alves e Ladeira da Barroquinha (Figura 46, Figura 47, Figura 48, Figura 49, Figura 

50 e Figura 51). 

Já para a Praça Castro Alves, haverá uma reorganização do espaço 
público, com restauração do piso em pedra portuguesa, remanejamento do 
busto de Dodô e Osmar, para dar mais destaque à obra e a criação de um 
espaço para a instalação de quiosques e uma área de convivência. 
 
Na área da Barroquinha, serão realizadas intervenções na escada de 
granito, bem como a calçada em pedra portuguesa branca. Vale destacar 
que todas as características originais das construções, como as pedras 
portuguesas e o muro de arrimo da Igreja da Barroquinha, serão 
mantidas191.  

 

E, no alto da cumeada, sentimos os ventos que sopram, assobiam, zunem. 

Avancemos em nossas andanças pela Barroquinha... 

 

O mundo como jogo que se desarma. A lua verde-esmeralda dos esgotos 
de Natitingou, Cotonou, Abidjan salta de continente e brilha incontinente na 

tela do rosto alvejado de gesso 
da bicha Nossa Senhora das Ramblas 

explorada por um gigolô cruel 
e encurralada por handycams japonesas. 

A rua é rua-rua ou realidade virtual interativa?192. 
 

 

As intervenções na Praça Castro Alves e Ladeira da Barroquinha foram 

precedidas de projeto urbanístico elaborado pelo escritório paulistano METRO 

Arquitetos Associados, o mesmo que assinou as últimas intervenções de 

“requalificação” do Espaço de Cinema Itaú em Salvador, ações estas que foram 

pensadas e empreendidas como parte de um projeto maior desenvolvido pela 

empresa. 

Projeto de requalificação dos antigos cinemas Unibanco, que passarão a 
ser chamados de Espaço Itaú de Cinema, dentro do processo de fusão das 
duas marcas. Serão nove espaços, com mais de cinquenta salas de 
projeção em S. Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Curitiba e Porto 
Alegre193. 

                                                            
191 “Teatro Gregório de Matos será reaberto em março de 2014”, em Prefeitura Municipal de 
Salvaador, postada em set. 2013 e disponível em: < 
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=42442%
3Ateatro-gregorio-de-matos-sera-reaberto-em-marco-de-2014&catid=57%3Asp-690&Itemid=178 >. 
Acesso em: 16 dez. 2016.  
192 SALOMÃO, 2014, p. 225-226. Adaptação formal à dissertação. 
193 Em METRO. Disponível em: < http://www.metroo.com.br/projects/view/64/3>. Acesso em: 16 dez. 
2016.  
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Dentre os objetivos, vislumbrava-se: “criar um sistema de intervenção que 

confira unidade ao conjunto de salas de cinema com a marca Itaú e transmita a 

experiência da marca” e “criar um sistema de intervenção que respeite as 

particularidades e histórias de cada lugar”194. Ou seja, assegurar intervenções que 

conferisse unidade aos diversos espaços (unidade visual) ao mesmo tempo em que 

se asseguram as particularidades “históricas de cada lugar”. 

No projeto, a dimensão estética também foi desenvolvida de modo a pensar o 

“espaço público” como extensão do que havia sido realizado no âmbito do Espaço 

Itaú de Cinema Glauber Rocha, não obstante o respeito às “especificações e 

orientações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), tendo 

em vista que o local é tombado”195. 

 

O novo desenho da Ladeira da Barroquinha, no centro de Salvador, é a 
extensão no espaço público das renovações do Cinema Glauber Rocha e 
do espaço cultural da Fundação Gregório de Mattos, sediado na Igreja da 
Barroquinha196. 
 

 

Aqui lembramos que as intenções urbanísticas foram promovidas via PPP 

entre o município e o “Grupo Itaú”, dentro do contexto de requalificação do Teatro 

Gregório de Matos. Uma parada. Alguns apontamentos: a empresa que pensou as 

intervenções no Cinema Glauber Rocha pelo Itaú é a mesma que desenvolve 

projetos para a rede de Espaços Cinemas Itaú espalhadas pelo país; a empresa que 

pensou as intervenções no Cinema Glauber Rocha é a mesma contratada pela PPP 

para as intervenções no “espaço público”; em favor de uma unidade visual, as 

intervenções projetadas no “espaço público” pela empresa contratada tiveram como 

uma de suas referências estéticas as ações outrora realizadas no Cinema Glauber 

Rocha, o que nos leva a pensar em uma certa inversão do valor, já que nos parece 

que é o privado pautando o público, e não o contrário, reflexão que nos lança 

                                                            
194 Idem.  
195 “Teatro Gregório de Matos será reaberto em março de 2014”, em Prefeitura de Salvador, postada 
set. 2013 e disponível em: 
<http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=42442
%3Ateatro-gregorio-de-matos-sera-reaberto-em-marco-de-2014&catid=57%3Asp-690&Itemid=178>. 
Acesso em: 16 dez. 2016.  
196 Em METRO. Disponível em: <http://www.metroo.com.br/projects/view/82/3>. Acesso em: 16 dez. 
2016.  
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novamente à compreensão de território defendida por Ana Clara Torres Ribeiro. 

Como não podia deixar de ser, no projeto para a área o valor “histórico” e os 

referenciais “culturais” são pilares discursivos avocados. 

 

Para requalificar um dos endereços de valor histórico de Salvador, na 
Bahia, o escritório paulistano METRO Arquitetos Associados aproveitou as 
curvas de nível da região para criar um corredor cultural repleto de degraus 
contínuos e platôs funcionais no projeto urbanístico da Ladeira da 
Barroquinha, popularmente conhecida por abrigar uma feira tradicional de 
artigos em couro cru. 
 
O logradouro se estende da famosa e movimentada Praça Castro Alves até 
a Igreja de Nossa Senhora da Barroquinha – edificada no ano de 1722 e 
considerada uma matriz do sincretismo religioso baiano –, numa extensão 
com cerca de cem metros. Juntamente a este contexto urbano, encontra-se 
ao norte o novo Espaço de Cinema Itaú, reinaugurado em 2013 e que 
também leva a assinatura do escritório197. 
 

 

Ainda problematizando os usos da “cultura”, o descompasso entre o plano do 

vivido/percebido e do concebido nos parece flagrante na produção imagética 

elaborada em função do projeto. Com um olhar atento às imagens, é possível 

identificar um deslocamento espacial do monumento a Castro Alves, manipulação 

esta que parece apontar não só no sentido da valorização e importância desse 

recurso “cultural” nas estratégias imagéticas/discursivas como, também, para a 

discrepância entre a composição projetual e o contexto concreto/material do espaço. 

Nota que reforça a ideia de cenário, posta em relevo por Jeudy e Jacques (2006). 

Aliado aos atributos paisagísticos, históricos e “culturais”, o território aí 

pensado é carregado por valores como “ordenação”, “padronização” e “fluidez” do/no 

espaço são agora impressos. Em grande medida associados ao controle de uso do 

espaço, esses referenciais nos reconduzem ao antropólogo catalão Manuel 

Delgado, mais precisamente às suas críticas a respeito dos usos e discursos 

produzidos em favor da valorização do “espaço público".  

 

Para o urbanismo oficial, espaço público quer dizer […]: um vazio entre 
construções que deve preencher de forma adequada os objetivos de 

                                                            
197 Em ArqBacana, postado maio 2014 e disponível em: 
<http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-associados-
pra%C3%A7a-e-ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 7 jul. 2016.  
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promotores e autoridades, que são praticamente coincidentes. Nesse caso, 
trata-se de um espaço sobre o qual se deve intervir e que deve intervir, uma 
área a organizar de modo que seja garantida a boa fluidez entre pontos, os 
usos adequados, os significados desejáveis, um espaço asseado e bem-
arrumado que deverá servir para que as construções rentáveis ou os 
edifícios públicos diante dos quais ele se estende tenham garantida a 
segurança e a previsibilidade. Não foi em vão que a noção de espaço 
público tornou-se moda entre os planejadores, especialmente desde as 
grandes iniciativas de reconversão dos centros urbanos, como uma forma 
de torná-los apetecíveis para a especulação, o turismo e as demandas 
institucionais em matéria de legitimidade. Nesse caso, falar de espaço 
acaba sempre resultando num eufemismo: na realidade, quer-se dizer 
sempre solo. 

 
Paralelamente a essa idéia de espaço público como complemento 
sossegado, tranqüilizador, para os grandes festins urbanísticos, temos visto 
se prodigalizar outro discurso também centrado no mesmo conceito, mas 
com um espectro mais amplo. Neste caso, o espaço público passa a ser 
concebido como a realização de um valor ideológico, lugar onde se 
materializam diversas categorias abstratas como democracia, cidadania, 
convivência, civismo, consenso e outras superstições políticas 
contemporâneas, proscênio em que se desejaria ver deslizar uma massa 
ordenada de seres livres e iguais, bonitos, asseados e felizes, seres 
imaculados que usam esse espaço para ir e vir do trabalho ou do consumo 
e que, em seus momentos livres, passeiam despreocupados por um paraíso 
de cortesia, como se fossem figurantes de um imenso anúncio publicitário. 
Com certeza que nesse território qualquer presença indesejada é 
rapidamente exorcizada e cabe expulsar ou castigar qualquer ser humano 
que não seja capaz de ter os modos da classe média (DELGADO, [s. d.]) 

  

 

Figura 46. Projeto METRO Associados para a Barroquinha. Na lateral do Cinema, logomarca do Itaú. Disponível 
em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-associados-pra%C3%A7a-e-
ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 47. Projeto METRO Associados para a Barroquinha. Na lateral do Cinema, logomarca do Itaú. Disponível 
em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-associados-pra%C3%A7a-e-
ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

Figura 48. Projeto METRO Associados para a Barroquinha. Na lateral do Cinema, logomarca do Itaú. Disponível 
em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-associados-pra%C3%A7a-e-
ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 49. Projeto METRO Associados para a Barroquinha. Destaque ao deslocamento dado ao monumento a 
Castro Alves. Disponível em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-
associados-pra%C3%A7a-e-ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 

Figura 50. Projeto METRO Associados para a Barroquinha. Destaque ao deslocamento dado ao monumento a 
Castro Alves. Disponível em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-
associados-pra%C3%A7a-e-ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 51. Projeto METRO Associados para a Barroquinha. Destaque ao deslocamento dado ao monumento a 
Castro Alves. Disponível em: <http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-
associados-pra%C3%A7a-e-ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

Figura 52. Contexto de reabertura do Teatro e celebração das intervenções urbanísticas na Barroquinha e Praça 
Castro Alves. Projeção marca Itaú. Data do registro: 11 jun. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do 
autor. 
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 Ainda no sentido de pensar acerca da ação do Itaú sobre o território, 

lembramos novamente da ostensiva divulgação da marca no contexto da 

inauguração das obras, dada em grande medida pela projeção da logomarca na 

parede lateral do Cinema e no uso de suas cores na decoração do ambiente e na 

notável ênfase da cor laranja na iluminação cenográfica (Figuras 33, Figura 34, 

Figura 35 e Figura 52). Em nível de produção imagética do projeto (concebido), 

também é verificável o emprego da logomarca da empresa em uma das laterais do 

Cinema (vale um retorno ao projeto: Figura 46, Figura 47 e Figura 48), registramos, 

contudo, que até o momento o objeto não foi estampado no espaço. 

Com a intervenção urbanística, o “vazio” no alto do platô, mais precisamente 

entre o Cinema e a Ladeira da Barroquinha, foi, em grande medida, transformado 

em estacionamento. Em função das intervenções, é destacável o atual predomínio 

de pedras portuguesas, a inserção de algumas ávores (quatro) que, como dito, 

servem como sombreamento para carros, ao menos até o momento, e a iserção de 

alguns bancos coletivos em granito. Ainda no plano do visível, é notável a aplicação 

de iluminação do tipo cenógráfica, a exemplo daquelas postas sob os bancos 

coletivos, e a recuperação das balaustradas. 

 

O projeto ainda aborda outras melhorias ao público, como a instalação de 
mesas de cafeteria no platô em frente ao cinema e o reposicionamento dos 
bancos a fim de proporcionar belos panoramas da cidade, do mar e dos 
edifícios históricos no entorno e do cinema…198.  

 

À luz do observado “em campo”, a conversão do platô em estacionamento, ao 

menos é esse o uso até o momento em grande medida dado, pode ser 

compreendida como mais uma forma de espraiamento das ações do Itaú no “espaço 

público”. Com capacidade para comportar, aproximadamente, 40 automóveis, esse 

estacionamento, de uso “gratuito”, é ostensivamente usado por clientes do Cinema, 

como observado. Além disso, é notável a constante presença no espaço de um 

controlador de acesso, sendo este identificável pela ostentação da logomarca do 

                                                            
198 Postado no site Arq!Bacana em maio 2014. Disponível em: 
<http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-associados-
pra%C3%A7a-e-ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 19 jul. 2016. 
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Cinema em seus trajes199. Ainda em função dos avanços do Itaú no espaço, não nos 

esqueçamos de registrar o espraiamento, pos-intervenções, do café do cinema 

sobre o platô. Próximo aos carros ali estacionados, mesas e cadeiras são dispostas, 

caracterizando, talvez, o que outrora, como já destacado, foi denominado de “área 

de convivência”.  

Um rolezinho pelas intervenções da Barroquinha... (Figura 53, Figura 54, 

Figura 55, Figura 56, Figura 57, Figura 58, Figura 59, Figura 60)200. 

 

 

Figura 53. Praça Castro Alves (platô) sob intervenção. Destaque para as tapumes envolvendo o platô. Data do 
registro: 8 nov. 2014. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

                                                            
199 Não avançamos no sentido de identificar se a presença do Itaú sobre o platô (expansão do café e 
gerenciamento/uso do estacionamento) está amparada em termos normativos/jurídicos.  
200 O projeto também previa a exibição de filmes ao ar livre. Em minhas andanças pela área, não 
registrei nenhuma atividade do tipo, a exceção de uma exibição, certa noite, pela Prefeitura, de um 
documentário sobre “cultura popular” na Praça Castro Alves. O telão estava fixado junto ao gradil do 
monumento a Castro Alves. Não mais que sete pessoas acompanhavam a exibição. 
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Figura 54. Inserção de árvores no platô. Dada a ausência de rampa para pessoas com necessidades especiais, 
novas intervenções tiveram que ser feitas na Ladeira às pressas, em função da inauguração do espaço 
(fotografia tirada no dia anterior à inauguração). Essas ações levaram à maior aplicação de cimento, 
compometendo, assim, a estética das pedras portuguesas. Data do registro: 10 jun. 2015. Autoria do registro 
Leandro Santos. Acervo do autor. 

 
Figura 55. Iluminação do muro de arrimo. Data do registro: 30 set. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. 
Acervo do autor. 
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Figura 56. Praça Castro Alves (platô) pós-intervenção. Destaque ao controlador do estacionamento. Marca Itaú 
estampada no lado direito da parte frontal da camisa (não visível na foto). Data do registro: 14 mar. 2015. Autoria 
do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

 
Figura 57. Espraiamento do café do Cinema sobre o platô. Data do registro: 28 jan. 2015. Autoria do registro: 
Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Figura 58. Espraiamento do café do Cinema sobre o platô. Data do registro: 14 mar. 2015. Autoria do registro: 
Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Figura 59. Ladeira da Barroquinha sob intervenção. “Mar” (ou “deserto”) de pedras portuguesas. Espraiamento 
do café do Cinema sobre o platô. Data do registro: 28 jan. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do 
autor. 

 

 
Figura 60. Ladeira da Barroquinha e platô (local de estacionamento e espraiamento do café do Cinema). Data do 
registro: 29 dez. 2014. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Mas avancemos na questão do estacionamento, certamente uma peça-chave 

para a compreensão dos processos em curso. Nesse sentido, destaca-se: as 

demandas por “zona azul”; o projeto coordenado por Esterzilda Berenstein 

(AZEVEDO; ANDRADE JUNIOR, 2010), outrora citado, e onde está previsto um 

amplo estacionamento nas cercanias (fundos) do Espaço Cultural da Barroquinha; e 

a possibilidade de inserção no local de estacionamento subterrâneo. 

 

O Itaú Unibanco também lembrou que apoiou, pelo 8º ano consecutivo, o 
Carnaval de Salvador e, em 2013, inaugurou o projeto de mobilidade urbana 
Bike Salvador, que conta com cerca de 400 bicicletas em diversos pontos 
da cidade. Criado em 2008, o local chegou a receber cerca de 30 mil 
visitantes por mês durante os anos de 2011 e 2012, mas, segundo o diretor 
do espaço, Cláudio Marques, sem a revitalização da região do Centro 
Histórico, os projetos previstos não foram concretizados, o público 
escasseou e os prejuízos se somaram ao longo dos anos. Em entrevista 
ao Grupo Metrópole, Cláudio Marques falou sobre dois outros problemas. 
“Um foi o fim da Zona Azul na Praça Castro Alves; o outro, a redução de 
linhas de ônibus com destino ao Centro Histórico. Por motivos óbvios, as 
duas mudanças afugentam o espectador do lugar”, disse201. 
 
 
De antiga, além da praça mais celebrada de Salvador, ficará apenas a 
imponente fachada em estilo art déco e art nouveau, preservada no projeto 
do novo Hotel Fasano Salvador. 
 
[...] 
 
Construído no prédio que abrigava a velha sede do jornal A Tarde, o novo 
hotel-butique, somado ao anteprojeto de um estacionamento subterrâneo de 
quatro andares, este de responsabilidade da Fundação Mário Leal Ferreira, 
promete levar um conceito totalmente inovador à Praça Castro Alves e 
entorno. Com os planos, a região que possui uma das vistas mais 
privilegiadas para a Baía de Todos os Santos será inteiramente 
requalificada202. 

 

Além da conversão do platô em estacionamento e da liberação da “faixa azul” 

em dias específicos (finais de semana), destacamos, por meio de registros in loco: a 

presença de um estacionamento fechado, e privado, nas proximidades da Rua 

                                                            
201 Um pouco sobre as questões que envolvem a “zona azul” na Praça, questão que foi até evocada 
no contexto em que o Cinema Itaú ameaçou fechar as portas, em 2015: “Itaú Unibanco garante que o 
Espaço de Cinema Glauber Rocha não será fechado”, Metro 1, postado jul. 2015 e disponível em: 
<http://metro1.com.br/noticias/cidade/2815,itau-unibanco-garante-que-o-espaco-de-cinema-glauber-
rocha-nao-sera-fechado.html>. Acesso em: 23 ago. 2016. Foi nesse mesmo contexto que vereadores 
locais promoveram uma audiência pública para debater a situação dos cinemas de rua, evento que 
contou com a presença do diretor do Cinema Itaú, como já destacado. 
202 “Novo Centro: Praça Castro Alves terá hotel de luxo e garagem”, em Tribuna da Bahia, postado 
em 13 out. 2010 e disponível em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2010/10/13/novo-centro--praca-
castro-alves-tera-hotel-de-luxo-e-garagem>. Acesso em: 23 ago. 2016. 
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Carlos Gomes e Ladeira da Montanha, com disponibilidade para 102 carros, sendo 

este estratégico não só para o acesso ao Cinema e ao Complexo, mas às grandes 

festas do entorno, a exemplo do Réveillon no Comércio e daquelas realizadas no 

“Pelourinho” (Figura 61)203; o uso como estacionamento de parte da Praça, mais 

precisamente junto ao acesso à Rua Chile, sendo este mediado, em grande parte do 

tempo, pela Prefeitura, que mantém controladores no local; o discreto uso da Rua 

Curriachito como estacionamento (Figura 62). 

 

 
Figura 61. À direita, estacionamento junto ao acesso à Rua Carlos Gomes. Data do registro: 28 jan. 2015. 
Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

                                                            
203 Recentemente, em evento realizado na Praça Castro Alves, o estacionamento foi usado em forma 
de “zona azul”, como informado por um agente que trabalhava no local. Sobre esse evento, “Feira da 
Cidade terá 30 horas ininterruptas na Praça Castro Alves”, em Tribuna da Bahia, postado ago. 2016 e 
disponível em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2016/08/18/feira-da-cidade-tera-30-horas-
ininterruptas-na-praca-castro-alves>. Acesso em: 23 ago. 2016. Evento: Encontro Internacional de 
Artes, “com 24h de programação ininterrupta”. 
“Encontro internacional de artes comemora 10 anos com 24 horas de programação ininterrupta”, em 
Governo do Estado, postado em 16 ago. 2016 e disponível em: 
<http://www.cultura.ba.gov.br/2016/08/12075/Encontro-internacional-de-artes-comemora-10-anos-
com-24-horas-de-programacao-ininterrupta.html>. Acesso em: 23 ago. 2016. 
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Figura 62. Rua do Curriachito (localizada entre o Cinema e o antigo A Tarde). Muito empregada para estacionar 
carros. Ao fundo da via, concentração de moradias de pessoas de baixa renda. Inserção recente de 
gradeamento (há outra grade ao fim da rua). Data do registro: 8 nov. 2014. Autoria do registro: Leandro Santos. 
Acervo do autor. 

 

Apesar da questão do transporte público se fazer presente, como observado, 

por exemplo, em um dos fragmentos anterior, sua importância parece secundária 

frente ao transporte individual. A Praça Castro Alves é, sem dúvida, a principal porta 

de acesso via automóvel daqueles que desejam alcançar o “miolo” do CHS (Praça 

Municipal, Praça da Sé, Terreiro de Jesus…). Em termos de transporte público, um 

aspecto relevante a ser destacado é a notável “especialização”, ou melhor, 

orientação quanto ao itinerário dos coletivos que por ali trafegam. É notável a 

concentração de linhas que fazem a conexão do CHS à orla e ao aeroporto. 

Também é notável que grande parte dos coletivos que por ali trafegam não estão 

incorporados à rede de acesso estudantil (meia-passagem), constatação que subjaz 

uma importante limitação de público ao CHS. A própria triangulação CHS-Orla-

Aeroporto já indica o alto viés turístico.  

A vida é sonho, como já posto em outra passagem... 
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Só mais um registro. Inicialmente foram identificados dois pontos de ônibus 

na Praça Castro Alves, cada um orientado para determinado sentido (entrada e 

saída de carros do CHS). O pouco uso desses equipamentos pode estar 

relacionado, por um lado, à especialização das linhas de ônibus, em função do 

itinerário e, por outro, à orientação social do público que parece se desejar atrair ao 

local, haja visto o grande valor dado aos estacionamentos e aos coletivos com viés 

mais turístico (à luz do itinerário e do perfil dos ônibus)204. Bom, essa é uma chave 

de leitura… 

Esticando um pouco mais os olhos, e avançando os passos, registramos, por 

outro lado, o fundamental papel do ponto de ônibus situado no início da Rua Carlos 

Gomes para a dinâmica urbana da cidade, em seu cotidiano ordinário. Com intenso 

tráfego de coletivos, grande parte deles trazendo pessoas de baixa renda dos 

subúrbios ao centro da cidade via Ladeira da Montanha, a Rua Carlos Gomes é 

central para/na atração e dispersão de pessoas ao centro. De forma mais específica, 

o ponto de ônibus aí destacado é envolto por uma concentração de instituições 

religiosa. Há o convívio de maçonaria e igrejas neopetencostais, por exemplo. Essas 

instituições garantem um intenso movimento no local, importância mais visível aos 

domingos, seja pela concentração de pessoas no ponto em maio ao pouco 

movimento de pessoas no Centro, seja pela concentração de carros estacionados às 

margens da via, grande parte deles de frequentadores das igrejas.  

Voltando à Praça e esticando os olhos, e passos, à Avenida Sete de 

Setembro é também notável a importância do Mosteiro de São Bento para a 

dinâmica do centro, mais visível aos domingos, ocasião da celebração das famosas 

missas regadas a cantos gregorianos. Atraídos pela missa, ambas as margens da 

Avenida são invadidas por carros, estacionados em ambas as margens. E pela 

Barroquinha escutei badaladas de sinos emitidos pela Igreja… 

 

Ad te levavi animam meam: Deus meus, in te confido, non erubescam: 
neque irrideant me inimici mei: etenim universi, qui te exspectant, non 

confundentur 205. 

                                                            
204 Havia dois pontos de ônibus na Praça, ambos localizados nas duas margens em frente ao Cinema 
Itaú. Recentemente, o situado nas margens do Cinema foi removido.  
205 Nas andanças pela Barroquinha, pude escutar badaladas de sinos emitidos pela Igreja de São 
Bento, edificação que compõe o Mosteiro de São Bento e que se encontra localizado na cumeada, às 
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Oração de São Bento. 

 

A Cruz Sagrada seja a minha Luz. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te 
satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mau o que tu me ofereces. 

Bebe tu mesmo o teu veneno. 
 

São Bento, o afugentador de Satanás. E pensar que por pouco a edificação 

não foi demolida em função das intervenções de J. J. Seabra na Avenida Sete de 

Setembro nas primeiras década do século XX. Uma nota do Eu: essa é a igreja que 

tenho maior carinho e intimidade na cidade e, por meio dos trabalhos “de campo” 

pude, com extremo prazer, reaproximar-me dela. 

Aproveitando que estamos no cruzamento entre a Carlos Gomes e a Avenida 

Sete de Setembro, mais um registro: a dimensão da “segurança”, aspecto que 

normalmente ganha proeminência em espaços luminosos, especialmente aqueles 

orientados em função do turismo. Em uma caminhada do “Pelourinho” à Barra, pela 

Rua Carlos Gomes ou pela Avenida Sete de Setembro, é notável uma espécie de 

corredor de “controle”, e aqui avocamos Deleuze em sua compreensão, fecundada 

por Michel Foucault (sociedade disciplinar), de sociedade de controle, traduzida, no 

contexto em tela, na ostensiva distribuição, pelos ares (fixados a postes), de 

                                                                                                                                                                                          
margens da Avenida Sete de Setembro, formando a praça de São Bento. Às 10h da manhã dos dias 
de domingo são realizadas na Igreja de São Bento as famosas missas regadas em cânticos 
gregorianos. Aqui, um registro afetivo. Dentre todas as igrejas de Salvador, a de São Bento é que 
devoto especial carinho. Ao longo dos trabalhos “de campo”, pude regar minha intimidade com a 
igreja, pois, sempre que possível, acompanhei as missas, especialmente as de domingo. Vale 
lembrar que o mosteiro foi erigido no século XVII e que na primeira metade do século XX sofreu 
ameaça de derrubada em função das obras de J. J. Seabra no contexto de formação da Avenida Sete 
de Setembro. Dada a forte reação social, o intento não foi levado adiante. O fragmento em latim 
exposto foi extraído de uma das missas que pude acompanhar “em campo” e diz respeito ao 
Ofertório. Tradução: “A ti, Javé, elevo a minha alma. Em ti confio, meu Deus. Que eu não fique 
envergonhado, e meus inimigos não triunfem sobre mim! Os que em ti esperam não ficam 
envergonhados”. Tradução extraída do Salmo 25 da Bíblia Sagrada. Por fim, em nossas andanças 
identificamos intervenções urbanísticas no Largo de São Bento, espaço paralelo à Avenida Sete de 
Setembro e em frente à Igreja. Ostensiva aplicação de pedras portuguesas. Além disso, ações 
também em trava na Joana Angélica, com aplicação de estruturas em ferro para ambulantes, na 
praça conhecida como Relógio de São Pedro, também parelela à Avenida Sete de Setembro, e que 
resultou no ostensivo emprego de concreto, e bairro 2 de Julho, em largo conhecido como das flores 
e em ruas de acesso à Avenida Sete de Setembro, assim como na feira em virtude da formação de 
um mercado. Por fim, também destacamos as ações na Praça da Piedade. Esse conjunto de micro-
operações é de alguma forma e medida tratada nas pesquisas realizadas por Bouças (2015) e Maria 
Isabel Rocha, em sua tese de doutorado, em curso no PPG-UFBA, que tem como um de seus objetos 
de problematização as ações da atual gestão em função do projeto território empreendedor, voltado 
para o Centro da cidade. É notável, também, que essas ações são promovidas pela prefeitura em um 
contexto em que há alguns eventos de comemoração pelo centenário da Avenida Sete de Setembro. 
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câmeras de segurança, instrumento pelo qual os poderes públicos, em nome da 

“segurança”, monitoram (e controlam) os espaços.  

Na Praça Castro Alves é notável, por terra, a permanente presença de um 

posto móvel da Polícia Militar, normalmente estacionado no acesso ao 

estacionamento do platô (Figura 63). Certamente, a dimensão da segurança 

entrelaça-se à dimensão da iluminação, pois tudo deve ficar exposto; visível. Assim, 

as pedras lusitanas (“deserto branco português”) se sobrepõem ao couro 

sertanejo… 

 

 
Figura 63. Posto móvel da Polícia Militar na Praça Castro Alves. Normalmente fica estacionado junto ao acesso 
do estacionamento do platô. Data do registro: 28 jan. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

5.5 O SERTÃO VAI VIRAR MAR? 

 

O balanço da civilização brasileira “popular” é necessário, mesmo se pobre 
à luz da alta cultura. Este balanço não é o balanço do folklore, sempre 
paternalisticamente amparado pela cultura elevada, é o balanço “visto do 
outro lado”, o balanço participante. [...] É o nordestino do couro e das latas 
vazias, é o habitante das vielas, é o negro e o índio. Uma massa que 
inventa, que traz uma contribuição indigesta, sêca, dura de digerir (BARDI, 
1994, p. 12). 
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Cada vez mais cravejado de pedras portuguesas, o litoral vai sendo 

iluminado. Concomitante a esse processo está o expurgo do couro sertanejo? Da 

Rua (Ladeira) do Couro à Rua (Ladeira) de pedras portuguesas? Do “formigueiro 

sertanejo” ao “deserto português”? Voltando a Benjamin, a Feira do Couro como 

ruína do progresso (e da patrimonialização)? Do litoral opaco ao litoral iluminado, 

para seguirmos pensando nos termos de Milton Santos em sua crítica ao perverso e 

avassalador avanço do capital. 

Sem dúvida, trafegar hoje pela “Ladeira do Couro” é se deixar envolver por 

uma ambiência de amplitude espacial e fluidez, valores muito associados ao 

“modernismo” na arquitetura e no urbanismo. O branco, os detalhes em granito, 

elemento espacial certamente distintivo, particularizando (dando unidade) esse 

espaço em relação ao seu entorno. A forte incidência de sol gera um verdadeiro 

clarão que, por vezes, pode incomodar as vistas mais sensíveis. 

 

[Sobre Salvador] O comércio de rua ocupa um lugar relativamente 
importante. É representado quer pelas feiras livres, onde são vendidos 
produtos de alimentação e caseiros, quer pelos camelôs e vendedores 
ambulantes (SANTOS, 2008 [1959], p. 86). 

 

E voltemos a Otília Arantes... 

 
Fiel à sua questão de método, Benjamin vagueva de preferência pelas 
feiras de vendedores ambulantes que espalhavam, pelas ruas [de Moscou] 
cobertas de neve, um colorido monstruário de objetos enjeitados: “graxa de 
sapato, tinteiros e penas, toalhas, trenós de bonecos, balanços de crianças, 
roupa feminina, pássaros ampalhados, cabides…” (ARANTES, 2011, p. 15). 
 

 

Outrora, a Feira do Couro cumpria um importante papel na 

ocupação/atração/circulação de pessoas. Uma relação de simbiose com o espaço. 

Onde estava a Feira representava uma espécie de elo, de conexão entre o comércio 

de rua (ambulante, dito “informal”), em sua relação com o comércio, dito “formal”, de 

baixa renda (estabelecimentos comerciais e de serviços), que se espraia pela 

Avenida Sete de Setembro e Baixa dos Sapateiros, avançando no sentido da 

Avenida Joana Angélica. Um verdadeiro cinturão comercial e de serviços, sendo, 

certamente, o Terminal de ônibus da Barroquinha o grande agenciador dessa 
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dinâmica. Sobre o Terminal e a Baixa dos Sapateiros, iniciemos, de forma 

homeopática, alguns registros. 

Inaugurado em 1968 “no início da Baixa dos Sapateiros”, e melhorando a 

circulação na área (VASCONCELOS, 2002, p. 328), ainda hoje esse Terminal é um 

importante acesso de pessoas ao Centro Histórico e ao centro da cidade, 

especialmente em sua conexão com a Ladeira da Barroquinha e a Avenida Joana 

Angélica. Outros microacessos relativos a esse contexto urbano e diretamente 

associados ao Terminal: Ladeira das Hortas, que liga o Terminal ao Mosteiro de São 

Bento; travessa Antônio Bacelar, ponto de conexão entre o Terminal e a Avenida 

Joana Angélica; Ladeira do Castanheda, ponto de contato entre o Terminal e a 

Palma. Nos dois últimos não é possível o atravessamento por automóvel, dada a 

presença de escadaria. Por fim, seu espraiamento pela Baixa dos Sapateiros206. 

 

Essa “cidade” não era um centro de cidade diferenciado do resto, mas uma 
cidade complexa. Esse período vai de 1960 a 66. Para mim, é um período 
bem preciso: ginásio, colégio, Instituto Normal e Central. E o que é que 
tinha no centro? Eram os caminhos das compras, os caminhos do comércio. 
A gente comprava o quê? Descia a Ladeira do Alvo, a Baixa dos Sapateiros, 
o Taboão, o Elevador do Taboão, para fazer as comprar em baixo, no 
Comércio. Subia o Pelourinho, ia para o centro da cidade, para a Avenida 
Sete, para a Rua Chile, para comprar no centro da cidade e encontrava 
todos os tipos humanos (ARAÚJO, 1995, p. 73). 
 
Não podemos esquecer que sempre existiu, e ainda existe, um movimento 
transversal de pedestres entre Nazaré, descendo pela Baixa dos Sapateiros 
e subindo para a Cidade Alta. Eu mesmo, quando estudante, morei na 
região do Fórum Rui Barbosa e constatei que existem vários destes tipos de 
percurso a pé, usando-se as ladeiras íngremes e desconfortáveis 
(SAMPAIO, 1995, p. 118).  
 

 

De fato, o Terminal pode ser ainda hoje situado como de fundamental 

importância para a vida e dinâmica urbana da Barroquinha em sua relação com o 

Centro e a cidade. Voltemos a seguir os rastros da Feira do Couro... E no meio do 

caminho havia um “bonito muro de arrimo em pedra, hoje escondido pela feira”. 

                                                            
206 O sertanejo Heliodório Sampaio, outrora colega de pensão de Waly em Salvador, é que vem nos 
chamando a atenção para a necessidade da realização de estudos relativos aos 
microacessos/acessibilidade no contexto do Centro e CHS, tema que julgamos de extrema 
importância e pertinência, especialmente para os debates e ações de mobilidade para essa área, em 
sua relação com a cidade. Curiosamente, ao considerar sua relevância em termos de mobilidade 
(acessos e dispersão de/para o Centro e CHS), de forma particular às pessoas de baixa renda que 
moram em bairros distantes, o Terminal da Barroquinha não é mencionado nos planos, a exemplo do 
elaborado para o CAS. Ao menos não encontramos nenhuma referência nesse sentido. 



        189 
   

 

De acordo com Cedroni, “um dos objetivos do projeto é mostrar ao público o 
bonito muro de arrimo em pedra, hoje escondido pela feira, e encontrar a 
melhor localização para as barracas de modo a estabelecer dois fluxos 
diferentes, um para os passantes cotidianos, que usam a ladeira para 
chegar a outras áreas da cidade, e outro para os frequentadores da feira”, 
afirma. 
 
[…] 
 
O muro de pedras existente a ser recomposto terá um novo acabamento 
caiado com cal fixador, na cor branca, e não prevê limpeza. O projeto ainda 
aborda outras melhorias ao público, como a instalação de mesas de 
cafeteria no platô em frente ao cinema e o reposicionamento dos bancos a 
fim de proporcionar belos panoramas da cidade, do mar e dos edifícios 
históricos no entorno e do cinema, que está tombado pelo IPHAN – Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional207. 

 

Como destacado por um dos idealizadores da proposta urbanística para a 

Ladeira, a Feira, do modo como se encontrava, representava um obstáculo à 

visibilidade ao “bonito muro de arrimo”. Então “escondido pela feira”, o muro emerge 

agora como um dos elementos legitimadores das ações urbanísticas e a feira, em 

função do agora valorado muro, deveria ajustar-se aos novos valores e demandas. 

 

Lembro que me assustei a primeira vez, a "Rua do Couro" sem couro... "pra 
onde foi todo mundo?" Quando passei hoje, não resisti e tirei uma foto. 
Perguntei ao vendedor de óculos, que estava me observando, se ele sabia 
o destino dos comerciantes que ficavam ali. Ele apontou pro prédio da 
Associação dos Funcionários Públicos da Bahia e disse: "eles tão ali agora. 
Pequeno não tem como brigar com grande. É a mesma coisa da orla da 
Barra, eu não fui lá ainda, você já foi? Dizem que tá bonita, mas não passa 
carro e nem ônibus do subúrbio tem mais". 
  
Dividi meu café preto sem açúcar com ele – tinha acabado de comprar na 
padaria em frente ao Hotel Palace só pra fotografar um pixo no maderite de 
"revitalização" do hotel – e segui em frente. Passei no prédio da AFEB 
achando que ia dar com a "Rua do couro" organizada lá dentro, mas o que 
encontrei foi uma única loja com dois donos. No restante do caminho liguei 
o automático e acelerei o passo; passei na Caixa Cultural, no chinês, 
comprei essência e segui perdida em meus pensamentos de que Salvador 
está cada dia mais à espera da fotografia208. 

 

Talvez, ou certamente, o não retorno da Feira, outrora na rua e fixa, ao seu 

local “original”, ao menos até o fim da “pesquisa”, traduz-se como expressão de 

                                                            
207 Vinculado no site Arq!Bacana em maio de 2014. Disponível em: 
<http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-associados-
pra%C3%A7a-e-ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 19 jul. 2016. 
208 Registro (2015) de um(a) colega do PPGAU em suas andanças pela cidade e a mim encaminhado 
via e-mail.  
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maior impacto no que diz respeito às reverberações das intervenções ali 

empreendidas. A impregnação da Feira ao lugar pode ser mensura pelo próprio 

topônimo empregado para referenciar o espaço: Rua ou Ladeira do Couro, como 

notável na consulta a notícias de jornais que circulam sobre o lugar, por exemplo. 

  

O comércio de rua ocupa um lugar relativamente importante. É 
representado quer pelas feiras livres, onde são vendidos produtos de 
alimentação e caseiros, quer pelos camelôs e vendedores ambulantes. A 
presença de uma população pobre, no centro, provocou a constituição de 
um comércio de produtos alimentares não nos magazines, mas também nas 
feiras. Na praça Dois de Julho, rua Vinsconde de São Lourenço e 
proximidades da praça São Miguel, sobre um terreno desocupado, 
funcionavam feiras. As duas primeiras, nas extremidades do centro 
comercial, são menos representativas das necessidades desse centro; 
servem sobretudo a outros bairros, enquanto a terceira abastece 
principalmente a população do centro, onde ocupa a coração mesmo. Antes 
situada na praça José de Alencar, de onde foi deslocada pelo aumento do 
tráfego (SANTOS, (2008 [1959], p. 86).  
 
[…] o centro é também o espaço de concentração do setor informal, 
referência estrutural e de importância crescente no desenvolvimento da 
cidade, o que qualifica a Área Central, também, como locus estratégico de 
obtenção de renda das camadas pobres da população […] É na Área 
Central onde se verifica “o fenômeno de convergência de uma pluralidade 
de formas de informalidade, desde aquelas relativamente legitimadas pela 
permanência até as mais eventuais”; onde se revela “a complexa 
interdependência entre a concetração de algumas categorias de informais e 
a diversificação de modos de informalidade” e “a coincidência entre a 
concentração de informais e a concentração do comércio formal”. E onde se 
pode observar a complexa articulação entre o comércio de rua e certo tipo 
de comércio e serviços estabelecidos e a contradição entre o exercício 
daquele e a fruição do espaço público[…] Como se observa, enquanto 
centro de comércio e serviços, a Área Central é também variada 
internamente, o que enriquece a sua complexidade. Os vínculos entre o 
formal e o informal assumem nuances diversas e localizadas, bem como 
articulações entre setores do formal – a área do Comércio da Cidade Baixa 
difere do comércio da Cidade Alta, o qual se diferencia entre a Baixa dos 
Sapateiros e Avenida Sete –, ainda que apresentem, como traço geral, 
aquela homogenização em termos de consumo de baixa renda/status sócio 
profissional (FRANCO, 1995, p. 41-43). 

 

Até sua remoção, a Feira do Couro contava com 20 barracas, como 

identificado por meio de leituras de notícias, andanças e conversas informais in loco. 

À época, as “barracas” se encontravam, em grande medida, alinhadas e 

concentradas às margens da Ladeira, mais precisamente no trecho entre a Praça e 

o Espaço Cultural da Barroquinha, espaço aqui ententido conceitualmente como 

iluminado, ou em processo de iluminação, em função das ações em curso no 

território. Especializada em mercadorias à base de couro (gado, carneiro, búfalo…), 
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ali era possível encontrar sandálias, bolsas, chapéus, cintos, carteiras, botas, 

pastas, cigarreiras, pelegos, jalecos, calça de boiadeiro, cabrestos, berrantes... 

 

Cerca de 20 barracas foram desmontadas, ontem, da Ladeira da 
Barroquinha, onde funciona a Feira do Couro. Durante a desocupação, 
realizada por 18 agentes da prefeitura, algumas estruturas em alvenaria 
foram demolidas. A mudança faz parte do ordenamento promovido pela 
Secretaria de Ordem Pública (Semop). 
 
De acordo com o coordenador de licenciamento e fiscalização, Brás Pires, 
os vendedores começaram as ser transferidos para a Praça Castro Alves – 
onde trabalham com estruturas provisórias – desde o último sábado. Eles 
devem permanecer ali por cerca de 90 dias, a partir do início das obras, 
previsto para amanhã209. 

 

Inicialmente, remanejados para a Praça Castro Alves (nas proximidades da 

balaustrada e do manumento a Castro Alves). Logo em seguida, os feirantes foram 

transferidos para o Terminal da Barroquinha, como informado in loco em conversas 

com os feirantes. Na mesma ocaisão, me foi dito que esse segundo movimento se 

deu em função de um ato intempestivo do atual prefeito, já que, de passagem pelo 

local, o gestor, por questões estéticas, teria desaprovado a continuidade da Feira na 

Praça, ordenando, assim, seu translado210. À época, a cidade se preparava para 

receber visitantes turistas em função dos jogos da Copa do Mundo, evento previsto 

para ser realizado no mês seguinte ao início das ações na Feira. 

 

“A reforma só vai começar quando conseguirmos limpar todo o local”, afirma 
Pires. A mudança, entretanto, não foi bem recebida por alguns barraqueiros, 
que alegam que o tamanho das barracas concedidas pela Semop não 
comporta uma quantidade suficiente de mercadorias, e os produtos ficam 
expostos à ação da natureza. 
 
Ainda segundo os comerciantes, a diária para remover o artesanato e as 
barracas chega a custar R$ 50, além da taxa de cerca de R$ 250 por mês 
para armazenar as mercadorias em um depósito. “A gente sobe com pouca 
coisa. O cliente pede o produto, quando vamos buscá-lo, ele vai embora”, 
disse Ademário Santos, 27 anos. 
 
“Chegando São João, como vamos vender couro para as quadrilhas? O que 
a gente vende aqui não dá nem para cobrir as despesas”, reclamou Damião 

                                                            
209 “Obras de reforma da Feira do Couro, na Barroquinha, começam amanhã”, em Correio, postada 
maio 2014 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/obras-de-
reforma-da-feira-do-couro-na-barroquinha-comecam-
amanha/?cHash=03ebaea6507b088b30d6d409259f7804>. Acesso em: 19 jul. 2016.  
210 Essa informação sobre a insatisfação do prefeito teria sido passada aos interlocutores por um 
agente municipal, como relatado “em campo”. 
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Pereira, 65. Para Edmundo Pereira, 61, a mudança atrapalha o negócio. 
“Ninguém está gostando. Passamos de barraqueiros a camelôs”, disse211. 

 

Nesse processo de remanejamento, alguns feirantes teriam deixado a 

atividade, enquanto outros alugaram espaços na Ladeira ou em seu entorno 

imediato212. O momento para as intervenções também não foi oportuno. Tratava-se 

do mês que precedia aos festejos juninos, celebração comum e popular no 

Nordeste. Muito vinculado simbolicamente à caatinga e ao sertão, os festejos de São 

João movimentavam a feira, momento de ápice da vendagem, como informado por 

feirantes. Na Feira do Couro, por exemplo, organizadores de quadrilhas (formas de 

expressão vinculada a essa celebração junina) adquiririam artigos para a 

composição dos figurinos dos grupos. 

 

Para isso serão usados degraus (em granito e pedra portuguesa) que de um 
lado formam uma escadaria de fluxo rápido para os pedestres, e de outro se 
transformam em platôs para a instalação adequada das barracas – num 
total de 20 unidades que serão produzidas com chapas metálicas 
termoacústicas e terão paineis laterais perfurados para ventilação –, 
acompanhados de escadas alternadas que difundem um percurso mais 
lento e a permanência de pessoas213. 
 
“Hoje, os ambulantes atuam com bancas fixas, o que é vetado pela 
legislação do município que regulamenta a atividade informal no espaço 
público. Nosso trabalho foi mobilizá-los e sensibilizá-los sobre essas 

                                                            
211 “Obras de reforma da Feira do Couro, na Barroquinha, começam amanhã”, em Correio, postada 
em maio 2014 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/obras-de-
reforma-da-feira-do-couro-na-barroquinha-comecam-
amanha/?cHash=03ebaea6507b088b30d6d409259f7804>. Acesso em: 19 jul. 2016.  
212 Nos primeiros contatos “em campo”, foi identificado um feirante que se autoidentificou como 
proprietário de cinco das 20 barracas, na outrora feira. À época de nosso contato, situação em que a 
Feira já havia sido removida, ele estava com dois espaços alugados na Ladeira, convertidos em lojas 
em função da continuidade do comércio. Ao longo da pesquisa, esse número foi ampliando, sendo 
identificadas barracas, inclusive, em outras áreas da cidade. Dadas as novas orientações da 
pesquisa, esse tipo de mapeamento não foi aprofundado. Todas as barracas pertenciam a um 
mesmo proprietário, como identificado, ou alarmado, para o caso das demolições de barracas na orla 
da cidade, caso este posto em sala certa vez por um professor? Certamente, esse é um bom 
argumento para desqualificar essas práticas e legitimar as intervenções. Para o caso da Feira do 
Couro, poderíamos pensar na existência de uma hierarquia social entre os feirantes, traduzidos pelo 
número de barracas/propriedade? Se sim, onde estariam os mais frágeis economicamente e o mais 
potentes no contexto atual? Até que ponto poderíamos conjecturar a aliança (cooptação) entre 
poderes públicos e feirantes com maior poder (traduzido em número de barracas em sua 
propriedade) para o sucesso das remoções? Essas foram algumas das questões que emergiram no 
que outrora denominamos de “etapa exploratória” da “pesquisa”, mas que não foram 
avançadas/exploradas/aprofundadas.  
213 Vinculada no site Arq!Bacana em maio 2014 e disponível em: 
<http://www.arqbacana.com.br/internal/projetos/read/13923/metro-arquitetos-associados-
pra%C3%A7a-e-ladeira-da-barroquinha>. Acesso em: 19 jul. 2016. 
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mudanças. Posso dizer que eles se mostraram muito receptivos à idéia, 
pois toda a área ganhará uma melhor infraestrutura”214. 

 

Outros fatores importantes para a desmobilização e perda de esperanças de 

retorno ao local: demora na finalização das obras na Ladeira; inadequação das 

estruturas fornecidas pela prefeitura que, por seguirem um padrão imposto, e não 

negociado, não atendiam às necessidades e particularidades dessa atividade. 

Metálicas, as estruturas não eram adequadas, pois não suportavam o peso dos 

produtos, grande parte deles em couro; diminutas, não eram viáveis à devida 

exposição das mercadorias, em seu volume; à forma como foram pensadas, 

deixavam os produtos suscetíveis às intempéries; a necessidade de armação e 

desarme diário inviabilizava a continuidade da prática, dada a natureza e o volume 

desse comércio, que desdobrava-se no aluguel de espaços para a guarda das 

mercadorias, onerando a atividade. Essas foram algumas das insatisfações 

apontadas e determinantes para o declínio, ao menos até certo ponto (lastro 

temporal) da atividade no contexto da Barroquinha (para além da Ladeira). 

 

Já foi a Barroquinha215. 
 

Aqui, uma nova consulta ao projeto urbanístico da METRO para a 

Barroquinha. Neste há previsão de manuteção da atividade de comércio de couro, 

mas não nos parece claro como esta se dará. Nas imagens produzidas e divulgadas, 

há previsão da inserção na Ladeira de estruturas que nos lembram stands para o 

comércio de souvenirs (um retorno ao projeto: Figura 47, Figura 48, Figura 50 e 

Figura 51). Em nossa compreensão, não há referenciais imagéticos que nos 

permitam informar a previsão de retorno da Feira ou da atividade. Vale também 

registrar que Lina Bo Bardi, nos idos da década de 1980, havia considerado a 

existência de uma feira no contexto da Barroquinha, sendo esta incorporada em seu 

projeto. Em sua projeção, os fundos da Igreja são reservados à “Feira das Ervas”, 
                                                            
214 Fala atribuída a Rosemma Maluf, secretária municipal da Ordem Pública. Matéria: “Feira do Couro 
é transferida para reforma da Ladeira da Barroquinha”, vinculada no site da prefeitura em maio 2014 
e disponível em: 
http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=44347%
3Afeira-do-couro-e-transferida-para-reforma-da-ladeira-da-barroquinha&catid=57&Itemid=178>. 
Acesso em: 19 jul. 2016.  
215 Frase de uma ambulante da Ladeira (parte detrás da Igreja) sobre a saída da Feira do Couro do 
local. Acredita que a Barroquinha não será a mesma após as mudanças operadas no local. 
Pessimismo quanto ao retorno da feira. 
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como por ela sinalizada. E não esqueçamos que na Feira do Couro também se 

comercializavam ervas216. 

[…] a guerra irrompe com violência. Os ditadores discutem: em 19 de 
janeiro de 1941, Benito Mussolini encontra Hitler em Berghof […]. 
Imaginemos, nesse contexto, algo como uma inversão completa das 
relações entre luce e lucciole. Haveria, então, de um lado, os projetores da 
propaganda aureolando o ditador fascista com uma luz ofuscante. Mas 
também os potentes projetores da DCA [defesa contra aeronaves] 
perseguindo o inimigo nas trevas do céu, as “perseguições” – como se diz 
no teatro – das sentinelas atrás dos inimigos na escuridão do campo. 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. O universo 
dantesco, dessa forma, inverteu-se: é o inferno que, a partir de então, é 
exposto com seus políticos desonestos, superexpostos, gloriosos. Quanto 
às lucciole, elas tentam escapar como poder à ameaça, à condenação que 
a partir de então etinge sua existência (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 16-17). 

 

E a inocência... 

 

é um erro, a inocência é uma falta, compreendes? E os inocentes serão 
condenados, pois não têm mais o direito de sê-lo. […] Eu não posso 
perdoar aquele que atravessa com o olhar feliz do inocente as injustiças e 
as guerras, os horrores e o sangue. Há milhares de inocentes como tu 
através do mundo que preferem se apagar da história ao invés de perderem 
sua inocência. E eu devo fazê-los morrer, mesmo sabendo que eles não 
podem agir de outra forma, devo amaldiçoá-los como a figueira e fazê-los 
morrer, morrer, morrer (DIDI-HUBERMAN apud PASOLINI, 2014, p. 23-24). 

 

E como não se lembrar do bobo de Clarice Lispector… “O bobo, por não se 

ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar o mundo […] Bobo é 

Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas” (LISPECTOR, 2004, 

p. 166-168). 

Bom, o fato é que, padronizadas à luz do que vinha sendo operado em função 

dos ambulantes no Centro e em outras partes da cidade217, as ações da prefeitura 

não observaram as particularidades dessa atividade, falta de sensibilidade que 
                                                            
216 O projeto de Lina que reserva um espaço nos fundos da estrutura da igreja para a “Feira das 
Ervas” encontra-se disponível no site do Instituto Bo Bardi. Aqui, destacamos a seguinte prancha, 
datada de 1986: <http://www.institutobardi.com.br/ficha_desenho.asp?Desenho_Codigo=1469>. 
Acesso em: 25 ago. 2016. 
217 Sobre as ações da atual gestão municipal em função dos “ambulantes” no Centro da cidade, 
recomendo a dissertação No olho da rua: trabalho e vida na apropriação do espaço público em 
Salvador/BA (BOUÇAS, 2015). Associado a este, também registramos a pesquisa em curso de Maria 
Isabel Rocha, vinculada ao PPGAU/UFBA em forma de tese, com previsão de defesa no segundo 
semestre de 2016. Ênfase nas ações empreendidas pela atual gestão municipal na Avenida Sete de 
Setembro, especialmente em sua relação com o projeto “território empreendedor”. 
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parece patente na seguinte colocação “Ninguém está gostando. Passamos de 

barraqueiros a “camelôs”218, registrada em jornal, ou de “feirante” a “ambulante”, 

como certa vez expresso em “campo”. A não observação dessas diferenças pelos 

poderes públicos pode ser traduzida como a não compreensão da Feira em sua 

dimensão cultural, ou seja, como expressão particular em sua íntima e maturada 

relação/processo histórico com o lugar. Impregnada ao espaço, numa relação de 

simbiose, a Feira, até então longe dos refletores espetacularizantes, certamente 

conferia à Ladeira, à Barroquinha, ao Centro e à Cidade uma contudente expressão 

do vivido. 

 

Bem antes de fazer resplandecer, em sua escatológica glória, a grande luz 
(luce) do Paraíso, Dante [Alighieri] quis reservar, no vigésimo sexto canto do 
Inferno, um destino discreto, embora significativo, à “pequena luz” (lucciola) 
dos pirilamos, dos vaga-lumes […] O poeta observa, então, a oitava vala 
infernal: vala política, caso existisse, visto que aí se reconhecem alguns 
notáveis de Florença reunidos com outros, sob a mesma condenação de 
“conselehiros pérfidos”. O espaço todo é salpicado – constelado, infestado – 
de pequenas chamas que parecem vaga-lumes, exatamente como aqueles 
que as pessoas do campo, nas belas noites de verão, veem esvoaçar, aqui 
e ali, ao acaso de seu esplendor, discreto, passante, tremeluzente. No 
Paraíso, a grande luz se expandirá por toda parte em sublimes círculos 
concêntricos: será uma luz de cosmos e de dilatação gloriosa. Aqui, ao 
contrário, as lucciole vagam fracamente – como se uma luz pudesse gemer 
– numa espécie de bolsão sombrio, esse bolsão de pecados feito para que 
“cada chama contivesse um pecador” (ogne fiamma un peccatore invola). 
Aqui a grande luz não resplandece, há apenas uma treva onde crepitam 
timidamente os “conselheiros pérfidos”, os políticos desonestos (DIDI-
HUBERMAN, 2014, pp. 11-12). 

 

Como uma diáspora, ao longo de nossa jornada notamos um refluxo, mas 

também um novo fluxo de comerciamentes de couro no contexto da Barroquinha. 

Com as intevenções na Ladeira e as “migrações” forçadas (remanejamento para a 

Praça Castro Alves e, na sequência, para o Terminal da Barroquinha), vamos dizer 

assim, identificamos a abertura de um estabelecimento comercial de couro no início 

da Avenida Carlos Gomes, dois na parte luminosa da Ladeira (entre a edificação da 

outrora Igreja e Praça Castro Alves), por volta de mais dois na parte opaca da 

Ladeira (trecho detrás da Igreja, seguindo até o Terminal da Barroquinha) e duas 

barracas (às vezes três) no Terminal (local determinado pela prefeitura). Enquanto 

                                                            
218 “Obras de reforma da Feira do Couro, na Barroquinha, começam amanhã”, em Correio, postada 
em maio 2014 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/obras-de-
reforma-da-feira-do-couro-na-barroquinha-comecam-
amanha/?cHash=03ebaea6507b088b30d6d409259f7804>. Acesso em: 19 jul. 2016.  
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os outros estabelecimentos mantiveram-se pela Barroquinha por meio de aluguel 

dos espaços, estas últimas seguiram na rua, usando o material “padronizado” 

fornecido pela prefeitura, e diariamente montando e desmontando as barracas 219.  

Ao longo da pesquisa, notou-se um aumento do número de estabelecimentos 

(alugados) de couro no contexto da Barroquinha, especialmente na parte opaca da 

Ladeira, em sua conexão com o Terminal. Também em virtude dos novos rumos 

dados à pesquisa, não nos dedicamos à compreensão da dinâmica desse 

movimento. Registramos, contudo, que além da maior densidade de lojas na Ladeira 

e daquela na Carlos Gomes, também identificamos, mesmo que de forma precária: a 

redução de barracas no Terminal, a abertura de uma loja no início da Avenida Sete 

de Setembro (pé da Ladeira de São Bento) e uma no Porto da Barra220. Só mais um 

registro, notou-se, ao longo dos trabalhos, um progressivo avanço da exibição das 

mercadorias em curso na Ladeira, e aqui destacamos especialmente aquelas 

localizadas no contexto luminoso por nos fazer lembrar a alegre presença da feira no 

espaço. Esse avanço também pode ser em alguma medida pensado como formas 

de expressão das táticas; plano do vivido. 

O custo ficou alto, mas aqui abriga melhor o artesanato e tem menos trabalho para montagem 

e desmontagem221. 

Aqui tá bom demais. Não precisa acordar cedo para arrumar a barraca222.  

                                                            
219 Seguindo as novas orientações dadas à pesquisa, aqui não adentramos no sentido de verificar se 
havia um proprietário para mais de uma “loja”, ou “barraca”, assim como as relações de parentesto e 
de trabalho entre eles. 
220 Ao fim da pesquisa de “campo”, verificamos que dos dois, às vezes três barraqueiros instalados no 
Terminal acabaram deslocando-se para a Ladeira, onde passaram, no trecho (ainda?!) opaco, a 
ocupar espaços alugados, enquanto uma senhora, e negra, permaneceu solitariamente no Terminal, 
por meio do uso das estruturas fornecidas pela prefeitura. Aqui também não aprofundamos sobre a 
relação de parentesco e propriedade entre esses barraqueiros. A certa altura da pesquisa, 
contabilizamos, no contexto de fluxos, o número máximo de, por volta, 13 locais de comércio de 
couro (aqui incluindo as barracas de rua no Terminal; na Ladeira, em sua conexão com o Terminal; 
no pé da Ladeira de São Bento; no início da Rua Carlos Gomes; e aquela localizada no Porto da 
Barra).  
221 Foi assim que um dos feirantes avaliou a passagem do modo de comércio de rua ao do aluguel. A 
“montagem” e “desmontagem” dizem respeito ao trabalho diário de montagem e organização da 
barraca para o comércio do couro na rua. Esse feirante chegou a comercializar couro no Terminal 
antes de sua ida para a ladeira, onde alugou um espaço. O “artesanato” diz respeito aos produtos por 
ele comercializados e o “custo” refere-se ao valor do aluguel, cifra que não foi expressa na conversa. 
O “abriga melhor” tem relação com a proteção das mercadorias, ou melhor, “artesanato”, contra as 
intempéries. 
222 Frase de um feirante, agora em um espaço alugado no entorno da Ladeira, também expresso em 
outra oportunidade por outro feirante situado na Ladeira. Diz respeito à praticidade e comodidade de 
estar em local alugado em relação às precárias e difíceis condições de barraqueiro. 
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Assim, um modo encontrado para permancer na área e dar continuidade à 

atividade foi o aluguel de espaços, movimento que pode ser pensado como tática, 

na medida em que se configura como saída para a permanência no espaço, mesmo 

que não no “original”. Contudo, é também notável a disponibilidade de espaços 

disponíveis para aluguel no contexto da Barroquinha, especialmente no perímetro da 

Ladeira, via historicamente caracterizada pela intensa circulação de pessoas e de 

intenso comércio popular. Se, por um lado, é notável o aumento do número de 

comércio de couro no espaço, por meio de aluguel, por outro, parece haver uma 

progressiva diminuição da atividade comercial de confecção, outrora predominante e 

que em grande medida caracterizava o comércio o local. Talvez, um estudo que 

tenha como objeto as ações da especulação imobiliária no espaço pudesse larçar 

melhor luz sobre esse movimento… Em caso de um sorrateiro avanço do capital, a 

permanência dos outrora “barraqueiros” de couro, e de toda a dinâmica comercial de 

ênfase popular historicamente aí associada, poderia estar comprometida. 

 

O comércio de tecidos, bem como o de calçados, aperta-se entre o largo de 
São Miguel e a Baixinha. São os mais numerosos. A Baixinha e suas 
redondezas constituem uma zona de concetração de um importante 
comércio de alimentação, que serve à população dos bairros do centro da 
cidade e aproveita a passagem diária de milhares de pesssoas que vêm da 
Cidade Baixa procurar, na rua Dr. Seabra, um meio de transporte para os 
bairros de classe média ou pobre onde moram. Estes preferem fazer suas 
compras na cidade, no centro, para ecnomizar assim alguns cruzeiros. 
Nesse mesmo bairro, encontramos também vários restaurantes “frege-
moscas” que servem refeições ligeiras de meio-dia aos operários (SANTOS, 
2008 [1959], p. 182-183). 

 
O comércio atraiu para a Baixa dos Sapateiros e redondezas uma outra 
atividade: a indústria. Na verdade o que existe é menos uma atividade 
propriamente industrial que uma atividade artesanal, instalada sobre a 
própria rua e nas velhas casas das ruas transversais, onde se aproveita de 
espaços maiores e de aluguéis mais baixos. […] A atividade artesanal é 
predominante não apenas em números absolutos, como em números 
relativos, em relação ao conjunto dos distritos centrais da cidade […] Um 
outro caráter é que na rua Dr. Seabra a manufatura está em relação direta 
com o comércio local, salvo em raros casos […] A Baixa dos Sapateiros 
continua sendo ainda uma rua residencial. Sem falar nos becos e 
transversais, essa função residual é bem evidente nas extramidades da 
própria rua. Mas, não tendo sido construído sobre toda a largura do vale, o 
espaço que resta por detrás das lojas foi ocupado por vários becos, 
formados de casinhas “parece-meia”, onde mora gente pobre. Exceto casos 
isolados, a função residencial na Baixa dos Sapateiros caracteriza-se pelo 
fato de que ela prolonga a degradação social das áreas vizinhas (SANTOS, 
2008 [1959], p. 184-185). 
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Bom, mas longe dos referenciais largamente acoplados à cidade em função 

de uma gestão estratégica da “cultura” (capoeira, baianas de acarajé, candomblé…), 

a outrora Feira do Couro podia ser compreendida, certamente, como uma das 

contudentes expressões da cidade em sua vitalidade e complexidade; em seus 

microprocessos de interação e processos de interação e formação social e 

cultural223. De qualquer forma, aguardamos futuros desdobramentos sobre como se 

dará a permanência dessa atividade no espaço e, mais particularmente, a garantia 

da permanência de todos os feirantes que outrora conformava a Feira do Couro. 

 

[Sobre Pier Paolo Pasolini] Ele não se esquece de Dante, naturalmente, 
mas relê A divina comédia com novo olhar: menos pela perfeição 
composicional do grande poema que por sua labiríntica variedade; menos 
pela beleza e pela unidade de sua língua que pela exuberância de suas 
formas de expressão, de seus apelos aos dialetos, aos jargões, aos jogos 
de palavras, às bifurcações; menos por sua imaginação das entidades 
celestes que por sua descrição das coisas terrestres e paixões humanas. 
Menos, então, por sua grande luce que por suas inumeráveis e erráticas 
lucciole (DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 15-16). 

 

E sigamos um pouco mais com o delicado Didi-Huberman, em diálogo com o 

apaixonante Pasolini: 

[…] os vaga-lumes desapareceram na ofuscante claridade dos “ferozes” 
projetores: projetores dos mirantes, dos shows políticos, dos estádios de 
futebol, dos palcos de televisão. Quanto às “singulares engenhocas que se 
lançam uma contra as outras”, não são mais do que os corpos 
superexpostos, com seus esteriótipos do desejo, que se confrontam em 
plena luz dos sitcoms, bem distantes dos discretos, dos hesitantes, dos 
inocentes vaga-lumes, essas “lembranças um tanto pungente do passado” 
(DIDI-HUBERMAN, 2014, p. 30-31). 

 

O mais curioso é que, como registrado, a “cultura popular” do Nordeste foi um 

dos motes avocados no contexto da celebração da entrega das intervenções no 

Teatro Gregório de Matos e seu entorno. Nesse sentido, destaca-se a abertura da 

exposição Amar a Lina, na qual foram reunidos, em especial, objetos por ela 

recolhidos ao longo de suas viagens e pesquisas pelo Nordeste, com grande 

repertório associado ao que poderíamos denominar de sertão. Assim, ao mesmo 

tempo em que se celebrava na galeria a “cultura” sertaneja, via uso, e talvez abuso 

                                                            
223 Aproveitamos também para registrar que mesmo antes das ações na Ladeira já havia lojas no 
“Pelourinho” de comércio de mercadorias em couro, a exemplo daquelas localizadas na Rua Alfredo 
de Brito. 
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de Lina Bo Bardi, por exemplo, se verifica, na Ladeira, à época, um declínio da 

atividade feiral, e que não sabemos ao certo como essa questão se desdobrará224.  

Quando a produção popular se petrifica em folklore, as verdadeiras e 
suculentas raízes culturais de um País secam: é sinal que de “interesses” 
internos ou de importação tomaram o poder central, e as possibilidades de 
cultura autóctone são substituídas por “frases feitas”, pela “supina repetição” 
e pela definitiva sujeição a esquemas esvaziados. É o caso da Itália popular 
petrificada pelo Fascismo. Não foi o folklore que desapareceu – era a Alma 
Popular que ia embora (BARDI, 1994, p. 21)225. 

A literatura de Cordel, sob uma aparente revolta e violência, apresenta, na 
realidade, uma falsa imagem do homem do Sertão do Nordeste – simples e 
bondosa. Assim como a cerâmica “figurativa”, aparentemente irônica, de 
Caruarú. O homem do Sertão que sorri com bondade dos “doutores”, das 
autoridades, das leis e dos “Senhores”, simplesmente não existe: é uma 
produção “bonitinha” que se repete ad usum dos visitantes, nacionais e 
estangeiros, das feiras e dos mercados. 

Por esta razão, não documentamos aqui as tão conhecidas gravuras da 
literatura de Cordel, nem dedicamos muito espaço à cerâmica de Caruarú. 
(BARDI, 1994, p. 34)226. 

 

E, como Milton Santos e Waly, que outrora guardavam a imagem da cidade 

da Bahia como “presépio”, agora, do alto da escarpa, volto meu olhar à baía. Entre 

luzes de navios e ilhas, também me vêm a imagem do presépio sugerida pelos 

sertanejos. Envolvido por zumbidos de ventos, que como espíritos malignos 

parecem atentar, ao embaralhar o pensamento; a não pensar… E, no alto da “colina 

sagra”; em pleno “deserto português”; no alto do “calvário”: ponho-me a chorar. Era 

um sonho dantesto... 

Pela Feira do Couro... Movimentos... Arruinamento, como diria Benjamin... 

(Figura 64, Figura 65, Figura 66, Figura 67, Figura 68, Figura 69, Figura 70, Figura 

71, Figura 72, Figura 73, Figura 74, Figura 75, Figura 76, Figura 77 e Figura 78). 

 

                                                            
224 Lembro, também, que no interior do Cinema havia, à época, uma exposição fotográfica com 
ênfase no repertório “cultural” do Nordeste, a exemplo da figura do vaqueiro. A autoria/curadoria dos 
trabalhos/exposição não foi por mim registrada. 
225 Texto de Lina Bo Bardi sobre suas andanças e pesquisas pelo Nordeste. 
226 Idem. 
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Figura 64. Feira do Couro antes das ações na Ladeira da Barroquinha. Disponível em: 
<http://www.falabahia.com>. Acesso em: 27 set. 2014. 

 

 
Figura 65. Feira do Couro antes das ações na Ladeira da Barroquinha. Disponível em: 
<https://ginapsi.files.wordpress.com/2013/01/pa260087.jpg>. Acesso em: 26 ago. 2016. 
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Figura 66. Demolição das estruturas fixas da Feira do Couro. Disponível em: <http://www.ibahia.com>. Acesso 
em: 27 set. 2014. 

 
 

 

Figura 67. Obras de “requalificação” da Ladeira da Barroquinha. Disponível em: 
<http://www.bahiaeconomica.com.br/noticia/94529,acm-neto-vistoria-obras-de-requalificacao-da-
barroquinha.html>. Acesso em: 1 maio 2016. 
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Figura 68. Obras de “requalificação” da Ladeira da Barroquinha em curso. Data: 15 nov. 2014. Autoria: Zmário. 
Acervo do autor. 

 

 
Figura 69. Obras de “requalificação” da Ladeira da Barroquinha em curso. Ênfase ao “bonito muro de arrimo”. 
Data: 15 nov. 2014. Autoria: Zmário. Acervo do autor. 
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Figura 70. Obras de “requalificação” da Ladeira da Barroquinha e Praça Castro Alves (platô) em curso. 
Aplicação de pedras portuguesas. Data: 15 nov. 2014. Autoria: Zmário. Acervo do autor. 

 
Figura 71. Ladeira da Barroquinha, pós-intervenção. À direita, dois comércios de couro, um mais à frente e outro 
ao fundo, junto à igreja. Data: 30 set. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Figura 72. Ladeira da Barroquinha após intervenções. Comércio de couro, zona luminosa. Data: 12 jun. 2015. 
Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

Figura 73. Ladeira da Barroquinha, zona luminosa. Expressões do vivido estampadas nas paredes, em local 
outrora ocupado por barracas fixas da Feira do Couro. Em destaque, o seguinte registro: “Netinho, na sua 
opinião a cultura está no estacionamento?”. Data do registro: 30 set. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. 
Acervo do autor. 
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Figura 74. Ladeira da Barroquinha após intervenções. Comércio de couro, zona luminosa. Data: 28 jan. 2015. 
Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

. 

 
Figura 75. Comércio de couro no trecho opaco da Ladeira da Barroquinha. Ao fundo, Espaço Cultural da 
Barroquinha (sentido). Data: 14 mar. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Figura 76. Comércio de couro no trecho opaco da Ladeira da Barroquinha. Notável, também, a presença no 
espaço do comércio de confecções. Ao fundo, Terminal da Barroquinha (sentido). Data: 14 mar. 2015. Autoria do 
registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

 
Figura 77. Comércio de couro no Terminal da Barroquinha. Data: 6 mar. 2015. Autoria do registro: Leandro 
Santos. Acervo do autor. 
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Figura 78. Comércio de couro na Rua Carlos Gomes. Data: 10 jun. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. 
Acervo do autor. 

 

5.6 UM POUCO MAIS PELA BARROQUINHA 

 

O mito reluzente da cidade plantada 
na colina por Tomé de Souza 

feito enxurro que escorrega encosta abaixo 
para as planícies, os vales, 

o manguezal alagadiço palafitado  
[…] 

Viver na Bahia não é só comer acarajé, não. 
Nem xinxin de galinha, comida sem igual. 
Viver na Bahia é mastigar um sanduíche 

misto de entropia e maledicência 
Sandice absoluta pois Bahia também rima 

com positiva alegria 
que reina no Bar Buteco do Farias 
situado no fim da linha do Pasolini 

[…] 
Quem quiser que invente outra cidade 

pois se eu quiser invento outra. 
E eu quero. 

Uma que seja agulha de luz atlântica227  

                                                            
227 SALOMÃO, 2014, p. 203-204. Adaptação formal à dissertação. 
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Pensar a Barroquinha opaca hoje é pensar, fundamentalmente, na 

Barroquinha “popular”. Nesse sentido, é destacável, dada sua centralidade para a 

dinâmica do lugar, o papel do Terminal da Barroquinha, como já sinalizado. Por esse 

“equipamento” circulam ônibus com itinerários diversos, muitos deles fazendo 

conexão com bairros periféricos, a exemplo de Nova Sussuarana, Engomadeira, 

Pau da Lima, Nazaré, Pau Miúdo, Brotas, Mata Escura, Castelo Branco, STIEP, 

Santa Cruz, Cosme de Farias, São Caetano, Cidade Nova, Tancredo Neves, 

Liberdade, Pirajá, Parafuso, Vale das Pedrinas, Santo Inácio, Pernanambués etc., 

além de linhas metropolitanas, a exemplo de Jauá, Madre de Deus, Candeias e 

Nova Dias D’Ávila, como notado228.  

Tomara que não demore muito. 
[…]  

Tá demorando pra burro. Vou procurar outro lugar pra pegar ônibus. 
[…]  

Eu tô achando que tá demorando demais esse ônibus. Deus é mais!  
Miséria e córdia!  

[…] 
Antes não era assim, não. Era suportável! 229. 

                                                            
228 Um breve registro: quando morava no bairro do Cabula (entre os anos de 1994 e 2007), a Baixa 
dos Sapateiros e o Terminal da Barroquinha eram as minhas principais portas de entrada ao CHS e, 
muitas vezes, ao Centro da cidade. À época, os ônibus do Cabula para a Barroquinha eram fartos e, 
com frequência, em maior número do que para a Estação da Lapa, apesar de esta ser, como hoje, a 
principal estação de ônibus da cidade e do Centro da cidade. Ao longo da pesquisa, assustei-me com 
a franca diminuição do número de pessoas e transportes circulando no Terminal, avaliação esta feita 
à luz do que acusava a minha memória. Ao longo das andanças e conversas na área, a diminuição 
da oferta de transportes foi uma das questões pontuadas por usuários do Terminal. Em outras 
oportunidades, contudo, pude verificar um maior fluxo de ônibus e pessoas, movimento que parece 
se relacionar com as alterações no transporte público promovidas na cidade pela atual gestão 
municipal, inclusive na Barroquinha, como pode ser observado em notícias vinculadas em jornais 
locais. Nesse sentido, destacamos as seguintes matérias: “Barroquinha e Aquidabã recebem mais 
ônibus a partir de segunda-feira (16); veja linhas”, em Aratu on-line, postada 13 mar. 2015 e 
disponível em: <http://www.aratuonline.com.br/noticias/barroquinha-e-aquidaba-recebem-mais-
onibus-a-partir-de-segunda-feira-16-veja-linhas/>. Acesso em: 26 ago. 2016; “Linhas de ônibus do 
subsolo da Lapa vão mudar; veja quais”, em A Tarde, postada 11 nov. 2015 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1725836-linhas-de-onibus-do-subsolo-da-lapa-vao-
mudar-veja-quais>. Acesso em: 26 ago. 2016; “Linhas de ônibus metropolitanos são realocadas da 
Estação da Lapa para Barroquinha”, em Correio, postada em 8 de abr. 2016 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/linhas-de-onibus-metropolitanos-sao-realocadas-
da-estacao-da-lapa-para-barroquinha/?cHash=65c50acceddc79fedf2e1f1de310e254>. Acesso em: 
26 ago. 2016. Um estudo sobre o papel do Terminal na dinâmica urbana do Centro e do CHS, 
particularmente no que tange à economia popular local, poderia subsidiar ações como aquelas 
previstas no Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador, dando resposta, especialmente, à 
questão da violência, aí destacado como um “problema” e que justificou a abrangência e ampliação 
dos estudos ao “Centro Antigo”.  
229 Os fragmentos extraídos da fala de uma senhora negra, pronuciada em situação de espera de 
condução no Terminal da Barroquinha. Irritada com a demora do ônibus, que iria levá-la à Cidade 
Baixa, lá para as bandas da Ribeira, a mulher queixava-se. Sentado, eu anotava algumas passagens, 
enquanto ela falava consigo. Estabeleci breve contato e, no mais, ela continuava solitariamente a 
falar, indignada. Recomendei-a que procurasse um agente rodoviário para confirmar se o coletivo 
passava ali… Atitude por ela tomada.  
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Ainda hoje, a Barroquinha e a Baixa dos Sapateiros mantêm-se muito 

associadas às zonas comerciais de viés popular da cidade, situação garantida, em 

grande medida, pela presença desse “equipamento”. Como uma espécie de 

catalizador do que poderíamos denominar de “circuito”230 comercial e de serviços de 

viés popular, compondo, talvez, ou certamente, o mais extenso, contínuo e denso 

espaço de realização desse tipo de atividade e perfil social da cidade; o Terminal é, 

certamente, peça-chave na vigorosa vida econômica que se estende pela Avenida 

Joana Angélica, Ladeira da Barroquinha, Avenida Sete de Setembro e Baixa dos 

Sapateiros – e sua continuidade pela Sete Portas. 

 

O comércio varejista rico encontra-se nas ruas do coração da Cidade Alta, 
seguindo as linhas dos transportes coletivos, em direção aos bairros ricos. 
O comércio varejista pobre ocupa a Baixa dos Sapateiros (rua Dr. J. J. 
Seabra), artéria principal do tráfego de veículos coletivos que se dirigem aos 
bairros da classe média e pobre (SANTOS, 2008 [1959], p. 82).  

 
A partir do final da década de 50 começa a ocorrer um lento processo de 
descentralização do comércio, em função de algumas obras públicas, 
fundamentalmente o túnel Américo Simas e a Avenida do Contorno, que 
ligaram os sistemas das cidades alta, média e baixa dispensando a 
passagem pelo centro. A popularização do veículo individual, com a 
instalação da indústria automobilística no Brasil, nos últimos anos da 
década de 1950, iria a favorecer, cada vez mais, a deterioração do sistema 
de transporte coletivo da cidade, marginalizando os velhos terminais. O 
comércio começa a acompanhar os novos fluxos de tráfego e avança em 
direção a Campo Grande, a Vitória e, hoje, já atinge a Graça e o Porto da 
Barra. O comércio de baixa renda, porque sua clientela sempre foi muito 
dependente do transporte coletivo, se manteve na Baixa dos Sapateiros, 
porque aquele comércio continua a se manter em função da clientela do 
transporte coletivo. Este mercado foi, por outro lado, menos afetado pelos 
novos sistemas de vendas, como o shopping center, o hiper-mercado, etc 
(AZEVEDO, 1984, p. 226). 

 

Na área de abrangência direta do transbordo, é possível encontrar bares, 

óticas, material de limpeza, restaurantes, “hotéis”, lojas de tecidos, confecções, 

artigos de couro, armarinhos, presentes, produtos para casa etc. O trecho que dá 

acesso à Ladeira da Barroquinha e à Travessa Antônio Bahia é um importante eixo 

de sociabilidade, especialmente em virtude da concentração de bares e 

restaurantes, alguns deles avançando suas mesas e cadeiras por sobre os passeios; 

amalgamando-se, em alguma medida, com os ambulantes aí presentes.  

                                                            
230 Sobre o conceito de circuito aqui referenciado, reportamos a Milton Santos e seu emblemático livro 
O espaço dividido: os dois circuitos da economia urbana dos países subdesenvolvidos (SANTOS, 
2008). 



        210 
   

O local era conhecido apenas como a Baixinha e ali moraram “muitos 
artesãos, principalmente sapateiros”, que terminaram por transferir àquela 
área, o nome da sua profissão. Foi, no século passado, reduto de 
intelectuais que chegaram a formar o chamado “Grupo da Baixinha”, que 
era uma “reunião informal de escritores que frequentavam o Café 
Progresso, no período chamado de 1925 a 1929. A designação, difundida 
por Nonato Marques, deve-se ao local onde se situava o café que serviu de 
palco para as discussões e projetos do grupo: a rua que liga a parte baixa 
do Pelourinho à Baixa dos Sapateiros. […] A Baixa dos Sapateiros dos dias 
de hoje, estende-se entre os Largos do Aquidabã e da Barroquinha. É talvez 
um dos poucos batismos de um logradouro local a ser conhecido fora da 
Bahia e do Brasil, imortalizado que foi em canção de Ari Barrroso: Na Baixa 
do Sapateiro – onde esse topônimo aparece no singular (DOREA, 2006, pp. 
63-64). 
 

Na Baixa do Sapateiro eu encontrei um dia 
A morena mais frajola da Bahia 

[…] 
Ô Bahia  

Bahia que não me sai do pensamento...231. 
  

Dada, em grande medida, à presença de bares e restaurantes no local, esse 

espaço pode ser situado como de boêmia popular, já que o movimento no local 

avança pela noite – ao contrário de grande parte dos estabelecimentos de serviços e 

comércio que concentram suas atividades no “horário comercial” (ênfase no diurno). 

Aí é possível encontrar cachaça e cervejas, a exemplo das marcas No Grau e Schin, 

inclusive do tipo “litrão” (garrafas de 1 litro). Schin “litrão”: R$ 6,00; Schin de 600 ml: 

R$ 5,00. Também é possível consumir três No Grau de 600 ml por R$ 10,00.  

E aqui nos lembramos da ocasião do evento Panorama Internacional Coisa 

de Cinema, realizado no Cinema Itaú. Com o público transitando entre o interior e 

exterior imediato do espaço, notamos um ostensivo consumo da cerveja do tipo long 

neck (330 ml) da marca Heineken, podendo esta ser adquirida pelo valor de R$ 7,00. 

E o que nos pareceu curioso: podia-se adquirir o mesmo tipo e marca de cerveja não 

só internamente, mas também, e pelo mesmo valor, entre ambulantes junto ao 

acesso principal do espaço. Esse nível de detalhe na observação nos remete ao 

querido Benjamin, e seu delicado materialismo histórico. No caso do contexto em 

estudo, consumo de cerveja, em sua relação com os tipos, marcas e valores, como 

chave de análise dialética da transformação em curso do espaço.  

Sigamos… 

                                                            
231 Ary Barroso, fragmento da letra música Na Baixa do Sapateiro, composta em 1938. 
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Apesar de esse equipamento contar com fartura de assentos e abrigos para a 

espera dos coletivos, em dias ensolarados, a abrangência e intensidade do sol 

tornam muitas vezes escassos os lugares de sombra. Além dos usuários dos 

transportes, é também destacável nesse ambiente a significativa presença de 

ambulantes. De forma mais fixa ou móvel, por aí circulam ou podem ser encontrados 

carrinhos de café, tabuleiro de acarajé, vendedores de picolé com seus isopores, 

castanha de caju assada, amendoim cozido e amendoim torrado na hora, água 

mineral, refrigerante, cerveja, frutas, guloseimas diversas, venda de pequenos 

objetos para uso cotidiano etc.  

Por essas “bandas” da cidade circulam mulheres, homens, crianças, jovens, 

idosos... Pessoas diversas, dentre elas algumas que trabalham no Complexo e que 

aí pegam transportes, além das prostitutas. Assim como o perfil dos usuários, a 

intensidade da circulação de pessoas varia, principalmente em virtude dos turnos 

(noite e dia), dos horários e funcionamento comercial, em função de festas na 

cidade, a exemplo do Carnaval etc. Não é raro o ambiente ser envolvido por 

músicas, sendo estas muitas das vezes emitidas por barracas de ambulantes e/ou 

bares e restaurantes, além dos coloridos carrinhos de café, traço expressivo e 

particular da cultura local232. Ouve-se de tudo. Por aí ouvi samba de roda, rock, 

reggae, bolero, arrocha... 

 

Quem tem mobilidade acaba por ver pouco da cidade e do mundo, porque a 
sua comunhão com as imagens, imagens frequentemente pré-fabricadas, é 
a sua perdição. O conforto dessas pessoas, conforto que não desejam 
perder, vem exatamente do convívio com essas imagens. Os homens lentos 
para quem essas imagens são miragens não podem por muito tempo estar 
em fase com esse imaginário perverso e acabam descobrindo as 
fabulações. […] Os pobres, os homens comuns, os homens lentos acabam 
por ser mais velozes nesta descoberta do mundo, porque o comércio dos 
pobres com o prático inerte não é um comércio pacífico e, por isso, insere o 
pobre num processo intelectual à Lagrange, contraditório e criativo. 
(SANTOS, 1995, p. 26-27).  

  

Situado no fundo de vale, o Terminal da Barroquinha é um espaço que foi 

pensado e racionalizado em prol da circulação de carros. Aí são encontradas 

                                                            
232 Sobre os carrinhos de café em Salvador: “Carrinhos de café desfilam no Comércio”, em Tribuna da 
Bahia, postada mar. 2013 e disponível em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2013/03/27/carrinhos-
de-cafe-desfilam-no-comercio>. Acesso em: 9 jun. 2016. 
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edificações com feições diversas e que remetem a diferentes momentos de 

ocupação. Amalgamados, alguns trazem traços coloniais, outros “modernos” e 

“contemporâneos”. Grande parte das edificações é de uso comercial ou devotados 

aos serviços.  

O aumento da população da cidade, a expansão urbana e a criação de 
bairros pobres e de classe média em direção ao norte, a utilização do vale 
para a instalação de linhas de bondes que vão servir aos novos bairros, e 
depois a superposição das linhas de ônibus, são os fatores da 
transformação do aspecto e das funções da Baixa dos Sapateiros. Eles 
fortaleceram, desse modo, o papel comercial desempenhado pela rua 
desde os últimos anos do século XIX. Ela se transformou pouco a pouco em 
rua comercial, transformação que agora se termina. […] A Baixa dos 
Sapateiros é quase inteiramente formada de casas térreas que ainda hoje 
refletem a condição social dos seus primeiros moradores. Há, entretanto, 
duas exceções: uns poucos pequenos sobrados com um andar e mesmo 
com dois andares, principamente na Baixinha e na rua Eduardo Carigé 
(antiga rua das Flores) e mais recentemente os primeiros prédios em 
cimento armado. Estes ainda não são meia dúzia, nenhum tem mais de 
quatro andares, nenhum possui elevedor. […]. A principal atividade dessa 
rua é o comércio. É um comércio varejista pobre. No começo do século 
resumia-se ao trecho denominado Baixinha, hoje rua Padre Agostinho 
Gomes. A denominação Baixa dos Sapaterios, originalmente dada somente 
a esse trecho, estendeu-se a toda a rua Dr. Seabra, à proporção que o 
comércio também avançada (SANTOS, (2008 [1959], pp. 178-179). 

 

Dada a sua imponência na paisagem, também merece destaque nesse 

contexto o conjunto de três prédios “modernos”, assentados em uma das cumedas 

do vale, mais precisamente no ponto (ladeira) de acesso à Avenida Joana Angélica. 

Dado o acentuado nível de verticalidade da construção, impacto ampliado pela 

localização, esse conjunto forma uma espécie de grande cinturão no alto do vale. 

Dentre uma série de outros elementos urbanos, também foi identificado a presença 

de uma estrutura fixa para venda de água de coco, assim como uma grande 

concentração de pequenas barracas metálicas fixadas sob os abrigos, e nas quais 

são comercializadas guloseimas, dentre outras miudezas de produtos233.  

                                                            
233 A inserção na área de uma série de ambulantes que fazem uso de barracas a base de ferro 
relaciona-se diretamente aos remanejamentos promovidos pela atual gestão municipal em função das 
intervenções na Estação da Lapa em regime de parceria público-privada. Sobre a ação da prefeitura 
na Lapa e as tensões e conflitos intrínsecos e/ou decorrentes desse processo, especialmente em sua 
relação com a Barroquinha, consultar as seguintes matérias: “Ambulantes da Estação da Lapa vão 
sair até amanhã para início de obras”, em Correio, postada jan. 2015 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/ambulantes-da-estacao-da-lapa-vao-sair-ate-
amanha-para-inicio-de-obras/?cHash=6d1b286eb01cf3e5bdf9a428d5a43d79>. Acesso em: 9 jun. 
2016; “Mais de 80% dos vendedores ambulantes da Estação da Lapa já foram transferidos”, em 
Varela notícias, postada jan. 2015 e disponível em: <http://varelanoticias.com.br/mais-de-80-dos-
vendedores-ambulantes-da-estacao-da-lapa-ja-foram-transferidos/>. Acesso em: 9 jun. 2016; 
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É no perímetro entre o Terminal da Barroquinha e o Espaço Cultural que 

predomina o que estamos compreendendo de zona (ainda) opaca da Ladeira, aqui 

considerando que há um progressivo avanço do território (luminosidade) nesse 

contexto urbano. Se a parte luminosa pode ser identificada, ou associada, em 

termos materiais, ao uso de pedras portuguesas, na opaca houve a aplicação de 

piso em cimento.  

 A Ladeira da Barroquinha, que, como visto, é também conhecida como 

Ladeira do Couro dada a profunda relação da Feira do Couro no/com o espaço, 

conecta o Terminal da Barroquinha à Praça Castro Alves. Em virtude da presença 

de escadarias em parte do percurso, não é possível o seu atravessamento de 

completo por automóveis. 

 

[Sobre a Estrada das Hortas] Seu batismo original e quinhentista era Rua 
das Hortas de São Bento. Ainda hoje existe, entre o Largo de São Bento e a 
Rua da Barroquinha. Em texto de Affonso Ruy, uma referência: “[…] os 
açougues localizados, como a cadeia, ao lado e depois nas lojas da 
Câmara, vendiam carne provinda dos currais do Conselho, então situados 
fora dos muros da cidade, nas proximidades da atual Ladeira das Hortas 
[…] (DOREA, 2006, p. 88). 

 

Em relação à Praça e ao Terminal, a Ladeira é um lugar que pode ser 

entendido como mais reservado e íntimo da cidade, especialmente no trecho que se 

inicia após o alinhamento da Barroquinha ao encontro com o Terminal, configuração 

em muito tributária às últimas ações urbanísticas no local. A Ladeira atua como uma 

ponte entre cumeada e fundo de vale da cidade, configurações topográficas 

largamente referenciadas nas diversas descrições e análises produzidas em 

diferentes momentos históricos sobre a cidade. Na sua implicação com o Terminal e 

a Praça, a Ladeira pode ser traduzida como um leito de um rio que discretamente 

                                                                                                                                                                                          
“Ambulantes querem retornar à Estação da Lapa”, em A Tarde, postada fev. 2016 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1749300-ambulantes-querem-retornar-a-estacao-da-
lapa>. Acesso em: 9 jun. 2016; “Estação da Lapa será inaugurada no próximo dia 29”, em A Tarde, 
postada mar. 2016 e disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1751093-
estacao-da-lapa-sera-inaugurada-no-proximo-dia-29>. Acesso em: 9 jun. 2016; “Nova Estação da 
Lapa é inaugurada; veja fotos de como ficou”, em Correio, postada mar. 2016 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/nova-estacao-da-lapa-e-inaugurada-veja-fotos-de-
como-ficou/?cHash=9fc11ed6be810e65c3fa54b8c3b3733d>. Acesso em: 9 jun. 2016; “Sob protestos 
de servidores, ACM Neto inaugura nova Lapa e ataca PT: 'Tem gente com inveja'”, em Bahia 
notícias, postada mar. 2016 e disponível em: <http://www.bahianoticias.com.br/noticia/188182-sob-
protestos-de-servidores-acm-neto-inaugura-nova-lapa-e-ataca-pt-039tem-gente-com-inveja039.html>. 
Acesso em: 9 jun. 2016. E os ambulantes não voltaram à Lapa… 
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corre no movimento cotidiano da cidade. Contrastando com a amplitude espacial, 

luminosidade solar e calor que caracterizam suas extremidades, aí é possível 

trafegar e abrigar-se à sobra dos sobrados que, distribuídos em suas margens, 

atuam como matas ciliares. A concentração, alinhamento e sucessão dessas 

edificações dão, em seu conjunto, certa particularidade ao espaço. A estreiteza da 

Ladeira e a grande concentração de sobrados dão a tônica (reforçam) desse 

“estado”234.  

Mergulhe na água […] 
Mergulhe. 

Olhe. 
Não esqueça que o diabo faz seu ninho 

é nos galhos 
dos detalhes. 

E se chover canivetes 
nas cabeceiras dos rios 

da bacia semântica, 
use o embaralhador de registros e vozes. 

 
Mudez também fala. 

Vista camuflagem. 
Fonte não se revela 235. 

 

À noite, lâmpadas amarelas incandescentes presentes na extensão da parte 

de trás da Ladeira contrastam com a luminosidade branca e fria do Terminal, da 

Praça e do trecho iluminado da Ladeira. Mais um delicado traço da Ladeira em sua 

feição mais íntima: em um contexto de festejos juninos, nota-se a presença de 

bandeirolas no ar, e que pode ser traduzida como mais uma forma de apropriação 

do espaço. 

De uso predominantemente comercial, na Ladeira há uma grande 

concentração de lojas de confeccção e, mais recentemente, de lojistas de couro, 

inserção esta estreitamente relacionada às ações urbanísticas na Ladeira em função 

do Complexo Cultural da Barroquinha. Aí também é possível encontrar pousadas, 

“hotéis”, bares/restaurantes, ambulantes… Não é raro o uso da Ladeira pelos lojistas 

como lugar para apresentação e exposição de seus produtos, expansão que acaba 

                                                            
234 Cabe o registro de que outrora por aí transitavam bondes, elemento urbano que nos informa sobre 
a intensidade de fluxos em outros momentos no local. Sobre as transversais da Ladeira, estas 
também poderiam ser sinalizadas como espaços ainda mais íntimos e intimistas da cidade. 
Inicialmente, pensou-se em expandir os trabalhos para as tranversais, mas isso acabou não 
ocorrendo, fato que se atrela à ampliação das problematizações em sua relação mais ampla com a 
cidade e da inserção/ampliação de outras “fontes”/naturezas de fragmentos ao trabalho.  
235 SALOMÃO, 2014, p. 339. Adaptação formal à dissertação. Grifo do autor. 
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por amalgamar-se em alguma medida às atividades ditas “informais”, no caso, 

aquelas praticadas pelos ambulantes. Em termos de regulação de práticas 

comerciais e de uso do “espaço público”, essa implicação cria o que poderíamos 

chamar de uma zona limiar entre o “formal” e “informal”, entre o “permitido” e o 

“proibido”. Para além do compartilhamento do espaço e do íntimo convívio entre as 

mercadorias, é também notável um maior estreitamento das relações sociais entre 

os que fazem uso comercial do espaço, aspecto identificável pelas conversas 

estabelecidas, pelas trocas de risos... 

Não obstante a presença de bares e restaurantes, as ruas Visconde de Ouro 

Preto e Visconde de Itaparica são caraceterizadas pelo significativo uso residencial, 

sendo este constituido por pessoas de baixa renda. Ao contrário das anteriores, que 

são mais estreitas, a Travessa Antônio Bahia distingue-se não só pela sua 

configuração espacial, que forma uma espécie de largo anexo à Ladeira, mas por se 

tratar de um expressivo espaço de sociabilidade, devido, especialmente, à 

significativa presença de bares e restaurantes populares. Aqui também 

aproveitamos para por em relevo a Rua Curriachito, travessa que conecta a Rua 

Visconde de Itaparica à Praça Castro Alves. Eminentemente de uso residencial, e 

também ocupado por pessoas de baixa renda, essa passagem localiza-se entre o 

Cinema Itaú/Teatro Gregório de Matos e o antigo edifício do jornal A Tarde. Como 

uma espécie de beco, essa rua segue margeando as laterais do Cinema Itaú, do 

Teatro Gregório de Matos e do edifício do antigo A Tarde. Por ela é possível transitar 

com carro, sendo muito empregada como estacionamento236.  

Voltando à Ladeira…  

Em termos espaciais/temporais, aqui há um traço particular que a distingue de 

forma bastante expressiva em relação a outros contextos postos em relevo: a 

ostensiva presença de sobrados em seu curso, configuração que contrasta, de 

forma particular, com os edifícios “modernos” e/ou de alta envergadura, situados no 

contexto da Praça Castro Alves. Mais um registro importante: ali próximo, mais 

precisamente na Rua Visconde de Itaparica, está localizada a sede do IPHAN na 

                                                            
236 Verificou-se o uso dessa passagem como espécie de acesso de serviço do Cinema. Por aí é dada 
passagem ao lixo produzido, por exemplo. Ao longo da pesquisa, foi identificada a presença de 
portões fixados nas extremidades da rua, elemento que me causou estranheza, pois em minha 
memória, trata-se de um novo elemento na cidade. Aqui caberia um estudo mais profundado… 
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Bahia, edificação prevista no Programa Cidades Históricas (PAC Cidades Históricas) 

para intervenção. Pelo mesmo programa federal, também estão previstas ações no 

antigo Hotel Castro Alves, edificação que se encontra situada na Ladeira da 

Barroquinha – junto ao Espaço Cultural da Barroquinha e, atualmente, em situação 

de escoramento. O interesse por esses monumentos, em associação aos 

investimentos no Complexo, pode ser tomado como um elemento-chave de leitura 

para uma compreensão mais ampla dos processos em curso no espaço. 

Mas sigamos...  

Ao longo das andanças pela área foi possível observar intervenções 

urbanísticas no perímetro da Ladeira, assim como ações de pavimentação que 

avançaram pela Baixa dos Sapateiros, sendo esta destacável visualmente pelo 

revestimento em vermelho237. No caso específico da Ladeira, são destacáveis as 

ações de pavimentação e remodelamento das escadarias, incluindo aí o emprego de 

rampa e granito, além das intervenções no muro de contenção localizado nas 

proximidades da Igreja da Barroquinha e do Cinema. 

A leitura da Ladeira em dois fragmentos deu-se à luz das intervenções 

urbanísticas operadas no espaço. A aplicação de pedras portuguesas na parte 

luminosa e de concreto no trecho, ainda, opaco. Como já destacado em outras 

oportunidades, outro marco histórico/cultural edificado muito associado à Ladeira: a 

Igreja Nossa Senhora da Barroquinha, e sua estreita relação com o candomblé que 

em suas imediações formou-se. 

Com as intervenções urbanas operadas, a parte luminosa da Ladeira forma 

uma espécie de “unidade estética” que se espraia em direção à Praça Castro Alves, 

compondo uma ligação entre os equipamentos que constituem o Complexo Cultural 

                                                            
237 Um pouco sobre as intervenções urbanísticas no contexto da Baixa dos Sapateiros: Nova Baixa 
dos Sapateiros é entregue à população de Salvador, em A Tarde, postada 2 out. 2014 e disponível 
em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1627520-nova-baixa-dos-sapateiros-e-entregue-
a-populacao-de-salvador>. Acesso em: 09 jun. 2016; Obras na Baixa dos Sapateiros estão 80% 
concluídas, em A Tarde, postada em 23 abr. 2016 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1764922-obras-na-baixa-dos-sapateiros-estao-80-
concluidas>. Acesso em: 9 jun. 2016. Aí também houve ações em função dos ambulantes, como 
aquelas empregadas no Centro. Sobre esta ação: Novo camelódromo de Salvador é inaugurado na 
Baixa dos Sapateiros, em G1, postada em maio 2016 e disponível em: 
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/05/novo-camelodromo-de-salvador-e-inaugurado-na-baixa-
dos-sapateiros.html>. Acesso em: 26 jul. 2016. Aqui aproveitamos para registrar que nos últimos anos 
vem sendo empreendidas uma série de ações no CHS em função do patrimônio tombado, o que daria 
uma capítulo de estudo à parte.  
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da Barroquinha. Trazendo o crítico olhar de Jeudy e Jacques (2006), esse espaço 

parece apontar para uma configuração de cenário urbano, processo que poderá ser 

ou não confirmado com o avanço do turismo e dos planos para o CHS e o CAS. O 

extremo ao fundo do Espaço Cultural da Barroquinha é aqui situado como o limite 

dessa primeira configuração/descrição/análise da Ladeira. 

 

A racionalidade dominante, desejosa de tudo conquistar, pode-se, de um 
ponto de vista dos atores não beneficiados, falar de irracionalidade, isto é, 
de produção deliberada que, a partir dessa racionalidade hegemônica, 
instalam-se paralelamente contra-racionalidades. […] O que muitos 
consideram, adjetivamente, como “irracionalidade” e, dialeticamente, como 
“contra-racionalidade”, constitui, na verdade, e substancialmente, outras 
formas de racionalidade, racionalidades paralelas, divergentes e 
convergentes ao mesmo tempo (SANTOS, 2002, p. 309). 

 

A segunda parte, ou parte debaixo da Ladeira, é levemente inclinada. Aí o 

revestimento do piso é com tijolos de cimento, e não mais de pedra portuguesa e 

granito, aspecto que em muito contribui para distinção das ambiências, e que nos 

parece uma chave de leitura da materialidade do espaço em função das categorias 

de luminosidade (racionalidade hegemônica) e opacidade (contrarracionalidade), 

para fircarmos com Milton Santos (2009). Formado em grande medida por uma 

sequência de construções verticais, especialmente do tipo sobrados, a forma de 

configuração espacial desse trecho nos traz à imagem mental de um curso de rio 

margeado por mata ciliar, enquanto a parte superior da Ladeira nos parece uma 

ampla queda d’água. De “deserto português” à “queda d’água”… Bom, mas 

voltemos às descrições mais objetivas…  

Notadamente de uso comercial, na parte baixa da Ladeira é intenso o 

comércio de confecções e, mais recentemente, de mercadorias em couro. Após o 

vazio deixado na parte alta em função das ações urbanísticas, que pode ser 

traduzido como um corte/talho entre a Avenida Sete de Setembro e a Baixa dos 

Sapateiros. Na parte baixa há uma retomada da presença de ambulantes, dentre os 

quais identificamos uma que comercializa ervas, contato que de alguma forma nos 

fez, mais uma vez, notar a presença de Lina... 

 

Durante séculos, acreditáramos que os homens mais velozes detinham a 
inteligencia do Mundo. A literatura que glorifica a potência inclui a 
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velocidade como essa força mágica que permitiu à Europa civilizar-se 
primeiro e empurrar, depois, a “sua” civilização para o resto do mundo. 
Agora, estamos descobrindo que, nas cidades, o tempo que comanda, ou 
vai comandar, é o tempo dos homens lentos. Na grande cidade, hoje, o 
que se dá é tudo ao contrário. A força é dos “lentos” e não dos que detém a 
velocidade elogiada por um Virilo em delírio na esteira de um Valéry 
sonhador. Quem, na cidade, tem mobilidade – e pode percorrê-la e 
esquadriná-la acaba por ver pouco, da cidade e do mundo. Sua comunhão 
com as imagens, frequentemente pré-fabricadas, é a sua perdição. Seu 
conforto, que não desejam perder, vem, exatamente, do convívio com essas 
imagens. Os homens “lentos”, para quem tais imagens são miragens, não 
podem, por muito tempo, estar em fase com esse imaginário perverso e ir 
descobrindo as fabulações (SANTOS, 2002, p. 325, grifo nosso). 

 

Como no Centro de uma forma geral, o movimento na Ladeira à noite cai 

drasticamente. Com o fechamento de grande parte das atividades econômicas, ao 

menos as mais visíveis, o avançar da noite torna mais rarefeita a circulação de 

carros e pessoas no espaço. E aí vejo… Das transversais surgem crianças e sobre o 

calçamento elas distribuem pequenas traves para o jogo de bola238. Junto às 

tranversais, pessoas se reúnem em uma mesa plástica para jogar dominó. Próximo 

a elas, carro estacionado comercializando alimentos preparados. Ao longo dos 

trabalhos de “campo”, notamos certa regularidade nessa discreta movimentação.  

Associada aos espaços de grande atenção e interesse do capital, os espaços 

luminosos são aqueles regidos pelas técnicas mais atualizadas e valorizadas pelo 

capital. É o espaço da “arte” e da “cultura”. Espaço da “moda” e da “novidade”. 

Esses espaços também são pensados como lugares voltados para os turistas ou 

para os mais abastados socialmente. Há certo tipo social aí esperado e bem-vindo, 

no caso, aquele que se diferencia pelo poder aquisitivo e de consumo. É o lugar da 

velocidade de pessoas, produtos e informação. É o espaço que rejeita e/ou não 

considera/valoriza o encontro entre os diferentes. Não favorece o contato e convívio 

entre as diferenças e todas as tensões, conflitos e riquezas inerentes a essas 

relações, e que são próprias da vida social em sua vitalidade.  

Como desdobramento dessa forma de análise, certamente por demais 

simplista, mas não de todo descartável, o segundo trecho da Ladeira seria aquele 

obsoleto; o espaço da técnica ultrapassada à luz dos valores e determinações do 

capital que preza pela inovação permanente. Contudo, é o espaço privilegiado de 
                                                            
238 Em horário mais avançado, por volta das 22h, registrei crianças invadindo a parte superior da 
Ladeira e o platô. Por entre os poucos carros aí estacionados, brincavam de esconde-esconde. Mais 
uma vez, elas surgiram das transversais que cruzam a Ladeira.  
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uso, ocupação e apropriação dos homens lentos, ou seja, daqueles que buscam o 

contato, que estabelecem relações mais duradouras e que estão para além 

daqueles orientadas pela troca. É o lugar do pobre; daqueles que estão à margem 

dos refletores de que nos fala Pasolini (DIDI-HUBERMAN, 2014). E também, nos 

parece, do homem do conhecimento maturado de que nos fala Benjamin, e que aqui 

livremente traduzimos como saber. É o homem, ou melhor, a mulher, para nos 

alinharmos aos atuais discursos de gênero, que preza pelo conhecimento maturado 

e transmitido. É o homem/mulher que de certa forma passa pela criatividade, em De 

Certeau, e pelo bobo, em Lispector. O pobre é aquele que antes de tudo sabe que 

sua existência passa pela existência dos outros, e por isso a maior necessidade de 

estabelecimento de redes sociais como suporte para a manunteção e exuberância 

de suas discretas existências.  

Pela Barroquinha opaca... 

 

 

 
Figura 79. Terminal da Barroquinha. Ao fundo, acesso à Avenida Joana Angélica. Data: 22 nov. 2014. Autoria do 
registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Figura 80. Estruturas de ferro no Terminal da Barroquinha. Uso dos ambulantes. Deslocada da Estação da Lapa 
em virtude das ações da prefeitura naquele tranbordo. Data: 6 mar. 2015. Autoria do registro: Leandro Santos. 
Acervo do autor. 

 

 
Figura 81. Conexão entre o Terminal da Barroquinha e a Ladeira da Barroquinha. Zona boêmia. Data: 19 dez. 
2014. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Figura 82. Conexão entre o Terminal da Barroquinha e a Ladeira da Barroquinha. Zona boêmia. Data: 7 jan. 
2014. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

 
Figura 83. Travessa Antônio Bahia. Largo conectado ao trecho opaco da Ladeira da Barroquinha. Zona boêmia. 
Data: 29 dez. 2014. Autoria do registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 
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Figura 84. Trecho opaco da Ladeira da Barroquinha. Ênfase lojas de confecção Data: 22 nov. 2014. Autoria do 
registro: Leandro Santos. Acervo do autor. 

 

 
Figura 85. Piso empregado no trecho opaco da Ladeira da Barroquinha. Data: 19 dez. 2014. Autoria do registro: 
Leandro Santos. Acervo do autor. 
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O NAVIO NEGREIRO239 

Era um sonho dantesco... o tombadilho  
Que das luzernas avermelha o brilho.  

Em sangue a se banhar.  
Tinir de ferros... estalar de açoite...  

Legiões de homens negros como a noite,  
Horrendos a dançar...  

 
Negras mulheres, suspendendo às tetas  

Magras crianças, cujas bocas pretas  
Rega o sangue das mães:  

Outras moças, mas nuas e espantadas,  
No turbilhão de espectros arrastadas,  

Em ânsia e mágoa vãs!  
 

E ri-se a orquestra irônica, estridente...  
E da ronda fantástica a serpente  

Faz doudas espirais...  
Se o velho arqueja, se no chão resvala, 

 Ouvem-se gritos... o chicote estala.  
E voam mais e mais...  

 
Presa nos elos de uma só cadeia,  

A multidão faminta cambaleia,  
E chora e dança ali!  

Um de raiva delira, outro enlouquece,  
Outro, que martírios embrutece,  

Cantando, geme e ri! 
 

No entanto o capitão manda a manobra,  
E após fitando o céu que se desdobra,  

Tão puro sobre o mar,  
Diz do fumo entre os densos nevoeiros:  

"Vibrai rijo o chicote, marinheiros!  
Fazei-os mais dançar!..."  

 
E ri-se a orquestra irônica, estridente. . .  

E da ronda fantástica a serpente  
Faz doudas espirais...  

Qual um sonho dantesco as sombras voam!...  
Gritos, ais, maldições, preces ressoam!  

E ri-se Satanás!... 
 

 Senhor Deus dos desgraçados!  
Dizei-me vós, Senhor Deus!  

                                                            
239 Castro Alves. Fragmento poema, em domínio público e disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000068.pdf>. Acesso em: 08 jul. 2016. 
Adaptação formal à dissertação. 
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Se é loucura... se é verdade  
Tanto horror perante os céus?!  

Ó mar, por que não apagas  
Co'a esponja de tuas vagas  
De teu manto este borrão?...  

Astros! noites! tempestades! Rolai das imensidades!  
Varrei os mares, tufão! 

 
Quem são estes desgraçados  
Que não encontram em vós  

Mais que o rir calmo da turba  
Que excita a fúria do algoz?  

Quem são? Se a estrela se cala,  
Se a vaga à pressa resvala  
Como um cúmplice fugaz,  
Perante a noite confusa...  
Dize-o tu, severa Musa,  
Musa libérrima, audaz!...  

 
São os filhos do deserto,  

Onde a terra esposa a luz.  
Onde vive em campo aberto  

A tribo dos homens nus...  
São os guerreiros ousados  

Que com os tigres mosqueados  
Combatem na solidão.  

Ontem simples, fortes, bravos.  
Hoje míseros escravos,  

Sem luz, sem ar, sem razão... 
 
 

São mulheres desgraçadas,  
Como Agar o foi também.  

Que sedentas, alquebradas,  
De longe... bem longe vêm...  
Trazendo com tíbios passos,  
Filhos e algemas nos braços,  

N'alma – lágrimas e fel... 
 Como Agar sofrendo tanto,  
Que nem o leite de pranto  
Têm que dar para Ismael.  

 
Lá nas areias infindas,  
Das palmeiras no país,  

Nasceram crianças lindas,  
Viveram moças gentis...  

Passa um dia a caravana,  
Quando a virgem na cabana  
Cisma da noite nos véus...  

... Adeus, ó choça do monte, 
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 ... Adeus, palmeiras da fonte!...  
... Adeus, amores... adeus!...  

 
Depois, o areal extenso...  
Depois, o oceano de pó.  

Depois no horizonte imenso 
 Desertos... desertos só...  

E a fome, o cansaço, a sede...  
Ai! quanto infeliz que cede,  

E cai p'ra não mais s'erguer!...  
Vaga um lugar na cadeia,  

Mas o chacal sobre a areia  
Acha um corpo que roer.  

 
Ontem a Serra Leoa,  

A guerra, a caça ao leão,  
O sono dormido à toa  

Sob as tendas d'amplidão!  
Hoje... o porão negro, fundo,  

Infecto, apertado, imundo,  
Tendo a peste por jaguar...  
E o sono sempre cortado  

Pelo arranco de um finado,  
E o baque de um corpo ao mar...  

 
Ontem plena liberdade,  
A vontade por poder...  

Hoje... cúm'lo de maldade,  
Nem são livres p'ra morrer. .  
Prende-os a mesma corrente 
 – Férrea, lúgubre serpente –  

Nas roscas da escravidão.  
E assim zombando da morte,  

Dança a lúgubre coorte  
Ao som do açoute... Irrisão!...  

 
Senhor Deus dos desgraçados!  

Dizei-me vós, Senhor Deus,  
Se eu deliro... ou se é verdade  

Tanto horror perante os céus?!...  
Ó mar, por que não apagas  
Co'a esponja de tuas vagas  
Do teu manto este borrão?  

Astros! noites! tempestades!  
Rolai das imensidades!  

Varrei os mares, tufão! ... 
 

Existe um povo que a bandeira empresta  
P'ra cobrir tanta infâmia e cobardia!...  
E deixa-a transformar-se nessa festa  
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Em manto impuro de bacante fria!...  
Meu Deus! meu Deus! mas que bandeira é esta,  

Que impudente na gávea tripudia?  
Silêncio. Musa... chora, e chora tanto  

Que o pavilhão se lave no teu pranto! ...  
 

Auriverde pendão de minha terra,  
Que a brisa do Brasil beija e balança,  
Estandarte que a luz do sol encerra  

E as promessas divinas da esperança...  
Tu que, da liberdade após a guerra,  
Foste hasteado dos heróis na lança  
Antes te houvessem roto na batalha,  

Que servires a um povo de mortalha!...  
 

Fatalidade atroz que a mente esmaga!  
Extingue nesta hora o brigue imundo  

O trilho que Colombo abriu nas vagas,  
Como um íris no pélago profundo!  

Mas é infâmia demais! ... Da etérea plaga 
Levantai-vos, heróis do Novo Mundo!  

Andrada! arranca esse pendão dos ares!  
Colombo! fecha a porta dos teus mares! 
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6 TERRA EM TRANSE (OU O PATRIMÔNIO SOMOS NÓS!)240 

 

Se entrega Corisco! 
Eu não me entrego não 

 […] 
O sertão vai virá mar 

E o mar virá sertão241 
 

Séc. XX. 
 

6.1 PELOS ATERROS DA CIDADE BAIXA: WATERFRONT À VISTA? 

  
 

No Comércio, avançamos sobre levas de sargaços. Tornada a menina dos 

olhos da nova gestão municipal, para aí é transferido o Réveillon, sendo este 

alardeado como o maior do país. Muitas estrelas, cinco dias de festa. Do 

“Pelourinho” de ACM ao Comércio de ACM Neto. À luz de um agressivo e deliberado 

“investimento” promocional, essa faixa da Cidade Baixa vem se firmando nos últimos 

anos como, talvez, o principal cartão-postal/vitrine da cidade. Expectativa do então 

secretário municipal de Desenvolvimento, Turismo e Cultura, Guilherme Bellintani, 

sobre a transferência do Réveillon da Barra para o Comércio: 

A gente sempre pensou que o Réveillon é o segundo maior fruto turístico da 
cidade, mas Salvador não fazia nada para potencializar esse feriado. 
Traçamos a estratégia de fazer em quatro dias. Fomos para a praça em 
primeiro momento pela necessidade, com a reforma da Barra, em segundo, 
porque nos empolgamos em fazer ali. Fazemos uma reforma grande em 
toda a região, e ela ficará belíssima. O Réveillon traz outras coisas e vai 
deixar um legado enorme242. 

                                                            
240 Título de filme dirigido por Glauber Rocha (1967). 
241 Fragmento da trilha sonora do filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), direção de Glauber 
Rocha. 
242 Fragmento de fala atribuída ao secretário, em matéria intitulada “Bellintani fala sobre Réveillon no 
Comércio: ‘Vai deixar um legado enorme’”, em Metro 1, postada dez. 2013 e disponível em: 
<http://www.metro1.com.br/bellintani-fala-sobre-reveillon-no-comercio-vai-deixar-um-legado-enorme--
5-40818,noticia.html>. Acesso em: 8 ago. 2016. Até então, o Réveillon era realizado no Farol da 
Barra. Um dos motivos alegados para essa transferência, inicialmente indicada como provisória, 
foram as obras de “requalificação” então em curso na Barra, contexto dos preparativos da cidade 
para realização dos jogos da Copa do Mundo. Outras matérias jornalísticas que versam sobre esse 
processo: “Réveillon sairá da Barra para outro bairro”, em A Tarde, postada set. 2013 e disponível 
em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1536407-reveillon-saira-da-barra-para-outro-
bairro>. Acesso em: 8 ago. 2016; “Secretário Bellintani revela: Réveillon será na Barra e no 
Comércio”, em Metro 1, postada set. 2014 e disponível em: <http://metro1.com.br/secretario-
bellintani-revela-reveillon-sera-na-barra-e-no-comercio-5-52374,noticia.html>. Acesso em: 8 ago. 
2016; “Réveillon de Salvador terá cinco dias de festa”, em Tribuna da Bahia, postada em jun. 2016 e 



        228 
   

E nesse afã inicial, nem a Feira de São Joaquim ficou de fora, sendo em 2014 

incorporada aos festejos. 

 

“Feira na Feira” abre shows de réveillon em Salvador243.  

 

Pelo Comércio temos a oportunidade de entrar em contato direto com alguns 

dos principais marcos edificados da cidade reconhecidos como “patrimônio” pelo 

IPHAN. Aí estão presentes a Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia; o 

Mercado Modelo, “tradicional” espaço devotado ao turismo, especializado no 

comércio de souvenirs; o Monumento Mário Cravo, situado junto ao Complexo da 

Marinha; o Elevador Lacerda, que estabelece ligação direita com a Cidade Alta, 

lançando-nos no coração da Praça Municipal, eixo seminal no processo de 

ocupação e afirmação da ocupação portuguesa; o Forte de São Marcelo, também 

conhecido como o “umbigo da Bahia”, erguido em plena Baía de Todos-os-Santos; 

mais acima e às margens da Avenida Contorno, o Solar do Unhão, convertido em 

Museu de Arte Moderna da Bahia, um dos marcos da presença e ações de Lina Bo 

Bardi na cidade.  

E não esqueçamos das famosas ladeiras...  

Contornando a Igreja Nossa Senhora da Conceição, a Ladeira, também, da 

Conceição. Por aí, é possível acessar a Cidade Alta, seja a pé (e com fé, para 

enfrentar o íngreme trecho), seja por meio de automóvel, porém não servida de 

transporte público. É na Ladeira da Conceição onde se encontram dispostos os 

alinhados e coloridos Arcos da Conceição, conjunto recentemente envolvido em 

pronfudas tensões, conflitos e disputas, como será visto mais à frente. Essa ladeira 

é em grande medida ocupada por “artífices”, nome que vem sendo recorrentemente 

empregado para denominar uma série de microatividades econômicas, ou 

                                                                                                                                                                                          
disponível em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2016/06/28/reveillon-de-salvador-tera-cinco-dias-
de-fest>. Acesso em: 8 ago. 2016 
243 Título da matéria em A Tarde, postada dez. 2014 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/cultura/musica/noticias/1648979-feira-na-feira-abre-shows-de-reveillon-em-
salvador>. Acesso em: 8 ago. 2016. O espaço da feira compartilhado como espaço para show. Aí 
está anunciado oito dias de shows na cidade do Réveillon em Salvador. O evento não foi repetido, até 
o momento. 
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microbianas, para voltar a Foucault, ali praticadas, a exemplo dos ofícios de ferreiro 

e marmorista.  

Sobre os Arcos, a Ladeira da Montanha, principal via de ligação entre a 

Cidade Alta e Baixa, e de vital importância para a dinâmica da vida urbana da 

cidade. De tráfego majoritamente automobilístico, com intensa circulação de 

transportes coletivos (ônibus), essa Ladeira possibilita o acesso de grandes 

contingentes de populações de bairros periférios (e de baixa renda) ao Centro, e a 

bairros “nobres” e tidos como “tracionais” situados na Cidade Alta, a exemplo da 

Graça, Vitória, Canela e Campo Grande (nesse último caso, importante movimento 

de empregadas domésticas, motoristas…). Da Ladeira da Montanha é também 

possível contemplar uma ampla e panorâmica visão (paisagem) da Cidade Baixa e 

Baía de Todos-os-Santos, dimensão que nos últimos anos parece ganhar maior 

expressividade em termos de importância nas estratégias turísticas de ação dos 

poderes públicos no CHS e CAS, como será mais bem tratado mais a frente.  

Agora, uma breve ida à famosa (essa é) Ladeira da Preguiça244. Como a da 

Conceição, essa ladeira pode ser ainda hoje compreendida, em grande medida, 

como de circulação mais íntima, ou seja, de maior uso por aqueles que têm uma 

relação mais profunda com a cidade. É um espaço majoritariamente de uso 

residencial, sendo ocupado em grande medida por pessoas de baixa renda, não 

obstante os vazios construídos, em sua relação com avanço da especulação 

imobiliária. Além de acesso à Cidade Alta, a Preguiça também é uma importante, 

apesar de discreta, conexão do CHS e Cidade Baixa com o bairro 2 de Julho. Por 

ela é possível acessar o Museu de Arte Sacra da Bahia, conjunto erguido no século 

XVII e atualmente sob a gestão da UFBA. Encravado entre as Cidades Baixa e Alta, 

esse Museu permite uma privilegiada contemplação da cidade. Inseridos no contexto 

do CAS, a Preguiça e o 2 de Julho também têm sido objeto de disputas e conflitos 

em função do avanço da especulação imobiliária. 

E o Comércio é tombado… 

Num processo que nos faz lembrar os sucessivos tombamentos da década de 

1980, em 2011 o Conjunto Urbano e Arquitetônico da Cidade Baixa é reconhecido 

                                                            
244 “Essa é a ladeira da preguiça”, fragmento da música Ladeira da Preguiça, composição de Gilberto 
Gil e conhecida na voz de Elis Regina.  
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como “patrimônio cultural” pelo IPHAN245. Abarcando o frontispício, esse 

reconhecimento pode ser compreendido como uma extensão do CHS, dada a 

estreita contiguidade espacial ou, aos que desejam, “territorial”. Na sequência, em 

processo que se inicia em 2015, Salvador é, em 2016, condecorada com o título de 

“Cidade da Música” pela Unesco, atributo este revestido pelo manto discursivo da 

“sustentabilidade”, tão em voga, ou em moda, como queiram. Por meio do recurso 

da “cultura”, a prefeitura, agora, celebra a inserção da cidade na internacional e 

seleta Rede de Cidades Criativas246. Ao fim, um novo selo, no caso, mais um 

atributo distintivo disponível a ser operado nas estratégias de marketing de 

promoção da cidade (branding urbano)247.  

Já em 2014 circula na imprensa o intento da prefeitura de dirigir o uso de uma 

das mais expressivas edificações da Praça Cayru, Comércio, em “museu da música” 

(Figura 86)248. Ampliando nossa lente sobre a cidade, salta aos olhos a retomada do 

desenfreado processo de musealização, tão marcante nas intervenções no 

“Pelourinho” dos anos 1990 e largamente criticada por Jeudy. Aqui, destacamos: a 

reabertura, em 2016, da “Casa do Rio Vermelho”, local onde moraram Jorge Amado 

e Zélia Gattai e “requalificada” com apoio da prefeitura249; e a transformação dos 

                                                            
245 Processo aberto em 2008 e com tombamento provisório desde 2009. 
246 Sobre esse processo, “Salvador conquista título de Cidade da Música da UNESCO”, em Correio, 
postada dez. 2015 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/salvador-
conquista-titulo-de-cidade-da-musica-da-UNESCO/?cHash=b389a876b48a46eec51c096fe1c37b47>. 
Acesso em: 8 ago. 2016; “UNESCO reconhece oficialmente Salvador como 'Cidade da Música'”, em 
G1, postada em jun. 2016 e disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/06/UNESCO-
reconhece-oficialmente-salvador-como-cidade-da-musica.html>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
247 A Rede de Cidade Criativas resulta do Programa "Creative Cities", que se traduz numa “iniciativa 
que reúne cidades de diversas regiões, diferentes níveis de renda, capacidades e populações para 
trabalharem juntas no campo das indústrias criativas. Essa rede de "Creative Cities" tem como meta 
desenvolver a cooperação internacional entre as cidades que identificaram a criatividade como um 
fator estratégico para o desenvolvimento sustentável”. Disponível em Itamaraty: 
<http://dc.itamaraty.gov.br/noticias/UNESCO-lanca-rede-cidades-criativas>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
248 Edificação que outrora estava sendo orientada para ser convertida em hotel à luz de investimentos 
privados. Sobre esse processo, consultar matérias: “Salvador terá museu da música brasileira, diz 
prefeito”, em Correio, postada dez. 2014 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/salvador-tera-museu-da-musica-brasileira-diz-
prefeito/?cHash=433a08e4bb2add364b64c9f5de0ebba9>. Acesso em: 8 ago. 2016; “Casarão do 
Centro Histórico abrigará museu dedicado à música brasileira”, em G1, postada jul. 2015 e disponível 
em: http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/07/casarao-do-centro-historico-abrigara-museu-dedicado-
musica-brasileira.html>. Acesso em: 8 ago. 2016; “Casarão do Centro Histórico abrigará museu 
dedicado à música brasileira, Casarão da Praça Cayru vai se tornar museu dedicado à música 
brasileira”, em IBahia, postada jul. 2015 e disponível em: 
<http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/casarao-da-praca-cayru-vai-se-tornar-museu-dedicado-a-
musica-brasileira/?cHash=3569b9785154f54b665b5e97efeadf6b>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
249 Sobre a requalificação da “Casa do Rio Vermelho”: “Casa do Rio Vermelho celebra centenário de 
Zélia Gattai”, em Agência de Notícias, Prefeitura Municipal de Salvador, postada em jul. 2016 e 
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fortes São Diogo e Santa Maria em museus, o primeiro dedicado às obras de Carybé 

e o segundo em celebração a Pierre Verger, ambos reabertos em 2016 (Figura 87 e 

Figura 88)250. 

 

 

Figura 86. Praça Cayru, bairro do Comércio. Outrora pensado para abrigar o Hotel Hilton, a edificação em tela 
passa a ser cogitada pela prefeitura como espaço para comportar o “museu da música”. Disponível em: 
<http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/casarao-da-praca-cayru-vai-se-tornar-museu-dedicado-a-musica-
brasileira/?cHash=3569b9785154f54b665b5e97efeadf6b>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

Com a palavra, ACM Neto, prefeito de Salvador: 

Quero fazer o Museu da Música Brasileira em Salvador, assim como temos 
o Museu da Língua Portuguesa e o Museu do Futebol, em São Paulo. 

[…] 

Vamos fazer [o museu] da música brasileira, mas com um espaço especial 
para a música baiana. 

[…]  

                                                                                                                                                                                          
disponível em: <http://www.agenciadenoticias.salvador.ba.gov.br/index.php/pt-br/releases-
2/cultura/4142-casa-do-rio-vermelho-celebra-centenario-de-zelia-gattai>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
250 Sobre a “revitalização” e conversão dos fortes São Diogo e Santa Maria em museus: “Fortes de 
São Diogo e Santa Maria são entregues após revitalização”, em G1, postada maio 2016 e disponível 
em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/05/fortes-de-sao-diogo-e-santa-maria-sao-entregues-
apos-revitalizacao.htmll>. Acesso em: 8 ago. 2016 
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Depois da recuperação [pelo IPHAN do Forte de São Marcelo], a prefeitura 
assume o forte e dá a ele utilidade como espaço cultural e histórico com 
implantação de um museu251. 

 

E novos… E velhos fluxos de “cultura”…  

Na Salvador iluminada, um mar de sargaços.  

 

 
Figura 87. Porto da Barra. Forte de São Diogo convertido em museu dedicado a Carybé. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/05/fortes-de-sao-diogo-e-santa-maria-sao-entregues-apos-
revitalizacao.html >. Acesso em: 8 ago. 2016. 

. 

 

                                                            
251 “Salvador terá museu da música brasileira, diz prefeito”, em Correio, postada em dez. 2014 e 
disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/salvador-tera-museu-da-musica-
brasileira-diz-prefeito/?cHash=433a08e4bb2add364b64c9f5de0ebba9>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 88. Porto da Barra. Forte de Santa Maria convertido em museu dedicado a Pierre Verger. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/05/fortes-de-sao-diogo-e-santa-maria-sao-entregues-apos-
revitalizacao.html >. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

E continuemos batendo pernas pelos aterros do Comércio… 

Se no momento atual é notável a centralidade do Comércio nas estratégias 

operadas pela economia do turismo, esse processo parece remontar, ao menos de 

forma concreta, desde, pelo menos, à década de 1990. Nesse sentido, destacamos 

a inserção do Bahia Marina, complexo náutico de alto padrão que desde o ano de 

1999 vem progressivamente e gradativamente ampliando suas ações nesse espaço, 

configurando-se em um “vetor inicial do processo de revitalização urbana e 

valorização imobiliária da região” (CARVALHO, 2010, p. 1). Com especial expansão 

sobre praia e mar, é cada vez mais expressiva a multiplicação e intensificação do 

número de embarcações de alto padrão que fazem seu atracadouro (a exemplo 

lanchas, escunas, veleiros, jet-skis etc.). Ao lado dessa expansão, é cada vez mais 

expressiva a redução na baía da presença de pequenas embarcações devotadas à 

circulação de pessoas, diga-se de passagem, de baixa renda e, principalmente, de 

mercadorias entre cidades e agrupamentos humanos espalhados entre Salvador e o 
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Recôncavo. Nesse sentido, destacam-se os saveiros e seu papel como 

alimentadores das feiras da cidade, especialmente a de São Joaquim. 

Além de locatário de vagas para embarcação, a Bahia Marina vem se 

firmando como um importante complexo de “lazer” de luxo, no qual é possível 

encontrar restaurantes e espaços para a realização de grandes eventos privados. 

Em ocasiões como o Réveillon e as celebrações de Nosso Senhor do Bonfim e 

Nossa Senhora da Conceição da Praia, aí são promovidos shows com a 

participação de grandes estrelas da cena musical local e nacional252.  

Sobre o Bonfim Light, evento privado promovido no contexto de 

comemoração na cidade dos festejos de Nosso Senhor do Bonfim, Carvalho (2010) 

registra que se trata de “uma alternativa aos que não querem percorrer os sete 

quilômetros que separam a Marina da Basílica do Bonfim e apreciar um ambiente 

mais seguro e sofisticado” (CARVALHO, 2010, p. 2). 

                                                            
252 Em dissertação defendida no ano de 2010, Breno Carvalho informa que naquele momento a Bahia 
Marina abrangia uma área de 27.000 m² para atracação de embarcações e um posto flutuante para 
abastecimento. Também é indicada a presença lojas comerciais e de conveniência especializadas em 
artigos náuticos (12 estabelecimentos), restaurantes “com alta demanda” (sete estabelecimentos), 
estacionamento privado com serviço de manobrista etc. O autor já indicava a ampliação do espaço, 
na medida em que “encontra-se em reforma para a construção de uma edificação, a fim de 
contemplar a instalação de novos pontos comerciais, a ampliação do número de vagas de 
estacionamento e a realização de eventos em sua cobertura, já que haverá maior visibilidade para o 
mar e um possível acesso futuro pela Avenida Contorno. A última etapa da ampliação deve ocorrer 
após em 2011” (CARVALHO, 2010, p. 2). Faz-se cada vez mais notável o assédio imobiliário em 
relação ao mar. Avançando em sentido sul da cidade, mais precisamente no trecho da Ladeira da 
Barra, é também destacável a expansão sobre terra e mar do complexo de lazer Yache Clube da 
Bahia, ações que têm gerado movimentações e mobilizações populares. E aproveitamos para 
registrar: desde a virada do século XIX para o XX, o espaço litorâneo, hoje situado entre os dois 
“equipamentos” citados, vem sendo majoritariamente ocupado por empreendimentos residenciais de 
alto padrão, processo que tem gerado uma grande barreira de acesso público ao mar, ou mesmo à 
contemplação de sua paisagem. Nesse sentido, é destacável o “tradicional” bairro do Corredor da 
Vitória, onde há uma intensa sucessão de conjuntos residenciais, alguns contando com píeres que 
dão acesso direto ao mar. Para mais detalhes sobre o Bahia Marina, consultar a dissertação de 
mestrado de autoria de Breno Carvalho intitulada: Uso social das coisas: Bahia Marina na construção 
de autoimagens (2010). Para dar um pouco a dimensão sobre as ações e tensões envolvendo as 
recentes expansões do Yacht Clube da Bahia, consultar: “Vila Brandão será desapropriada pela 
prefeitura”, em Correio, postada mar. 2009 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/vila-brandao-sera-desapropriada-pela-prefeitura/>. 
Acesso em: 9 ago. 2016; “Vila Brandão ganha áreas de lazer”, em Tribuna da Bahia, postada dez. 
2015 e disponível em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2015/12/22/vila-brandao-ganha-areas-de-
lazer>. Acesso em: 9 ago. 2016; “Entrega de obras promete bom convívio com Yacht”, em A Tarde, 
postada dez. 2015 e disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1732352-
entrega-de-obras-promete-bom-convivio-com-yacht>. Acesso em: 9 ago. 2016. E, também, à 
monografia intitulada Vila Brandão (2009), desenvolvida a quatro mãos. Autoria: Erika Amorim Profeta 
e Michele Menezes Pinheiro. Disponível em: <http://www.facom.ufba.br/portal/wp-
content/uploads/2012/01/Vila-Brand%C3%A3o.pdf>. Acesso em: 9 de ago. 2016; Trabalho Final de 
Conclusão de Curso (TFCC) intitulado Maquete como tática: a maquete como dispositivo de sedução, 
aproximação e explicitação de conflitos na Vila Brandão (2015). Autoria: Marina Almeida Barreto. 
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Como uma espécie de “âncora”, esse complexo náutico e de lazer vem nos 

últimos anos, de forma direta ou indireta, puxando outros empreendimentos, 

especialmente residenciais e de alto padrão/luxo. É o caso do Porto Trapiche (loft), 

que também exprai-se sobre o mar; do Restaurante Amado; e do Cloc Marina 

Residence, localizado defronte ao Bahia Maria e ao MAM, encravado em pleno 

frostispício. Incorporando, de forma ostensiva, uma nova estética ao espaço, esse 

empreendimento avançou em meio a contínuas e contudentes críticas e 

mobilizações sociais, sendo estas realizadas em função dos potenciais e/ou gerados 

impactos “culturais”, com reverberações em sua implicação patrimonial, situação que 

levou ao questionamento do papel do IPHAN nesse processo. Resumindo, do direito 

à plena participação e, para usar expressão tão em voga, do “direito à cidade”, 

cunhada por Henri Lefebvre nos idos dos anos 1960 e título de seu, talvez, mais 

conhecido livro-manifesto, O direito à cidade (1968)253.  

Pelo Comércio... (Figura 89, Figura 90, Figura 91, Figura 92, Figura 93, Figura 

94 Figura 95 e Figura 96). 

 

 

Figura 89. Em primeiro plano, Bahia Marina. Disponível em: <http://www.bahiamarina.com.br/>. Acesso em: 9 
ago. 2016. 

                                                            
253 Obra que deve ser entendida no contexto dos movimentos de Maio de 68 e em estreita associação 
ao também livro-manifesto A sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997 [1967]). O entrelaçamento da 
produção intelectual entre esses autores e as polêmicas envolvidas é um capítulo do século XX que 
aguarda ser escrito. Nesse mesmo contexto, e ainda nas mãos de Henri Lefebvre, não esqueçamos 
de outro importante, e pouco divulgado, livro-manifesto Contra los tecnocratas (LEFEBVRE, 1972 
[1967]), como notado por José Carlos Huapaya Espinoza.  
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Figura 90. Armação palco Comércio para o Réveillon 2015/2016. Disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/prefeitura-monta-esquema-de-transito-e-transporte-para-o-
reveillon-em-salvador-veja-mudancas/%3FcHash%3Dd60a0273233bf4b1f923bc49ac7117a5/>. Acesso em: 9 
ago. 2016. INSERIR ESTA FOTO NA RELAÇÃO DE IMAGENS. 

 

 
Figura 91. Bairro do Comércio. Festa do Nosso Senhor do Bonfim. Disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1739236-fieis-pintam-cidade-baixa-de-branco-em-homenagem-
ao-bonfim>. Acesso em: 9 ago. 2016. 
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Figura 92. Bonfim Light, 2012. Disponível em: 
<http://www.bocaonews.com.br/noticias/principal/entretenimento/50161,exclusivo-apos-doze-anos-de-festa-
bonfim-light-chega-ao-fim.html>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

. 

 

Figura 93. Em primeiro plano, Bahia Marina. Indicação da seta em vermelho: Restaurante Amado; em amarelo: 
Porto Trapiche. Disponível em: <http://www.bahiamarina.com.br>. Manipulação da imagem, do autor. Acesso 
em: 8 ago. 2016. 
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Figura 94. Projeto Cloc Marina Residence. Disponível em: 
<http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/47026-cloc-marina-residence-advogados-da-nova-dimensao-
contestam-acao-do-mp-ba.html>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 

Figura 95. Projeto Cloc Marina Residence em execução. Registro realizado do Bahia Marina. Disponível em: 
<http://www.bahianoticias.com.br/justica/noticia/47026-cloc-marina-residence-advogados-da-nova-dimensao-
contestam-acao-do-mp-ba.html>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 96. Situação mais recente do Cloc Marina Residence. Disponível em: 
<http://consplanbahia.com.br/empreendimentos/residenciais/cloc-marina-residence>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

Para uma melhor compreensão dos processos de especulação imobiliária no 

contexto do CAS, inclusive em sua relação com o empreendimento Cloc Marina 

Residence, consultar a tese de Laila Mourad (2011), sem dúvida grande marco nos 

estudos críticos acadêmicos relativos a essa “perimetral”, para empregar jargão 

recorrente no campo urbanístico. Com ênfase no contexto do Santo Antônio Além do 

Carmo e do bairro 2 de Julho, aí a autora põe em evidência os sorrateiros processos 

da especulação imobiliária e sua relação com processos de gentrificação.  

É no bojo dessa pesquisa e de seus desdobramentos e repercussões que 

eclodem na cidade, com epicentro no bairro 2 de julho, uma série de mobilizações 

sociais. Nesse sentido, destaca-se a ameaça de transformação do bairro 2 de Julho, 

em nome de um processo de “humanização”, em bairro produto imobiliário, sob o 

invólucro do bairro Santa Tereza (Figura 97). Principais agentes: 

empreendores/empresários imobiliários internacionais em sua estreita vinculação 

com o poder público local, com destaque ao papel ou, para usar termo mais 

apropriado, conivência da prefeitura, então representada pelo prefeito João Henrique 

Barradas. 

Assim, no plano do concebido, o 2 de Julho, bairro de traço 

fundamentalmente popular, é operado pelos agentes do mercado como mercadoria 

de luxo, sendo esta exposta em estantes na Europa para apreciação. É desse 

contexto que emerge o Movimento Nosso Bairro é 2 de Julho (MNBE2J), articulação 
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entre moradores, usuários, lideranças locais, políticos, intelectuais e artistas e 

seguimentos diversos da sociedade civil que irrompem como reação às ameaças de 

gentrificação (Figura 98)254.  

 

 

Figura 97. Proposta de “humanização” da prefeitura para o 2 de Julho, agora ententido como bairro Santa 
Tereza. Disponível em: <https://issuu.com/cideu/docs/humaniza__o_de_bairro_santatereza>. Acesso em: 8 ago. 
2016. 

 

Figura 98. Slogan do Movimento Nosso Bairro é 2 de Julho (MNBE2J). Disponível em: 
<https://nossobairro2dejulho.wordpress.com/>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

                                                            
254 Para uma melhor compreensão desses e de outros processos em curso na cidade, especialmente 
no contexto do CHS e CAS em suas tensões e conflitos com o poder público e seguimentos privados, 
sugerimos, além da tese de Mourad, uma consulta aos seguintes blogs/sites: Movimento Nosso 
Bairro é 2 de Julho, disponível em: <https://nossobairro2dejulho.wordpress.com/>. Acesso em: 9 de 
ago. 2016; Movimento Desocupa, disponível em: <https://movimentodesocupa.wordpress.com/>. 
Acesso em: 9 de ago 2016. A partir dessas plataformas, é possível o acesso a outras, a exemplo de 
perfis disponíveis no Facebook, que são constantemente alimentados e atualizados. Além disso, e 
seguindo as constantes recomendações de Santiago Cao, colega de mestrado que também 
desenvolve “pesquisas” e ações diversas nesses espaços e contextos urbanos ou, para usar suas 
expressões, com as pessoas do lugar, recomendamos, também, ou principalmente, uma ida a esses 
locais e/ou à participação de “corpo presente”, ainda empregando a linguagem de Cao, nesses 
processos, colocação esta que subjaz como crítica à “moderna” forma de fazer “pesquisa”, ao menos 
a mais difundida. 
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No plano microbiano, também destaco, como parte desse processo mais 

amplo, as ameaças de fechamendo (privatização) da Praia da Preguiça em função 

dos avanços do Bahia Marina255. Ou seja, de mais uma tentativa de negação do 

acesso público à praia e à paisagem, ação que contribuiria para a afirmação da 

formação de um grande cordão de isolamento entre a cidade e a praia e a baía; 

demarcando uma zona, certamente “segura”, reservada aos turistas e àqueles de 

alto poder aquisitivo em detrimento da população em geral256. 

A PRAIA DA PREGUIÇA É DO POVO!!257 
 

Também na dimensão capilar, registramos as ações da prefeitura (atual 

gestão) de gradeamento da fonte de água do Comércio, localizada junto à Praia da 

Preguiça e muito utilizada por pessoas de baixa renda, especialmente aqueles em 

situação de rua.  

Zé Pelintra desceu 
Zé Pelintra baixou 

É ele que chega e parte fechadura 
Do portão cerrado 
Zé Pelintra desceu 
Zé Pelintra baixou 

É ele quem chamega, quem penetra 
Em cada fresta e rompe o cadeado 

[…] 
Ele do ovo é a porção gema 

Bebe sumo de jurema 
Resolve impossível demanda 

Homem elástico, homem borracha 
Desliza que nem vaselina 

Saravá à sua banda258.  
 

Conhecida como Fonte das Pedreiras, ou mesmo de Fonte da Preguiça, esse 

espaço permanece como de uso eminentemente popular, como notado por meio de 

                                                            
255 A Praia da Preguiça é uma estreita faixa marítima de situada entre o Bahia Mariana e o Porto 
Trapiche. Sobre as tensões e conflitos envolvendo a Praia de Preguiça, consultar blogs/sites 
indicados na nota de rodapé anterior. 
256 De fato, a faixa litorânea da cidade avança como um dos campos de maior especulação do capital. 
Não é à toa que nos projetos urbanísticos para a cidade, tanto em esfera municipal como estadual, há 
especial interesse no raio costeiro que abrange, pelo menos, da Ribeira a Itapuã, não por acaso a 
faixa da cidade de maior circulação e interesse turístico, em sua estreita vinculação com o Aeroporto. 
Talvez esteja se formando aí, uma grande muralha na cidade, colocação que pode ser melhor 
mensurada à luz das recentes, e polêmicas, aprovações do PDDU, processo largamente acusado 
como de não participação, por pesquisadores, políticos ou movimentos socais.  
257 Resposta dos movimentos sociais às ameaças de privatização da Praia da Preguiça. “A Praia da 
Preguiça é do Povo – Relatório da Audiência Pública”, em Movimento Nosso Bairro é 2 de Julho, 
postado em ago. 2013 e disponível em: <https://nossobairro2dejulho.wordpress.com/>. Acesso em: 9 
de ago. 2016. 
258 SALOMÃO, 2014, p. 454. Adaptação formal à dissertação. 
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observação in loco. Uma breve parada para um banho na Praia da Preguiça... 

(Figura 99). 

 

Figura 99. Praia da Preguiça. Ao fundo, Porto Trapiche. Ao centro, avanço do Bahia Marina sobre o mar. 
Disponível em: http://salvadorhistoriacidadebaixa.blogspot.com.br/2013_12_01_archive.html>. Acesso em: 8 ago. 
2016. 

 

Mas voltemos às festas “tradicionais” da cidade... 

Campo dos mais novos investimentos patrimoniais, “animação” diferencial no 

cardápio “cultural” local; nicho de atratividade de visitantes e turistas. 

 A celebração de Nosso Senhor do Bonfim, reconhecida em 2014 como 

patrimônio imaterial pelo IPHAN, é a maior das festas ditas “populares”, à exceção 

do Carnaval e não considerando o Réveillon. Partindo da Igreja de Nossa Senhora 

da Conceição da Praia, o cortejo segue por aproximadamente 8 km pela Cidade 

Baixa rumo à Basílica do Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim, em Itapagipe. 

Além dos eventos no Bahia Marina promovidos em função dessa ocasião, 

também é destacável, pelo alto custo para o ingresso, àqueles promovidos no 

Museu Du Ritmo, a exemplo da Enxaguada do Bonfim, tendo à frente Carlinhos 

Brown (Figura 100). E assim, toda uma rede de elevado padrão social vai sutilmente 

e gradativamente se configurando no Comércio… Seja de moradia, seja de 

entretenimento e lazer. 
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Baianos se dividem entre o sagrado e o profano na Lavagem do 
Bonfim259 

 

"A Enxaguada du Bonfim faz parte de uma linguagem religiosa-espiritual 
que todos nós aprendemos na Bahia. A fé aqui é lidada e liderada pelo 
sentimento, cada um expressa a sua maneira e a sua verdade em relação 
ao que nós consideramos ter fé e respeitar o outro", afirma Carlinhos 
Brown.  
 
[…] 
 
"O samba é o espírito vivo dos nossos antepassados. Quando a gente 
cultua ou faz cultura a gente está respeitando existência de outros que 
vieram e que nos deu essa permanência e essa visão para sermos o que 
somos", explica o músico e anfitrião260. 
 

 

Figura 100. Sarau du Brown, evento há anos realizado no Museu du Ritmo no início do ano como uma espécie 
de preparo, ou “ensaio”, para os festejos do Carnaval. Disponível em: 
<http://www.atarde.uol.com.br/galerias/34/19781-casa-cheia-no-museu-du-ritmo-mostra-sucesso-do-sarau-do-
brown>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

Aliado a todo esse discreto, mas persistente movimento é também notável a 

afirmação do Comércio nos últimos anos como uma das principais portas de entrada 

de turistas na cidade. É cada vez mais comum e constante o atracamento de 

                                                            
259 Para um melhor panorama das festas aí realizadas, consultar: “Baianos se dividem entre o 
sagrado e o profano na Lavagem do Bonfim”, em Correio, postado jan. 2016 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/baianos-se-dividem-entre-o-sagrado-e-o-profano-
na-lavagem-do-bonfim/?cHash=926d391433d0af8bf9d07ecc0e80e7a2>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
260 “Enxaguada du Bonfim integra comemorações em homenagem ao Senhor do Bonfim”, em Revista 
Museu, disponível em: <http://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/nacionais/29-enxaguada-du-
bonfim-integra-comemoracoes-em-homenagem-ao-senhor-do-bonfim.html>. Acesso em: 8 ago. 2016.  
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cruzeiros no porto de Salvador, modalidade altamente em voga na economia do 

turismo.  

[sobre Salvador] Construída para ser a capital do país, durante três séculos 
foi a aglomeração urbana mais importante. Seu porto, por onde escoava a 
produção da agricultura comercial do Recôncavo, era o mais movimentado. 
Todavia, durante o último século, o eixo da economia nacional se deslocou 
para o sul, e a capital baiana viveu um período de quase estagnação, de 
crescimento lento, situação que somente mudou a partir de 1940, de um 
lado porque um novo dinamismo lhe foi comunicado, e de outro porque 
acolheu enormes vagas de rurais, tangidos do campo. Todos esses fatos 
marcaram, profundamente, a fisionomia da cidade e a sua vida, refletindo-
se sobretudo no que hoje constitui sua parte central. As riquezas de que foi 
a primeira deposítária durante os primeiros séculos permitiram a construção 
de belas igrejas e palácios, casarões e sobrados que suportaram as 
ofensas do tempo e continuam na paisagem como uma nota singular 
(SANTOS, 2008 [1959], p. 19-20). 

 

A “estratégica” localização do Porto no contexto do conjunto urbano-histórico 

edificado e tombado permite ao turista que por aí chega um rápido acesso aos 

atrativos “culturais”, ou melhor, turísticos da cidade, forma de visitação que se 

coaduana com a lógica do turismo por cruzeiro. Alguns poucos dias, quando não 

horas, para visitação. Lançado diretamente numa espécie de “corredor cultural”, aí o 

turista é envolvido pela farta oferta de “cultura”, seja em forma de acervo edificado, 

seja de celebrações e “festas populares”, a exemplo do Réveillon e da Festa do 

Senhor do Bonfim, como já registrado261. 

Já pensou-se no lugar do Porto de Salvador, no Comércio, em vez daqueles 
armazéns de carga houvesse uma grande área de lazer, com espaço para 
caminhada à beira mar, bares, restaurantes, embarque e desembarque de 
grandes cruzeiros e barcos e lanchas fazendo passeios diários pela Baía de 
Todos os Santos? 
 
Se você gosta da ideia, torça para dar certo. Esse é o projeto idealizado 
pelo secretário de Desenvolvimento, Turismo e Cultura de Salvador, 
Guilherme Bellintani. Só que, para virar realidade, precisa também do aval 
dos governos federal e do estado. 
 
[…] 
 
“É muito pouco para o espaço que ocupa e para o tanto que atrapalha. 
Salvador lucra R$ 1,2 bilhão só com o Carnaval. É desproporcionalmente 
absurdo. Alguém precisa enfrentar isso. É fundamental sair dali”, informa o 

                                                            
261 Apesar de estar distante de nosso campo espacial de pesquisa, aproveitamos para destacar a 
Festa de Iemanjá, realizada no bairro do Rio Vermelho, orla sentido Aeroporto. Essa celebração tem 
sido nos últimos anos objeto de grande interesse e investimentos da atual gestão municipal, em 
estreita associação com o capital privado, especialmente do ramo das cervejarias. Para uma melhor 
compreensão desse processo, consultar a dissertação de mestrado de Amine Portugal, recentemente 
defendida no PPGAU/UFBA, e intitulada Salvador em festa de Iemanjá: análises da festa no 
planejamento estratégico (BARBUDA, 2015). 
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secretário, destacando que a Baía de Todos os Santos é bem extensa e 
que o porto poderia funcionar em outro lugar. 
 
O uso do porto como equipamento turístico já é adotado por grandes 
capitais no mundo inteiro, desde a vizinha Argentina, que transformou a 
área do Puerto Madero em um polo gastronômico, a Barcelona, que 
destinou a área ao entretenimento, com direito a shopping, bares, 
restaurantes e boate. 
 
Cidades brasileiras como Belém, Rio de Janeiro e Recife também já 
colocaram a ideia em prática. 
 
[…] 
 
“É preciso transformar aquela área em um grande centro, um grande polo 
turístico. Chega a ser até uma agressão aos soteropolitanos e turistas 
passar e ver aqueles armazéns fechados, atrapalhando a vista. Quem tem 
uma Baía de Todos os Santos com o potencial que ela tem e não explora 
está cometendo um crime”, diz Bellintani, acrescentando que uma 
intervenção naquela área repercutiria em todo o Centro Histórico e também 
na Cidade Baixa262. 

 

A configuração e afirmação ao longo do processo histórico do Comércio como 

principal campo na cidade de trocas e práticas comerciais e de serviços em muito diz 

respeito à presença, aí, do Porto, até então devotado majoritariamente a grandes 

cargas. Nos últimos anos, contudo, o Porto de Salvador tornou-se objeto de 

sistemáticas críticas, ao mesmo tempo em que a dimensão local do turismo ganha 

proeminência. Mais uma vez, acusa-se um “problema” para em seguida apresentar 

uma “solução” – ou talvez, a “solução” venha antes do “problema”. 

Porto funciona aquém da capacidade263. 

                                                            
262 “Secretário quer tirar Porto de Salvador do Comércio e criar polo turístico”, em Correio, postado 
dez. 2014 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/secretario-quer-saida-
do-comercio-do-porto-de-salvador-e-criacao-de-polo-
turistico/?cHash=ec572a97d227b19975471499afa05dc8>. Acesso em: 8 ago. 2016. Outras notícias 
que trazem um pouco de dimensão dos recentes debates envolvendo o Porto de Salvador: Mais de 2 
mil turistas desembarcam no porto de Salvador em transatlântico”, em G1, postada nov. 2015 e 
disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/11/mais-de-2-mil-turistas-desembarcam-no-
porto-de-salvador-em-transatlantico.html>. Acesso em: 8 ago. 2016; “Terminal de passageiros do 
porto de Salvador é leiloado por R$ 8,5 milhões”, em G1, postada em maio 2015 e disponível em: 
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2016/05/Terminal-de-passageiros-do-porto-de-salvador-e-leiloado-
por-r-85-milhoes.html>. Acesso em: 8 ago. 2016; “Porto de Salvador recebe quase 15 mil turistas 
para curtir o Carnaval”, em Metro 1, postado em fev. 2016 e disponível em: 
<http://www.metro1.com.br/noticias/carnaval-2016/12171,porto-de-salvador-recebe-quase-15-mil-
turistas-para-curtir-o-carnaval.html>. Acesso em: 8 ago. 2016; “Porto e potencial turístico da Baía de 
Todos os Santos podem retomar crescimento econômico”, em Correio, postada jun. 2016 e disponível 
em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/agenda-bahia/noticia/porto-e-potencial-turistico-da-
baia-de-todos-os-santos-podem-retomar-crescimento-
economico/?cHash=dfec6815a7a75640dc10674b8e767206>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
263 Título de reportagem, em A Tarde, postada jan. 2015 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1650158-porto-funciona-aquem-da-capacidade>. 
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É dessa situação que o Terminal do Porto é orientado para a economia do 

turismo, e as atividades portuárias “traidicionais” são empurradas para contexto mais 

periféricos da cidade, e mesmo do estado. E nesse bojo, a volta da liberação de 

cassinos volta ao debate… Todo esse movimento nos faz lembrar os grandes 

projetos em execução ou em vias de aprovação na cidade… Faz-nos lembrar da 

cidade corporativa pensada por Milton Santos em função de seus estudos para o 

caso de São Paulo, nos idos dos anos de 1990, e agora e revisitada e desdobrada 

por Ana Fernandes em seu urbanismo corporativista264. 

  

Temos agora, no caso das cidades maiores de um país, verdadeiras 
metrópoles corporativistas. […] Na cidade corporativa, o essencial do 
esforço do equipamento é primordialmente feito para o serviço das 
empresas hegemônicas; o que porventura interessa às demais empresas e 
ao grosso da população é praticamente residual na elaboração dos 
orçamentos públicos. Isso corresponde à mais estreita racionalidade 
capitalista, em nome do aumento do produto nacional, da capacidade de 
exportação, etc. 
 
[…] Essa criação pública, oficial, da desiguldade reflete-se no território 
urbano por disparidades ainda mais acentuadas de valor, cuja reação à 
demanda é o recrudescimento cada vez mais acentuado da especulação 
(SANTOS apud FERNANDES, 2013, p. 84). 

 

Por fim, o porto é colocado em leilão, num processo que parece apontar para 

a definitiva reconfiguração do bairro do Comércio. De espaço de comércio a produto 

turístico265. E aqui pensamos em Milton Santos e, mais que nunca, do que restou do 

outrora Porto e Comércio no contexto do O Centro da Cidade do Salvador… Talvez, 

ou certamente, estamos caminhando para o desfecho de um dos capítulos mais 

importantes e extensos no processo econômico, histórico, social e cultural de 

                                                                                                                                                                                          
Acesso em: 8 ago. 2016. Notícias vinculadas após as recentes reformas no Porto, e com impregnado 
pelo discurso do fomento ao turismo.  
264“Cassinos poderão ser liberados no país no próximo ano”, em IG/Tribuna da Bahia, postado em 
nov. 2015 e disponível em: <http://bahia.ig.com.br/2015/11/30/cassinos-poderao-ser-liberados-no-
pais-no-proximo-ano>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
265 No contexto dos preparativos para os jogos da Copa do Mundo e movidas pelo Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC), uma série de obras foram implentadas em função da afirmação da 
atividade portuária. Contudo, a emergência de outras ações e projetos para esse contexto parece 
apontar para outros interesses, até então latentes. O projeto capitaneado pelo estado, que pretente 
erguer a ponte Salvador-Itaparica, assim como as grandes vias rodoviárias que vêm sendo 
implantadas na cidade, apontam para um urbanismo mais que tudo seletivo, com interesses dirigidos 
a contextos sociais e de mercados específicos. Nesse sentido, é recomendável consultar as 
produções acadêmicas mais recentes de Ana Fernandes, especialmente no âmbito do grupo de 
pesquisa Lugar Comum, com destaque ao caso de Saramandaia, vinculado ao PPGAU/UFBA, e 
Ângela Gordilho, professora também vinculada ao PPGAU/UFBA. 
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formação da cidade. Talvez, o Porto e o Comércio em pleno processo de 

arruinamento, diria Benjamin (Figura 101, Figura 102, Figura 103 e Figura 104). 

 

Os arranha-céus são símbolo das atividades que foram capazes de se 
criarem um quadro. É por esta última razão que aparecem no estágio atual, 
quando é maior a atividade financeira e comercial da cidade. Na Cidade 
Baixa são construídos para acolher os bancos, as companhias de seguros, 
as casas de importação e exportação, os escritórios de fábricas, os serviços 
públicos. É frequente, também, que os andares superiores sejam ocupados 
por atividades direta ou indiretamente ligadas àquelas outras, como as 
agências de navegação, os representantes do comércio, os comissionários, 
os advogados e outros (SANTOS, [1958], 2012, p. 154). 

 

 
Figura 101. Projeto para o Porto de Salvador. Disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/projeto-do-novo-porto-de-salvador-para-copa-2014-sera-
entregue-em-2013/>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 102. Novo Terminal do Porto de Salvador. Disponível em: 
<http://www.jornalgrandebahia.com.br/2016/05/Terminal-de-passageiros-do-porto-de-salvador-e-leiloado-por-r-
85-milhoes/>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 

Figura 103. Em primeiro plano, Cruzeiro atracado no novo Terminal do Porto de Salvador. Disponível em: 
<http://www.codeba.com.br/eficiente/sites/portalcodeba/pt-br/home.php>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 104. Chegada de turistas pelo Porto de Salvador via Cruzeiro. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/bahia/noticia/2015/11/mais-de-2-mil-turistas-desembarcam-no-porto-de-salvador-em-
transatlantico.html>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

Para uma melhor compreensão da centralidade do Porto nas atuais 

estratégias urbanísticas para a cidade, vale a pena mais um retorno ao masterplan 

elaborado pelo estado em função do CAS. No mesmo sentido, um contejamento 

com experiências em outros contextos, a exemplo do que vem sendo operado no 

Rio de Janeiro e em outras capitais litorâneas do Nordeste. Nesse mesmo contexto, 

é notável a emergência de estudos e discursos que pregam a necessidade de 

abertura de cidades como o Rio e Salvador ao mar, ao reconhecerem que no 

processo histórico de expansão urbana essas cidades teriam dado às costas ao 

mar, o que justificaria, ou legitimaria, no contexto atual, brechas para grandes 

operações urbanísticas em contextos tambados266. 

                                                            
266 Sobre as operações em contextos tombados, recorremos novamente ao caso do Rio de Janeiro. 
Aqui sugerimos uma consulta: “A outra história do Porto Maravilha”, em Agência de reportagem e 
jornalismo investigativo, disponível em: <http://apublica.org/2016/08/a-outra-historia-do-porto-
maravilha/>. Acesso em: 8 ago. 2016. Nesse mesmo sentido, os estudos críticos que vem sendo 
realizados por Clarissa Moreira, urbanista professora da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
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E por falar em megaevento… Um registro: e mais uma vez, os catalães em 

cena. Ainda valendo-se das experiências de Barcelona no contexto olímpico de 

1992, o estado convida para o Fórum Agenda Bahia 2015 Joan Romero, diretor da 

Agência Catalã de Turismo no Brasil, evento que, além de Pellegrino, atual 

secretário estadual de turismo, contou com a presença de ACM Neto e de Eduardo 

Paes, atual prefeito do Rio de Janeiro e que, como o anterior, é caracterizado pelo 

modo de gestão francamente neoliberal. Tendo como horizonte imediato os Jogos 

Olimpicos do Rio de Janeiro, contexto em que Salvador sediará algumas das 

modalidades competitivas, Romero registra. 

 

O mundo sabe que os Jogos Olímpicos terão Salvador como subsede, 
então, é hora de aproveitar para mostrar o melhor da cidade nesse período 
de uma ou duas semanas que todos vão estar prestando atenção. E isso 
deve vir acompanhado de investimentos em infraestrutura267.  

 

Ainda em mar, e em sintonia com o avanço do Bahia Marina e toda uma 

movimentação em seu entorno e no Comércio, é destacável o crescente interesse 

nos últimos anos, desde 2008, pelo menos, em incorporar Salvador no cenário 

internacional de turismo e competição náutica. Nesse sentido, também é notável o 

fato de a Baía de Todos-os-Santos ter sido eleita em 2016, em cenário internacional, 

como uma das mais belas baías do mundo (plus belles baies du monde). De fato, 

Salvador tem sido figura constante nos stands de condecorações e 

“reconhecimentos” internacionais, movimento que parece cumprir a previsão feita 

por Michel Parent na década de 1960, oportunidade em que destacava o fenomenal 

potencial turístico de Salvador, como expresso em capítulos anteriores.  

A transformação da BTS [Baía de Todos os Santos] em um produto turístico 
competitivo [turismo náutico] conta com o apoio do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), que prevê investimentos de US$ 84,7 milhões, 
disse Pelegrino [gestão estadual] em sua explanação. Estrategicamente, o 
Prodetur estabelece a promoção do turismo náutico de forma integrada ao 
segmento cultural268. 

                                                            
267 “Fórum agenda Bahia debate turismo e olimpíadas em Salvador”, em Correio, postada em out. 
2015 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/forum-agenda-bahia-debate-
turismo-e-olimpiadas-em-salvador-veja-
programacao/?cHash=24594bfc5dcbd41918d524016b95eda6>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
268 “Prodetur torna a Baía de Todos-os-Santos polo de turismo náutico”, em Governo do estado da 
Bahia, postada em jun. 2016 e disponível em: 
<http://www.secom.ba.gov.br/2016/06/132960/Prodetur-torna-a-Baia-de-Todos-os-Santos-polo-de-
turismo-nautico.html>. Acesso em:8 ago. 2016. Certamente, essa orientação deve ser pensada à luz 
de uma série de outros projetos concebidos para o subúrbio ferroviário e orla da cidade, a exemplo da 
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[A] Baía de Todos-os-Santos, através de disputa em evento realizado nas 
Filipinas, passa a fazer parte oficialmente do Club des plus belles baies du 
monde, cuja sede fica em Paris e reúne as mais bonitas baías do mundo, 
localizadas em vinte e sete países. A iniciativa da participação leva as 
assinaturas da Salvador Destination e da Secretaria Municipal de Cultura e 
Turismo. A BTS é a segunda maior baía do mundo, a primeira é a Baía de 
Bengala, no Oceano Índico (também conhecida como Golfo de Bengala) e a 
maior do Brasil, com mais de 1,2 mil km² de extensão. Em maio, a 
Associação Comercial da Bahia promove o Fórum das Baías, para discutir o 
seupotencial econômico269. 

 

Se o “Pelourinho” na era ACM passou a ser associado a um “shopping center 

a céu aberto”, os atuais processos em curso no contexto do CHS e do CAS à luz do 

que vem sendo aqui catado e relacionado parecem apontar para a formação de um 

verdadeiro parque temático, para lembrar Sorkin (2004)270, no caso, do viés 

“histórico” e “cultural”, se considerarmos suas proporções espacias e alcances no 

contexto da dinâmica urbana da cidade. E o Comércio parece, cada vez mais, se 

aproximar às experiências de waterfront, com o “diferencial”, para recuperar 

linguagem empregada pelo atual presidente FGM em função das intervenções na 

Barroquinha, de ser animado por patrimônio imaterial, patente no recente registro da 

celebração do Senhor do Bonfim, pelo IPHAN 271.  

Mas voltando a pensar de forma mais sutil e delicada sobre os avanços 

desses processos no Comércio... Paramos e pensamos: o que aguarda o pequeno 

                                                                                                                                                                                          
criação de uma via expressa costeira e do recente anúncio da possiblidade de deslocamento do 
Centro de Convenções para Itaparica, dimensões que transendem as possibilidades de análise da 
presente pesquisa. 
269 “Coluna do dia 11 fev. 2016”, em Tribuna da Bahia, postada fev. 2016 e disponível em: 
<http://www.tribunadabahia.com.br/2016/02/11/coluna-do-dia-11022016-2>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
270 Talvez expressão maior das formas de espetacularização das cidades contemporâneas, a cidade 
como “parque temático” é acompanhada pelo discurso da “segurança”, amparada, em grande 
medida, pelo investimento que preza pela ideia de homogeneidade (identidade) social e cultural entre 
os que nela vivem (ou para os quais foi projetada, que também pode ser traduzido como nicho de 
mercado), pelo controle máximo e negação do espaço público e manipulação deliberada e ostensiva 
dos desejos (pessoas reduzidas a consumidores). Essa forma de agregação social orientada 
essencialmente pelo mercado eclodiu, ao menos de forma mais contundente, nos subúrbios 
americanos, sendo a Celebration, planejada pela Walt Disney Company, na Flórida, o caso mais 
emblemático. A participação da Disney nessa central construção imagética de cidade põe em relevo 
as dimensões de lazer e entretenimento, centrais na promoção dessas cidades, assim como na 
condução de uma vida social, para empregar termo do campo psiquiátrico, e que nos parece 
adequado, “compensada”, que diz respeito a um estado psíquico alterado pela ingestão de drogas 
com vistas à dopagem do sujeito. Sobre a relação entre urbanismo e parque temático na produção de 
cidades, consultar Variaciones sobre un parque temático: la nueva ciudad americana y el fin del 
espacio público, organizado por Sorkin (2005), publicado pela primeira vez em 1992 nos EUA com o 
título Variations on a theme park, já clássico. 
271 A fim de melhor iluminar essas considerações, recomendamos um retorno ao projeto do estado 
para o CAS. E, de forma especial, ao vídeo encomendado pelo estado para ilustrar as ações e 
transformações previstas para a área. Material disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Grfo-d4W9LQ>. Acesso em: 9 ago. 2016. 
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atracadouro que faz a ligação Salvador-Itaparica? Num movimento contínuo de ida e 

retorno, por aí passam turistas, mas, principalmente, pessoas que vivem 

continuamente em trânsito entre essas faixas litorâneas, por motivo de trabalho, 

estudo… Quais seriam as futuras reverberações do avanço do turismo no Comércio 

para a continuidade e vitalidade dessa prática, tão profunda e enraizada na vida 

cotidiana da cidade? E aqui também lembramos, em conjugação com a situação das 

pequenas e modestas embarcações e da remanescente feira localizada na “rampa 

do mercado”, especialmente devotada ao comércio de mariscos e pescados. Uma 

reflexão… E nos idos dos anos 1950, Santos registrava… 

 

Ao lado da extensão de cais, construída especialmente para os grandes 
navios, há as rampas onde podem abordar os saveiros. São duas: a Rampa 
do Mercado, logo ao lado da Praça Cairu e a da Água de Meninos [hoje 
Feira de São Joaquim], no final da Avenida Frederico Pontes, ambas, muito 
pitorescas e ricas de cor local. Recebem uma multiplicade de produtos 
agrícolas: farinha, frutas, legumes. Assim como o grande porto acarretou a 
instalação do grande comércio nas proximidades, o outro provocou o 
aparecimento de feiras ao ar livre, espécie de feira grossista, onde vêm se 
abastecer os comerciantes de outras feiras, os proprietários de armazéns, 
vendas de barracas, os restaurantes e hotéis, vendores ambulantes e donas 
de casa previdentes (SANTOS, [1958] 2012, p. 73-74). 

 

Ali próximo, novas ações da prefeitura. Como parte de um projeto maior de 

ações no Comércio em função do turismo, ou de uma modalidade mais desejável de 

turismo, a Praça Cayru, mais precisamente o largo defronte ao Mercado Modelo, 

sofre ações que levam à remoção de ambulantes do local, dentre eles cordelistas 

(Figura 105, Figura 106, Figura 107 e Figura 108)272.  

Além das feiras “sedentárias”, há um verdadeiro comércio ambulante. É 
comum encontrar, ao ar livre, sobre os passeios, uma variedade de 
mercadorias, anunciadas aos gritos pelos camelôs. A Praça Cairu é uma 
espécie de quartel-general desse gênero de atividade. 
Junot Silveira (1955:9) assim descreve essa paisagem: “ao redor da 
estátua, funciona o comércio de bugigangas: camelots com seus 
maravilhosos medicamentos, vendedores ambulantes de camisas de 

                                                            
272 “Praça Cayru vai ser uma grande esplanada para eventos”, em Prefeitura Municipal de Salvador, 
postada em out. 2013 e disponível em: <http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-
as-noticias-4/42870-praca-cayru-vai-ser-uma-grande-esplanada-para-eventos>. Acesso em: 9 ago. 
2016; “Ambulantes resistem à Prefeitura e querem continuar na Praça Cairu”, em Tribuna da Bahia, 
postada em out. 2013 e disponível em: http://www.tribunadabahia.com.br/2013/10/19/ambulantes-
resistem-prefeitura-querem-continuar-na-praca-cairu. Acesso em: 9 de ago. 2016; “Cordelistas tentam 
reaver espaço na praça Cairu”, em A Tarde, postada em fev. 2014 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1567282-cordelistas-tentam-reaver-espaco-na-praca-
cairu>. Acesso em: 9 ago. 2016.  
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homem, brincos baratos para senhoras, gravatas de quarta classe, meias, 
mil e uma quinquilharias; fotógrafos, com enormes aparelhos antigos e 
desajeitados, que revelam fotos em dez minutos; cegos que mendigam com 
seus violões, acordeons e tamborins, homens e crianças que vendem 
coleções de poesias populares” (SANTOS, [1958], 2012, p. 87). 

 

 
Figura 105. Praça Cairu antes da remoção dos ambulantes. Disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1567282-cordelistas-tentam-reaver-espaco-na-praca-cairu>. 
Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 

Figura 106. Praça Cairu antes da remoção dos ambulantes. Disponível em: <http://varelanoticias.com.br/praca-
cayru-vai-ser-uma-grande-esplanada-para-eventos/>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 107. Praça Cairu. Faixa de protesto em função das ações de remoção dos ambulantes do local. 
Disponível em: <http://varelanoticias.com.br/vai-rolar-morte/>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 
Figura 108. Cordelista Antônio Ribeiro da Conceição, o Bule-Bule, em reportagem sobre as ações de remoção 
dos ambulantes da Praça Cairu. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1567282-
cordelistas-tentam-reaver-espaco-na-praca-cairu>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

Mas é preciso investir na estética do Comércio. Nesse sentido, são notáveis 

as operações de embelezamento promovidas pela Prefeitura no frotispício 

(queimadas e aplicação de gramas, inserção de plantas ornamentais, 

caiamentos…).  
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Mesmo cientes da existência, ainda, talvez, de toda uma vida ordinária e 

cotidiana, traduzindo, não espetacularizada no Comércio, finalizamos nosso breve 

passeio pela Cidade Baixa. Certamente, além da central e privilegiada localização 

para a dinâmica mais ampla de circulação de pessoas e transporte automotivo na 

cidade, o Comércio segue como um importante e vital espaço para a economia local. 

Nesse sentido, é destacável a concentração de pequenos comércios e serviços, a 

grande presença de edifícios de escritórios, de faculdades particulares, repartições 

públicas e agências bancárias, das atividades marítimas e mesmo da circulação de 

turistas, todos envolvidos para o vigor desse contexto urbano para a cidade. As 

ondas da função bancária… 

A importância da função bancária na vida urbana antes de se medir pelo 
volume de negócios que realiza, ou pelo número de guichês que mantém-
nos diversos centros comerciais, pode ser constatada pelo próprio quadro 
que criou na servi-la, na Cidade Baixa (SANTOS, [1958] 2012, p. 154).  
 

Assim, após essa breve caminhada pelas bordas da Baía; por sobre 

escombros e aterros que conformam o Comércio, voltemos à Cidade Alta… Uma 

reflexão: como desconsiderar os processos por essas “bandas” notados no 

entedimento do que foi visto na ali, tão próxima, Barroquinha? (Figura 109). 

 

 
Figura 109. Indicação da Praça Castro Alves. Disponível em: <http://www.copa2014.gov.br/pt-
br/galeria/portosalvadormar2013>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
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Já cansado e completamente atolado em sargaços, adentro na Ladeira da 

Conceição de volta à Praça Castro Alves. Sob o sol escaldante, avanço pelo 

frontisípicio, a pé, e com fé. No entre cidades, uma parada. Barravento. 

 

6.2 BARRAVENTO273 

 

“Barravento” é o momento de violência, quando as coisas de terra e mar se 
transformam, quando no amor, na vida e no meio social ocorrem súbitas 
mundaças274.  

 

No transcurso do mestrado, a Ladeira da Conceição emergiu como “objeto” 

de especial interesse dos poderes públicos, ao menos de forma expressivamente 

manifesta275. De alguma forma já indicado no plano do governo para o CAS e no 

PAC Cidades Históricas, nesse último caso já indicado em entrevista concedida por 

Carlos Amorim, então superintendente do IPHAN na Bahia, em entrevista concedida 

ao Mais/Correio276. É nesse contexto que ganham visibilidade a proposta de 

“reformar os arcos da Ladeira da Conceição”277 e sua transformação em “residências 

artísticas”, processo que ameaçaria a permanência dos que até então ali viviam e 

faziam uso dos espaços, especialmente artíficeis (ferreiros, marmoristas…)278. 

                                                            
273 Barravento é o título do primeiro longa-metragem dirigido por Glauber Rocha (1962). 
274 Fragmento extraído do texto de abertura do filme Barravento. 
275 Aí próximo fica localizada a Ladeira da Preguiça, contexto também imerso em uma série de 
tensões e conflitos em virtude, por um lado, do avanço da especulação imobiliária e das ameaças de 
gentrificação, e, por outro, por causa das mobilizações e reações da sociedade civil. 
276 Norte para o centro, em Correio, postada em 28 jul. 2014 e disponível em: 
<http://IPHANba.blogspot.com.br/2014/07/carlos-amorim-aponta-saidas-para.html>. Acesso em: 15 
ago. 2016. 
277 “Projeto vai roformar os arcos da Ladeira da Conceição; veja como vai ficar”, em Correio, postada 
em dez. 2014 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/projeto-vai-
reformar-os-arcos-da-ladeira-da-conceicao-saiba-como-vai-
ficar/?cHash=3ef93f35a3401d4c9aeaeb4bcdafea10>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
278“IPHAN vai recuperar os arcos e muralhas da Ladeira da Montanha”, em Tribuna da Bahia, postada 
em mar. 2014 e disponível em <http://www.tribunadabahia.com.br/2014/03/24/IPHAN-vai-recuperar-
os-arcos-muralhas-da-ladeira-da-montanha>. Acesso em: 12 ago. 2016; “Prefeitura de Salvador, 
governo do Estado e IPHAN querem tirar artesãos da Ladeira da Conceição, no Centro Histórico”, em 
GGN, postada jul. 2014, e disponível em: <http://jornalggn.com.br/blog/josias-pires/prefeitura-de-
salvador-governo-do-estado-e-IPHAN-querem-tirar-artesaos-da-ladeira-da-conceicao-no-centro-
histo>. Acesso em: 12 ago. 2016; "A ameaça de remoção forçada dos trabalhadores da ladeira da 
conceição continua”, em Passa Palavra, postada em dez. 2014 e disponível em: 
<http://www.passapalavra.info/2014/12/101454>. Acesso em: 12 ago. 2016; “Vida sob os arcos”, em 
A Tarde, postada em fev. 2015, e disponível em: <http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1661771-
vida-sob-os-arcos>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
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É daí que eclode uma série de fortes mobilizações e reações sociais. É desse 

vendaval que diversos seguimentos civis e movimentos sociais emergem e/ou se 

aproximam, resultando na frente de articulação O Centro Antigo Sangra279. Unindo e 

consolidando forças contestatórias às ameaças de gentrificação frente aos 

processos de especulação imobiliária em curso, especialmente no contexto do CHS 

e CAS, a articulação agrega o movimento Nosso Bairro é 2 de Julho, Associação de 

Moradores da Gamboa de Baixo, a Chácara Santo Antônio, Artífices da Ladeira da 

Conceição, Movimento Sem Teto da Bahia (MSTB), além da íntima presença e 

assessoria do Centro de Estudos e Ação Social (CEAS) e do Instituto de 

Desenvolvimento de Ações Sociais (IDEAS)...280. 

É como parte e desdobramento desse processo que há um intenso 

desencadeamento de ações, dentre as quais detacamos a ocupação da sede da 

Superintendência do IPHAN/Bahia, os protestos na Ladeira no contexto da 

celebração da Festa de Nossa Senhora da Conceição e a desobstrução da Ladeira, 

bloqueda para o acesso a automóveis pela prefeitura em virtude dos recentes 

demolições/desabamentos na região. 

Em meio às homenagens a Nossa Senhora da Conceição da Praia, 
padroeira da Bahia, sapateiros, serralheiros, ferreiros, marmoristas e outros 
profissionais que trabalham na região histórica da Ladeira da Conceição, 
em Salvador, protestaram, na manhã desta segunda-feira, 8, contra o 
projeto Parque Cidade-Histórica, do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). 
 

Feito em parceria com a prefeitura de Salvador, o projeto objetiva promover 
mudanças urbanísticas nos Arcos da Ladeira da Montanha e Muralhas da 
Cidade Alta/Cidade Baixa, tombados desde 1984. A ideia é restaurar a 
estrutura do local, recuperar monumentos, requalificar vias e desapropriar 
imóveis para que sejam usados como espaços de artes, segundo 
informações do IPHAN. 
 
Os trabalhadores temem ser removidos do local, por isso artesãos, 
integrantes da comunidade de Gamboa de Baixo, também atingida pelo 
projeto, e representantes do Movimento Sem Teto da Bahia participaram do 
ato. Por meio de panfletagens, eles buscaram sensibilizar os participantes 
da festa religiosa quanto à situação dos que há décadas prestam serviços 
no local281. 

                                                            
279 Sobre essa articulação, recomendamos uma consulta ao seguinte perfil do Facebook: 
<https://www.facebook.com/O-Centro-Antigo-Sangra-703388879784005/?fref=ts>. Acesso em: 12 
ago. 2016. Além dos blogs/sites já indicados (Movimento o Nosso Bairro é 2 de Julho e Desocupa).  
280 Para uma atualização dos seguimentos envolvidos nessa articulação, consultar o seguinte perfil de 
Facebook: <https://www.facebook.com/O-Centro-Antigo-Sangra-703388879784005/?fref=ts>. Acesso 
em: 12 ago. 2016. 
281 “Artesãos da Ladeira da Conceição fazem ato contra remoção”, em A Tarde, postada em dez. 
2014 e disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1644851-artesaos-da-ladeira-
da-conceicao-fazem-ato-contra-remocao>. Acesso em: 12 ago. 2016.  
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O momento mais importante do ato foi reaberta a [reabertura da] Ladeira da 
Conceição da Praia, que foi fechada pela Prefeitura de Salvador desde que 
os casarões da região foram demolidos, o que impedia o acesso de veículos 
e inviabilizava o trabalho dos artífices. Após a remoção dos blocos de 
concreto, ao som do samba “Várias Queixas” (ver vídeo), a atividade 
continuou até que a chuva esfriasse os ânimos. Na ladeira próxima, a da 
Montanha, também alvo das remoções e demolições, a artista visual Clara 
Domingas fez uma intervenção (ver aqui), sendo o resultado de uma oficina 
conduzida pela artista com moradores do Centro Antigo282. 

 

 Barravento... (Figura 110, Figura 111, Figura 112, Figura 113, Figura 

114 e Figura 15). 

 
Figura 110. Ocupação da sede do IPHAN/Bahia. Disponível em: 
<http://dimitriganzelevitch.blogspot.com.br/2014/07/primeiras-fotos.html >. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

                                                            
282 “‘Várias queixas’ no Centro Antigo de Salvador”, em Passa Palavra, postada em jun. 2015 e 
disponível em: <http://www.passapalavra.info/2015/06/104621>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
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Figura 111. Protesto na Ladeira da Conceição, contexto de celebração da Festa de Nossa Senhora da 
Conceição. Disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1645371-IPHAN-nega-ter-pedido-
desocupacao-de-imoveis>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 
Figura 112. Ação de desobstrução da Ladeira da Conceição. Disponível em: 
<http://www.passapalavra.info/2015/06/104621>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 113. Movimentos sociais. Contexto das ações de desobstrução da Ladeira da Conceição. Disponível em: 
<http://www.passapalavra.info/2015/06/104621>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 
Figura 114. Movimentos sociais. Contexto das ações de desobstrução da Ladeira da Conceição. Disponível em: 
<http://www.passapalavra.info/2015/06/104621>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 115. Faixa fixada no acesso à Ladeira da Conceição. Registro realizado da Praça Castro Alves. 
Disponível em: <http://www.passapalavra.info/2015/06/104621>. Data: 10 jun. 2015. Autoria: Leandro Santos. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

Esse momento é também cravejado de desabamentos e demolições no 

CHS/CAS, certamente o episódio mais traumático. Em um contexto de chuva, 

imóveis vem ao chão, resultando em morte, daí o nome O Centro Antigo Sangra283. 

É nessa circunstância que a prefeitura, com autorização prévia do IPHAN, demole 

uma série de edificações na área, inclusive no contexto da Ladeira da Conceição e 

Montanha, ação que gerou grande questionamento e repercusão, processo que 

desembocará, na sequência, na denúncia do Instituto dos Arquitetos do Brasil da 

Bahia (IAB/BA), do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia (CAU/BA) e do 

Sindicato de Arquitetos e Urbanistas de Estado de Bahia (SINARQ/BA) à Unesco, 

em uma situação em que emerge a possiblidade, ao menos como ameaça, de perda 

                                                            
283 Alguns vídeos sobre esse processo foram produzidos e disponibilizados na internet, inclusive as 
ameaças de expulsão dos artíficeis da Ladeira da Conceição, dentre os quais, destacamos: 
<hhttps://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0>. Acesso em: 8 ago. 2016; 
<https://www.youtube.com/watch?v=afhCLoSmZ_8>. Acesso em: 8 ago. 2016; 
<https://vimeo.com/129549800>. Acesso em: 8 ago. 2016; <https://vimeo.com/129063113>. Acesso 
em: 8 ago. 2016. <https://www.youtube.com/watch?v=88HVBMCwAqg>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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do título de “patrimônio cultural da humanidade” do CHS284; e a realização do evento 

Centro Histórico de Salvador em Debate, promovido em 2015 e realizado pelo 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPG-AU) e do Mestrado 

Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos 

(MP-CECRE), em parceria com o Comitê Brasileiro do ICOMOS285. 

E a “cidade esquartejada” é levada a debate. 

 

Os deslizamentos ocorridos, recentemente, nas ladeiras da Montanha, da 
Preguiça e do Taboão, sítios tombados, se enquadram como "catástrofes 
anunciadas". Os imóveis que não ruíram pela ação atribuída à erosão 
dessas chuvas, foram demolidos pela prefeitura de Salvador, com chancela 
local do IPHAN. 
 
As demolições de imóveis que compõem o Frontispício – referencial 
simbólico de Salvador – acontecem no momento em que um conjunto de 
ações, aparentemente desarticuladas, é proposto para intervenção no 
entorno imediato, sem a transparência necessária para se identificar a 
interferência. 
 
[…] 
No cenário atual, é difícil compreender as políticas públicas tocadas pelas 
esferas governamentais na área. A prefeitura mostra disposição em assumir 
o seu papel na preservação dos bens tombados, instituindo lei com normas 
para proteção e estímulo à preservação do patrimônio cultural. Ao mesmo 
tempo, permite que a pretexto de obras nos arcos da Montanha, se oriente 
uma gentrificação com o despejo forçado de artesãos que dão vida à ladeira 
da Conceição. 
 
Enquanto a cidade, em um novo processo de modernização – "destruição 
criativa" – é esquartejada, acontecem deslizamentos atribuídos às fortes 
chuvas de "características torrenciais". Até quando as chuvas serão um álibi 
para justificar os deslizamentos de terra e desmoronamento de edifícios, 
tombados ou não? Em maio de 2009, foi decretado situação de emergência 
em função de fortes chuvas. A situação das casas agora demolidas na 
ladeira da Montanha era a mesma. Um conjunto de casas no Frontispício, 
testemunhadas em fotografias do final do século 19. 
 
Como interpretar uma política de proteção do patrimônio cultural que tem 
como discurso "preservar com dignidade"? O que existe subjacente a uma 
assertiva de que "o negócio de Salvador é ser patrimônio"? Patrimônio de 
quem? De todos nós, tudo bem. 

                                                            
284 Sobre a denúncia formulada, consultar: <http://www.cauba.gov.br/?p=9020>. Acesso em: 8 ago. 
2016. 
285 O evento na UFBA nos faz lembrar aquele realizado na década de 1990 no contexto das 
intervenções operadas por ACM no “Pelourinho”, e que resultou na publicação de Pelo Pelô 
(GOMES, 1995). Como remanescente daquele evento, Ana Fernandes. Aqui também é destacável a 
figura de Heliodório Sampaio, presente na referida publicação, embora sua presença não tenha 
durado mais que alguns minutos. Ao contrário do momento anterior, em sua contudente e enérgica 
participação crítica, sua presença, agora, traduziu-se em forma de silêncio, frente ao que lhe 
apresentava; ou, mais que isso, em uma deliberada ausência, como nos pareceu ao observarmos 
sua batida em retirada, de cabeça baixa, do espaço. Assim nos pareceu. 
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Uma cidade não pode ser vista tão somente como "oportunidades de 
negócios" ou como "negócios de oportunidades". As cidades são 
geralmente locais privilegiados de difusão e inovação de ideias, além do seu 
papel tradicional de centro de interesses econômicos, produção e progresso 
tecnológico e, firmando-se, como local por excelência da cooperação 
intelectual e cultural da sociedade. 
 
Na verdade, o que se esboça é a vida urbana deixada ao jogo de um 
mercado voraz e insaciável, embasado por uma visão patrimonialista 
alimentada por um Estado que, por incapacidade ou conveniência, não 
demarca corretamente a fronteira entre os interesses públicos e privados286. 

 

Com grande adesão de público, aí se debateram os processos urbanísticos 

em curso no CHS/CAS, evento realizado em um momento de grande pressão social, 

especialmente em função dos recentes e traumáticos acontecimentos. O Estado, em 

suas três instâncias (federal, estadual e munipal) torna-se, aí, objeto de 

contundentes críticas, especialmente no que tange à sua vinculação aos interesses 

privados, como o imobiliário, e da falta de devida sensibilidade social nos projetos e 

ações, com ênfase na dimensão da participação. Nesse mesmo evento, a urbanista 

Silvana Olivieri, na condição de público, apontou, de forma precisa, que no vídeo do 

estado de promoção do Plano da CAS as edificações demolidas na Ladeira da 

Montanha já não se faziam presentes. Talvez, uma “profecia”. 

 

O que vemos hoje no Centro Antigo de Salvador é uma articulação perversa 
entre os poderes públicos e os interesses do setor imobiliário. Os atores 
chave deste processo são o IPHAN, na esfera federal; DIRCAS/CONDER e 
IPAC, na esfera estadual e SUCOM e SINDEC, na esfera municipal; 
empresas privadas como o grupo Odebrechet, Axxo Construções, Prima 
Empreendimentos, Construtora Massafera e Bahia Marina; e 
empreendimentos como o Cloc Marina Residence e Hotel Txai. A prefeitura 
e o IPHAN agiram de maneira oportunista, aproveitando o período de 
chuvas em Salvador, para limpar a área para a implantação de projetos 
imobiliários de alto padrão, após décadas de abandono e degradação do 
patrimônio histórico287. 

 

E não para por aí… 

                                                            
286 Intitulado Salvador é esquartejada em novo processo de modernização, Luiz Antônio de Souza, 
arquiteto e urbanista e docente da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), trouxe sua “opinião”, no 
calor do momento, sobre esses acontecimentos, colocações que contribuiram para o aprofundamento 
das tensões no ambiente do evento realizado na UFBA. Opinião postada em jul. 2015 e disponível 
em: <http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2015/07/09/salvador-e-esquartejada-em-novo-
processo-de-modernizacao.htm>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
287 Intitulado O Centro Antigo Sangra: não vamos aceitar ver o povo negro expulso de novo. 
Fragmento extraído de panfletos produzidos e distribuídos pela articulação O Centro Antigo Sangra. 
Direcionado para o cortejo do 2 de Julho 2015, também foi entregue na ocasião do evento realizado 
na Faculdade de Arquitetura, oportunidade em que recebi um exemplar.  
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O Centro Antigo Sangra se faz cada vez mais presente no cortejo do 2 de 

Julho, oportunidade em que é dado maior visibilidade às questões e ameaças de 

gentrificação tão constantes no contexto do CHS e CAS, especialmente. No bojo das 

ações contestatórias, ganha vigor, das entranhas da Vila Coração de Maria, a figura 

da Cabocla, por mim entendido como ação político/peformática expressa pelo corpo 

da artista Ivana Chastinet288. E sigamos… Alguns meses após as tensões 

decorrentes das demolições, o Superintendente do IPHAN-Bahia, Carlos Amorim, é 

exonerado do cargo289.  

E, sob o amparo da deputada federal Alice Portugal, posteriormente (atual) 

candidata à prefeitura de Salvador, o caso do CAS vai parar em Brasília…  

 
A precariedade do Centro Histórico de Salvador foi foco de audiência 
pública realizada nesta última quinta (24) na Comissão de Cultura da 
Câmara dos Deputados, em Brasília. O abandono da região foi exposto em 
denúncia realizada, em junho, ao Centro do Patrimônio Mundial da 
UNESCO, em Paris, pelo Instituto de Arquitetos do Brasil – Departamento 
da Bahia (IAB-BA), o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Estado da 
Bahia (Sinarq-BA) e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia 
(CAU/BA). Na ocasião, as entidades solicitaram que a área, considerada 
Patrimônio da Humanidade em 1985, fosse incluída na lista do Patrimônio 
Mundial em Perigo. 
De iniciativa da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), a audiência contou 
com a participação da presidente do IAB-BA, Solange Araújo, o presidente 
do CAU/BA, Guivaldo D’Alexandria, o conselheiro estadual do CAU/BA, 
Paulo Ormindo, o representante da IDEAS Assessoria Popular Wagner 

                                                            
288 Localizada no bairro 2 de Julho, a Vila Coração de Maria encontra-se ameaçada, dado o avanço 
do capital imobiliário, e previsão de transformações do espaço em garagem, situação que tem 
convertido a Vila em eixo catalizador de uma série de atos e mobilizações artísticas e sociais. A Vila 
Coração de Maria é certamente um dos maiores símbolos de resistências aos processos em curso no 
CAS. Aqui também se destaca o Centro de Estudos Afro-Orientais, instituição de pesquisa viculada à 
UFBA e localizada no bairro 2 de Julho, espaço que tem sido operado como importante campo de 
contato e convergência entre os diversos grupos. 
289 “Governo distribui cargos de segundo escalão a leigos e partidos”, em Folha, postada em nov. 
2015 e disponível em: <hhttp://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/11/1701216-governo-distribui-
cargos-de-segundo-escalao-a-leigos-e-partidos.shtml>. Acesso em: 12 ago. 2016. A exoneração de 
Amorim foi publicada no DOU de 16 de outubro de 15, seção 2, p. 7. Esse ato ocorre em um contexto 
político de crescente crise política, com ameaça cada vez mais de afastamento da presidenta Dilma 
Rouseff, como veio de fato a correr por meio da instauração de um processo, para além da dimensão 
jurídica, denominado por uns de impeachment e por outros de “golpe” de Estado. Ao fim desta 
dissertação, a presidente encontrava-se afastada do cargo. Como desdobramento desse processo, 
registramos a publicação em 2016 da seguinte matéria: “Satélite: ex-superintendente do IPHAN é 
cotado para retornar ao cargo pelas mãos da cúpula do DEM”, em Correio, postada em maio 2016 e 
disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/satelite/noticia/satelite-vies-de-
alta/?cHash=ce423b5cf6243449197001f4c3d3ef9e>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
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Moreira, o presidente substituto do IPHAN, Andrey Rosenthal Schlee e a 
moradora do Centro Histórico, Simone Venâncio290. 

 

Barravento... (Figura 116, Figura 117, Figura 118, Figura 119, Figura 120, 

Figura 121, Figura 122, Figura 123, Figura 124, Figura 125 e Figura 126). 

 
Figura 116. Demolições de imóveis pela prefeitura da Ladeira da Montanha. Disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1683210-31-imoveis-sao-demolidos-em-uma-semana>. Acesso 
em: 08 ago. 2016. 

 
Figura 117. Demolições de imóveis pela prefeitura da Ladeira da Montanha. Disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1683805-centro-historico-IPHAN-e-sucom-rebatem-criticas-a-
demolicao>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

                                                            
290 “Audiência pública debate abandono do centro histórico de Salvador”, em IAB/BA e disponível em: 
< http://www.iab-ba.org.br/audiencia-publica-debate-abandono-do-centro-historico-de-salvador/>. 
Acesso em: 22 ago. 2016. 
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Figura 118. Demolições de imóveis na Ladeira da Conceição e Montanha. Em destaque, prefeito ACM Neto. 
Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/ladeira-da-montanha-volta-a-ser-interditada-
nesta-segunda-feira-25/?cHash=fd6b29018b49e344f72dd20a42c4160a>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 
Figura 119. Demolições de imóveis na Ladeira da Conceição e Montanha. Disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/ladeira-da-montanha-volta-a-ser-interditada-nesta-segunda-
feira-25/?cHash=fd6b29018b49e344f72dd20a42c4160a>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 120. Folder de divulgação do evento Centro Histórico de Salvador em Debate. 

 

 

Figura 121. Evento Centro Histórico de Salvador em Debate. Uma das mesas compostas. De esquerda para a 
direita: João Carlos de Oliveira, então diretor do IPAC, Jurema Machado, então presidente nacional do IPHAN, 
Naia Alban, então diretora da Faculdade de Arquitetura da UFBA e Paulo Ormindo de Azevedo. Disponível em: 
<http://dimitriganzelevitch.blogspot.com.br/2015/07/longo-dia-na-faculdade-de-arquitetura.html>. Acesso em: 8 
ago. 2016. 
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Figura 122. Evento Centro Histórico de Salvador em Debate. Marcelo Perez, representando os movimentos 
sociais da Ladeira da Preguiça. Disponível em: <http://dimitriganzelevitch.blogspot.com.br/2015/07/longo-dia-na-
faculdade-de-arquitetura.html>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 
Figura 123. Evento Centro Histórico de Salvador em Debate. Wagner Moreira representando os movimentos 
sociais, especialmente àqueles vinculados à articulação O Centro Antigo Sangra. Disponível em: 
<http://dimitriganzelevitch.blogspot.com.br/2015/07/longo-dia-na-faculdade-de-arquitetura.html>. Acesso em: 8 
ago. 2016. 
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Figura 124. Chamada da articulação O Centro Antigo Sangra em função do cortejo do 2 de Julho em 2015. Na 
imagem, a Cabocla contra o “dragão” da especulação imobiliária. Disponível em: 
<https://movimentodesocupa.wordpress.com/>. Acesso em: 8 ago. 2016. 

 

 
Figura 125. O Centro Antigo Sangra no cortejo do 2 de Julho. Disponível em: 
<http://www.passapalavra.info/2016/06/108365>. Acesso em: 8 ago. 2016. 
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Figura 126. Audiência Pública, na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, em Brasília, para debater o 
“abandono” do Centro Histórico de Salvador. Disponível em: < http://www.iab-ba.org.br/audiencia-publica-debate-
abandono-do-centro-historico-de-salvador/>. Acesso em: 22 ago. 2016. 

 

E como não considerar, mesmo que de forma panorâmica, essa intensa 

sucessão de acontecimentos na compreensão dos processos em cursos ali tão 

próxima à Barroquinha? Mas como reiteradamente lembrado pelo colega de 

mestrado Santiago Cao, recomendamos o “corpo presente”. Ou seja, a melhor forma 

de inteirar-se é envolvendo-se diretamente nos processos. É estar em contato com 

as pessoas envolvidas; o fazer com, como tão enfatizado por Cao291. 

O patrimônio somos nós!292 
 

E voltemos à Ladeira...  

Nadar, nadar, nadar… E não parar de nadar. 

                                                            
291 A Ladeira da Conceição é um dos locais da cidade onde Cao realiza suas “pesquisas” com as 
pessoas. Em âmbito dos trabalhos de pós-graduação, Cao é certamente a pessoa mais afetada e 
autorizada para falar sobre os processos em curso na Ladeira da Conceição, trabalho este 
desenvolvido em paralelo ao aqui apresentado. Dentre suas produções/realizações, destacamos o 
vídeo: O Patrimônio Afetivo: uma arquitetura dos afetos na Ladeira da Conceição, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=A9nTJ75hlT0>. Acesso em: 8 ago. 2016. Feitura compartilhada 
com, o também colega de mestrado, Gabriel Ramos. 
292 Ao longo da pesquisa me lembro de ter lido ou ouvido essa frase no contexto das mobilizações 
sociais no contexto do CAS. Lembro-me de estar relacionada à sobrevalorização do “patrimônio” 
histórico e cultural em detrimento do valor da vida humana.  
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Subir, subir, subir… E não parar de subir.  

 

6.3 NA ENCRUZILHADA: PELAS ESQUERDAS RUMO À RUA CHILE 

 

Todo caminho passa por uma encruzilhada e é nela que continuidades e 
mudanças se processam, pois é nela que reside a Casa do Futuro em cujo 
solo plantamos os fundamentos dos nossos antepassados e em cuja 
cumeeira penduramos o nosso presente. Que a Encruzilhada e o Guardião 
que a protege possam no fazer perceber que escolher é o nosso destino, é 
o que nos torna livres, humanos e divinos. 
 
[…] 
 
Exu é quem possui as chaves que abrem as dezesseis portas da casa do 
futuro, mas, sobretudo, é quem sabe que estar na encruzilhada significa 
estabelecer relações de ida e vinda, para cima, para baixo e para os lados 
esquerdo e direito, enfim, olhar o mundo também de ponta-cabeça. Ser 
intérprete, no sentido em que Exu o é, significa aceitar a parcialidade das 
visões das coisas e dos seres que entram em contato (SILVA, 2015, p. 16 e 
107). 

 

Já carregados de sargaços, como quem leva uma cruz, alcançamos, já em 

espírito de Via Crúcis, a escarpa da montanha. Enfim, de volta à “colina sagrada”, ou 

melhor, à escarpa da Cidade Alta. Do alto, avistamos um mar de sargaços. Estamos 

no centro de uma encruzilhada. Da Cidade Alta, vejo a Cidade Baixa; à direta, como 

que geminadas, a Rua Carlos Comes e Avenida Sete de Setembro; logo à frente, a 

Ladeira da Barroquinha; e, por fim, à esquerda, atada à Praça Castro Alves, a Rua 

Chile. Alguns ambulantes no entorno do Cinema. Aí, compro e tomo uma garrafinha 

de água. É preciso de mais fôlego. E, com fé e coragem, seguimos pelas “bandas da 

esquerda”… 

A paisagem urbana reúne e associa pedaços de tempo materializados de 
forma diversa, autorizando comportamentos econômicos e sociais diversos. 
Enquanto as áreas “luminosas” são o teatro da ação dos vetores da 
modernidade globalizadora, as frações urbanas que “envelhecem” podem 
ser operadas sem maior submissão a tais nexos, escapando à regulação 
direta dos atores econômicos e sociais hegemônicos (SANTOS, 2002, p. 
308). 
 
A noção contemporânea de temporalidade não é algo “indiferente” aos 
processos físicos na sua dinâmica, enfraquecendo a concepção linear de 
tempo – como sucessão de eventos – na qual as relações causais se 
sucedem: num “antes”, num “agora” e num “depois”. A teoria da relatividade 
introduz noções de simultaneidade, acaso e incerteza, como conceitos 
inerentes aos “processos reais”. Esvaem-se as noções de linearidade no 
tempo, de regularidade do espaço, enfim, de previsibilidade e de certeza no 
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controle de pessoas, sendo a indeterminação um traço marcante do 
conhecimento atual. Substitui-se a concepção unificada de espaço-tempo 
homogêneo, não qualificado e sem propriedade, pela de espaço-tempo 
multidimensional, multifacético, plural. Vem daí a noção de “temporalidades” 
superpostas e entrelaçadas, nas várias escalas de apreensão do espaço 
(SAMPAIO, 2015 [1999], p. 412-413). 

 

Atravessando a Praça rumo à Rua Chile, uma iluminação: o CHS é também 

“moderno”! Apesar de largamente celebrado e promovido como o maior conjunto 

colonial da América Latina, um olhar mais atento, um momento de maior 

contemplação do/no espaço (dimensão do percebido) nos informa: a Praça Castro 

Alves é antes de tudo “moderna”. A concentração de edificações de grande porte 

(alta verticalidade) que a compõe data, em grande parte, da primeira e segunda 

metade do século XX. Prato cheio para o atual nicho patrimonialista em ascenção na 

cidade, o sortimento de formas modernas aí presentes são expressões estéticas e 

de valores de tempos acumulados, sobrepostos, cruzados, violentados, 

embaraçados, exertados... Tempos que convivem em perfeito estado de 

promiscuidade. 

 
Aqui se expõem as transformações culturais anunciadoras dos chamados 
“tempos modernos” que vão ocorrer em Salvador entre meados do século 
XIX até o final da Primeira República (1889-1930) quando de fato essas 
transformações se aceleram e se efetivam tendo como cenário privilegiado 
o antigo Largo da Quitanda, depois Largo do Teatro que nesse mesmo 
período recebe a denominação de Praça Castro Alves. 
 
[…] 
 
Em meados do século XIX o Largo do Teatro, depois Praça Castro Alves, 
situado no extremo sul da Freguesia da Sé, se apresentava como uma 
espécie de “nó viário”, ponto de articulação do núcleo inicial da urbi o norte 
e a sua expansão ao sul; era também aonde desembocava na parte alta da 
cidade a íngreme Ladeira da Conceição [aquela que subimos às duras 
penas], então principal via de conexão entre a cidade alta e cidade baixa. 
Ao leste, na parte mais baixa da praça, a Ladeira da Barroquinha, dava 
acesso a uma área alagadiça que abraçava a inteira cidade ao nascente e 
que mais tarde veio a se constituir na animada Rua da Vala, atual Baixa dos 
Sapateiros, primeira avenida de vala da Cidade do Salvador (DOURADO, 
2011, p. 199-200). 
 
 

Na esquina com a Rua Chile, encontra-se o Palácio dos Esportes, erguido na 

década de 1930 e ocupando o espaço onde outrora se encontrava o Teatro 

Municipal, um dos palcos por onde, entre a elite local, passou e brilhou o poeta 

Castro Alves. Na esquina oposta, e já adentrando na Rua Chile, o Edifício Bráulio, 
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exemplar de “edifício de escritório”, voltado a atividades comerciais e de serviços, e 

tão característicos do Comércio e desse trecho da cidade, como já assinalado por 

Milton Santos na década de 1950. Voltado para a Praça Castro, uma de suas 

fachadas estampa um mural de autoria de Carybé, datado de 1964. 

 

Inaugurado no dia 13 de maio de 1812 o teatro lago se tornaria o “centro 
convergente e de encontro da aristocracia e da riqueza baiana” (RUY, 1955, 
p. 35), ainda que essa convergência se limitasse às noites nas épocas das 
temporadas líricas, quando então suas cocheiras ficavam repletas.  
 
Aí puderam ser assistidos espetáculos de canto lírico e óperas contratadas 
de companhias estrangeiras, cujas temporadas eram subvencionadas pelos 
cofres da província; aí, em 7 de setembro de 1867, Castro Alves foi 
ovacionado quando da apresentação do seu Gonzaga; aí, em 1879, a elite 
baiana pode assistir, pela primeira vez na Bahia, a ópera O Guarany [aquele 
que na Praça Castro Alvas nos falou o poeta carioca] de Carlos Gomes, 
encenada pela Companhia Lírica Italiana (DOURADO, 2011, p. 201). 

 

No outro extremo da Praça, e na esquina entre a Avenida Sete de Setembro e 

Rua Carlos Comes, o Edifício Sulacap, erguido na década de 1940, agora sondado 

para tombamento. Como informado por Bierrenbach (2011), o Palácio dos Esportes 

como o Sulacap foram “concebidos predominantemente com características déco” 

(BIERRENBACH, 2011). Também empregando “recursos decó”, é também 

destacável a presença na Praça da outrora sede do jornal A Tarde, erguido entre os 

anos de 1924 e 1930. Ainda como grandes marcos edificados na composição da 

Praça, o edifício do Cinema Itaú, erguido na segunda metade do século XX e com 

traços e valores fundamentalmente “modernistas”. Por fim, edifício localizado no alto 

da Ladeira da Barroquinha, que parece remontar à segunda metade do século XX. 

Localizado na esquina, o edifício, aparentemente sem uso, porta em sua fachada: 

CEA, Centro Estadual de Educação Magalhães Neto. Mas ainda pelo século XIX… 

Na Praça “moderna”... (Figura 127, Figura 128 e Figura 129). 
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Figura 127. Praça Castro Alves. Extrema direita, outrora sede do jornal A Tarde (atualmente em reforma para 
abrigar o Hotel Fasano); extrema esquerda, Palácio dos Esportes. Data: 10 jun. 2015. Autoria: Leandro Santos. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 

Figura 128. Praça Castro Alves. Ao centro, Edifício Sulacap; à extrema esquerda, Centro Estadual de Educação 
Magalhães Neto. Data: 10 jun. 2015. Autoria: Leandro Santos. Fonte: Acervo do autor. 

 



        275 
   

 

Figura 129. Praça Castro Alves. Extrema esquerda, outrora sede do jornal A Tarde; ao centro, Cinema Itaú; à 
direita, Centro Estadual de Educação Magalhães Neto. Data: 10 jun. 2015. Autoria: Leandro Santos. Fonte: 
Acervo do autor. 

 

Na Praça Castro Alves e contemplando a Igreja da Barroquinha, atual Espaço 

Cultural da Barroquinha, é que nos lembramos do que Ana Clara, no lastro de Milton 

Santos, entende por rugosidade. Se no plano do percebido nos demos conta de 

estarmos em um contexto “moderno”, apesar de inserido no CHS, é nesse mesmo 

plano que, nesse contexto urbano, associamos a Igreja a uma contundente 

expressão de rugosidade. Ana Clara (2012) associa rugosidade ao espaço opaco e, 

como desdobramento, ao espaço usado, ou seja, àquele do homem lento. Nesse 

sentido, talvez não fosse possível relacionar a Igreja a essas categorias, haja vista 

sua atual inserção em função de uma cidade luminosa. Contudo, em termos de 

leitura material do espaço (percebido), seu uso operação nos parece, aqui, cabível. 

O conceito de rugosidade refere-se à concepção do espaço como acúmulo 
de tempos, ou seja, enfrenta os enigmas teóricos relacionados à 
indissociabilidade entre espaço e tempo. Da mesma forma, este conceito 
valoriza a historicidade que conforma a espacialidade, que é por ela 
expressa e contida. Trata-se do resultado de um investimento teórico 
dedicado à valorização do poder de determinação detido pelo espaço e, 
portanto, à causalidade espacial da dinâmica econômica, sócio-política e 
cultural. Este conceito obriga à consideração da autonomia relativa da 
instância espacial na estrutura das formações sociais e, assim, nas 
possibilidades históricas de sua transformação. 
 
A rugosidade, como acúmulo de tempos que conforma o espaço, condiciona 
os futuros possíveis. Interfere na disputa entre futuros que acontece a cada 
momento, para aqui recordarmos a leitura de Lefebvre do devir social. Na 
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rugosidade, também podem ser reconhecidas as marcas dos futuros do 
pretérito, trabalhados por Benjamin; marcas que, não raramente, 
comparecem como ausências, o que deveria estar ali e não mais está ou 
que deveria ter estado e que nunca esteve. Há causalidade na rugosidade, 
assim como, delimitação da ação possível. A rugosidade é vinco, conjunto 
de rugas, marcas, memórias (RIBEIRO, 2012b, p. 68-69). 

 

Ainda na Praça, passamos pela banca de revista Navio Negreiro e, seguindo 

rumo à Rua Chile, uma nota: a emergência do novo e luxuoso complexo hoteleiro. A 

outrora sede do jornal A Tarde prepara-se, agora, para reabrir em forma de Hotel 

Fasano, tido como o primeiro empreendimento com essa bandeira no Nordeste 293. 

Um alento ao complexo de cinemas Itaú-Glauber Rocha. 

A praça Castro Alves é do Fasano294. 
 
De propriedade da Prima Empreendimentos Inovadores, responsável 
também pelo projeto de construção e restauro, o hotel [Fasano] deverá 
alavancar – juntamente com o Palace Hotel, que também está sendo 
recuperado – o projeto de requalificação do Centro Histórico, devolvendo-
lhe sua vocação para o turismo. 
 
[…] 
 
A alegria não é só do empreendedor. O diretor do grupo Fasano – bandeira 
que vai operar o hotel –, Constantino Bittencourt, lembra que a longa espera 
para a retomada das obras foi dura, mas que agora é hora de comemorar e 
fazer os ajustes no projeto inicial. "Foram três anos sem rever o projeto, 
agora teremos que fazê-lo". 
 
[…] 
 
O cineasta e gestor do complexo de cinemas Itaú-Glauber Rocha, Cláudio 
Marques há anos luta por investimentos na área. "Esperamos que esses 
empreendimentos atraiam novos negócios e garantam segurança e mais 
infraestrutura para o Centro Histórico", diz295. 

 

                                                            
293 “Antigo prédio de A Tarde dará lugar ao hotel Fasano”, em A Tarde, postada em ago. 2015 e 
disponível em: <http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1703891-antigo-predio-de-a-tarde-dara-lugar-
ao-hotel-fasano>. Acesso em: 15 ago. 2015. Outras notícias que dão conta do processo de reativação 
desse espaço: “Obras do Hotel Fasano recomeçam nesta segunda-feira”, em A Tarde, postada em 
jul. 2015 e disponível em: <http://atarde.uol.com.br/coluna/ronaldojacobina/1699784-obras-do-hotel-
fasano-recomecam-nesta-segunda-feira-premium>. Acesso em: 15 ago. 2015; “Antigo prédio de A 
Tarde dará lugar ao hotel Fasano”, em A Tarde, postada em ago. 2015 e disponível em 
<http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1703891-antigo-predio-de-a-tarde-dara-lugar-ao-hotel-
fasano>. Acesso em: 15 ago. 2015; “Salvador vai passar por obras de infraestrutura nos principais 
pontos turísticos”, em Tribuna da Bahia, postada em abr. 2015 e disponível em: 
<http://www.tribunadabahia.com.br/2015/04/06/salvador-vai-passar-por-obras-de-infraestrutura-nos-
principais-pontos-turisticos>. Acesso em: 12 maio 2015. 
294 “A Praça Castro Alves é do Fasano”, em Terra/Isto É, (sem data de postagem) e disponível em: 
<http://www.terra.com.br/istoedinheiro-temp/edicoes/624/imprime152169.htm>. Acesso em: 8 ago. 
2016. 
295 “Antigo prédio de A Tarde dará lugar ao hotel Fasano”, em A Tarde, postado em ago. 2015 e 
disponível em: <http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1703891-antigo-predio-de-a-tarde-dara-lugar-
ao-hotel-fasano>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
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Subindo um pouco mais, nos deparamos, já na Rua Chile, com o as obras de 

“revitalização” do Palace Hotel, em processo de conversão em Fera Palace Hotel.  

O empresário Antônio Mazzafera, que está à frente da recuperação do 
Palace Hotel, garante fazer sua parte. Ele adquiriu 123 imóveis na região, 
onde pretende implantar restaurantes, galerias de arte, residências, lojas, 
farmácia etc. Longe de pensar em concorrência, ele diz estar feliz com essa 
retomada. "O Fasano vem reforçar o projeto de revitalização do entorno da 
Rua Chile. Junto com o Fera Palace, atrairão novamente o baiano para 
frequentar esta área tão especial de Salvador", diz. Para o investidor, os 
hotéis provocarão um novo olhar sobre o turismo na cidade. "Ambos 
atrairão gente do mundo todo interessada em história, cultura e que não 
abre mão de se hospedar com sofisticação e conforto". 
 
A movimentação do setor privado impulsionou o poder público a anunciar 
obras de requalificação da região. O governo do estado anunciou 
investimentos de R$ 123 milhões para bairros do Centro Antigo. Entre as 
ações previstas está a mudança das fiações dos postes para o 
subterrâneo296. 
 
O imóvel ocupado pelo Arquivo Público Municipal, na Rua Chile, também 
pertencente à Santa Casa de Misericórdia, já foi vendido ao empresário 
Antônio Massafera, da Fera Investimentos, que adquiriu e reforma o Palace 
Hotel. Ele comprou dezenas de imóveis na Rua Chile e promete a 
inauguração do Palace para o réveillon 2015 e até já acena com um baile 
de Carnaval, em 2016. 
 
O objetivo de Fera é atrair empresas e lojas de marcas de alto padrão para 
a Rua Chile. Com isso, cria a expectativa de resgatar o glamour do Centro 
Antigo da cidade. O Grupo Restoque, dono de marcas como Le Lis Blanc, 
Bobô, Rosa Chá, John John e Dudalina, pode ser um dos primeiros a se 
instalar no local. Executivos do grupo andaram pela área no final do ano 
passado e mostraram interesse no projeto. Enquanto a Rua Chile se lança 
como novo endereço chique, o sonho de tornar o Santo Antônio Além do 
Carmo num luxuoso boulevard virou pesadelo. A LCR, que em 2007 
adquiriu 36 casarões naquele trecho, adiou o projeto297. 

 

E mais uma leva de “cultura”… Como notado de passagem pelo local e no 

acompanhamento das notícias publicadas em sites de jornais, todo um repertório 

paisagístico e “cultural” gravita em torno desse empreendimento. Preservação do 

“patrimônio”, Orson Welles, Pablo Neruda, Carmen Miranda, Grande Otelo, assim 

                                                            
296 “Antigo prédio de A Tarde dará lugar ao hotel Fasano”, em A Tarde, postada em ago. 2015 e 
disponível em: <http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1703891-antigo-predio-de-a-tarde-dara-lugar-
ao-hotel-fasano>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
297 “Salvador vai passar por obras de infraestrutura nos principais pontos turísticos”, em Tribuna da 
Bahia, postada em abr. 2015 e disponível em: 
<http://www.tribunadabahia.com.br/2015/04/06/salvador-vai-passar-por-obras-de-infraestrutura-nos-
principais-pontos-turisticos>. Acesso em: 12 maio 2015. 
Para uma melhor comreensão da vinculação e envergadura de Mazzafera nesse tipo de 
empreendimento, e sua rentabilidade, em especial, consultar: “Um brasileiro no Savoy”, em Isto É 
Dinheiro, postada em ago. 2004 e disponível em: 
<http://istoedinheiro.com.br/noticias/estilo/20040825/brasileiro-savoy/16417>. Acesso em: 17 ago. 
2016. 
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como de associações a personagens de Jorge Amado e à figura de Glauber 

Rocha…298.  

Em seus áureos tempos, o Palace Hotel hospedou celebridades 
internacionais do quilate de Orson Welles, Pablo Neruda e Carmen Miranda, 
entre outras299. 
 
 
Estrelas de Hollywood, como Orson Welles, do filme “Cidadão Kane”, eram 
hóspedes do Palace300. 
 
O Palace também foi palco de amores fictícios, como o de Dona Flor e 
Vadinho. Era no cassino de lá que o personagem de Jorge Amado jogava. 
O espaço para jogos foi fechado em 1946, com a proibição dos jogos de 
azar no Brasil.  
 
 
[…] Quando o hotel ficar pronto, o novo restaurante vai funcionar no térreo e 
levará o nome de O Adamastor, uma homenagem a Glauber Rocha, e 
mesmo nome da loja de roupas masculinas que funcionava no espaço, 
quase chegando na Rua da Ajuda. 
 
 
[…] A janela do quarto 514 esconde uma vista para a Baía de Todos os 
Santos e o Forte de São Marcelo. No mesmo andar, o 508 aponta para a 
Praça Castro Alves. Ele já ganhou peças de mobiliário e uma decoração no 
banheiro que leva o visitante a uma viagem no tempo. 
 
Segundo o presidente do Fera Empreendimentos, Antonio Mazzafera, grupo 
que comprou o Palace, foi realizado estudo sobre o tipo de material utilizado 
na construção do imóvel, em 1934, para que o material seja replicado no 
prédio reformado. “A ideia é preservar o patrimônio e isso faz parte da 
cultura do Brasil e da Bahia” 301. 

 

Sargaços... (Figura 130, Figura 131 e Figura 132). 

                                                            
298 Em função das reformas, ambos os hotéis aqui citados passam por intervenções em suas 
coberturas que nos pareceram, à primeira vista, agressivas, em termos de preservação do 
“patrimônio”. Fica o registro. 
299 “Novo Palace Hotel traz esperança para o comércio”, em Bahia IG Tribuna da Bahia, postada em 
abr. 2016 e disponível em: <http://bahia.ig.com.br/2016/04/16/novo-palace-hotel-traz-esperanca-para-
comercio>. Acesso em: 12 ago. 2016. 
300 Extraído dos tapumes das obras de “revitalização” do Palace Hotel. Em outra passagem há até 
referência à existência, ali, no passado, de um cassino, o que nos faz lembrar do debate que vem 
emergindo sobre a possiblidade de autorização legal para o reingresso dessa modalidade de jogo de 
aposta no país, como notado no ponto anterior na discussão relativa ao turismo via Cruzeiro. 
301 “Obras do Palace Hotel, na Rua Chile, convidam a viagem no tempo”, em Correio, postada em out. 
2015 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/obras-do-palace-hotel-na-
rua-chile-convidam-a-viagem-no-tempo/?cHash=aac56d06ef07a42d732d330379ae3930>. Acesso 
em: 10 nov. 2015. De passagem pelo local, observou-se não só no Palace, mas no futuro Fasano, 
grandes intervenções arquitetônicas em curso na parte superior das edificações, dimensão nos leva a 
interrogar: que o lugar da “preservação” nessas ações. Trata-se, aqui, da impressão de um leigo, mas 
que certamente o IPHAN poderá responder (se é que jão não foi emitida a devida 
resposta/autorização).  
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Figura 130. Rua Chile. Obras de “revitalização” do Palace Hotel. Tapumes, com destaque, à direita, à figura de 
Carmen Miranda. Data: 6 mar. 2015. Autoria: Leandro Santos. Fonte: Acervo do autor. 

 

 
Figura 131. Rua Chile. Obras de “revitalização” do Palace Hotel. Tapumes, com destaque, à esquerda, à figura 
de Grande Otelo Data: 6 mar. 2015. Autoria: Leandro Santos. Fonte: Acervo do autor. 
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Figura 132. Rua Chile. Obras de “revitalização” do Palace Hotel. Tapumes, com destaque ao bondinho, meio de 
transporte previsto no vídeo do Plano para o CAS para ser reinserido nessa rua. Data: 6 mar. 2015. Autoria: 
Leandro Santos. Fonte: Acervo do autor. 

 

 Ainda sobre o Palace, é destacável a celebração da participação nas 

intervenções de um prestigiado arquiteto internacional, dimensão que nos remete a 

toda discussão já desenvolvida entorno do papel do arquiteto e do star system como 

elementos-chave no agenciamento simbólico e distintivo na produção das cidades. 

“Desativado e abandonado por mais de uma década, o Palace Hotel foi revitalizado 

em uma reforma geral com a assinatura do premiado arquiteto dinamarquês Adam 

Kurdahl”302. Ainda na Rua Chile, é avocado Sidney Quintela, aquiteto de “sucesso” 

do momento, ao menos no plano local e, talvez, nacional. 

O antigo prédio da Insinuante da Rua Chile vai ganhar vida nova. E com 
assinatura estrelada do arquiteto Sidney Quintela (SQ+). Por encomenda da 
família dona da rede de lojas de eletrodomésticos, o edifício modernista de 
sete andares, que data da década de 60, vai ser todo restaurado. O terraço 
e o último pavimento vão receber um restaurante de culinária internacional, 
com capacidade para 250 pessoas e vista para o mar da Baía de Todos os 
Santos. O nome ainda é guardado a sete chaves, mas Sidney garante que 
não se trata do badalado pernambucano Beijupirá, que teve projeto dele na 

                                                            
302 “Octogenário Palace, de Salvador, reabre como hotel de luxo”, em Forbes, postada em abr. 2016 e 
disponível em: <http://www.forbes.com.br/colunas/2016/04/octogenario-palace-de-salvador-reabre-
como-hotel-de-luxo-em-junho/>. Acesso em: 15 ago. 2016. 



        281 
   

nova unidade inaugurada em Recife dia 22. “Nos demais pisos não haverá 
divisão de salas. Cada um tem 600 metros quadrados e receberá empresas 
de médio e grande porte, que ocupam todo o espaço”, diz ele. Ainda sem 
nome, o empreendimento deve ser inaugurado ano que vem. “Estamos com 
estudos prontos e devemos submeter ao IPHAN e à prefeitura em abril. 
Como é uma área dentro do centro antigo, o licenciamento deve ser mais 
lento. Mas, seguramente, deve estar funcionando em 2016”, afirma o 
arquiteto303. 

 

E fica cada vez mais claro o ostensivo, apesar de até então discreto, 

direcionamento da Rua Chile e da Praça Castro Alves em função do turismo. Por 

outro lado, nos parece cada vez mais distante e residual a dimensão da habitação 

social para esses contextos de cidade. E aqui uma lembrança: a ação “Aqui podia 

morar gente”. 

[…] 30 casas da Rua Direta do Santo Antônio, a principal do Centro 
Histórico de Salvador, apareceram carimbadas com a frase “Aqui podia 
morar gente”, como forma de protesto. 
 
Os imóveis que foram marcados pela frase estão vazios. A ação foi 
realizada por um grupo de moradores. “É muito bonito isso. A gente precisa 
trazer as pessoas de volta para o Centro Histórico”, opina o cineasta 
Cláudio Marques304. 

 

Mas uma questão se impõe: que tipo de gente? Qual o perfil social pesado 

para essas habitações? E aqui, um pequeno desvio, e caímos novamente no 

Comércio: 

A vista para a Baía de Todos-os-Santos já atraiu à região da Contorno 
empreendimentos de alto padrão, como o Porto Trapiche e o Cloc 
Residence, ilhas de luxo entre imóveis habitados por famílias de baixa 
renda. Agora, a Conder planeja atrair, em um primeiro momento, 139 
famílias de classe média para ocupar casarões situados entre a Conceição 
da Praia e a Ladeira da Montanha, dentro do Projeto de Revitalização do 
Centro Antigo de Salvador. Além disso, outras 413 unidades habitacionais 

                                                            
303 “Antigo prédio da Rua Chile vai ganhar vida nova com assinatura do arquiteto Sidney Quintela”, 
em Correio, postada em mar. 2015 e disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/antigo-predio-da-rua-chile-vai-ganhar-vida-nova-
com-assinatura-do-arquiteto-sidney-quintela/?cHash=0934b4561eb576159c7afa0e069929c>. Acesso 
em: 17 ago. 2016. 
304 “'Aqui podia morar gente' é frase de protesto deixada em casarões vazios”, em G1, postada mar. 
2014 e disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/2014/03/aqui-podia-morar-gente-e-frase-de-
protesto-deixado-em-casaroes-vazios.html>. Acesso em: 17 ago. 2016. Aqui aproveitamos para 
tornar a destacar os processo e curso no Santo Antônio Além do Carmo, um dos campos de estudos 
de Mourad (2011). 
Também recomendamos uma consulta ao verbete Primeira fase do Projeto de Requalificação do 
Pelourinho, Salvador, em Cronologia do Pensamento Urbanístico. Disponível em: 
<http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=1592>. Acesso em: 17 ago. 
2016. 
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para baixa renda devem ser reformadas para uso por meio do Programa de 
Habitação de Interesse Social305. 

 

Nesse contexto, o que seria classe média? Qual a faixa de renda pensada 

para pensar em função da habitação social? E aqui vale uma consulta ao plano do 

CAS… Mas voltemos ao avanço dos empreendimentos de luxo na Rua Chile… Um 

susto: a Rua Chile tem “novo dono”306. A veiculação da notícia de aquisição na área 

de 123 imóveis pelo empresário Antônio Mazzafera (o mesmo do Palace) deixou os 

movimentos sociais em pavorosa, questão levada ao evento realizado pela UFBA, 

onde ganhou grande repercussão e críticas. 

Via mais antiga do país, em Salvador, será revitalizada para virar complexo 
turístico. 

 
[…] 

 
Em parceria com a Prefeitura de Salvador, o governo estadual e o IPHAN 
(instituto do patrimônio histórico), Mazzafera e seus sócios tornaram-se os 
novo “donos” da rua, que será ladrilhada com recursos do PAC e terá seus 
fios aterrados. 
 
Batizado de Bahia District, o projeto foi inspirado no Meatpacking District, 
zona inóspita de Nova York onde só funcionavam frigoríficos e que virou 
ponto turístico. “Em cinco ou sete anos, esses imóveis valerão o dobro; a 
região será revitalizada”, diz Mazzafera307. 

 
Rua Chile ganha complexo turístico308 

 
Neto [ACM Neto] apoia venda de imóveis para “novo dono” da Rua Chile309. 

 
Governador Rui Costa visita obras de reforma do Palace Hotel. 

 
[…] o governador Rui Costa fez uma visita às obras e destacou a 
importância da iniciativa para a revitalização do Centro Histórico de 
Salvador. “Vim aqui para estimular e agradecer a iniciativa. É nisso que 

                                                            
305 “Comércio: desafio é atrair a classe média”, em A Tarde, postada em abr. 2015 e disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1674825-comercio-desafio-e-atrair-a-classe-media>. 
Acesso em: 15 ago. 2016. 
306 “Via mais antiga do país, em Salvador, será revitalizada para virar complexo turístico”, em Folha, 
postada em jun. 2015 e disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1648531-
grupo-compra-123-imoveis-e-pretende-revitalizar-o-centro-historico-de-salvador.shtml>. Acesso em: 
15 ago. 2016. 
307 “Via mais antiga do país, em Salvador, será revitalizada para virar complexo turístico”, em Folha, 
postada em jun. 2015 e disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/06/1648531-
grupo-compra-123-imoveis-e-pretende-revitalizar-o-centro-historico-de-salvador>. Acesso em: 15 ago. 
2016. 
308 “Rua Chile ganha complexo turístico”, em Tribuna da Bahia, postada em jun. 2015 e disponível 
em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2015/06/30/rua-chile-ganha-complexo-turistico>. Acesso em: 
15 ago. 2016. 
309 “Neto apoia venda de imóveis para "novo dono" da Rua Chile”, em A Tarde, postada em jun. 2015 
e disponível em: <http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1692959-neto-apoia-venda-de-
imoveis-para-novo-dono-da-rua-chile>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
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acredito como projeto estruturante para o Centro Histórico de Salvador. É 
um local não de visitação, mas de convivência do baiano e daqueles que 
nos visitam”, afirmou o governador. Segundo a assessoria, o governo do 
estado está incentivando empresários a investirem em imóveis na região, 
mas não detalhou que tipo de incentivos seriam310. 

 

  
A dimensão turística e especulativa do atual processo no CHS/CAS torna-se, 

mais que nunca, flagrante e evidente311. Contudo, indícios do que estava por vir na 

Rua Chile já podia ser, de certa forma e alcance, notado em entrevista concedida 

em 2014 ao jornal Correio por Carlos Amorim, então superintentende do IPHAN na 

Bahia312. Antes mesmo da eclosão dos conflitos na Ladeira da Conceição, aí já 

estavam assinaladas as intenções de ações na Ladeira da Montanha e na Ladeira 

da Conceição, de modo a “criar circuitos para que se volte a circular verticalmente, 

entre as Cidades Alta e Baixa”, assim como para a Rua Chile. Certamente, essa 

entrevista é um marco para a compreensão do papel do IPHAN, via PAC Cidades 

Históricas, para o atual contexto de interesses no CHS/CAS, e seus 

desdobramentos posteriores. 

A Rua Chile vai ter sua vocação de volta. Já começou a obra do Hotel 
Palace, financiada pelo Desenbahia. Você veja que o Palace Hotel será um 
hotel. Um hotel de luxo. É a função bem definida. Vai ser um polo de 
atração de pessoas. Vai voltar a ser o que ela era. Já muda completamente 
a cara da rua. O Hotel Fasano pode vir em seguida. E te digo que dois 
grandes grupos do varejo brasileiro vão investir ali. Vou me reservar a não 
dizer os nomes. Mas eles estão convencidos que ali há uma tradição de 
Comércio que pode ser retomada hoje. Se você tem segurança, transporte, 
um tráfego controlado, as pessoas vão pra lá. Evidente que o sujeito que vai 
empreender no Centro Histórico sabe que é muito caro empreender numa 

                                                            
310 “Governador Rui Costa visita obras de reforma do Palace Hotel”, em Correio, postada em out. 
2015 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/governador-rui-costa-visita-
obras-de-reforma-do-palace-hotel/?cHash=fe51bc30891bd8f9ddc2789b49fbdf0f>. Acesso em: 15 
ago. 2016. 
311 Evidente em termos de publicação e acesso ao grande público, haja vista que Mourad (2011) já 
havia em grande medida desvendado esse “enigma”. Em uma consulta à matéria é possível visualizar 
projetos arquitêtônicos para a área, alguns deles nos parecem de extrema excentridade e 
extravagância visual, como o caso do destinado a um edífício-garagem, previsto para terreno baldio 
na região da Praça Castro Alves. Dias após o evento na UFBA, e da polêmica gerada, uma matéria 
vinculada pelo jornal A Tarde trazendo uma ampla entrevista com Mazzafera. Postada em 13 de julho 
de 2015, agora é dada maior ênfase à dimensão de habitação e cidade aos empreendimentos, 
oportunidade em que também são dados novos contornos ao que fora anunciado e publicado na 
matéria anterior em relação ao volume de imóveis adquiridos e às “parcerias” com os poderes 
públicos. Matéria: "‘O Palace será o hotel dos baianos’", em A Tarde, postada em jul. 2015 e 
disponível em: <http://atarde.uol.com.br/muito/noticias/1695912-o-palace-sera-o-hotel-dos-baianos-
premium>. Acesso em: 15 ago. 2016 
312 “Norte para o centro”, em Correio, postada em 28 jul. 2014 e disponível em: 
<http://IPHANba.blogspot.com.br/2014/07/carlos-amorim-aponta-saidas-para.html>. Acesso em: 15 
ago. 2016. Talvez o maior alvo das críticas no contexto do referido evento, especialmente pela 
autorização concedida pelo órgão para as demolições, e que foram levadas a cabo pela prefeitura. 
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área histórica, com todas as implicações e fiscalizações que essa área 
requer. Mas estando os monumentos restaurados, o retorno é muito 
maior313. 

 

Nessa passagem, nos parece notável a vinculação do Estado ao atendimento 

de interesses privados, modo de relação que nos faz lembrar o que nos últimos anos 

vem sendo largamente denunciado por Maricato em seus estudos (2007). Nessa 

perspectiva, cabe ao Estado criar as condições necessárias para que os grandes 

empreendimentos possam ser instalados com segurança de retorno. E aqui 

lembramos, mais uma vez, da inesquecível Ana Clara e sua compreensão de 

território (2012). No calço, ou melhor, no lastro, de Ana Clara Torres Ribeiro, 

relembramos as críticas de Maricato em relação à estreita vinculação do Estado aos 

interesses do capital, como outrora destacado.  

E damos um pulinho ao “Pelourinho” dos anos 1980… 

 

A atitude dos proprietários da zona do Pelourinho é de dois tipos: esperar 
que o poder público faça investimentos de tal monta na área que venham a 
beneficiar o seu imóvel, e possiblitar uma boa venda ou, então, esperara 
que o imóvel caia e, portanto, cesse a razão de seu tombamento, para que 
ele possa reedificar no mesmo lote um edifício, senão maior, pelo menos 
mais apto às novas demandas (AZEVEDO, 1984, p. 232). 

 

Voltando à Rua Chile… 

Também anterior à polêmica matéria sobre a Rua Chile e do evento realizado 

na UFBA, identificamos e julgamos como fundamental no desenrolar desse processo 

a notícia veiculada no site do jornal A Tarde em 6 de dezembro de 2014. O que nos 

causou maior estranheza e supresa: a vinculação do nome da Universidade Federal 

da Bahia. 

 
Símbolo máximo da elegância para as classes média e alta de Salvador até 
a década de 1970, a região da Rua Chile vai receber mais de R$ 300 
milhões em investimentos privados nos próximos anos. "Será uma nova rua. 
Com o charme, a arquitetura e os laços afetivos que temos, totalmente 
reconfigurada", afirma a titular da Diretoria do Centro Antigo de Salvador 
(Dircas), Beatriz Lima, que desde 2007 coordena a reestruturação da 
região. 

                                                            
313 “Norte para o centro”, em Correio, postada em 28 jul. 2014 e disponível em: 
<http://IPHANba.blogspot.com.br/2014/07/carlos-amorim-aponta-saidas-para.html>. Acesso em: 15 
ago. 2016. 
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Ainda em 2015, um fundo imobiliário deve ser criado por um banco e pelo 
governo do estado para financiar a venda de cerca de 150 imóveis em ruas 
vizinhas. Um dos projetos que serão financiados é uma pousada no 
conceito bed&breakfast (em inglês, cama e café da manhã), que será 
montada por um grupo de arquitetos em um casarão de mil metros 
quadrados que une a Rua Chile à Rua Pau da Bandeira. "Serão 11 quartos 
e haverá um terraço, com vista para o mar, onde haverá um café aberto ao 
público", anuncia Griselda Pinheiro Klüppel, professora da Universidade 
Federal da Bahia e uma das sócias do projeto. O casarão foi adquirido junto 
à Santa Casa de Misericórdia, em um leilão em 2004 para fins de moradia. 
Com a revitalização da área, Griselda e a diretora da Faculdade de 
Arquitetura da Ufba, Naia Alban Suarez, atraíram um sócio paulista, 
também arquiteto. 
 
E, como antecipou a coluna Muitíssimo, do jornalista Ronaldo Jacobina, 
vários imóveis estão sendo adquiridos na região pela Fera Investimentos, 
empresa paulista que adquiriu o Palace Hotel, que deve voltar a abrir as 
portas em 2015314. 

 

E voltemos à Praça Castro Alves… Como em um oásis… Abrigado ao pé do 

monumento ao poeta… Cercado pelo sol escaldante… Indagamos: 

Como desconsiderar o avanço hoteleiro na Rua Chile e Praça Castro Alves na 

compreensão dos processos em curso em função da formação do Complexo 

Cultural da Barroquinha? Se, aí, a dimensão do turismo não aparece 

discursivamente evidente, no plano do percebido é incotestável a orientação que 

está sendo dada a esse contexto da cidade. Se hoje não é possível associar o 

Complexo à economia do turismo, em que medida essa situação num futuro próximo 

perdurará? Estaríamos vinslumbrando, dentro em breve, o turista de alto luxo 

aportando na cidade, se hospedando em um dos hotéis da Rua Chile ou da Praça e, 

por meio de “pacote”, se entretendo com a “cultura” exposta nos palcos do Espaço 

Cultural da Barroquinha?! Sobraria lugar na cidade luminosa para o usuário local? 

Seria bem-vindo à Praça aquele pai negro que ali ordinariamente e delicadamente 

falava do poeta à filha? 

E não nos esqueçamos do papel cultural e político da Rua Chile e da Praça 

no contexto da cidade… Por aí passam trios carnavalescos, grande parte deles de 

fundamento popular e associado às mais profundas dimensões da vida social, 

política e cultural da cidade, a exemplo dos grupos de afoxés. A principal artéria de 

                                                            
314 “Rua Chile atrai investidores locais e de outros estados”, em A Tarde, postada em dez. 2014 e 
disponível em: <http://atarde.uol.com.br/economia/noticias/1644470-rua-chile-atrai-investidores-
locais-e-de-outros-estados-premium>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
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ligação entre o CHS e o Centro da cidade. Seria compatível o franco avanço 

hoteleiro no espaço com a atual dinâmica da vida urbana desse contexto em sua 

relação com a cidade?! E não é só Carnaval… Por aí se comemora o dia do samba; 

a celebração da Parada do Orgulho Gay; palco da Marcha Para Jesus, evento 

associado aos religiosos neopentecostais; e de uma série de cotidianos protestos, 

que normalmente partem do Campo Grande, ou Praça da Piedade, e seguem rumo 

à Praça Castro Alves, quando não avançam pela Rua Chile e desembocam na 

Praça Municipal315. No momento atual, o funcionamento do Complexo ajusta-se a 

essa movimento maior, como nos parece que deve ser. Contudo, com o reforço 

holeiro… Como se dará?  

Aqui, mais uma nota: em 2014 a Rua Carlos Gomes deixou de fazer parte do 

Carnaval, mas é reativada no ano seguinte. De forte ênfase popular, de passagem 

pela Carlos Gomes em dias de Carnaval, identificamos uma série de cartazes de 

protestos estampadas em fachadas de apartamentos em função da medida tomada.  

Rua Carlos Gomes sai do circuito do Carnaval e grupo analisa sentido dos 
trios316. 
 
Moradores da Carlos Gomes lamentam prejuízo com saída de trios317. 
 
Rua Carlos Gomes terá desfiles de trios elétricos no Carnaval de 2016318. 
 
Rua Carlos Gomes volta a fazer parte do circuito Osmar, anuncia Saltur319. 

                                                            
315 Por morar em rua paralela à Avenida Sete de Setembro e transitar diariamente pelo Centro da 
cidade, registro a vitalidade do atual uso em termos culturais e políticos desse perímetro pela 
população, em seu cotidiano, e poucas vezes expresso pelos meios de comunicação. Em função da 
pesquisa, embrenhei-me e deixei-me levar … E a Parada me levou… O Carnaval e celebração do dia 
do samba também… E uma série de pequenas mobilizações socias que por ali atravessavam… E do 
meu apartamento, mais uma vez, escuto batuques ecoando da Avenida… E mais uma vez parto para 
a rua… Só mais um registro: é notável o crescimento do uso da Barra como palco de protesto. Nesse 
processo, cabe acompanhar se há em curso um processo de esvaziameto do Centro como histórico 
espaço político da cidade.  
316 “Rua Carlos Gomes sai do circuito do Carnaval e grupo analisa sentido dos trios”, em Ibahia, 
postado em fev. 2013 e disponível em: <http://www.ibahia.com/detalhe/noticia/rua-carlos-gomes-sai-
do-circuito-do-carnaval-e-grupo-analisa-sentido-dos-
trios/?cHash=18e9afb1092163cfaf100ceea20e3d1b>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
317 “Moradores da Carlos Gomes lamentam prejuízo com saída de trios”, em Correio, postado em nov. 
2015 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/rua-carlos-gomes-tera-
desfiles-de-trios-eletricos-no-carnaval-de-2016/?cHash=0f236cf7f2e86ed99098d6efa7b78296>. 
Acesso em: 15 ago. 2016. 
318 “Rua Carlos Gomes terá desfiles de trios elétricos no Carnaval de 2016”, em Correio, postada em 
fev. 2014 e disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/moradores-da-carlos-
gomes-lamentam-prejuizo-com-saida-de-trios/?cHash=ec8e0bb10805fc0c85ecdcee544f0353>. 
Acesso em: 15 ago. 2016. 
319 “Rua Carlos Gomes volta a fazer parte do circuito Osmar, anuncia Saltur”, em G1, postada em 
nov. 2015 e disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/carnaval/2016/noticia/2015/11/rua-carlos-
gomes-volta-fazer-parte-do-circuito-osmar-anuncia-saltur.html>. Acesso em: 15 ago. 2016. 



        287 
   

 
É como parte desse contexto mais amplo em processo na cidade que também 

nos lembramos do polêmico processo de aprovação entre 2015 e 2016 do PDDU e 

da LOUOS, inclusive da audiência pública recentemente realizada pela prefeitura 

(2016) no Espaço Itaú de Cinema – Glauber Rocha para debater os impactos do 

Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) no Centro Histórico de Salvador e 

na sua produção “cultural”320; dos decretos municipais e estaduais de 

desapropriação de imóveis na cidade, especialmente no contexto do CAS, questão 

central nas colocações de Ana Fernandes no contexto do evento da UFBA… Antes 

de tudo isso, ainda no ano de 2013, vale também lembrar do polêmico projeto 

estadual de transformação da Praça Castro Alves em arena, notícia que gerou fortes 

reações, inclusive da Faculdade de Arquitetura da UFBA321. De alguma forma e 

medida, todas essas questões são pautas de debates, articulações e reações de 

diversos seguimentos civis organizados, ou nem tão organizados assim – haja vista 

as novas formas de ações política que eclodem no cenário político local, nacional e 

internacional, dimensão essa que emerge questionando as formas “tradicionais” de 

fazer política. 

E sem fôlego para mais, aqui paramos.  

E, do alto da escarpa, nos percebemos…  

Sobre um amontoado de “cultura”…  

Atolados em sargaços (Figura 133, Figura 134, Figura 135, Figura 136, Figura 

137, Figura 138, Figura 139, Figura 140, Figura 141, Figura 142, Figura 143, Figura 

144 e Figura 145). 

                                                            
320 Um dos episódios de maior tensão no processo de produção do PDDU: “Intervenção de 
movimentos sociais marcam primeira audiência que discute minuta do novo PDDU de Salvador”, em 
Participa Salvador, postado em 5 out. 2015 e disponível em: 
<http://participasalvador.com.br/2015/10/05/intervencao-de-movimentos-sociais-marcam-primeira-
audiencia-que-discute-minuta-do-novo-pddu-de-salvador/>. Acesso em: 15 ago. 2016. 
321 “Arquiteto diz que Arena Castro Alves vai ser um transtorno para Salvador”, em Tribuna da Bahia, 
postada em 25 jan. 2013 e disponível em: <http://www.tribunadabahia.com.br/2013/01/25/arquiteto-
diz-que-arena-castro-alves-vai-ser-um-transtorno-para-salvador>. Acesso em: 26 ago. 2016. 
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Figura 133. Na Praça Castro Alves. À direita, o futuro Hotel Fasano; à esquerda, ao fundo, obras de 
“revitalização” do Palace Hotel, na Rua Chile. Data: 6 mar. 2015. Autoria: Leandro Santos. Fonte: Acervo do 
autor. 

 

 
Figura 134. Praça Castro Alves. Imagem de divulgação do futuro Hotel Fasano. Disponível em: 
<http://atarde.uol.com.br/coluna/ronaldojacobina/1699784-obras-do-hotel-fasano-recomecam-nesta-segunda-
feira-premium>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
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Figura 135. Rua Chile. Obras de “revitalização” do Palace Hotel. Data: 14. Mar. 2015. Autoria: Leandro Santos. 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 
Figura 136. Projeto Fera Palace Hotel Rua Chile. Disponível em: 
<http://www.ferainvestimentos.com.br/portfolio/fera-palace-hotel/#!>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
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Figura 137. Projeto Fera Palace Hotel Rua Chile. Disponível em: 
<http://www.ferainvestimentos.com.br/portfolio/fera-palace-hotel/#!>. Acesso em: 15 ago. 2015. 

 

 
Figura 138. Projeto Fera Palace Hotel Rua Chile. Disponível em: 
<http://www.ferainvestimentos.com.br/portfolio/fera-palace-hotel/#!>. Acesso em: 15 ago. 2015. 
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Figura 139. Projeto Fera Palace Hotel Rua Chile. Disponível em: 
<http://www.ferainvestimentos.com.br/portfolio/fera-palace-hotel/#!>. Acesso em: 15 ago. 2015. 

 

 

Figura 140. Carnaval na encruzilhada. Da Praça Castro Alves, observa-se, na direita, a Rua Carlos Gomes e, na 
esquerda, a Avenida Sete de Setembro. Edifício Sulacap ao centro. Disponível em: 
<http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/rua-carlos-gomes-tera-desfiles-de-trios-eletricos-no-carnaval-
de-2016/?cHash=0f236cf7f2e86ed99098d6efa7b78296>. Acesso em: 17 ago. 2016. 
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Figura 141. Palco na Praça Castro Alves. Presença do Itaú no Carnaval 2013. Matéria: “Moraes Moreira resgata 
os antigos carnavais e encanta o público da Praça Castro Alves”. Disponível 
em:<http://ne10.uol.com.br/canal/carnaval-2013/bahia/noticia/2013/02/12/moraes-moreira-resgata-os-antigos-
carnavais-e-encanta-o-publico-da-praca-castro-alves-398594.php>. Acesso em: 17 ago. 2016. 

 

 

Figura 142. Do alto do Cinema Itaú, ACM Neto acompanha o Ccarnaval de 2013, na Praça Castro Alves. 
Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/saulo-e-moraes-moreira-realizam-
encontro-na-praca-castro-alves/?cHash=3628e2a59ec4c9cbd4707c2bbaaa7fac>. Acesso em: 17 ago. 2016. 
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Figura 143. Carnaval na Praça Castro Alves. Palco, 2016. Disponível 
em:<http://wagau.blogspot.com.br/2016/02/schinlandia-descolore-o-pluralismo.html>. Acesso em: 17 ago. 2016. 

 
Figura 144. Carnaval 2014. Passagem pela Praça Castro Alves do bloco-afro Filhos de Gandhy. Disponível em 
<http://g1.globo.com/bahia/carnaval/2014/noticia/2014/02/filhos-de-gandhy-realiza-missa-em-comemoracao-aos-
65-anos-do-bloco.html>. Acesso em: 17 ago. 2016. 



        294 
   

 
Figura 145. Marcha para Jesus, Praça Castro Alves, 2016. Disponível em 
<http://www.salvadornoticias.com/2015/08/marcha-para-jesus-impacta-salvador.html>. Acesso em: 17 ago. 2016. 
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SARGAÇOS322 
 
 

Criar é não se adequar à vida como ela é, 
Nem tampouco se grudar às lembranças pretéritas 

Que não sobrenadam mais. 
Nem ancorar à beira-cais estagnado, 

Nem malhar a batida bigorna à beira-mágoa. 
 

Nascer não é antes, não é ficar a ver navios,  
Nascer é depois, é nadar após se afundar e se afogar.  

Braçadas e mais braçadas até perder o fôlego 
(Sargaços ofegam o peito opresso), 

Bombear gás do tanque de reserva localizado em algum ponto 
Do corpo 

E não parar de nadar, 
Nem que se morra na praia antes de alcançar o mar. 

 
Plasmar 

bancos de areias, recifes de corais, ilhas, arquipélogos, baías, 
espumas e salitres, 
ondas e maresias. 

 
Mar de sargaços  

 
Nadar, nadar, nadar e inventar a viagem, o mapa,  

o astrolábio de sete faces, 
O zumbido dos ventos em redemunho, o leme, as velas, as cordas,  

 
Os ferros, o júbilo e o luto. 

Escasquetar-se na captura da canção que inventa Orfeu 
Ou daquela outra que conduz ao mar absoluto. 

 
Só e outros poemas 

Soledades 
Solitude, récif, étoile. 

 
Através dos anéis escancarados pelos velhos horizontes 

Parir, 
desvelar, 

desocultar novos horizontes. 
Mamar o leite primevo, o colostro, da Via Láctea. 

E, mormente, 
remar contra a maré numa canoa furada 

Somente 
para martelar um padrão estoico-tresloucado 

De desaceitar o naufrágio. 
Criar é se desacostumar do fado fixo 

E ser arbitrário. 
 

Sendo os remos imateriais. 
 

                                                            
322 SALOMÃO, 2014, p. 293-294. Adaptação formal à dissertação. 
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(Remos figurados no ar 
pelos círculos das palavras) 
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7 PEQUENOS CACOS, FIAPOS, PEQUENAS LASCAS E PEQUENOS RESTOS  

 

Mas é a observação atenta de pequenos cacos, fiapos, pequenas lascas e 
pequenos restos que torna possível reconstituir, nos milênios, a história das 

Civilizações323. 
 

Séc. XX. 
 

 Acompanhados de Milton Santos, percorremos, mais de 50 anos depois, O 

Centro da Cidade do Salvador. Para melhor compreender ou, ao menos, dar maior 

complexidade às problematizações no que diz respeito aos processos urbanísticos 

em curso na Barroquinha em função do Complexo Cultural, andamos pelo Comércio, 

Ladeira da Conceição, pela Avenida Sete de Setembro, Rua Carlos Gomes, Baixa 

dos Sapateiros, Ladeira da Barroquinha, Castro Alves e Rua Chile… Passamos pela 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, participamos de eventos na cidade 

em comemoração ao centenário da Avenida Sete, pelo Bairro 2 de Julho e até na 

Barra fomos parar. Certamente, a obra de Milton Santos sobre Salvador é uma joia; 

uma inspiração para todos que desejam conhecer um pouco mais essa linda e 

densa cidade. 

Juntando cacos, fiapos, pequenas lascas e pequenos restos, fui, desde o ano 

de 2014, momento que a pesquisa orientou-se para a Barroquinha, catando 

fragmentos de naturezas diversas sobre uma série de processos em curso na 

cidade, especialmente no contexto do CHS e CAS, volume à época mostrado em 

seminário interno promovido pelo Laboratório Urbano, grupo de pesquisa vinculado 

ao PPGAU/UFBA, do qual fui membro. Tudo aquilo parecia conectado; partes de 

uma lógica maior em curso, como as crescentes leituras já vinham acusando. E, pelo 

aqui exposto, ou seja, o registrado, a saber, o resto, o resíduo da pesquisa, parece 

que estávamos certos. Como já vinham anunciando muitos autores, desde, pelo 

menos, Benjamin, passando por Debord, a centralidade e transversilidade dos usos 

da “cultura” é peça-chave nas estratégias de expansão do capital. Como molas do 

“progresso”, é concretamente traduzida, em larga medida, como acúmulo e 

amontoado de destruição, de ruínas. Quase morremos na praia; quase nos 

afogamos em sargaços. Ao contrário de Benjamin e o que passou a ser 

                                                            
323 Fragmento extraído do livro Tempos de Grossura: o design no impasse (BARDI, 1994). Texto de 
Lina sobre seu trabalho pelo Nordeste. 
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denominado/difundido como Passagens, felizmente sobrevivemos. Finalizamos a 

“pesquisa”; subimos a “colina sagrada”. Contudo, há de se registrar que foi o próprio 

Benjamin que deixou as pistas para que chegássemos ao fim desse “calvário”; 

dessa “procissão” que nos parecia interminável. Fragmentos. Nunca deixe de pensar 

por fragmentos; entenda a cidade de forma fragmentada. Do ostensivo acúmulo de 

fragmentos é que Salvador do século XXI aqui emerge, muitos deles expressos em 

citações cruzadas, embaraçadas, trançadas e/ou e enxertadas no texto. Ao fim, o 

texto parece sucumbir ao ostensivo uso de citações/fragmentos, operando uma 

espécie de inversão autoral. Sempre de forma parcial, precária, limitada… Ao fim, 

mostramos, antes de tudo, uma cidade fragmentada. Como ligas, as conexões 

realizadas não passam de arbitrárias, em meio a uma infinidade de leituras e 

possiblidades. 

 Pesquisa prenha de afetos: na Academia, em casa, na rua. Entre o capital e o 

sonho, avocamos Gregório de Matos, Castro Alves, Glauber Rocha e Lina Bo 

Bardi... Waly! À luz desses “mentores”, trançamos rua(s), ciência(s), política(s) e 

poesia(s), assim julgamos. Deslocamentos que nos possiblitaram a comunhão de 

“ciência” com delírios textuais. Ao fim, um pequeno esforço em trazer para a 

Academia a(s) boca(s) da rua(s), ao menos em alguma dimensão e medida. Um 

escracho de Gregório, um escorrego na beleza lírica de Castro Alves, a epopeia de 

Glauber, a delicadeza de Lina, um arroto e berro de Waly. E a linha de fronteira se 

rompeu... Do “eu” ao “nós”; no entre a primeira e a terceira pessoa. Citações, 

fragmentos: saltos, irrupções, surpresas e imagens. Metáforas e parábolas, por que 

não?! Linearidade e rupturas. Uma Bahia turva. Ou tudo isso não passa de Águas 

turvas! Não passavam de águas turvas!, como teria afirmado Arthur Rimbaud ao 

olhar de forma retrospectiva sua produção poética324. 

Sob a inspiração de Glauber, sinto, ao fim, ter feito uma grande viagem épica; 

sentimento que a mim parece traduzido na forma como o texto, a mim, 

surpreendentemente se apresenta. Se entrega corisco… Eu não me entrego não! 

Dicotômico, em certa, ou talvez, em grande medida, e talvez por isso, carregado de 

riqueza imagética que só essa forma de entendimento das coisas traz consigo, 

assim penso. Recheados de palavras/noções/conceitos sem sabor, não há beleza 

                                                            
324 Frase atribuída a Arthur Rimbaud (1854-1891), em Rimbaud: por ele mesmo (1994, p. 67). 
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nos pós-tudo… Prefiro manter-me, antes de tudo, barroco. Olha John Collins na 

área… Um caminho, talvez: talhar, cada vez mais, a dialética(s) à luz da(s) teoria(s) 

da(s) complexidade(s). Mas… Voltando à Waly, a vida é antes de tudo sonho; e a 

Cidade é uma nebulosa de sonho. Mais vale o sabor das palavras maturadas, 

espontâneas, cuspidas e enraivecidas a enveredar (aprisionar-se) por entre jargões 

conceituras, por uma seara teórica e, por isso mesmo, antes de tudo, asséptica. 

Do alto da escarpa, avistamos um mar de sargaços. Fluxos e mais fluxos de 

“cultura”. Não só fluxos, mas “sedimentações de cultura”, como em conversa 

sabiamente ponderou Jacques. Escarpa: Cidade Baixa e Cidade Alta. Uma 

estratigrafia de culturas sobrepostas, fecundadas, reviradas, cruzadas, 

embaraçadas… Mar de sargaços. E na leitura do processo de espetacularização da 

cidade, uma indagação: quem seriam os escravocratas de hoje, que empurram cada 

vez mais os pobres e negros para as periferias da cidade? Dos porões dos navios 

negreiros e senzalas às regiões mais distantes e insalubres da cidade. Seria o CHS 

e CAS o anúncio da emergência da mais nova Casa Grande? E quem ousaria dizer 

o nome da besta? Estaria na política? Na Academia? Na “arte”? Na “cultura”? No 

urbanismo? Seria eu a besta? Que Deus que me livre e guarde! Não quero ficar 

“caído feito Lúcifer que não sonha mais com a luz” (SALOMÃO, 2014, p. 251).  

E… Atentos às palavras cuspidas, discursos vazios e charlatanismo, 

naveguemos… E oremos para que nos livre de falsos “redentores”; de falsos 

“profetas” e aproveitadores. Pensando com Benjamin, o velho em nova roupagem… 

E, e, e… intrigas, ciladas, iscas jazem no chão, despetaladas. Enquanto a rosa 

mística paira no ar… (SALOMÃO, 2014, p. 288). E do alto da cidade, por entre 

esquinas e encruzilhadas, me percebo atolado em sargaços… Lastro pesado e sem 

âncoras, afundo meu navio-castelo na areia movediça. Um estigma trago inscrito 

nas têmparas: nasci para quedar em ardis, arapucas, armadilhas (SALOMÃO, 2014, 

p. 287). 

E assim, ou mesmo assim, como queiram, espero, antes de tudo, contribuir, 

para a ampliação e o aprofundamento crítico relativo aos debates que versam não 

só sobre as transformações em curso em Salvador, mas também sobre as cidades 

contemporâneas, esforço que se insere como parte de um conjunto maior de ações 

e mobilizações que se insurgem, nas ruas ou na Academia. Não só reforçar as 
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análises críticas de outrora e/ou em curso, em seus diversos campos de ação, mas 

também colocar-se a serviços de outras futuras. Uma contribuição ao que já foi 

produzido, ao que está em curso e ao que virá, mesmo que de forma, talvez, não 

convencional, estranha ou mesmo confusa, mas certamente atento à mensagem de 

Milton Santos, ao afirmar, já no início dos anos 1990, como já expresso em outra 

passagem desta dissertação, que, pela falta de sensiblidade, ninguém mais se 

interessa pela produção acadêmica, já que decidimos expulsar toda a emoção 

daquilo que escrevemos, e daí a dificuldade que temos também de interpretar a 

realidade, porque somos parte dessas classes incapazes de ver, como outrora 

registrado. E, Waly, vai… mar manso sereno, reverberas a teoria do caos: raivas 

blasfêmias dentro de mim (SALOMÃO, 2014, p. 290).  

E que essa dissertação seja, primeiramente, um reflexo das afetações e 

nuances que contaminaram a “pesquisa”, e não um poço de “justificativas”, 

“explicações”, elocubrações teóricas ou análises “aprofundadas”. Certamente não há 

aqui uma unidade textual ou um produto acabado, mas a expressão de um profundo 

mergulho; mas a tradução de um intenso processo. 

O que sei é que vi (e vivi) todas as coisas e maravilhei-me de tudo, como 

certa vez disse Álvaro de Campos (PESSOA, 1976, p. 341). Lembrando-me de 

Clarice Lispector (LISPECTOR, 1999, p. 349), caminhei com minha legião 

estrangeira e, por fim, tornei-me estrangeiro em minha cidade. Com Rimbaud, passei 

uma estadia no inferno [umbral, talvez] (MARSICANO, 1994, p. 105). Mas, como sou 

[também] barroco sei que a vida [também] é um teatro, como certa vez Waly 

registrou em entrevista à Heloisa Buarque de Hollanda – registro que pode ser 

consultado na nota de rodapé de número 19. E assim, dou por encerrada essa 

jornada. 

Fim do ato. 

Amém. 

 
Aos trinta anos de idade, Zaratustra deixou sua pátria e o lago de sua pátria e 

foi para as montanhas (NIETZSCHE, p. 11, 2011). 
 

Início dos tempos. 
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