
TRANS.SSA
Un piano di arcipelago per Salvador



TRANS.SSA
Un piano di arcipelago per Salvador



Mariachiara Mondini, Blerta Copa

Tesi di Laurea Magistrale
corso di Architecture, facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano

Relatore Politecnico di Milano: Remo Dorigati
Relatore Universidade Federal da Bahia: Paola Berenstein Jacques

Milano, Ottobre 2014



Ringraziamo il nostro relatore, Remo Dorigati, per aver sempre cercato di capire le 
nostre follie, e Paola Berenstein Jacques, per averci seguito ed aiutato durante il no-
stro percorso.

Questa ricerca è dedicata a tutte le persone senza le quali sarebbe stata impossibile:

$�0DUFHOR�H�&ULV��FKH�FL�KDQQR�DFFROWR�H�UHVR�SDUWH�GHOOD�ORUR�JUDQGH�IDPLJOLD��¿GDQ-
dosi e appoggiando sempre le nostre pazzie, insegnandoci quanto si possa costruire 
attraverso la collaborazione disinteressata. 
Ai notri “musi” Julio, Prisk e Bigode, che ci hanno trascinato nei loro mondi, inse-
gnandoci che non esistono limiti alla realizzazione delle nostre idee.
$L�QRVWUL�FDUL�DPLFL��ROWUH�FKH�IRWRJUD¿�XI¿FLDOL��/HR��*XLOKHUPH�H�&DURO��FRQ�FXL�DEELD-
mo condiviso emozioni ed esperienze e che sempre ci sono stati vicini.
Al nostro fratellone italiano, Antonello, che sempre ci insegna qualcosa di nuovo at-
traverso le sue foto (che non parlano, gridano) e che ci accompagnato alla scoperta del 
nuovo. LindoRiccio.
A tutta la Preguiça. A tutti i bambini della Preguiça. Ci avete dato più di quanto potes-
simo mai immaginare e insegnato più di quanto qualsiasi libro potrebbe mai fare.
A Flavio, che ci ha “confuso per schiarirci le idee”.
Alla Casazul (e trans-abitanti). Beto, marito sempre fedele, nostro Cristo del Corcova-
do e mare di Copacabana, in salute e in malattia. Ana, dolce ballerina del nostro cuo-
UH��ERQLWD�GHPDLV��*LO��QRVWUR�PXVLFLVWD��EDOHLUR�H�IUDWHOOR�EUDVLOLDQR��)LOLSHWD��FXRFR��
DPDQWH�XI¿FLDOH��LO�QRVWUR�SRHWD�FKH�VDL�GH�VDLD�H�GH�ELFLFOHWLQKD��/XPH��LQFUHGLELOH�H�
LQL¿QLWD��FKH�FL�KD�LQVHJQDWR�FKH�O¶RUGLQH�GHJOL�DOEHUL�QRQ�FDPELD�O¶XFFHOOLQR��5HQD-
WLQKD��WUDQV�DELWDQWH�XI¿FLDOH��FRPSDJQD�GL�YLDJJLR��GL�MDWREi�H�GL�PROWH�DOWUH�FRVH��
Siamo alive and vive molto vive, vive, vive. Igor, nostro pequeno pastelsinho e marito. 
$OH��GROFH�DPLFR��DPRUH�H��DOO¶RFFRUUHQ]D��WUDGXWWRUH��7XOLSD�&DFKDoD��FDFKRUULQKD�
mais linda da Federação.
A Salvador.

Alle amicizie milanesi e non, che ne il tempo ne la distanza sono riusciti a cambiare e 
che ci accompagnano ora, come sempre ci hanno accompagnato. 
*LDJXUD�5DJQROL��'RQQD�.HWWL��5DJJLR�GL�6ROH�5DJJLQD��3LFFLRQD�%XQGD�3F��3HUD�7RORW-
WL��'LFRUHL]�.DWH��%HD�&KLDSSR]]L��XQLFKH�H�VROH�GRQQH�GHOOD�QRVWUD�YLWD���

A mamme, papà e sorelle vari (grazie per la traduzione dal portoghese italianizzato 
DOO¶LWDOLDQR�YHUR��



Agradecemos aos nossos orientadores, Remo Dorigati, para ter sempre tentado en-
tender nossas loucuras, e Paola Berenstein Jacques, para nós ter seguido e ajudado 
durante a  pesquisa.

Este livro é dedicado a todas as pessoas sem as quais esse nosso caminho não teria 
sido possível:

A Marcelo e Cris, que nos receberam e nos tornaram parte de uma grande família e 
TXH��VHPSUH�DSRLDQGR�H�FRQ¿DQGR�QDV�QRVVDV�ORXFXUDV��QRV�HQVLQDUDP�TXDQWR�SRGH-
mos construir através da colaboração desinteressada.
Aos nossos “musos” Julio, Prisk e Bigode, que nos levaram para os seus mundos, 
demonstrando-nos que não há limites para a realização das nossas idéias.
$RV�QRVVRV�TXHULGRV�DPLJRV��DOpP�GR�TXH�IRWyJUDIRV�R¿FLDLV��/HR��*XLOKHUPH�H�&DURO��
com quem compartilhamos emoções e experiências, sempre ao nosso lado.
Ao nosso irmão italiano, Antonello, que sempre nos ensina algo novo através de suas 
IRWRV��TXH�QmR�IDODP��JULWDP���H�TXH�QRV�DFRPSDQKRX�j�GHVFREHUWD�GR�QRYR��/LQGR-
Riccio.
A toda a Preguiça. A todas as crianças da Preguiça. Vocês nos deram mais do que 
poderíamos imaginar e ensinaram mais do que qualquer livro jamais poderia fazer.
A Flavio, que nos confundiu pra nos esclarecer.
$�&DVD]XO��H�WUDQV�PRUDGRUHV���%HWR��PDULGR�VHPSUH�¿HO��QRVVR�&ULVWR�GR�&RUFRYDGR�
e praia de Copacabana, na doença e na saúde. Ana, doce bailarina de nossos cora-
o}HV��ERQLWD�GHPDLV��*LO��QRVVR�P~VLFR��EDOHLUR�H�LUPmR�EUDVLOHLUR�
)LOLSHWD��FR]LQKHLUR��DPDQWH�R¿FLDO��QRVVR�SRHWD�TXH�VDL�GH�VDLD�H�GH�ELFLFOHWLQKD��
/XPH��LQFUtYHO�H�LQL¿QLWD��TXH�QRV�HQVLQRX�TXH�D�RUGHP�GDV�iUYRUHV�QmR�DOWHUD�R�SDV-
VDULQKR��5HQDWLQKD��WUDQV�PRUDGRUDV�R¿FLDO��FRPSDQKHLUD�GH�YLDJHP��GH�MDWREi�H�GH�
muitas outras coisas. Somos alive and vivas, muito vivas, vivas, vivas. 
Igor, nosso pequeno pastelisinho e marido. Ale, amigo doce, amor e, se precisar, 
tradutor. Tulipa Cachaça, cachorrinha mais linda da Federação.
A Salvador.

As amizades milanesas e não, que nem o tempo nem a distância é capaz de mudar e 
que nós acompanham agora, como sempre nos acompanharam.
*LDJXUD�5DJQROL��'RQQD�.HWWL��5DJJLR�GL�6ROH�5DJJLQD��3LFFLRQD�%XQGD�3F��3HUD�
7RORWWL��'LFRUHL]�.DWH��%HD�&KLDSSR]]L��~QLFDV�PXOKHUHV�GD�QRVVD�YLGD��
Aos pais, mães, e irmãs vários (obrigadas pela tradução do português italianizado 
para o italiano verdadeiro).



Indice

����,QWURGX]LRQH� _  p. 9

����66$�%$� _  p. 13

2.1  Ieri  _  p.15
2.1.1  Bahia Fantastica  _  p. 16
2.1.2  Indios  _  p. 20
2.1.3  San Salvador, Lisbona Tropicale  _  p. 38
2.1.4  Roma Negra  _  p. 44
2.1.5  Baianità come ibrido  _  p. 65
2.1.6 Evoluzione urbana  _  p. 78

2.2 Oggi  _  p. 86 
2.2.1   Nuovi piani  _  p. 86
2.2.2  Resistenze  _  p. 98

����7XSL�RU�QRW�7XSL��B��p. 111

3.1  Una rivoluzione Caraibica  _  p. 111
3.2  Lina Bo Bardi e il Nordest  _  p. 122
3.3  Sii marginale, sii eroe  _  p. 134
�����0DQLIHVWR�$QWURSyIDJR��/LQD�%R�%DUGL�H�7URSLFiOLD��B��p. 142
3.5  Lina Bo Bardi e Salvador  _  p. 150

����4XDQGR�OD�VWUDGD�GLYHQWD�FDVD��B��p. 174

4.1  Unità della diversità  _  p. 174
4.2  Città come ibrido  _  p. 180



4.3  Quando la strada diventa casa  _  p. 186
4.4  Pratiche come resistenze urbane e spazi ibridi di Salvador _  p. 193 

����(VSHULHQ]H��_  p. 218

�����/DELULQWR���*DPERD��_  p. 220
����'HVFDQVD���3UHJXLoD��B��p. 230
5.3  Ibrid[azione]  _  p. 242

����8Q�SLDQR�GL�DUFLSHODJR��_  p. 260

6.1  Una città arcipelago: isole egemoniche e isole   _  p. 262
        minoritarie
6.2  Un piano di arcipelago  _  p. 278
6.3  Cicli e relazioni  _  p. 300

����&RQFOXVLRQL��_  p. 350

����%LEOLRJUD¿D��_  p. 352

 



7



8



9

1 . Introduzione - Introdução

La ricerca qui presentata nasce dalla nostra esperien-
]D�GLUHWWD�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FLWWj�GL�6DOYDGRU�GH�%DKLD��
Brasile. Questo contesto urbano, completamente di-
verso da quello a cui eravamo abituate,  ha stimolato 
la nostra volontà di ricerca, partendo dalle origini, nel 
tentativo di intendere una città costruita sulla base 
GL�PROWHSOLFL�LQÀXHQ]H��GL�FRQÀLWWL��GL�VHJUHJD]LRQL��GL�
VRYUDSSRVL]LRQL��'XUDQWH�O¶DQDOLVL�FL�VLDPR�UHVH�FRQWR�
FKH��VH�6DOYDGRU�VL�q�VYLOXSSDWD�DWWUDYHUVR�O¶DFFXPXOR�
e la miscela di svariati elementi, altrettante sono le 
“città nella città” , che si sono formate lungo questo 
processo, città che 

³YLYRQR�O¶XQD�SHU�O¶DOWUD��JXDUGDQGRVL�QHJOL�RFFKL�GL�FRQWL-
nuo, ma non si amano.” (Calvino, 1972)

Si tratta di una  trama, che intreccia tra loro identità 
culturali, tradizioni, classi sociali e stili di vita com-
pletamente diversi tra loro, che trovano nel contesto 
urbano il loro denominatore comune; è lo spazio 
GHOOD�FLWWj�FKH��DWWUDYHUVR�O¶LPSRVL]LRQH�GHOOD�VXD�¿VL-
cità, costituisce lo scenario nel quale svariati mondi 
H�LQ¿QLWH�VWRULH�FRQYLYRQR��8QD�FRQYLYHQ]D��TXHVWD��
FDUDWWHUL]]DWD�GDO�FRQÀLWWR�H�GDOOD�ORWWD�FRQWLQXD�SHU�
O¶DSSURSULD]LRQH�GHOOR�VSD]LR�
,Q�TXHVWR�FRQWHVWR��FKH�WURYD�OH�VXH�UDGLFL�QHOO¶LEUL-
dazione e nella miscela, i concetti di purezza ed unità 
propugnati dai nuovi progetti urbani assumono un 
DOWUR�VLJQL¿FDWR��DQGDQGR�D�UDSSUHVHQWDUH�O¶LPSRVL-
zione di UNA identità culturale, di UNO stile di vita, 
di UNA classe sociale, di UN modello economico sugli 
DOWUL��GL�XQ¶HJHPRQLD�VXOOH�YDULH�PLQRUDQ]H�FKH�FRQGL-
vidono la stessa piattaforma urbana. 

A pesquisa aqui apresentada nasce da nossa experiên-
cia direta na cidade de Salvador da Bahia, Brasil. Este 
contexto urbano completamente diferente daquele a 
que estávamos acostumados estimulou o nosso dese-
jo de pesquisa, a partir das origens, na tentativa de 
compreender uma cidade construída sobre a base de 
P~OWLSODV�LQÀXrQFLDV��FRQÀLWRV��VHSDUDo}HV��VREUHSR-
sições. Durante a análise percebemos que, se Salvador 
se desenvolveu através da acumulação e da mistura de 
vários elementos, muitas são as “cidade dentro da cida-
de” que se formaram ao longo deste processo, cidades
que

 “vivem uma para a outra,  se olhando o tempo todo, mas não 
se amam.” (Calvino, 1972)

Essa trama, que tece entre se as identidades culturais, 
as tradições, as classes sociais e estilos de vida comple-
tamente diferentes um do outro, localiza no contexto 
urbano seu denominador comum; é o espaço da cidade 
TXH��DWUDYpV�GD�LPSRVLomR�GH�VXD�¿VLFDOLGDGH��FRQVWUyL�
o cenário onde muitos mundos e histórias interminá-
veis coexistem. Uma coabitação, esta, caracterizada 
SHOR�FRQÀLWR�H�SHOD�OXWD�FRQWLQXD�SDUD�D�DSURSULDomR�
do espaço. Neste contexto, que encontra as suas raízes 
na hibridização e na mistura, os conceitos de pureza 
e unidade defendidas pelos novos projetos urbanos 
DVVXPHP�XP�VLJQL¿FDGR�GLIHUHQWH��LQGR�D�UHSUHVHQWDU�
a imposição de UMA identidade cultural, de UM estilo 
de vida, de UMA classe social, de UM modelo econô-
mico sobre os outros. Em outras palavras, consiste na 
imposição de uma  hegemonia sobre as diversas mino-
rias que com esta compartilham a plataforma urbana. 

WX
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Dessas premissas criou-se a consciência da necessidade 
de assumir uma nova postura em relação às questões 
urbanas e da análise da própria cidade, que se opõe ao 
processo de produção urbana dominante, dirigida por 
grandes empresas de construção que traz consigo o 
cancelamento das diferenças em favor de uma imagem 
¿FWtFLD�XQL¿FDGD�H�XQL¿FDGRUD��1RVVD�PDQHLUD�GH�VDLU�
da lógica da espetácularização dos espaços é represen-
tada por um retorno à experiência da vida cotidiana, 
pela vontade de aproximação à “cidade dentro da cida-
GH´��TXH�QR�GHFRUUHU�GR�WH[WR��YDPRV�GH¿QLU�FRPR�LOKDV��
abandonadas, desprezadas , esquecidas, cercadas, 
excluídas.A observação a partir destes domínios e suas 
dinâmicas leva a uma desconstrução dos conceitos de 
SODQHMDPHQWR�XUEDQR�RUWRGR[RV��FRPR�D�GH¿QLomR�GH�
público ou privado, devido ao entendimento  do espaço 
urbano em quanto conjunto de contextos físico-ambien-
tais (forma) e sócio-políticos (conteúdo).

“Em qualquer evento, a forma é recriada. Assim, a forma-
conteúdo não pode ser considerada apenas como uma forma, 
QHP��DSHQDV�FRPR�FRQWH~GR��,VWR�VLJQL¿FD�TXH�R�HYHQWR�VH�
encaixa sob a forma disponível mais apropriada para a 
realização da função de que é portador. Por outro lado, a 
partir do momento em que o evento se explícita, a forma, o 
REMHWR�TXH�R�UHFHEH��WRPD�XP�VLJQL¿FDGR�GLIHUHQWH��TXH�VXUJH�
D�SDUWLU�GHVVH�HQFRQWUR��(P�WHUPRV�GH�VLJQL¿FDGR�H�UHDOLGDGH��
uma não pode ser compreendida sem o outro e, de fato, um 
não existe sem a outra. Não há como vê-los separadamente. 
“(Santos, 1966)

Daqui a importância de práticas urbanas, entendidas 
como verdadeiras resistências ao processo hegemô-
nico de construção da cidade. Contrapondo-nos a 
idéia de imposição de cima para baixo de espaços que 
acomodam funções (relativas as necessidades das 
ilhas dominantes), propomos a utilização das práticas 
urbanas como elementos principais da transforma-

Da queste premesse nasce la presa di coscienza della 
necessità di assumere un atteggiamento nuovo rispet-
WR�DOOH�SUREOHPDWLFKH�XUEDQH�H�DOO¶DQDOLVL�GHOOD�FLWWj�
in sè, che si contrapponga al processo di produzione 
urbana dominante, capitanato dalle grandi imprese 
HGLOL��FKH�SRUWD�FRQ�Vp�O¶DQQXOODPHQWR�GHOOH�GLIIHUHQ]H�
LQ�IDYRUH�GL�XQD�¿WWL]LD�LPPDJLQH�XQL¿FDWD�H�XQL¿FDQ-
te. 
/D�QRVWUD�YLD�G¶XVFLWD�ULVSHWWR�DOOD�ORJLFD�GHOOD��³VSHW-
tacolarizzazione” degli spazi è rappresentata da un 
ULWRUQR�DOO¶HVSHULHQ]D�GHO�TXRWLGLDQR��GDOOD�YRORQWj�
di avvicinarci a quelle “città nella città” (che duran-
WH�LO�FRUVR�GHO�WHVWR�DQGUHPR�D�GH¿QLUH�FRPH�LVROH��
abbandonate, disprezzate, dimenticate, circondate, 
HVFOXVH��/¶RVVHUYD]LRQH�GDOO¶LQWHUQR�GL�TXHVWL�DPELWL�
e delle loro dinamiche ci porta a una decostruzione 
GL�FRQFHWWL�XUEDQLVWLFL�RUWRGRVVL��FRPH�OD�GH¿QL]LRQH�
GL�SXEEOLFR�R�SULYDWR��FRQVHJXHQWH�DOO¶LQWHQGLPHQWR�
dello spazio urbano in quanto intreccio di contesti 
¿VLFR�DPELHQWDOL��IRUPD��H�VRFLR�SROLWLFL��FRQWHQXWR��

“Ad ogni evento la forma si ricrea. Così, la forma-contenuto 
non può essere considerata, solo, come forma, né, solo, 
FRPH�FRQWHQXWR��4XHVWR�VLJQL¿FD�FKH�O¶HYHQWR��SHU�UHDOL]-
zarsi, si incastra nella forma disponibile più adeguata alla 
UHDOL]]D]LRQH�GHOOH�IXQ]LRQH�GL�FXL�q�SRUWDWRUH��'DOO¶DOWUR�
ODWR��¿Q�GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�O¶HYHQWR�VL�HVSOLFLWD��OD�IRUPD��
O¶RJJHWWR�FKH�OR�DFFRJOLH�DVVXPH�XQ�VLJQL¿FDWR�GLIIHUHQWH��
FKH�QDVFH�GD�TXHVWR�LQFRQWUR��,Q�WHUPLQL�GL�VLJQL¿FDWR�H�GL�
UHDOWj��XQD�QRQ�SXz�HVVHUH�LQWHVD�VHQ]D�O¶DOWUR��H��GL�IDWWR��
XQR�QRQ�HVLVWH�VHQ]D�O¶DOWUD��1RQ�F¶q�FRPH�YHGHUOL�VHSDUDWD-
mente.” (Santos, 1966)

'D�TXL�GHULYD�O¶LPSRUWDQ]D�DWWULEXLWD�DOOH�SUDWLFKH�
urbane, intese come vere e proprie resistenze al pro-
cesso egemonico di costruzione della città. Contrap-
SRQHQGRFL�DOO¶LGHD�GL�LPSRVL]LRQH�GDOO¶DOWR�GL�VSD]L�
che accolgano funzioni (relative, chiaramente, alle 
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ção do território. Saindo da convicção de que grandes 
masterlan podem resolver os problemas da cidade sem 
causar o nivelamento das complexidades urbanas e o 
cancelamento das suas múltiplas identidades, propo-
mos um projeto pontual, em que o conceito de rede é de 
fundamental importância. Visamos a construção um 
“plano de arquipélago” onde as redes que conectam os 
pontos de intervenção são as pontes que ligam uma 
ilha a outra, entendendo estas redes como

“dispositivos que permitem tanto a criação de estruturas de 
defesa, quanto de estruturas mais ofensivas; dispositivos 
que permitam a criação aberturas e contatos, impossíveis 
de alcançar no isolamento. São dispositivos vivos, enquanto 
encarnados no mesmo tecido social, nas relações de comple-
PHQWDULGDGH��GH�LQWHUDomR���HP¿P��HP�UHODo}HV�UL]RPiWLFDV�´�
�*XDWWDUL��5ROQLN�������

QHFHVVLWj�GHOOH�LVROH�GRPLQDQWL���SURSRQLDPR�O¶XWL-
lizzo delle pratiche urbane come elementi primari di 
trasformazione del territorio. Distanziandoci dalla 
convinzione che grandi masterplan possano risolvere 
OH�SUREOHPDWLFKH�GHOOD�FLWWj�VHQ]D�FDXVDUH�O¶DSSLDW-
WLPHQWR�GHOOH�FRPSOHVVLWj�XUEDQH�H�O¶DQQXOODPHQWR�
delle sue molteplici identità, proponiamo un proget-
WR�SXQWXDOH�DOO¶LQWHUQR�GHO�TXDOH�LO�FRQFHWWR�GL�UHWH�
DVVXPH�XQ¶LPSRUWDQ]D�IRQGDPHQWDOH��0LULDPR�DOOD�
FRVWUX]LRQH�GL�XQ�³SLDQR�GL�DUFLSHODJR´�DOO¶LQWHUQR�GHO�
TXDOH�OH�UHWL�FKH�XQLVFRQR�L�SXQWL�G¶LQWHUYHQWR�UDSSUH-
VHQWDQR�L�SRQWL�FKH�OHJDQR�XQ¶LVROD�DOO¶DOWUD��LQWHQGHQ-
do queste reti come 

“dispositivi che permettano di creare tanto strutture di di-
fesa, quanto strutture più offensive; dispositivi che permet-
tano di creare aperture e contatti, impossibili da realizzare 
QHOO¶LVRODPHQWR��TXDQGR�VL�q�LVRODWL�VL�ULPDQH�VSURYYLVWL�
de mezzi, e la tendenza, in questo caso, è di richiudersi 
su se stessi per proteggersi). Sono dispositivi vivi, perché 
incarnati nello stesso tessuto sociale, in relazioni di comple-
PHQWDULWj��GL�LQWHUD]LRQH�±LQ¿QH��LQ�UHOD]LRQL�UL]RPDWLFKH�´�
�*XDWWDUL��5ROQLN�������
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2 . SSA.BA

Dorival Caymmi  “__ Sei già stata a Bahia, bella?
                   
                     Bella   “__ No!”

Dorival Caymmi  “__ Allora va . . .”

Dorival Caymmi  “__ Voçê já foi à Bahia, nêga?
                    
                      Nêga  “__ Não!”

Dorival Caymmi  “__ Então vá . . .”
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“Invito

E quando la viola gemer tra le mani del trovatore nella 
strada trepidante della città più agitata, non avere, ragaz-
za, un minuto di indecisione. Rispondi alla chiamata e 
vieni. Bahia ti aspetta per la sua festa quotidiana. I tuoi 
occhi si colmeranno di pittoresco, ma anche si intristi-
ranno davanti alla miseria che avanza in queste vie colo-
niali dove cominciano a salire magri e brutti, i grattacieli 
moderni. […]

Ah!, ragazza, questa città di Bahia è multipla e dise-
JXDOH��/D�VXD�EHOOH]]D�HWHUQD��VROLGD�FRPH�QHVVXQ¶DOWUD�
città brasiliana, nascendo dal passato, scoppiando nel 
pittoresco, nel pontile, nelle macumbe 1��QHOOH�¿HUH��QHL�
vicoli e nelle strade in salita, la sua bellezza è così potente 
che si vede, si palpa e si annusa, la sua bellezza di donna 
sensuale nasconde un mondo di miseria e dolore. […]

Perchè così è Bahia, misto di bellezza e sofferenza, di 
abbondanza e di fame, di risi alacri e di lacrime dolorose. 
[…]

Vieni, Bahia ti aspetta.”

“Bahia de Todos os Santos” Jorge Amado, 1945

“Convite 

E quando a viola gemer nas mãos do seresteiro na 
rua trepidante da cidade mais agitada, não tenhas, 
moça, um minuto de indecisão. Atende ao chamado e 
vem. A Bahia te espera para sua festa quotidiana. Teus 
olhos se enchercarão de pitoresco, mas se entrister-
cerão tembém antes a miséria que sobra nestas ruas 
coloniais onde començam a subir, magros e feios, os 
arranha-céus modernos. […]

Ah!, moça, esta cidade da Bahia é múltipla e disegual. 
Sua beleza eterna, sólida como em nenhuma outra 
cidade brasileira, nassendo do passado, rebentando 
no pitoresco, no cais, nas macumbas1, nas feiras, nos 
becos e nas ladeiras, sua beleza tão poderosa que se vê, 
apalpa e cheira, sua beleza de mulher sensual, esconde 
um mundo de miséria e de dor. […]

Porque assim é a Bahia, mistura de beleza e sofrimen-
to, de fartura e fome, de risos álacres e de lágrimas 
doloridas. […]

Vem, a Bahia te espera.” 

“Bahia de Todos os Santos” Jorge Amado, 1945 
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2.1 Ieri - Ontem
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2.1.1 Bahia Fantastica2

“La storia di una città e la maniera di come gli abitanti or-
GLQDURQR�OH�ORUR�UHOD]LRQL�FRQ�OD�WHUUD��LO�FLHOR��O¶DFTXD�H�JOL�
altri uomini. La storia si da in un territorio, che è lo spazio 
esclusivo ordinato dagli scambi che la comunità realizza in 
GLUH]LRQH�GL�XQ¶LGHQWLWj�GL�JUXSSR�´��6RGUp�������

Viviamo in città sintesi di multipli estratti temporali, 
che vanno si accumulando e che, allo stesso tempo, 
sono presenti simultaneamente. È la nostra imma-
JLQH�GHOOD�FLWWj��VHPSUH�XQ¶LPPDJLQH�FRPSRVLWD��GL�
elementi di tempi diversi, ai quali si aggrappano le 
memorie, né sempre coscientemente percepite.
La città di Salvador è un territorio complesso, tatto di 
strati successivi, di diversa natura, tracciati, architet-
ture, usi, che vanno inter-tessendo con ritmi di cam-
biamenti differenziati. È un racconto, sopra il quale 
successive storie si sovrappongono, ma mai riuscendo 
a cancellare quello che è stato scritto anteriormente, 
e che testardamente sempre tenta di risorgere. Come 
scrive Jorge Amado, “non tenti mai di spiegare il 
mistero di questa città, è il segreto che nessuno sa, 
poiché il suo mistero è come un olio che scorre dal 
cielo e dal mare e vi ricopre totalmente, corpo, anima 
e cuore”.
Città di Bahia, con questo affettuoso nome che la gen-
te delle strade di Salvador continua a chiamarla dalla 
fondazione, avvenuta nel primo novembre del 1949, 
già nascendo come popolo misto, con sangue indio 
e molto sangue nero, di un primitivismo che ama i 
QRPL�SDJDQL�SUHVL�GDOOD�QDWXUD�GHOO¶LQWRUQR��%DKLD

“O que que a Bahia tem?”3

La Bahia de Todos os Santos, la Bahia dorata del 
Rococò e del Barocco, la Bahia degli artisti, la Bahia 

2.1.1 Bahia fantástica2

“A história de uma cidade é a maneira como os habitantes 
ordenaram as suas relações com a terra, o céu, a água e 
os outros homens. A História dá-se num território, que é 
o espaço exclusivo ordenado das trocas que a comunidade 
realiza na direção de uma identidade grupal.” (SODRÉ, 
1988)

Vivemos em cidades síntese de múltiplos estratos 
temporais, que se vão acumulando e que, ao mesmo 
tempo, estão presentes simultaneamente. É a nossa 
imagem da cidade: sempre uma imagem compósita, 
de elementos de tempos diferentes, à qual se agar-
ram as memórias, nem sempre conscientemente 
apercebidas.
A cidade de Salvador é um território complexo, feito 
de camadas sucessivas, de diferente natureza, tra-
çados, arquitecturas, usos, que se vão entretecendo 
com ritmos de mudança diferenciados. É um conto, 
sobre o qual sucessivas histórias se vão sobrepondo, 
mas nunca conseguindo apagar aquilo que estava 
escrito anteriormente, e que teimosamente vai sem-
pre ressurgindo. Como escreve Jorge Amado, “não 
tenteis nunca explicar o mistério dessa cidade, é 
segredo que ninguém sabe, pois seu mistério  é como 
um óleo que escorre do céu  e do mar e vos envolve 
todo, corpo, alma e coração”.
Cidade da Bahia, pelo esse carinhos nome o povo 
das ruas de Salvador continua chamando-a desde a 
fundação do primeiro de Novembro de 1549, nascen-
do já como um povo misturado, de sangue ìndio e 
muito sangue negro, de um primitivismo que ama os 
nomes pagãos tirados da natureza do entorno. 
Bahia.

“O que é que a Bahia tem”?3
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del Candomblé4 e la Bahia degli scrittori, la Roma 
Nera, … immortalata in romanzi, poemi, canzoni, 
SLWWXUH�H�¿OP��DIIHUPD�OD�IRUWH�SUHVHQ]D�QHUD�QHOOD�VXD�
IRUPD]LRQH�VWRULFD��*OL�LPSDWWL�GL�TXHVWR�FDOGHURQH�
culturale possono essere sentiti in creatori che qui 
KDQQR�YLVVXWR�R�FKH�O¶KDQQR�YLVLWDWD��FKH�O¶DPDURQR�
H�OD�ODVFLDURQR��*UHJyULR�GH�0DWWRV��&DVWUR�$OYHV��
Ary Barroso, Carybé, Carlos Bastos, Dorival Caym-
mi, Jorge Amado, Lina Bo Bardi, Alexandre Robatto 
Filho, Josué de Barros, Carmen Miranda, Batatinha, 
9LQLFLXV�GH�0RUDHV��*ODXEHU�5RFKD��*LOEHUWR�*LO��
Caetano Veloso, ecc...
“Porto di marinai, mulatte, portoghesi, arabi, vecchi 
e ragazze, italiane e francese, gringos5, neri e indio, 
spagnoli, uomini di ingegno, immigranti, baiana di 
DFDUDMH6, capitani di sabbia, capoeristi, due mariti, 
venditori ambulanti, ladroni, persone di tutti i colori, 
di tutti i luoghi, con svariati vestiti, miscele”, sono i 
personaggi di riferimento dei romanzi di Amado che 
HYLGHQ]LDQR�O¶LQFRQWUR�HVXEHUDQWH�GL�FLYLOL]]D]LRQH��
tra confronto e omogeneizzazione, in questa città 
ibrida.
La miscela di sangue è molto grande e nella sua 
coscienza poca gente potrà negare un nonno nero più 
R�PHQR�UHPRWR��/¶LQÀXHQ]D�GHO�QHUR�VL�VHQWH�GDS-
SHUWXWWR��QRQ�VROR�QHOO¶DVSHWWR�¿VLFR�GHOOD�FLWWj��PD�
nella sua vita. La superstizione diffusa si confonde 
volentieri con la religione. I riti religiosi assumono 
qui strane modalità, i culti cattolici si fondono con 
XQ�DXUD�IHWLFLVWD��&¶q�TXDOFRVD�GL�SDJDQR�QHOOD�UHOL-
gione dei baiani, un qualcosa che svia sempre verso il 
sensuale e che fa delle 365 chiese (una al giorno, dice 
LO�IROFORUH��O¶HVWHQVLRQH�VWLOL]]DWD�H�FLYLOL]]DWD�GHOOH�
misteriose macumbe.
Quindi città dai paesaggi ricchi di contrasti e miscele 
Salvador, dovuti non solo alla molteplicità degli stili e 
GHOO¶HWj�GHOOH�FDVH��DOOD�YDULHWj�GL�FRQFH]LRQL�XUEDQLVWL-

A Baía de Todos os Santos, a Bahia dourada do Ro-
cocó e do Barroco, a Bahia dos artistas, a Bahia do 
Candomblé4 e a Bahia dos escritores, a Roma Negra, 
... eternizada em romances, poemas, canções, qua-
GURV�H�¿OPHV��D¿UPD�D�IRUWH�SUHVHQoD�QHJUD�QD�VXD�
formação histórica. Os impactos desse caldo cultural 
podem ser sentidos em criadores que nela viveram 
RX�D�YLVLWDUDP��TXH�D�DPDUDP�H�D�GHL[DUDP��*UH-
gório de Mattos, Castro Alves, Ary Barroso, Carybé, 
&DUORV�%DVWRV��'RULYDO�&D\PPL��-RUJH�$PDGR��/LQD�
Bo Bardi, Alexandre Robatto Filho, Josué de Barros, 
Carmen Miranda, Batatinha, Vinicius de Moraes, 
*ODXEHU�5RFKD��*LOEHUWR�*LO��&DHWDQR�9HORVR��HWF���
“Porto de marinherios, mulatas, portugueses, ára-
bes, velhas e moças, italianas e francesas, gringos5, 
pretos e indios, espanhol, homen de engenho, negro, 
imigrantes, baiana de acarajé6, capitãos de areia, 
capoeristas, dois maridos, mascates, ladrões, gente 
de todas as cores, de todos os lugares, com todos os 
trajes, misturas”, são os personagens de referência 
dos romances de  Amado que evidenciam o encontro 
exuberante de civilizações, entre confrontos e amál-
gamas, nessa cidade hibrida.
A mistura de sangue é muito grande e em sua cos-
ciência pouca gente poderá negar o avô negro mais 
RX�PHQRV�UHPRWR��$�LQÀXrQFLD�GR�QHJUR�VHQWH�VH�HP�
toda parte, não apensas no aspecto físico da cidade 
mas na sua vida. A superstição alastrada confun-
de-se muitas vêzes com a religão. Os ritos religiosos 
adquirem aqui, estranhas modalidades, os cultos 
católicos aformoseiam-se logo com uma aura feti-
chista. Há qualquer coisa de pagão na religão dos 
baianos, qualquer coisa que raia pelo sensual e que 
faz que as 365 igrejas (uma por dia, diz o folclore) 
sejam uma continuação, estilizada e civilizada, das 
macumbas misteriosas. Então, cidade de paisagem 
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che presenti, al pittoresco della sua popolazione, ma 
anche al suo sito o, ancora meglio, al congiunto di siti 
che occupa: è una città di colline, una città peninsu-
lare, una città di mare, una città che avanza verso il 
PDUH�FRQ�OH�SDOD¿WWH�GHOOH�LQYDVLRQL��XQD�FLWWj�GL�GXH�
SLDQL��'XH�FLWWj��,Q¿QLWH�FLWWj�

rica de contrastes e misturas Salvador, devidos não 
só à multiplicidade dos estilos e da idade das casas, 
à variedade das concepções urbanísticas presentes, 
ao pitoresco da sua população, mas também ao seu 
sítio ou 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 
FRP�DV�SDOD¿WDV�GDV�LQYDV}HV��FLGDGH�GH�GRLV�DQGD-
UHV��'XDV�FLGDGHV��,Q¿QLWDV�FLGDGHV�
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2.1.2 Indios

*DEULHO�6RDUHV�GH�6RXVD��VLJQRUH�GL�LQJHJQR�H�FUR-
nista nella Bahia del secolo XVI, descrive le sue 
LPSUHVVLRQL�VXJOL�VWLOL�GL�YLWD�GHL��7XSLQDPEiV��XQD�
delle tribù del gruppo Tupi che abitavano la regione 
GHO�5HFRQFDYR�EDLDQR��³KDQQR��L�7XSLQDPEiV��JUDQGH�
conoscenza della terra dove camminano, ponendo il 
viso al sole, per dove si governano; con che condu-
cono i grandi cammini nel deserto, dove mai sono 
stati […]. Ha abitudini questa gente, quando va nella 
foresta senza avere notizie del luogo popolato, sdra-
LDUVL�SHU�WHUUD��H�DQQXVDUH�O¶DULD��SHU�YHGHUH�VH�DQQXVD�
IXRFR����FKH�ULFRQRVFH�GDOO¶RGRUH�D�SL��GL�PH]]D�OHJD��
>«@�H�SHU�L�7XSLQDPEiV��DYHUH�TXHVWD�FRQRVFHQ]D�
della terra e del fuoco, di loro competenza, quando 
si offre ai Portoghesi di andare a guerra da qualche 
SDUWH��GRYH�L�7XSLQDPEiV�VWDQQR�VHPSUH�GDYDQWL��
correndo la terra per essere di recapito, e mostrando 
a più persone il cammino dove devono andare, e il 
luogo dove si devono fermare ciascuna notte […]”.
2ULJLQDULR�GHOO¶$PD]]RQLD��LO�JUXSSR�7XSL�*XDUDQL��
SUHVHQWH�GDOO¶$OWR�6ROLP}HV�¿QR�DL�EDFLQL�GHO�3D-
UDJXDL�H�GHOO¶8UXJXDL��GRYH�VRQR�FRQRVFLXWL�FRPH�
*XDUDQLV��DQGDYD��VHFRQGR�%DUWRPHX�0HOLi�ORUR�
vanno in cerca della “terra senza male, che prima di 
tutto è terra buona, facile di essere coltivata, produt-
WLYD��VXI¿FLHQWH�H�PLWH��WUDQTXLOOD�H�SLDFHYROH��GRYH�L�
*XDUDQLV�SRVVRQR�YLYHUH�LQ�SLHQH]]D�LO�ORUR�PRGR�GL�
essere autentico”.
,QWHQGLDPR�SHU�³PRGR�GL�HVVHUH´�TXHOOR�FKH�LQ�*XD-
rani viene espresso con “ñande reko”, e chiarito da 
Montoya, “un concetto di semantica assolutamente 
ricca, un modo di essere, un modi di stare, un si-
stema, una legge, cultura, norma, comportamento, 
abito, condizione, costume”. Quando la trubù si 
ingrandiva, una parte della popolazione iniziava un 

2.1.2 Indios

*DEULHO�6RDUHV�GH�6RXVD��VHQKRU�GH�HQJHQKR�H�FUR-
nista na Bahia do século XVI, descreve suas impres-
sões sobre o modo de vida dos Tupinambás, uma 
das tribos do grupo Tupi que habitavam a região do 
Recôncavo baiano: “têm, os Tupinambás, grande co-
nhecimento da terra por onde andam, pondo o rosto 
no sol, por onde se governam; com o que atinam 
grandes caminhos pelo deserto, por onde nunca an-
daram […]. Costuma este gentio, quando anda pelo 
mato sem saber novas do lugar povoado, deitar-se 
no chão, e cheirar o ar, para ver se lhe cheira a fogo, 
..o qual conhecem pelo faro a mais de meia légua, 
[…] e por os Tupinambás terem este conhecimento 
da terra e do fogo, se faz muita conta deles, quando 
se oferece irem os Portugueses à guerra a qualquer 
parte, onde os Tupinambás vão sempre diante, cor-
rendo a terra por serem de recado, e mostrando a 
mais gente o caminho por onde hão de caminhar, e o 
lugar onde se hão de aposentar cada noite […]”.
2ULJLQiULR�GR�PpGLR�$PD]RQDV��R�JUXSR�7XSL�*XD-
rani, presente desde o Alto-Solimões até as bacias do 
Paraguai e do Uruguai, onde são conhecidos como 
*XDUDQLV��DQGDYDP��VHJXQGR�%DUWRPHX�0HOLi�HP�
busca da “terra sem mal, que é antes de tudo a terra 
ERD��IiFLO�GH�VHU�FXOWLYDGD��SURGXWLYD��VX¿FLHQWH�H�
DPHQD��WUDQT�LOD�H�DSUD]tYHO��RQGH�RV�*XDUDQLV�SR-
dem viver em plenitude seu modo de ser autêntico”. 
(QWHQGHPRV�SRU�³PRGR�GH�VHU´�R�TXH�HP�*XDUDQL�
vem expresso por “ñande reko”, esclarecido pelo 
Montoya, “um conceito cuja semântica é sumamente 
rica, um modo de ser, modo de estar, sistema, lei, 
cultura, norma, comportamento, hábito, condição, 
costume”.
Quando a tribo se tornava muito grande, uma parte 
da população iniciava peregrinação ruma ao leste 
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SHOOHJULQDJJLR�YHUVR�O¶(VW��FKH�WHUPLQDYD�FRQ�O¶DU-
ULYR�DOO¶RFHDQR��1RQ�SRWHQGR�SL��FRQWLQXDUH�FRQ�OD�
FDPPLQDWD��¿QLURQR�SHU�RFFXSDUH�WXWWD�OD�FRVWD��GDO�
Oiapoque al Chuí, tanto che portò gli Europei a crede-
UH�FKH�HUD�O¶XQLFD�FXOWXUD�HVLVWHQWH�QHO�SDHVH�DOO¶HSRFD�
GHOO¶DSSURGR�
9LOODJJL�VLPLOL�FRQ�TXHOOL�GHL�7XSL�*XDUDQL�SRVVRQR�
oggi essere incontrati in Amazzonia e poco si diffe-
UHQ]LDQR�GD�XQD�IRUPD�FRPXQH�FKH�q�O¶HVLVWHQ]D�GL�
quattro costruzioni, ortogonali tra loro e ordinate in 
modo da formare una grande piazza quadrata, ocara7. 
Ciascuna di queste case si chiama oguassu, maioca o 
maloca (casa grande) ed è divisa internamente dalla 
struttura del tetto in spazi quadrati di 6 metri per 
6, modulo in cui vive una cellula familiare. Questo 
VSD]LR�q�GHQRPLQDWR�RFD��LQ�7XSL��R�RJD��LQ�*XDUDQL��
La dimensione di ciascuna casa dipende dalla di-
mensione della tribù, raggiungendo anche più di 200 
metri di lunghezza. Le più comuni sono quelle che 
non oltrepassano i 150 metri di lunghezza per circa 12 
metri di larghezza.
Essendo la forma di vita di questi indigeni prevalen-
temente sedentaria, se una casa diventava vecchia, 
YHQLYD�EUXFLDWD�H�XQ¶DOWUD�GHOOR�VWHVVR�IRUPDWR�YHQLYD�
FRVWUXLWD��FROOHWWLYDPHQWH��6L�SXz�SDUODUH�GL�XQ¶DU-
FKLWHWWXUD�HI¿PHUD��IDWWD�SHU�UHVLVWHUH�DSSHQD�SRFKL�
DQQL��¿QR�D�TXDQGR�OD�FRPXQLWj�GHFLGHVVH�R�QHFHVVL-
tasse di mettersi in movimento. “Dopo cinque o sei 
anni, poiché non usano stare più tempo nello stesso 
posto, gli indio distruggono e bruciano il villaggio e 
ne costruiscono un altro più avanti, ad una distanza 
di mezza lega, poco più o poco meno, dandogli lo 
stesso nome del precedente”, informa il cappuccino 
&ODXGH�G¶$EEHYLOOH8.
Partecipavano alla costruzione, che avveniva durante 
la stagione della secca, gli adulti che ci avrebbero abi-
tato. I mariti più giovani tagliavano la legna, prepara-

que terminava com a chegada ao oceano. Não po-
dendo mais continuar com a caminhada, acabavam 
por ocupar toda a costa, do Oiapoque ao Chuí, o que 
levou os europeus a acreditar que era a única cultu-
ra existente no país na época da chegada.
$OGHLDV�VHPHOKDQWHV�FRP�DV�7XSL�*DUDQL�SRGHP�
hoje ser encontradas na Amazônia e em pouco di-
vergem de uma forma comum que é a existência de 
quatro construções, ortogonais entre si e ordenadas 
de modo que formem uma grande praça quadra-
da, a ocara7. Cada uma dessas casas é chamada 
de oguassu, maioca ou maloca (casa grande) e é 
dividida internamente pela estrutura do telhado em 
espaços quadrados de 6 metros por 6, onde mora 
em cada uma delas uma celula famíliar. Esse espaço 
p�GHQRPLQDGR�RFD��HP�7XSL��RX�RJD��HP�*XDUDQL��
O tamanho de cada casa depende do tamanho da 
tribo, podendo chegar a mais de 200 metros de 
comprimento. O mais comum é as que não passem 
de 150 metros de comprimento por cerca de 12 de 
largura.
Sendo a forma de vida desses indígenas dominan-
WHPHQWH�VHGHQWiULD��VH�XPD�FDVD�¿FDYD�YHOKD��D�
mesma era queimada e outra de igual formato era 
construída coletivamente. Pode-se falar de uma 
arquitetura efêmera, feita para resistir apenas por 
poucos anos, até a comunidade resoulvesse ou preci-
sasse se pôr em movimento.
³$SyV�FLQFR�R�VHLV�DQRV��SRLV�QmR�FRVWXPDP�¿FDU�
mais tempo no mesmo lugar, os índios destróem e 
TXHLPDP�D�DOGHLD�H�YmR�HGL¿FDU�RXWUD�PDLV�DGLDQ-
te, a uma distância de meia légua pouco mais ou 
menos, dando-lhe o mesmo nome da precedente”, 
informa o capuchinho Claude d´Abbeville8.
Participavam de sua construção, que ocorria duran-
te a estação seca, os adultos que nela iam morar. Os 
maridos mais jovens cortavam a madeira, prepa-
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TUPÍ os guerreiros

ARUACO a gente da farinha

CHARRÙA

GÊ os cabeças

TUANO

PANO

GUAICURÙ os cavaleiros

CARAÍBA

sinonimo di 
antropofago

«Vedrai come 
molti popoli 

antropofagi aprono il 
cranio dei loro nemici per 

mangiare parte del loro 
cervello per impossessarsi 

così della loro sapienza, 
dei loro miti e del loro 

coraggio»
(Fernando 

Savater) 

oyampí, 
emerillon 
araquaju

tupinambá 
tupinique 
guayajaro 

tembe
 tamoyo

tapajoz, 
xingu

chiriguano 
guarajo

caingua
guayaquí 

chiripa 
guayana

gruppo centrale

omagua 
cocama 

yurimagua 
parentintin

gruppo settentrionale gruppo meridionalegruppo orientale
sud orientale nord-orientale sud-occidentale sud-orientale

CLASSIFICAZIONE DEGLI INDIGENI 
BRASILIANI
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vano la struttura di sostegno e le divisioni interne, le 
donne effettuavano la struttura secondaria e il rive-
stimento. La struttura secondaria era effettuata con 
bambù collocato in orizzontale, in listelli, e aggancia-
WD�DL�SHUQL�VXOOD�VXSHU¿FLH�HVWHUQD�GHOOD�VWUXWWXUD�GL�
VRVWHJQR��6HUYLYDQR�DQFKH�SHU�¿VVDUH�LO�ULYHVWLPHQWR�
di foglie di palma, collocate in verticale sopra i listelli, 
GRYH�HUDQR�SLHJDWL�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FRVWUX]LRQH�H�
OHJDWH�DO�OLVWHOOR�LPPHGLDWDPHQWH�LQIHULRUH��*OL�LQGLR�
effettuavano alcuni buchi nel rivestimento per una 
PDJJLRUH�SHQHWUD]LRQH�GL�OXFH�VRODUH�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�
FDVH��PD�DQFKH�SHU�JXDUGDUH�DOO¶HVWHUQR��VHQ]D�DYHU�
ELVRJQR�GL�XVFLUH��8Q¶XQLFD�VWUDGD�HUD�DSHUWD�SHU�
O¶LQWHUQR�GHO�YLOODJJLR�H�GXUDQWH�OD�QRWWH��R�LQ�DVVHQ]D�
della famiglia, questa entrata era chiusa da una porta 
di foglie di palma intrecciate.
Tecniche costruttive, materiali applicati e adattamen-
ti ai mezzi sono propri del contesto della tecnologia 
LQGLJHQD��*HQHUDOPHQWH�OH�WHFQLFKH�H�L�PDWHULDOL�LP-
piegati si assomigliano tra le tribù. Quello che cambia 
sono gli adattamenti sofferti dalla tecnologia in rela-
zione alla regione climatica dove la tribù è inserita, 
poiché si incontrano realtà diverse di composizione 
naturale e conseguentemente nella disponibilità di 
materiali.
7XWWH�H�WLSRORJLH�KDQQR�FRPH�FDUDWWHULVWLFD�O¶HYROX-
]LRQH�DXWRFWRQD��RVVLD��VHQ]D�O¶LQWHUIHUHQ]D�GL�DOWUH�
culture. Una delle poche eccezioni sono i villaggi 
;LQJXDQDV��QHL�TXDOL�VL�YHUL¿FD�XQ�LQFURFLR�GL�YD-
rie culture e peculiarità di diversi gruppi linguistici 
adottati da tribù di origini diverse. Le loro case sono 
simili a quelle dei Tupi, anche se le estremità sono 
chiuse da semicupole costruite alla maniera dei Jês. 
In queste estremità si legano le loro amache, le ini di 
cotone, collocate alte, sopra un piccolo fuoco acceso 
e intrattenuto per riscaldare chi lì riposava e per la 
preparazione delle pietanze.

ravam a estrutura de sustentação e as divisórias 
internas, as mulheres efetuavam a estrutura de 
vedação e o revestimento. A estrutura de vedação 
era efetuada com taquaras colocadas na horizontal, 
ripas, e amarradas aos esteios na superfície externa 
da estrutura de sustentação. Serviam também para 
D�¿[DomR�GR�UHYHVWLPHQWR�HP�IROKDV�GH�SDOPHLUD��
colocadas na vertical sobre cada ripa, onde eram 
dobradas para dentro da construção e amarradas 
à ripa imediatamente inferior. Os índios efetuavam 
alguns buracos no revestimento para maior pene-
tração de luz sol no interior das casas, e também 
para olhar o exterior, sem precisarem delas sair. 
Uma única entrada era aberta para o interior da 
aldeia e durante a noite, ou na ausência da família, 
essa entrada era fechada por uma porta de folhas de 
palmeira entrelaçadas.
Técnicas construtivas, materiais aplicados e adap-
tações ao meio são partículas do contexto da tecno-
ORJLD�LQGtJHQD��*HUDOPHQWH�DV�WpFQLFDV�H�PDWHULDLV�
empregados se assemelham entre as tribos. O que 
difere são as adaptações que a tecnologia sofreu em 
relação a região climática onde a tribo esta inserida, 
pois encontra realidades diferentes de composição 
natural, e consequentemente na disponibilidade de 
materiais.
Todas as tipologias têm como característica a evo-
lução autóctone, ou seja, sem interferência de outras 
culturas. Uma das poucas exceções  são as aldeias 
;LQJXDQDV��QDV�TXDLV�VH�YHUL¿FD�XP�FUX]DPHQWR�GH�
várias culturas e peculiaridades de diversos gru-
pos linguísticos que foram adotados por tribos de 
origens diversas. Suas casas são semelhantes às 
dos Tupis, porém as extremidades são fechadas por 
semicúpulas construídas à maneira dos Jês. Nessas 
extremidades estendem suas redes, as ini de algo-
dão, ereguidas altas sobre um pequeno fogo aceso e 
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1HOOD�SLD]]D�FHQWUDOH��O¶XQLWj�GHOOD�WULE���VRQR�UHDOL]-
zate le cerimonie tribali. Al suo centro si riuniscono 
gli uomini per decidere le attività che saranno realiz-
zate durante la giornata, come la pesca e la caccia, o 
agricoltura, di esclusiva competenza femminile. Le 
attività esercitate dagli integranti di ciascun sesso 
erano tabù, implicando che una parte mai avrebbe 
LQWHUIHULWR�FRQ�O¶DOWUD��
/¶XQLWj�VRFLDOH�IRQGDPHQWDOH�q�OD�IDPLJOLD��UDJJUXS-
pata attorno al padre, al nonno o ad un antenato 
mitico che da origine ad una stirpe. Dal prestigio del 
capo e dalla sua capacità di aggregazione dipende 
la forza economica e politica del gruppo e della sua 
espressione in caso di guerra. Il lavoro e le decisioni 
VRQR�FRPXQLWDULH��O¶HFRQRPLD�EDVDWD�VXOOD�UHFLSUR-
cità e non esiste il concetto di proprietà privata. Al 
*XDUDQL�QRQ�SLDFH�ODYRUDUH�GD�VROR��QHDQFKH�GL�HVVHUH�
comandato: preferisce invitare ed essere invitato e 
lavorare in gruppo, in mobilità collettiva. In ragione 
alla distribuzione dei compiti, il patio cerimoniale è 
riservato agli uomini, in quanto le donne lo utilizzano 
solo se invitate. Al contrario, le donne circolano nella 
periferia del villaggio e, anche se le parti della casa 
VRQR�LGHQWL¿FDWH�GDOO¶DQDWRPLD�PDVFKLOH��VRQR�OH�GRQ-
ne che ci passano la maggior parte del tempo, giacchè 
gli uomini ci si raccolgono solo per dormire e per le 
attività cerimoniali.
In casa le donne esercitano le loro attività domestiche 
e nel corridore centrale, tra i pilastri che sostengono 
LO�WHWWR��SUHSDUDQR�L�FLEL��$OOD�¿QH�GL�TXHVWR�FRUULGRUH�
si trova una porta in ciascuna estremità della maloca 
H��D�PHWj�GHOOD�FDVD��VXO�ODWR�FKH�GD�DO�SDWLR��FH�Q¶q�
una terza, tutte basse, obbligando chi entrasse a si 
DEEDVVDUH�LQ�VHJQR�GL�ULVSHWWR�DO�PRPHQWR�GHOO¶HQWUD-
WD�QHOO¶DELWD]LRQH�

entretenido para o aquecimento de quem ali repou-
sava  e para o preparo das refeições.
Na praça central, a unidade da tribo,  são realizadas 
as cerimônias tribais. Em seu centro se reunem os 
homens para decidir as atividades que seram reali-
zadas no dia, como a pesca e a caça, o agricultura, 
de exclusiva competência feminina. As atividades 
exercidas pelos integrantes de cada sexo eram tabus, 
o que fazia com que uma parte jamais interferisse 
na outra.
A unidade social fundamental é a família, agrupada 
em torno do pai, do avô ou de um antepassado mí-
tico que dá origem a uma linhagem. Do prestígio do 
chefe e de sua capacidade de agregação depende a 
força econômica e política do grupo e de sua expres-
são em caso de guerra.O trabalho e as decisões são 
comunitários, a economia é baseada na reciprocida-
de e não existe o conceito de propriedade privada. 
2�*XDUDQL�QmR�JRVWD�GH�WUDEDOKDU�Vy��QHP�GH�VHU�
mandado: prefere convidar e ser convidado e traba-
lhar em butiró (mutirão), em chiquitano, minga. Em 
razão da distribuição de tarefas, o pátio cerimonial 
é reservado aos homens, que as mulheres apenas 
utilizam quando são convidadas. Inversamente, 
as mulheres circulam pela periferia das aldeias. 
(PERUD�DV�SDUWHV�GDV�FDVDV�VHMDP�LGHQWL¿FDGDV�FRP�
a anatomia masculina, são as mulheres que nelas 
passam a maior parte do tempo, já que os homens 
só se recolhem nela para dormir e para atividades 
cerimoniais. Em casa as mulheres exerciam suas 
atividades domésticas e no corredor central, entre os 
pilares que sustentam a cumeeira, preparam a co-
PLGD��$R�¿P�GHVVH�FRUUHGRU�KD�XPD�SRUWD�HP�FDGD�
extremidade da maloca, e no meio da casa, no lado 
que da para o pátio, ha uma terceira, todas baixas, 
obrigando cada indivíduo a se abaixar em sinal de 
respeito no momento de entrar na moradia.
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spazio
PRIVATO

residenza
COLLETTIVA

nucleo
familiare

6 m
6 

m DIMENSIONI
min 40. x 6 m
max 160m x 12m

OCARA
TABA
4/8 OCAS

NAÇÃO
+ TABAS

400 persone 500 persone 700 persone

caiçaras
(palizzate)

ingressi principali
ingressi secondari

ibridazione

PUBBLICO-PRIVATO
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CASA TUPINAMBAS
três alinhamentos longitudinais paralelos        de uma até três portas   tamanho da casa--tamanho da tribo     

PLANTA

2,
75

 m
2,

75
 m

3/4 m1m porta voltada
pela praça

COBERTURA
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CASA TUPINAMBAS
  tamanho da casa--tamanho da tribo     

1,
6 

m
3,

8 
m

CORTE LONGITUDINAL

CORTE TRASVERSAL

FACHADA LONGITUDINAL

FACHADA TRASVERSAL

revestimento de
folhas de helicônia e palmeira
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La casa antropomorfa

La casa xinguana è comparata al corpo umano o ani-
male, di sesso maschile.
$I¿QFKq�ULPDQJD�LQ�HTXLOLEULR��HUHWWR��GHYH�DYHUH�
buoni piedi piantati per terra e gambe ferme: per 
questo i pilastri principali della casa sono chiamati 
“gambe” della casa.
I piedi della casa sono la parte giunta al suolo, forma-
to da travi interrate con i pali inchiodati in piedi, per 
fare le pareti.
La parte della costruzione corrispondente al pezzo 
centrale superiore della facciata principale è relazio-
nata al petto e il settore opposto, la facciata posterio-
re è considerata come la schiena della casa.
I semicerchi laterali, corrispondenti ai settori più 
intimi della casa, sono chiamati natiche della casa. Il 
WHWWR�q�UHOD]LRQDWR�FRQ�LO�SH]]R�WUD�O¶DOWR�GHOOD�WHVWD�H�
la fronte.
I listelli sono considerati come le coste della casa e la 
paglia di rivestimento, i capelli o i peli. Un elemento 
verticale, vuoto, che parte dalla chiusura superiore 
GHOOD�FRSHUWXUD��GHVWLQDWR�DOO¶XVFLWD�GHO�IXPR�LQWHUQR�
prodotta durante la notte dal fuoco, ma anche per la 
SHQHWUD]LRQH�GL�OXFH�GLXUQD�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�FRVWUX-
zione, è chiamato dente della casa. Letteralmente, e 
in cima dello stesso, sono disposti gli orecchini. La 
regione immediatamente inferiore a questo congiun-
to di denti e orecchini della costruzione è conosciuta 
come collo. 
La porta principale è una bocca e la secondaria, che 
GD�XQ¶XVFLWD�YHUVR�O¶HVWHUQR�GHO�YLOODJJLR��q�LO�OXRJR�
dal quale escono i detriti, la spazzatura, da dove si 
esce per andare nella foresta a soddisfare le necessita 
ELRORJLFKH��³O¶DQR´�GHOOD�FDVD�

A casa antropomorfa

A casa xinguana é comparada ao corpo humano ou 
animal, de sexo masculino.
Para que permaneça em equilíbrio, em pé, deve ter 
ERQV�SpV�SODQWDGRV�QR�FKmR�H�SHUQDV�¿UPHV��SRU�LVVR�
os esteios principais da casa são chamados “pernas” 
da casa. 
Os pés da casa são o trecho junto do solo, formado 
pela carreira de caibros enterrados como os paus 
¿QFDGRV�HP�Sp��SDUD�ID]HU�DV�SDUHGHV��
A parte da construção correspondente ao trecho mé-
dio superior da fachada principal é relacionada ao 
peito e o setor oposto, a fachada posterior é conside-
rada como as costas da casa.
Os semicírculos laterais, correspondentes aos seto-
res íntimos da casa, são chamados as nádegas da 
casa. 
A cumeeira esta relacionada ao trecho entre o alto 
da cabeça e a testa. 
As ripas são consideradas como as “costelas” da 
casa e a palha de revestimento, os cabelos ou pêlos. 
Um elemento vertical, vazado, que parte do fecha-
mento superior da cobertura, destinado ao escapa-
mento da fumaça interior produzida durante a noite 
pelas fogueiras, bem como para a penetração da 
luz diurna no interior da construção, é chamado de 
GHQWH�GD�FDVD��/DWHUDOPHQWH��H�DFLPD�GHOHV��VmR�GLV-
postos os brincos. A região imediatamente inferior 
a este conjunto de dentes e brincos da construção é 
conhecida como o pescoço. 
A porta principal é uma boca, a porta secundaria, 
que da saída para o exterior da aldeia, é o lugar por 
onde saem os detritos, o lixo, por onde se sai para 
ir ao mato satisfazer as necessidades biológica: o 
“anus” da casa.
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Il rito antropofago

,�FRQÀLWWL�H�OH�XVFLWH�JXHUULJOLHUH�GHL�7XSLQDPEDV�DYH-
vano come obiettivo principale la cattura dei nemici. 
Colti in imboscate silvestri o in scontri acquatici, 
questi prigionieri erano schiavizzati e condotti al 
YLOODJJLR�SHU�HVVHUH�VDFUL¿FDWL�H�PDQJLDWL��3ULPD�GHOOD�
festa cannibale, una india era ceduta al prigioniero, 
era suo compito vigilarlo, ingrassarlo, soddisfarlo 
VHVVXDOPHQWH��'HFLVD�OD�GDWD�GHOO¶HVHFX]LRQH��HUDQR�
invitati indigeni di altri villaggi e si iniziava la fabbri-
cazione dei vini. 
Si decorava e si consacrava il tacape, che avrebbe 
colpito in pieno la nuca del prigioniero. Suonavano 
L�FDQWL��XQD�IHVWD��1HO�JLRUQR�VWDELOLWR��O¶XFFLVRUH�VL�
dirigeva al futuro morto dicendogli che così avrebbe 
vendicato i suoi compagni. Dato il colpo mortale, le 
donne trascinavano i prigioniero verso il fuoco, il 
FRUSR�HUD�FRWWR��FRQ�OH�DQ]LDQH�DO�FRPDQGR�GHOO¶RSHUD-
zione culinaria. Dice Alfred Métraux che loro lecca-
vano addirittura il grasso che scorreva dai pali del 
grande fuoco. Alle donne spettava la parte dei genitali 
cotti del prigioniero e i bambini dovevano cambiare 
il corpo del morto e immergere le mani nel sangue. 
(�DI¿QFKq�DQFKH�L�EHEq�SDUWHFLSDVVHUR�DO�IHVWLQR��OH�
donne bagnavano di sangue le punte dei seni, dandoli 
da succhiare. 
/¶DQWURSRIDJLD�HUD�LO�ULWR�FXOWXUDOH�GHOOD�FXOWXUD�WXSL-
QDPEi�
In “Araweté, gli dei cannibali”, Eduardo Viveiros de 
Castro arriva ad affermare che il cannibalismo era la 
“meta, motore e motivo” di quella società. Era solo 
DWWUDYHUVR�O¶HVHFX]LRQH�ULWXDOH�GL�XQ�QHPLFR�FKH�XQ�
7XSLQDPEi�SRWHYD�UDJJLXQJHUH�OR�VWDWR�GL�DGXOWR��GL�
persona piena, come anche solo un uccisore poteva 
VSRVDUVL�HG�DYHUH�¿JOL��DYHUH�DFFHVVR�DO�SDUDGLVR�
/¶DWWR�FDQQLEDOH�QRQ�VROR�ULVSRQGHYD�DO�SDVVDWR��YHQ-

O rito antropofágico

As guerras e as surtidas guerrilheiras dos Tupi-
nambas tinham como objetivo principal a captura 
dos inimigos. Colhidos em emboscadas silvestres ou 
refregas aquáticas, esses prisoneiros eram escravi-
]DGRV�H�FRQGX]LGRV�j�DOGHLD�SDUD�VHUHP�VDFUL¿FDGRV�
e comidos. Antes da festa canibal, uma índia era 
cedida ao prisoneiro, cabia-lhe vigiá-lo, engordá-lo 
e satisfazê-lo sexualmente. Marcada a data da exe-
cução, eram convidados índios de outras aldeias e 
iniciava-se a fabricação dos vinhos.
Enfeitava-se e se consagrava o tacape que desceria 
em cheio na nuca do preso. Soavam os cantos: uma 
farra. No dia estabelecido, o matador se dirigia ao 
futuro morto dizendo que assim vingava amigos. A 
YtWLPD��HP�UHVSRVWD��D¿UPDYD�XH�VHULD�YLQJDGD�SRU�
seus companheiros. Dado o golpe mortal, as mulhe-
res arrastavam o prisoneiro para o fogo. O corpo 
era assado, com as velhas no comando da operação 
culinária. Diz Alfred Métraux que elas lambiam até 
a gordura que escorria pelos varais da fogueira, as 
PXOKHUHV�¿FDYDP�FRP�D�JHQLWiOLD�DVVDGD�GR�FDWLYR�H�
as crianças eram levadas a trocar o corpo do morto 
e a embeber as mãos no sangue. E, para quem tam-
bém os bebês partecipassem do festim, as mulheres 
molhavam de sangue os bicos dos peitos, dandolhe 
de mamar.
A antropofágia era o rito central da cultura tupi-
nambá. Em “Araweté, Os deuses Canibais”, Eduardo 
Viveiros de Castro chega a dizer que o canibalismo 
era a “meta, motor e motivo” daquela sociedade. Era 
somente através da execução ritual de um inimigo 
que um tupinambá podia alcançar o estado de adul-
to, de pessoa plena, como que só a um matador se 
SHUPLWLD�FDVDU�H�ID]HU�¿OKR��WHU�DFHVVR�DR�SDUDtVR�
O ato canibal não só respondia ao passado, vingan-
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detta di amici e parenti morti, ma tendeva al futuro, 
come unico meccanismo capace di produrre il movi-
mento sociale, rendendo possibile la costituzione di 
SHUVRQH�H�OD�JHQHUD]LRQH�GL�¿JOL��
Cessando la pratica antropofaga, cessava il divenire. 
E non si trattava solo di incorporare il coraggio o la 
IRU]D�¿VLFD�GHOO¶DYYHUVDULR��GDWR�FKH�L��7XSLQDPEiV�
divoravano anche ragazzine e bambini. Quello che le 
vittime delle braci tupi avevano in comune, indipen-
GHQWHPHQWH�GDO�VHVVR�H�GDOO¶HWj��HUD�OD�FRQGL]LRQH�GL�
nemico.
,�7XSLQDPEiV�PDQJLDYDQR�QRQ�XQD�SHUVRQD��PD�
questa condizione.
3HUR�GH�0DJDOKmHV�*DQGDYR�DIIHUPz�FKH�JOL�LQGLR�
non pensavano in altra cosa che non fosse “mangiare 
H�EHUH�H�XFFLGHUH�JHQWH´��*OL�DQWLFKL�FURQLVWL�VL�VRU-
SUHVHUR�FRQ�O¶HOHYDWD�IUHTXHQ]D�GL�IHVWH�H�EDOOL�QHOOD�
YLWD�WXSLQDPEiV��(�LO�SURSULR�3DUDGLVR�*XDMXStD�HUD�
concepito come un ballo eterno, interminabile. Una 
IHVWD�LQ¿QLWD�
  
Eredità

'RSR�XQD�FRQYLYHQ]D�SDFL¿FD��TXDQGR�L�FRORQL�LPSD-
rarono a vivere nei tropici e i lusitani si appropriaro-
no delle conoscenze indigene, gli indiani passarono 
ad essere visti solo come forza lavoro. Avvennero 
molte rivolte e le popolazioni indigene furono ster-
minate e sostituite da neri. Questo processo è stato 
caratteristico del Nordest durante il periodo del ciclo 
GHOOD�FDQQD�GD�]XFFKHUR��1HOO¶HVWUHPR�6XG��LQ�6DQ�
3DROR�H�LQ�3DUDQi��O¶RS]LRQH�FRQWLQXz�DG�HVVHUH�O¶DV-
servimento indigeno, ma dipendendo dalla situazione 
economica e dalla facilità di acquisto di schiavi afri-
cani, le nere cominciarono a sostituire e concubine 
native. Alcuni valori del mondo indigeno sono stati 
GLVGHJQDWL��FRPH�O¶DUPRQLFD�FRQYLYHQ]D�FRQ�OD�QDWXUD�

ça de amigos e parentes mortos, como visava ao 
futuro, único mecanismo capaz de produzir o movi-
mento social, possibilitando a contsitução de pessoas 
H�JHUDomR�GH�¿OKRV��&HVVDVH�D�SUiWLFD�DQWURSRIiJLFD��
cessava o devir. 
E não se tratava de incorporar a coragem ou a força 
física do adversário, já que os tupinambás devora-
vam também mocinhas e crianças. O que as vítimas 
dos brasis tupi tinham em comum, indipendente-
mente do sexo e de idade, era a condição de inimigo. 
Os tupinambás comiam não uma pessoa, mas essa 
condição.
3HUR�GH�0DJDOKmHV�*DQGDYR�IDORX�TXH�RV�tQGLRV�QmR�
pensavam em outra coisa que não fosse “comer e 
EHEHU�H�PDWDU�JHQWH´��2V�DQWLJRV�FURQLVWDV�¿FDUDP�
surpresos com a alta frequência de festas e bailes na 
YLGD�WXSLQDPEi��(�R�SUySULR�3DUDtVR�*XDMXStD�HUD�
concebido como um baile eterno, interminável. Uma 
IHVWD�LQ¿QLWD�

Herança

'HSRLV�GH�XPD�FRQYLYrQFLD�SDFL¿FD��DSyV�RV�FR-
lonizadores aprenderam a viver nos trópicos e os 
lusos se apropriarem dos conhecimentos indígenas, 
os índios passaram a ser vistos apenas como força 
de trabalho. Muitas revoltas se estabeleceram e as 
populações indígenas foram sendo exterminadas e 
substituídas por negros.
Este processo foi característico do Nordeste, durante 
o período do ciclo da cana do açúcar. No extremo 
Sul, em São e no Paraná, a opção foi a continua 
escravização indígena, mas dependendo da situação 
econômica e das facilidades da aquisição de escra-
vos africanos, as negras passaram a substituir as 
concubinas nativas.
Alguns valores do mundo indígeno foram desdenha-
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H�OD�VXD�FRQVHUYD]LRQH��OD�SROLJDPLD�H�O¶DQWURSRIDJLD��
Altri valori furono pienamente accetti: la coltivazione 
dei frutti della terra e il consumo di questi alimenti, 
FRPH�OR�LQKDPH��LO�PDLV��O¶DLSLP�
Il costume dei bagni giornalieri, di verande total-
mente aperte che permettono una ampia ventilazione 
GXUDQWH�LO�ULSRVR�GHO�FDORUH�GL�PH]]RJLRUQR��O¶LPSLHJR�
GHOO¶DPDFD�SHU�GRUPLUH�H�OD�FRVWUX]LRQH�GL�SDOD¿WWH��
QRQ�VROR�SHU�OH�LQRQGD]LRQL�GHL�¿XPL�H�WRUUHQWL��PD�
come prevenzione dalle costanti piogge tropicali, che 
ODVFLDQR�LO�WHUUHQR�SHUPDQHQWHPHQWH�LQWULVR�G¶DFTXD��
dimostrano che la convivenza con i selvatici è stata 
redditizia.
*OL�HXURSHL�FRPLQFLDURQR�DQFKH�DG�LQFRUSRUDUH�OD�WHU-
minologia indigena nel loro vocabolario, tanto come 
elementi trovati nella terra, come termini indigeni 
QHOO¶DUFKLWHWWXUD�

biboca - piccola casa 
caiçara - capanna
capuaba – giardino di casa 
copé – capanna di paglia
copiar - veranda
IDYHOD����FDVD�PLVHUDELOH�LO�TXDOH�VLJQL¿FDWR�LQGLJHQR�
è ortica
MLUDX���WHODLR�SHU�VWLSDUH�RJJHWWL��OHWWR�GL�EDVWRQL
maloca – come favela, in tupi vuol dire casa grande
oca – capanna, casa
poperi - rifugio provvisorio
taba - villaggio indigeno
tapiri – baracca 
WLMXSi�R�WLMXSDUD�±�FDSDQQD�GL�LQGLR
urupema – setaccio utilizzato per sigillare porte, 
¿QHVWUH�H�LQWHUQL
FDULMy�±�LVWDOOD]LRQH�SHU�OD�SURGX]LRQH�GL�HUED�PDWH

$OFXQH�LQÀXHQ]H�DUFKLWHWWRQLFKH�SRVVRQR�HVVHUH�

dos, como a harmônica convivência com a natureza 
e sua preservação, a poligamia e a antropofagia.
Outros valores foram plenamente aceitos: o cultivo 
dos frutos da terra e o consumo desses alimentos, 
como o inhame, o milho, o aipim.
O uso dos banhos diários, de varandas totalmente 
abertas que permitem ampla ventilação durante o 
descanso  do calor do meio-dia, o emprego da rede 
SDUD�GRUPLU�H�D�FRQVWUXomR�HP�SDOD¿WD�QmR�Vy�SDUD�
as enchentes dos rios e igarapés, mas, como preven-
ções das constantes chuvas tropicais, que deixam o 
terreno permanentemente encharcado, denotam que 
a convivência com os silvícolas foi proveitosa.
O europeu também passou a incorporar a termi-
nologia indígena em seu vocabulário, tanto como 
elementos encontrados na terra, como termos indí-
genas na arquitetura:

biboca - casa pequena
caiçara - palhoça
capuaba - casa da roça
copé - cabana de palha
copiar - varanda
IDYHOD���FDVD�PLVHUiYHO�FXMR�VLJQL¿FDGR�LQGtJHQD�p�
urtiga
jirau - armação para guardar apetrechos, cama de 
varas
maloca - o mesmo de favela e, em tupi quer dizer 
casa grande
oca – cabana, casa
poperi - abrigo provisório
taba - aldeia indígena
tapiri - choça
tijupá ou tijupara - cabana de índio
urupema - peneira, usado na vedação de portas, 
janelas e de interiores 
carijó - instalações para produção de erva-mate
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riconosciute nei baracconi e nelle case dei raccoglito-
ri di gomma9�GHOO¶$PD]]RQLD��WDSLUL�SHU�OH�ORUR�FDVH�
e poperi per i rifugi dove viene trattato il lattice. Il 
locale dove il raccoglitore di gomma vive e lavora è 
chiamato posizionamento, con una casa o al massimo 
due, un fumatore e un mulino eventualmente asso-
ciato ad un deposito. Ma non è solo in Amazzonia 
FKH�SXz�HVVHUH�SHUFHSLWD�O¶LQÀXHQ]D�LQGLJHQD��FKH�
assieme a quella nera, crea una cultura popolare in 
cui le case presentano  pavimento di terra battuta, il 
modo di cucinare avviene con la pentola appoggiata 
VRSUD�WUH�SLHWUH��LQ�FXL�LO�PRGR�GL�IDUH�O¶LQWUHFFLDWR�GL�
¿EUD�GL�FDURj�H�O¶LQWUHFFLDWR�GHOOD�VWXRLD�FKH�VHUYLYDQR�
per dormire per terra sono uguali. Così sembra essere 
anche per il rituale dei pasti: anche se le case avevano 
panchine di legno, sono usate per la preparazione del 
cibo, non per mangiare, i commensali infatti, si sie-
dono in circolo attorno della pentola di cibo per terra. 
'DOO¶DOWUR�ODWR��OD�SUHVHQ]D�GL�DWWUH]]L�TXDOL�OD�EURFFD�
di ceramica o la stufa di creta, sostenuti da due travi 
GL�OHJQR��GHQRWD�LQÀXHQ]H�SUHWWDPHQWH�DIULFDQH���
6H�O¶LQÀXHQ]D�GHOOD�FDVD�LQGLJHQD�QRQ�q�SL��FRVu�
frequente e se questa, da tanto tempo, ha aderito alle 
tecniche di costruzione di pareti di legno e di fango, 
QRQ�VLJQL¿FD�FKH�JOL�LQGLJHQL�QRQ�KDQQR�ODVFLDWR�
marchi indelebili. Il caso più tipico è nella formazione 
di villaggi.

Utopia della tipologia urbana missionaria

*OL�RUGLQL�UHOLJLRVL�LQ�JHQHUDOH��KDQQR�DYXWR�XQ�UXROR�
rilevante nella creazione dei villaggi degli indigeni, 
GRYH�O¶RUJDQL]]D]LRQH�GHOOR�VSD]LR�XUEDQR�H�GHOOD�FDVD�
era, molte volte, utilizzato come uno strumento di 
acculturazione. La prima azione eseguita degli ordini 
religiosi era infatti, la sacralizzazione dei villaggi 
indio, alla quale seguiva la ristrutturazione spaziale. 

$OJXPDV�LQÀXrQFLDV�DUTXLWHW{QLFDV�DSRGHP�VHU�
reconhecidas nos barracões e nas casas dos serin-
gueiros amazônicos9: tapiri para suas casas e poperi 
para os abrigos onde é feita a defumação do látex. O 
local onde o seringueiro vive e trabalha é chamado 
de colocação, onde há uma casa ou possivelmente 
duas, um defumador e uma casa de farinha even-
tualmente associada com um depósito.  Mas não 
é apenas na Amazônia que pode ser percebida a 
LQÀXrQFLD�LQGtJHQD��TXH�MXQWD�FRP�D�QHJUD��FULD�
uma cultura popular onde as casas apresentam chão 
de terra batida, o jeito de cozinhar aconteçe com a 
panela apoiada sobre três pedras, onde o modo de 
ID]HU�R�WUDoDGR�GD�¿EUD�GH�FDURi�H�R�WUDoDGR�GDV�
esteiras que servem para dormir sobre o chão, são 
os mesmos. Assim também parece ser para o ritual 
das refeições: embora as casas tenham banquinhos 
de madeira, eles servem para o preparo da comida, 
mas não para as refeições, os comensais se sentam 
em circulo ao redor da panela de comida no chão. 
Por outro lado, a presença de apetrechos como a 
moringa ou fogão de barro, sustentados sobre duas 
WUDYHV�GH�PDGHLUD�GHQRWD�LQÀXHQFLDV�SXUDPHQWH�
africanas.
6H�D�LQÀXrQFLD�GD�FDVD�LQGtJHQD�QmR�p�PDLV�IUHTXHQ-
te e se, desde longo tempo, aderiu à técnicas das 
construções de paredes de madeira e de taipa, isso 
não quer dizer que os indígenas não tenham deixado 
marcas indeléveis. O caso mais típico é na formação 
das vilas.

Utopias da tipologia urbana missioneira

As ordens religiosas em geral, tiveram um papel re-
levante na criação de aldeiamentos de índios, onde a 
organização do espaço urbano e da casa era, muitas 
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I villaggi missionari utilizzavano le direttrici ammini-
strative e le referenze urbane vigenti per strutturare 
una tipologia peculiare, morfologica e funzionale, che 
SXz�HVVHUH�FRQVLGHUDWD�FRPH�XQD�YDULD]LRQH�GHOO¶RU-
ganizzazione spaziale portoghese, adeguata ad un 
programma e ad una situazione politica e ammini-
strativa propria.
Subito dopo che la catechesi cominciava a dare risul-
tati, la prima cosa ad essere fatta era costruire una 
croce nel mezzo della ocara.
Il secondo passo era costruire una cappella di fronte 
alla croce in sostituzione di qualche casa. Progressi-
vamente, la chiesa andava ad occupare da sola uno 
dei lati della ocara. Davanti al continuo arrivo dei 
colonizzatori, questi villaggi cominciarono ad espan-
GHUVL�FRQ�O¶DSHUWXUD�GL�QXRYH�VWUDGH�OXQJR�L�VHQWLHUL�
spianati dagli indigeni. La tipologia urbana missio-
nari si organizzava a partire di un tracciato viario 
strutturato per due vie principale che si incontravano 
al centro della piazza formando una croce e per due 
congiunti basici, disposti attorno della grande piazza 
centrale.
Il congiunto principale, costituito dalla chiesa al 
FHQWUR��GL�ODWR�XQ�FLPLWHUR�H�GDOO¶DOWUR�LO�FKLRVWUR��GDL�
laboratori e depositi attorno di due patii, general-
mente occupava il punto più alto del sito urbano. Nel 
primo patio, si trovava la residenza dei preti. Dietro 
di questo blocco e circondata da un muro di pietra, si 
localizzava la quinta dei sacerdoti, con frutteto, orto e 
giardino. Era una struttura chiusa, organizzata sullo 
VWHVVR�DOOLQHDPHQWR�DQWHULRUH��FRQ�SRFKL�H�GH¿QLWL�
accessi in relazione alla piazza e al resto dello spazio 
pubblico. Solo il portico della chiesa progrediva sulla 
SLD]]D�H�VSRUJHYD�ULVSHWWR�DOO¶DOOLQHDPHQWR�GHOO¶LQVLH-
PH��/¶HQRUPH�FKLHVD��SULQFLSDOH�TXDGUR�PRUIRORJLFR�
e funzionale della riduzione10, elemento strutturante 
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�VSD]LDOH��HUD�OR�VSD]LR�SXEEOLFR�H�

vezes, utilizado como um instrumento de acultura-
ção. A primeira ação das ordens religiosas era por 
vezes a sacralização dos aldeamentos índios, a que 
seguia a sua reestruturação espacial. Os povoados 
missioneiros utilizaram as diretrizes administrati-
vas e as referências urbanas vigentes para estrutu-
rar uma tipologia peculiar, morfológica e funcional, 
que pode ser considerada como uma variante da 
organização espacial portuguesa adequada a um 
programa e a uma situação política e administrati-
va própria.
/RJR�TXH�D�FDWHTXHVH�FRPHoDYD�D�DSUHVHQWDU�UHVXO-
tado, a primeira coisa que faziam era construir um 
cruzeiro no meio da ocara. 
O segundo passo era construir uma capela na frente 
do cruzeiro em substituição a alguma casa. Progres-
sivamente, a igreja acabava por ocupar sozinha um 
dos lados da ocara. Diante da progressiva vinda de 
colonizadores, essas aldeias foram se expandindo 
com a abertura de novas ruas ao longo das trilhas 
abertas pelos indígenas. A tipologia urbana missio-
neira se organizava a partir de um traçado viário 
estruturado por duas ruas principais que se encon-
travam no centro da praça, formando uma cruz e 
por dois conjuntos básicos, dispostos no entorno da 
grande praça central.
O principal conjunto, a igreja ao centro e de um 
ODGR�R�FHPLWpULR�H�GR�RXWUR��R�FODXVWUR�H�DV�R¿FLQDV�
e depósitos ao redor de dois pátios, geralmente ocu-
pava o ponto mais alto do sítio urbano. No primeiro 
SiWLR��¿FDYD�D�UHVLGrQFLD�GRV�SDGUHV��$WUiV�GHVWH�
bloco e cercada por um muro de pedra, localizava-
se a quinta dos padres, com pomar, horta e jardim. 
Era uma estrutura fechada, organizada sobre um 
PHVPR�DOLQKDPHQWR�IURQWDO��FRP�SRXFRV�H�GH¿QLGRV�
acessos em relação à praça e ao restante do espaço 
público. Apenas o pórtico da igreja avançava sobre 



34

aperto dove avvenivano attività civiche, religiose, cul-
turali, sportive e militari. Lì si realizzavano le celebra-
]LRQL��OH�V¿ODWH�PLOLWDUL��OH�SURFHVVLRQL��L�WHDWUL�VDFUL��
i giochi sportivi e dove si esercitava la giustizia. In 
FLDVFXQD�ULGX]LRQH�F¶HUDQR�GXH�SDGUL�H�¿QR�D�VHLPLOD�
indio. Un padre era responsabile dei servizi religiosi 
PHQWUH�O¶DOWUR�RUJDQL]]DYD�OH�DWWLYLWj�TXRWLGLDQH�
Il secondo insieme costruito era strutturato a partire 
dalla piazza e le principali vie, intorno al quale sono 
organizzati, al posto che isolati, grandi padiglioni 
porticati, ortogonalmente distribuiti, con abitazioni 
collettive utilizzate dagli indio, in blocchi regolari di 
HGL¿FL�GHOOD�VWHVVD�WLSRORJLD�DUFKLWHWWRQLFD�
A differenza del primo, il secondo gruppo era com-
posto da blocchi di carattere aperto, circondato da 
gallerie, verande o porticati, le cui campate collega-
vano le stanze direttamente allo spazio pubblico e 
permettevano di circolare in tutta la città riparati dal 
sole e dalla pioggia.
/¶DUFKLWHWWXUD�GHOOH�FDVH�GHJOL�LQGLR�q�SDVVDWD�DWWUD-
verso fasi, ha iniziato con costruzioni precarie fatte 
di bambù rivestite di fango e coperte con paglia, ed 
evoluisce utilizzando mattoni cotti, adobe o pietra e 
DUJLOOD��¿QR�D�SUHVHQWDUH�LQ�DOFXQL�FDVL��DQFKH�SDUHWL�H�
gallerie di bugnato lavorato con arcate in pietra, cal-
pestii pavimentati,  piani in ceramica e porte in legno 
intagliato. In maniera generale sono stati utilizzati i 
sistemi tradizionali di costruzione europei adottati 
alle possibilità tecniche e ai materiali esistenti nella 
UHJLRQH��/¶DUJLOOD�ORFDOH�HUD�XWLOL]]DWD�QHOOH�FHUDPL-
che missionarie per fare mattoni, piani di ceramica 
H�WHJROH��OD�7DEDWLQJD��XQ¶DUJLOOD�ELDQFDVWUD�WURYDWD�
OXQJR�L�FRUVL�G¶DFTXD��HUD�XWLOL]]DWD�FRPH�LQFKLRVWUR�
SHU�FDQGHJJLDUH�OH�FRVWUX]LRQL��O¶DUHQDULD��GL�GLYHUVL�
tipi e resistenze, è stata impiegata nelle costruzioni 
e nelle opere monumentali; la pietra itacurú, nota 
anche come pietra termite, è stata adoperata per le 

a praça e se sobressaia em relação ao alinhamen-
to do conjunto. A enorme igreja, principal marco 
morfológico e funcional da redução10, elemento 
estruturador da organização espacial, era o espaço 
público e aberto onde se realizavam atividades cívi-
cas, religiosas, culturais, esportivas e militares. Ali 
VH�UHDOL]DYDP�DV�FHOHEUDo}HV��RV�GHV¿OHV�PLOLWDUHV��
as procissões, os teatros sacros, os jogos esportivos 
e onde se exercia a justiça. Em cada redução havia 
dois padres e até seis mil índios. Um padre era res-
ponsável pelos serviços religiosos enquanto o outro 
organizava as atividades cotidianas.
O segundo conjunto era estruturado a partir da 
praça e das vias principais, ao redor das quais se 
organizam, em lugar de quarteirões, grandes pa-
vilhões avarandados, ortogonalmente distribuídos, 
com as habitações coletivas utilizadas pelos índios, 
HP�EORFRV�GH�HGL¿FDo}HV�UHJXODUHV��FRP�XPD�PHVPD�
tipologia arquitetônica. 
Diferentemente do primeiro, o segundo conjunto 
HUD�LQWHJUDGR�SRU�EORFRV�GH�HGL¿FDo}HV�GH�FDUi-
ter aberto, rodeadas de galerias, avarandados ou 
porticados, cujos vãos conectavam os cômodos 
diretamente ao espaço público e permitiam que se 
circulasse por toda a povoação ao abrigo do sol e da 
chuva. A arquitetura das casas dos índios também 
passou por etapas: começou como construções pre-
cárias fabricadas de taquaras revestidas de barro e 
cobertas de palha, e evoluiu usando tijolos cozidos, 
adobes ou pedra e barro, até apresentar algumas 
vezes paredes e galerias de pedra de cantaria, por 
vezes trabalhadas com arcadas de pedra, passeios 
pavimentados, pisos cerâmicos e portas de madei-
ra trabalhada. De maneira geral foram utilizados 
os sistemas tradicionais de construção europeus 
adaptados às possibilidades técnicas e aos materiais 
existentes na região. A argila local era utilizada nas 
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IRQGD]LRQL�H�SHU�O¶HVWUD]LRQH�GL�IHUUR�FRO�TXDOH�VL�IDE-
bricavano attrezzature, campane e accessori; il cedro 
�&HGUHOD�WXELÀRUD��HUD�LO�SULQFLSDOH�OHJQR�XWLOL]]DWR�
QHJOL�HGL¿FL�H�VFXOWXUH��/¶DUFKLWHWWXUD�PLVVLRQDULD�VL�
sviluppò adattando gli standard culturali europei e 
O¶HVSHULHQ]D�GHL�QDWLYL�DOOH�FRQGL]LRQL�PDWHULDOL�GHOOD�
regione.
Nelle missioni, la casa della famiglia-estesa della tra-
dizione guarani è stata adattata ai nuovi standard di 
morale stabiliti  dai padri, essendo suddivisa in came-
re, che passarono ad essere utilizzate, ciascuna, da so-
lamente una famiglia, evitando la poligamia. Quando 
un paese raggiungeva una popolazione tra 5-6 mila 
indio, era necessario progettare la sua scissione, che 
era fatta con la creazione di una nuova riduzione e la 
divisione della popolazione. Inizialmente erano stac-
cati alcuni indio che andavano a preparare la nuova 
posizione e avviare le piantagioni e solo quando la 
struttura di base era stata completata, la popolazione 
si muoveva.
La conseguenza di questa pratica è stata la distri-
buzione costante delle chiese, sempre su un lato di 
un quadrato, la cui perpetuazione si spiega con la 
combinazione di questa forma di conurbazione con la 
tradizione portoghese, che cercava di costruire i loro 
templi in largo e le piazze del duomo.
La realizzazione di un eremo o una cappella, ha dato 
luogo a villaggi e città, e in altri casi, sono diventati 
comunemente concentrazioni polarizzatrici di cresci-
ta urbana, come è accaduto nella seconda espansione 
della città di Salvador. I piazzali, cortili e terrazze, 
che sono stati di solito associati a chiese e conventi, 
diventano, col tempo, piazze urbane integrate nella 
città e di importanti elementi strutturali dello spazio 
urbano.
Nonostante le proposte utopiche per le nuove terre 
scoperte siano state guidate dagli ideali del Rinasci-

olarias missioneiras para fazer tijolos, pisos cerâmi-
cos e telhas, a tabatinga; um barro esbranquiçado 
encontrado junto aos córregos, era utilizada como 
tinta para branquear as construções; o arenito, 
de diferentes veios e resistências, era utilizado nas 
construções e nos trabalhos de cantaria; a pedra ita-
curú, também conhecida como pedra cupim, era uti-
lizada para fundações e para extração do ferro com 
que se fabricavam equipamentos, sinos e ferragens; 
R�FHGUR��&HGUHOD�WXELÀRUD��HUD�D�SULQFLSDO�PDGHLUD�
utilizada nas construções e esculturas. A arquitetura 
missioneira desenvolveu-se adaptando os padrões 
culturais europeus e a experiência dos nativos às 
condições materiais da região. 
Nas missões, a casa da família-extensa da tradição 
guarani foi adaptada aos novos padrões de moral 
estabelecidos pelos padres, sendo subdividida em 
cômodos, que passaram a ser utilizados, cada um, 
para apenas uma família, evitando a poligamia. 
Quando uma povoação atingia uma determinada 
população, entre 5 a 6 mil índios, era necessário 
planejar sua divisão, que era feita com a criação de 
uma nova redução e a divisão da população. Inicial-
mente eram destacados alguns índios que partiam 
para preparar o novo local e iniciar as plantações 
e somente quando a estrutura básica já estivesse 
concluída, deslocava-se a população.
A consequência dessa prática foi a implantação 
constante das igrejas, sempre num dos lados de uma 
praça, cuja perpetuação é explicável pela conju-
gação dessa forma de conurbação com a tradição 
portuguesa, que procurava construir seus templos 
em largos e nas praças da sé. 
A implantação de uma ermida ou de uma capela, 
deram origem a aldeias e vilas e, em outros casos, 
tornaram-se habitualmente focos polizadores do 
crescimento urbano, como aconteceu na segunda 
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mento (razionalità delle proposte, ortogonalità degli 
spazi, ecc), si può dire che è stato il Barocco che ha 
GH¿QLWR�O¶DWPRVIHUD�H�O¶LPSRVWD]LRQH�GHOO¶DUFKLWHWWX-
ra e arte coloniale in America, sia dal lato spagnolo 
che portoghese. Con le sue svariate caratteristiche (il 
SXQWR�GL�YLVWD�PRQXPHQWDOH��OR�VSD]LR�VFHQRJUD¿FR��
la drammatizzazione, ecc), come lo stile della Con-
troriforma, il Barocco è stato utilizzato storicamente 
dalla Chiesa Cattolica come supporto per le sue azioni 
di persuasione. Nelle riduzioni, lo spirito barocco 
FRQLXJz�QHOOR�VSD]LR�¿VLFR�GHOOH�FKLHVH�H�GHOOH�SLD]]H��
le manifestazioni immateriali delle orchestre, dei cori 
in latino, della danza e della teatralità, delle celebra-
zioni sacre, messe, processioni, interri e feste con riti 
e vestimenti speciali.
,QWHJUDQGR�OR�VSHWWDFROR��O¶XWLOL]]R�GL�¿RUL��SLXPDJJL��
LQFHQVL��¿DPPH�GL�FDQGHOH��WRUFH��VXRQL�GL�FDPSDQH��
oltre il tambureggiare delle percussioni dei gruppi 
notturni nelle logge delle case, mostrano, ancora una 
volta, la miscela tra le diverse culture.

espansão da cidade de Salvador. Os adros, pátios e 
terreiros, que geralmente se encontravam associa-
dos à igrejas e conventos, tornam-se, com o tempo, 
praças urbanas integradas na cidade e importantes 
elementos estruturadores do espaço urbano.
Apesar das utopias propostas para as novas terras 
descobertas terem sido orientados a partir dos ide-
ais do Renascimento (racionalidade das propostas, 
ortogonalidade dos espaços, etc.), pode-se dizer que 
IRL�R�%DUURFR�TXH�GH¿QLX�R�HVStULWR�H�D�FRQ¿JXUDomR�
da arquitetura e da arte colonial na América, tanto 
no lado espanhol quanto no português. Em suas 
diferentes feições (na perspectiva monumental, no 
HVSDoR�FHQRJUi¿FR��QD�WHDWUDOL]DomR��HWF����FRPR�
estilo da Contra-Reforma, o barroco foi utilizado, 
historicamente, pela Igreja Católica como suporte 
às suas ações de persuasão. Nas reduções, o espírito 
barroco conjugou no espaço físico das igrejas e das 
praças as manifestações imateriais das orquestras, 
dos coros em latim, da dança e da encenação, das 
celebrações sacras, missas, procissões, enterros e 
das festas, com ritos e vestimentas especiais. Com-
SOHPHQWDQGR�R�HVSHWiFXOR��R�XVR�GH�ÀRUHV��SOXPD-
gens, incensos, chamas de velas, tochas, os toques 
dos sinos, além do rufar frequente dos tambores das 
rondas noturnas nas galerias do casario, evidencia, 
mais uma vez, a mistura entre as várias culturas.



38

2.1.3. San Salvador: Lisbona tropicale

La scoperta era già avvenuta da quasi mezzo secolo 
in Vera Cruz e la antica colonia portoghese, con il 
suo litorale enorme e indifeso, rappresentava una 
SUHVD�IDFLOH�SHU�OH�DOWUH�QD]LRQL�FKH�O¶DYUHEEHUR�YROXWD�
conquistare. I primi tentativi per difendere la costa e 
popolare il gigantesco territorio non diedero risultato, 
per questo il re di Portogallo deciderà, nel 1549, di 
raggruppare i donatari e creare un governo unico: il 
governo generale del Brasile. 
/¶RUJDQL]]D]LRQH�PXQLFLSDOH�H�O¶XUEDQL]]D]LRQH�
DYYHQQHUR�SHU�PH]]R�GL�RUGLQL��FKH�SRUWDURQR�O¶RUJD-
nizzazione municipale portoghese alla colonia, con 
tutte le sue radici romane e le sue funzioni politiche, 
amministrative e giuridiche.
Come afferma Reis, infatti, “gli umili paesini brasilia-
ni ebbero la loro nascita subordinata ad un program-
ma elaborato a Lisbona. Tutti si elevavano al di sotto 
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�PXQLFLSDOH�FKH�GDO�JLRUQR�LQL]LDOH�
li presiedeva i movimenti e li segnava il futuro.” (Reis, 
2000)
Costruite a partire del secolo XVI, queste città erano 
una componente essenziale del movimento di espan-
sione ultra marina e della politica portoghese di 
controllo delle rotte marittime e commerciali e nella 
maggior parte dei casi non corrispondevano a tipi 
puri di tracciati. Si trova in loro una sintesi degli stan-
dard urbani di origine vernacolare e erudita, di riferi-
mento medievali sintetizzate con idee rinascimentali. 
In generale, tutte le città costruite dai portoghesi 
IXRUL�GDOO¶(XURSD�VRQR�VHPSUH�VWDWR�LO�ULVXOWDWR�GL�XQD�
YDULHWj�GL�LQÀXHQ]H�H�GL�PRGHOOL�GL�ULIHUPHQWR�GL�GL-
versi momenti storici. Il meticoloso adattamento dei 
modelli razionali, dei tracciati regolari alle condizioni 
WRSRJUD¿FKH�H�LO�SUDJPDWLVPR�GHOOH�VROX]LRQL��FDUDWWH-
rizzano il tracciati urbani portoghesi.

2.1.3. San Salvador: Lisboa tropical

A descoberta tinha já acontecido hà quase meio 
século em Vera Cruz e a antiga colônia portuguesa, 
com seu litoral enorme e desprotegido, represen-
tava uma presa fácil para as outras nações que a 
queriam conquistar. As primeiras tentativas para 
defender a costa e povoar o gigantesco território 
não deram resultado, por isso o rei de Portugal de-
cidira, em 1549, reagrupar as donatarias e criar um 
governo único: o governo geral do Brasil. 
A organização municipal e a urbanização aconte-
ceram por meio das ordenações, que trouxeram a 
organização municipal portuguesa para a colônia, 
com suas raízes romanas e suas funções político ad-
ministrativa e judiciárias. Como afermava Reis, “as 
humildes vilas brasileiras tiveram seu nascedouro 
VXERUGLQDGR�D�XP�SURJUDPD�HODERUDGR�HP�/LVERD��
Todas se erguiam debaixo da organização municipal 
que desde o seu dia inicial lhes presidia os movimen-
tos e lhe marcava o futuro.” (REIS, 2000)
Construídas a partir do século XVI, essas cidades 
eram uma componente essencial do movimento 
de expansão ultramarina e da política portuguesa 
de controlo das rotas marítimas e comerciais e na 
maior parte dos casos não correspondiam a tipos 
puros de traçados. Nelas encontra-se a síntese de 
padrões urbanos de origem vernácula e erudita, 
de referências medievais sintetizadas com ideais 
renascentistas. Em geral, todas as cidades constru-
ídas pelos portugueses fora da Europa são sempre 
R�UHVXOWDGR�GH�XPD�YDULHGDGH�GH�LQÀXrQFLDV�H�GH�
modelos de referência de diferentes momentos histó-
ricos. A cuidadosa adaptação de modelos racionais e 
GH�WUDoDGRV�UHJXODUHV�jV�FRQGLo}HV�WRSRJUi¿FDV�H�R�
pragmatismo das soluções, caraterizam os traçados 
urbanos portugueses.
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³/D�FLWWj�SRUWRJKHVH�q�LO�ULVXOWDWR�GL�YDULH�LQÀXHQ]H�H�GL�
YDULH�FRQFH]LRQL�GL�VSD]LR��FKH�LQ�OHL�FRQÀXLVFRQR�H�VL�VLQ-
tetizzano” sostiene Teixeira, evidenziando che si aveva “da 
un lato, una concezione di spazio di natura mediterranea, 
vernacolare e molto legata alla struttura del territorio, che 
SXz�HVVHUH�YHUL¿FDWR�QHOOH�FLWWj�JUHFKH��LQ�FXL�O¶HOHPHQWR�
HVVHQ]LDOH�VRQR�JOL�HGL¿FL�ORFDOL]]DWL�LQ�SRVL]LRQL�GRPLQDQWL��
che danno senso e strutturano gli spazi urbani coinvolti e, 
GDOO¶DOWUR�ODWR��XQD�FRQFH]LRQH�GL�VSD]LR�UD]LRQDOH��LQWHOOHW-
tuale e astratta, che anche se presente nelle città romane 
GL�FRORQL]]D]LRQH��QRQ�q�VSHFL¿FDPHQWH�PHGLWHUUDQHD´��
(Teixeira, 2000)

'L�XJXDOH�LPSRUWDQ]D�q�O¶LQÀXHQ]D�GHOOD�FXOWXUD�PXV-
sulmana nelle città portoghesi, visto che loro domina-
URQR�LO�WHUULWRULR�FKH�RJJL�q�LO�3RUWRJDOOR�SHU�DOO¶LQFLUFD�
500 anni, dal secolo VIII al secolo XIII, lasciando 
come forte eredità la tradizione della struttura urbana 
uniforme.
I tracciati delle prime città del Brasile, come anche 
TXHOOH�GHOOH�FRVWH�RFFLGHQWDOL�GHOO¶$IULFD��FRVWUXLWH�QHO�
VHFROR�;9,�VHQ]D�O¶LQWHUYHQWR�GLUHWWR�GHO�SRWHUH�UHDOH��
inserivano le loro radici nella tradizione vernacolare, 
adeguata ad una politica di occupazione di territorio 
creata lentamente dai donatari. Al contrario, le città 
costruite sotto gli auspici della corona si adattavano 
a modelli di città regolari, in un primo momento, a 
PRGHOOL�GL�FLWWj�PHGLHYDOL�SLDQL¿FDWH�H��SL��WDUGL��D�
modelli teorici di città ideali rinascimentali.
1HOOD�ORJLFD�GHOOH�VXH�ORFDOL]]D]LRQL��QHOOH�VSHFL¿FLWj�
WRSRJUD¿FKH�GHL�VLWL�H�LQ�JHQHUDOH��QHOOD�UHOD]LRQH�FKH�
si stabilisce con il territorio, nella struttura globale 
della città e nelle sue principali linee strutturanti, 
nelle caratteristiche del tracciato, nella struttura degli 
isolati, nella struttura dei lotti, nelle sue caratteristi-
che architettoniche, vernacolari o erudite, si osser-
vare le caratteristiche morfologiche della tradizione 
urbana portoghese.

³$�FLGDGH�SRUWXJXHVD�p�R�UHVXOWDGR�GH�YiULDV�LQÀXrQFLDV�
H�GH�YiULDV�FRQFHSo}HV�GH�HVSDoR��TXH�QHOD�FRQÀXHP�H�
se sintetizam” compraova Teixeira, destacando que se 
havia, “por um lado, uma concepção de espaço de natu-
reza mediterrânica, vernácula e muito ligada à estrutura 
GR�WHUULWyULR��TXH�SRGH�VHU�YHUL¿FDGR�QDV�FLGDGHV�JUHJDV��
em que o elemento essencial, são os edifícios localizados 
em posições dominantes, que dão sentido e estruturam 
os espaços urbanos envolventes e, por outro lado, uma 
concepção de espaço racional, intelectual e abstrata, que 
embora presente nas cidades romanas de colonização não 
p�HVSHFL¿FDPHQWH�PHGLWHUUkQLFD´��7(,;(,5$�������

'H�LJXDO�LPSRUWkQFLD�p�D�LQÀXrQFLD�GD�FXOWXUD�
muçulmana nas cidades portugueses, uma vez que 
eles dominaram o território que hoje é Portugal por 
aproximadamente 500 anos, do século VIII ao século 
XIII, deixando como forte herança a tradição da 
estrutura urbana uniforme.
Os traçados das primeiras cidades do Brasil, mas 
também a das costas ocidental e oriental da África, 
construídas no século XVI sem intervenção direta 
do poder real, tinham as suas raízes na tradição 
vernácula, adeguada a uma política de ocupação 
do território feita lentamente pelos donatários. Pelo 
contrario, quando as cidades eram construídas sob 
os auspícios da corôa, eram adoptados modelos de 
cidades regulares, num primeiro momento, modelos 
de cidades medievais planeadas e, mais tarde, mo-
delos teóricos de cidades ideais renascentistas.
1D�OyJLFD�GDV�VXDV�ORFDOL]Do}HV��QDV�HVSHFL¿FLGDGHV�
WRSRJUi¿FDV�GRV�VtWLRV�HP�JHUDO��QD�UHODomR�TXH�
estabelecem com o território, na estrutura global 
da cidade e nas suas principais linhas estruturan-
tes, nas características do traçado, na estrutura de 
quarteirões, na estrutura de loteamento, nas suas 
características arquitetônicas, vernáculas ou erudi-
tas, observa-se as características morfológicas da 
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Tradizionalmente, le città si svilupparono in situazio-
QL�FRVWLHUH��OXQJR�XQD�EDLD�SURWHWWD��R�YLFLQR�D�¿XPL�R�
DOWUL�FRUVL�G¶DFTXD��SURWHWWD�GD�YHQWL��GDOO¶RFHDQR�H�GD�
potenziali nemici:

“quelle che si svilupparono lungo il mare si situarono 
generalmente in terreni di pendenza, più o meno ripide, 
inclinate verso il mare, quelle che si svilupparono lungo 
GHL�¿XPL�VL�VLWXDURQR�JHQHUDOPHQWH�LQ�SHQGHQ]H�OLHYL��,O�
tracciati, sia di città costiere che di città interne, presentano 
SULQFLSL�LGHQWLFL��/¶XQD�H�O¶DOWUD�VRQR�YDULDQWL�GL�XQ�PRGHOOR�
SL��JHQHUDOH��,O�SXQWR�WRSRJUD¿FDPHQWH�GRPLQDQWH�GHO�WHU-
ULWRULR�q�RFFXSDWR�JHQHUDOPHQWH�GDO�FDVWHOOR��R�GD�XQ¶DOWUD�
situazione difensiva, sviluppando attorno a sé un piccolo 
nucleo costruito.” (Teixeira, 2000)

/H�FLWWj�GL�5LEHLUD�*UDQGH��QHOO¶LVROD�GL�6DQ�7LDJR�LQ�
&DSR�9HUGH�H�TXHOOH�GL�6DQWR�$QWRQLR��QHOO¶LVROD�GL�
Principe a San Tomé, infatti, presentano tracciati che 
seguivano pari passo la struttura del territorio e ambe 
accompagnavano la curvatura delle baie in un cam-
mino lungo la spiaggia, costituendo la struttura fon-
damentale della città. Luanda, fondata nella seconda 
metà del secolo XVI, presenta peculiarità di localiz-
zazione e di strutturazione urbana in città alta e città 
bassa, identiche alle proprietà di altre città di origine 
portoghese. Dalla metà del secolo XVI alla metà del 
secolo XVII sono state fondate in Brasile sei città 
promosse dalla Corona portoghese: San Sebastiano di 
Rio de Janeiro, Filipéia di Nostra Signora delle Nevi, 
6DQ�/XLV�GL�0DUDQKmR��1RVWUD�6LJQRUD�GHOO¶$VVXQ]LR-
QH�GL�&DER�)ULR��1RVWUD�6LJQRUD�GL�%HOHP�H�LQ¿QH��OD�
capitale Salvador da Bahia de Todos os Santos.

“Si ordinò” racconta Milton Santos, “la fondazione di una 
città nel mezzo di un litorale abbastanza esteso, capitale 
amministrativa e piazza-forte. È questa la funzione che 
JLXVWL¿FD�LO�VLWR�VFHOWR��LQ�FLPD�GL�XQD�FROOLQD��FDGHQGR�FRP�

tradição urbana portugugesa.
Tradicionalmente, as cidades desenvolveram-se em 
situações costeiras, à beira de uma baía abrigada, 
ou junto a rios ou outros cursos de água, protegida 
dos ventos, do oceano e de potenciais inimigos:

“as que se desenvolvem junto ao mar situam-se geral-
mente em terrenos de encosta, mais ou menos acidenta-
dos, pendendo para o mar, as que desenvolvem junto a 
rios situam-se geralmente em pendentes suaves. Os seus 
traçados, seja de cidades costeiras seja de cidades de 
interior, apresentam princípios idênticos. Uma e outra são 
YDULDQWHV�GH�XP�PRGHOR�PDLV�JHUDO��2�SRQWR�WRSRJUD¿FD-
mente dominante do território é ocupado geralmente pelo 
castelo, ou por qualquer outra situação defensiva, desen-
volvendo em torno de si um pequeno núcleo construído.” 
(TEIXEIRA, 2000)

$V�FLGDGHV�GD�5LEHLUD�*UDQGH��QD�LOKD�GH�6mR�7LDJR�
em Cabo Verde e a de Santo Antonio, na ilha do 
Príncie em São Tomé, apresentam traçados que 
seguiam de perto a estrutura do território e ambas 
acompanhavam a curvatura das baías em um cami-
nho ao longo da praia, constituindo a estrutura fun-
GDPHQWDOD�GD�FLGDGH��/XDQGD��IXQGDGD�QD�VHJXQGD�
metade do século XVI, apresenta características de 
localização e de estruturação urbana em cidade alta 
e cidade baixa, idênticas às de outras cidades de 
origem portuguesa.
De meados do século XVI a meados do século XVII 
foram fundadas no Brasil seis cidades promovidas 
pela Corôa portuguesa: São Sebastiano do Rio de 
Janeiro, Filipéia de Nossa Sinhora das Neves, São 
/XLV�GR�0DUDQKmR��1RVVD�6HQKRUD�GD�$VVXQomR�GR�
&DER�)ULR��1RVVD�6LQKRUD�GH�%pOHP�H��HQ¿P��D�FDSL-
tal, Salvador da Bahia de Todos os Santos.

“Ordenou-se” conta Milton Santos, “a fundação de uma 
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IRUWH�LQFOLQD]LRQH�¿QR�DOOH�HVWUHPLWj�GHL�PDUJLQL�GL�XQD�EDLD�
riparata su uno dei lati della pininsola che separa la Bahia 
GH�7RGRV�RV�6DQWRV�H�O¶RFHQDQR�$WODQWLFR��SHU�HGL¿FDUH��LQ�
dodici mesi, la cittadella di case di terra battuta, coperte 
di paglia, cerchiate di muri di argilla. Fuori dalle muraglie, 
sono state date grandi concessioni di terre agli ordini reli-
giosi”. (Milton Santos, 1958)

Caratterizzata per essere una città allungata, di tipo 
lineare che si sviluppa in funzione della faglia tettoni-
ca, trasformata così in un esempio di subordinazione 
ad un fattore geologico, Salvador è organizzata in due 
livelli: la città bassa, luogo la quale si sviluppano le 
attività marittime commerciali e la città alta, sede del 
SRWHUH�FLYLOH�H�UHOLJLRVR��OD�FLWWj�SLDQL¿FDWD�VHFRQGR�
un tracciato. Se di un lato ci si adattava alle proprietà 
WRSRJUD¿FKH�GHO�WHUUHQR�H�DG�XQ�SHULPHWUR�GL�IRUWL¿-
FD]LRQL�GL�IRUPD�WUDSH]]RLGDOH��GDOO¶DOWUR�HUD�FRVWLWXLWD�
al suo interno da isolati rettangolari, sensibilmen-
te regolari: risultava una maglia regulare, ma non 
SHUIHWWDPHQWH�RUWRJRQDOH��IDWWD�GDL�SULQFLSDOL�HGL¿FL�
istituzionali e gran parte del tessuto residenziale. La 
JHUDUFKLD�GHOOH�VWUDGH�VL�GH¿QLYD�DQFKH�QHOOD�IXQ]LRQH�
della struttura della suddivisione.
1HOOH�FLWWj�PHGLHYDOL�SLDQL¿FDWH�HVLVWHYD�XQD�VWUXWWXUD�
di strade di fronte, più larghe, alle quali si affaccia-
vano le facciate dei lotti e, vie di fondo, più strette, 
dove davano i fondi dei cortili. Quando gli isolati 
passarono ad avere due righe di lotti, costa-a-costa, 
una tipologia che ricorda il Barrio Alto di Lisbona 
o la città di Angra, le vie sono state gerarchizzate in 
strade, veso le facciate dei lotti e, in traverse, verso le 
cime degli isolati. Quando i lotti si orientano secondo 
OH�TXDWWUR�IDFFLH�GHOO¶LVRODWR��OH�JHUDUFKLH�GHOOH�GXH�
strade di stabilisce in funzione della sua relazione con 
altri elementi della maglia urbana.
Uno dei primi elementi gerarchizzanti della città 
VRQR�VWDWH�VLFXUDPHQWH�OH�PXUDJOLH��FKH�GH¿QLVFR-

cidade no meio de um litoral bem extenso, capital admi-
QLVWUDWLYD�H�SUDoD�IRUWH��e�HVVD�IXQomR�TXH�MXVWL¿FD�R�VtWLR�
escolhido: o cume de uma colina, caindo em forte declive 
até a extremidade das margens de uma baía abrigada 
sobre um dos lados da península que separa a Baía de To-
GRV�RV�6DQWRV�H�R�RFHDQR�$WOkQWLFR��SDUD�HGL¿FDU��HP�GR]H�
meses, a cidadela de casas de sopapo, cobertas de palha, 
cercadas de muros de taipa. Fora das muralhas, foram 
dadas grandes concessões de terras às ordens religiosas”. 
(Milton Santos, 1958)

Caracteriza-se por ser uma cidade alongada, de tipo 
linear que se desenvolve em função da falha tectôni-
ca, convertida assim num exemplo de subordinação 
a um fator geológico, Salvador é organizada em 
dois níveis: a cidade baixa, local onde se desen-
volviam as actividades marítimas comerciais e a 
cidade alta, sede do poder civil e religioso, a cidade 
planeada segundo um traçado. Se por lado se adap-
WDYD�jV�FDUDFWHUtVWLFDV�WRSRJUi¿FDV�GR�WHUUHQR�H�D�
XP�SHUtPHWUR�GH�IRUWL¿FDo}HV�GH�IRUPD�WUDSH]RLGDO��
por outro lado, era constituída no seu interior por 
quarteirões rectangulares, sensivelmente regulares: 
resulava uma malha regular, mas não perfetamente 
ortogonal, feita dos principais edifícios institucio-
nais e grande parte do tecido habitacional.
$�KLHUDUTXLD�GDV�UXDV�GH¿QLD�VH�WDPEpP�HP�IXQomR�
da estrutura de loteamento. Nas cidades medievais 
planeadas existia uma estrutura de ruas de frente, 
mais largas, para onde davam as frentes dos lotes 
e, de ruas de traseiras, mais estreitas, para onde 
davam os fundos dos quintais. Quando os quartei-
U}HV�SDVVDP�D�WHU�GXDV�¿DGDV�GH�ORWHV��FRVWDV�FRP�
costas, uma tipologia que lembra o Barrio Alto de 
/LVERD�RX�D�FLGDGH�GH�$QJUD��DV�YLDV�KLHUDUTXL-
zam-se em ruas, para onde dão as frentes dos lotes 
e, em travessas, para onde dão os topos desses 
quarteirões. Quando os lotes se orientam para as 
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no lo spazio urbano in contrapposizione allo spazio 
non urbano. Una nuova muraglia disegnata nel 1605 
FRLQYROJHYD�XQ¶DUHD�FRUULVSRQGHQWH�D�WUH�R�TXDWWUR�
YROWH�O¶DUHD�RULJLQDOH�GHOOD�FLWWj��/H�SRUWH�GHOOD�FLWWj�
HUDQR��GDOO¶DOWUR�ODWR��IRQGDPHQWDOL�SHU�OD�JHUDUFKL]-
zazione del sistema viario. Non raramente, le vie si 
incrociavano in angolo retto nel centro della città, 
GH¿QHQGR�OD�VXD�FHQWUDOLWj�VLPEROLFD�H�IXQ]LRQDOH��
8Q�FDVR�SDUWLFRODUH�GL�SLD]]D�FKH�VL�WURYD�DOO¶LQFURFLR�
di vie strutturanti è tipica nelle città marittime come 
6DOYDGRU�H�VL�VYLOXSSD�GL�IURQWH�DOO¶DFTXD�GHO�PDUH��
DOO¶LQFURFLR�GHOOD�SULPD�YLD�ORQJLWXGLQDOH�LPSLDQWD-
ta lungo la costa con la principale via trasversale di 
SHQHWUD]LRQH�YHUVR�O¶LQWHUQR�
Al centro della nuova espansione urbana sviluppata 
nella seconda metà del secolo XVI, più ortogonale e 
regolare del nucleo originale, si situava il Collegio e il 
Terreiro di Jesus11, piazza regolare e reale elemento 
JHQHUDWRUH�GHOOD�PDJOLD�XUEDQD�FRLQYROWD��*Lj�SUH-
annunciata anteriormente ad Angra, si crea anche a 
Salvador, una concezione radicalmente moderna e 
GLYHUVD�GL�VSD]LR�H�VWUXWWXUD�XUEDQD��JOL�HGL¿FL�VLQJROL�
e le sue vie cessano di essere gli elementi generatori 
dello sviluppo della città, ponendo la piazza come 
SURWDJRQLVWD�XUEDQD��VRVWLWXHQGR�L�VLWL�WRSRJUD¿FD-
mente dominanti con i locali privilegiati per la localiz-
zazione di funzioni centrali.
$WWUDYHUVR�OD�FDUWRJUD¿D�q�SRVVLELOH�RVVHUYDUH�OD�JUDQ-
de diversità di piazze, per quanto riguarda dimensio-
ne, geometria, posizione nella maglia urbana, associa-
]LRQH�D�HGL¿FL�VLQJROL��PD�DQFKH�OH�GLYHUVH�IXQ]LRQL��
sia attuali che quelle in date in origine. Questa di-
YHUVLWj�ULVLHGH�DOO¶RULJLQH�GHOOH�YDULH�GHVLJQD]LRQL�GHO�
tipo di spazio, potendo essere piazza, largo, terreiro, 
campo, ecc... La nuova area urbana seicentesca andrà 
ad inglobare il borgo medievale, le antiche periferie, 
GRYH�VL�WURYDYDQR�LO�WHUUHLUR�GHOOD�¿HUD�IXRULPXUD��JOL�

quatro faces do quarteirão, as hierarquias das ruas 
estabelecem-se em função da sua relação com outros 
elementos da malha urbana.
Um dos primeiros elementos hierarquizadores da 
FLGDGH�IRUDP�FRP�FHUWH]D�DV�PXUDOKDV��TXH�GH¿-
nem o espaço urbano, em oposição ao espaço não 
urbano. Uma nova muralha desenhada em 1605 
envolvia uma área correspondente a três ou quatro 
vezes a área original da cidade. As portas da cidade 
eram, por outro lado, fundamentais para a hierar-
quização do sistema viário. Não raramente, as vias 
cruzavam-se em ângulo recto no centro da cidade, 
GH¿QLQGR�D�VXD�FHQWUDOLGDGH�VLPEyOLFD�H�IXQFLRQDO��
Um caso particular de praça que se encontra no cru-
zamento de vias estruturantes é tipica nas cidades 
marítimas como Salvador e se desenvolve de frente 
para a água, no cruzamento da primeira rua longi-
tudinal implantada ao longo da costa com a princi-
pal via transversal de penetração para o interior.
No centro da nova expansão urbana desenvolvida 
ao longo da segunda metade do século XVI, mais 
ortogonal e regular do nucleo original, situava-se o 
Cólegio e o Terreiro de Jesus11, praça regular e ver-
dadeiro elemento gerador da malha urbana envolvi-
da. Já preanunciata anteriormente em Angra, vai se 
creando em Salvador também, uma concepção radi-
calmente moderna e diferente de espaço e estrutura-
ção urbana: os edifícios singulares e as ruas deixam 
de ser os elementos geradores do desenvolvimento 
da cidade, pondo a praça com protagonista urbana, 
VXEVWLWXHQGR�RV�VtWLRV�WRSRJUD¿FDPHQWH�GRPLQDQWHV�
como os locais privilegiados para a localização de 
funções centrais.
$WUDYpV�GD�FDUWRJUD¿D�p�SRVVtYHO�REVHUYDU�D�JUDQGH�
diversidade de praças, no que se refere ao tamanho, 
geometria, posição na malha urbana, associação a 
edifícios singulares, bem como as diferentes funções, 
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antichi cammini di accesso, i conventi anteriormente 
localizzati fuori dalla città. La nuova struttura urbana 
comincia a svilupparsi di forma da consolidare queste 
SUHHVLVWHQ]H�H�D�ULIRUPXODUH�OH�VXH�IXQ]LRQL�DOO¶LQWHUQR�
del nuovo spazio urbano. I conventi precedentemente 
localizzati in zone rurali, si trasformano in veri ele-
menti generatori di spazi urbani, come larghi e piaz-
ze; gli antichi cammini rurali in nuove vie che creano 
il collegamento tra spazi pubblici e porte della città.

seja actuais ou aquelas que lhes deram origem. Esta 
diversidade está na origem das muitas designações 
do tipo de espaços, podendo ser praça, largo, terrei-
ro, campo, etc. A nova área urbana seiscentista irá 
englobar o burgo medieval, os antigos arrabaldes, 
onde se incluiam o terreiro da feira extramuros, os 
antigos caminhos de acesso, os conventos anterior-
mente localizados fora da cidade. A nova estrutura 
urbana vai desenvolver-se de forma a consolidar 
estas pré-existências e a refolmular as suas funções 
no novo espaço urbano. Os conventos anteriormente 
localizados em zonas rurais trasformam-se em ele-
mentos geradores de espaços urbanos, como largos 
ou praças; os antigos caminhos rurais em novas 
ruas que fazem a ligação entre espaços públicos e as 
portas.
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2.1.4 Roma Nera

“Abbiamo ereditato dai neri la loro affettività, le credenze, 
OH�VXSHUVWL]LRQL��O¶DPRUH�SHU�OD�PXVLFD�H�SHU�OD�GDQ]D��XQD�
certa negligenza creola, una rassegnazione eroica per sop-
portare la miseria, una concezione poco fatalista e forse un 
poco leggera della vita, senza grandi preoccupazioni per il 
futuro, il costume del lavoro, senza amore ma anche senza 
ULYROWD�H��LQ¿QH��OD�PDOLQFRQLD�LPSUHVVD�SL��QHOOD�PXVLFD�H�
nella poesia che nello stato di anima abituale del popolo”. 
(Jônatas Serrano)

&RQVLGHUDWD�OD�FLWWj�SL��QHUD�DO�PRQGR�IXRUL�GDOO¶$-
IULFD��FRQ�FLUFD�O¶����GHOOD�VXD�SRSROD]LRQH�ULFR-
nosciuta come afro-discendente, Bahia ha ricevuto 
titoli come “Roma Nera” o “Mecca della Nerezza” e lo 
stesso Verger scrive nel 1999: “La maggioranza della 
popolazione nera di Bahia ha fatto sì che viaggiatori e 
HVSORUDWRUL�FKH�O¶KDQQR�YLVLWDWD�GXUDQWH�L�VHFROL�;9,,,�
e XIX la descrivessero come una città nera, chiaman-
GROD�FRPH�1XRYD�*XLQHD�H�1HJURODQGLD´�
/¶DIULFDQLWj�q�QHOOD�SHOOH��QHL�FRORUL��QHL�VDSRUL�H�QHJOL�
oggetti provenienti da qualsiasi angolo di Bahia, 
UDIIRU]D�OHJDPL�H�DIIHUPD�XQ¶LGHQWLWj�PLVWD��LQ�TXDQWR�
Salvador è la città brasiliana più rappresentativa del 
SDVVDJJLR�GHL�QHUL�GDOO¶$IULFD�DOOD�SLDQWDJLRQH�GL�FDQ-
na da zucchero in epoca coloniale. 
Palco di una delle storie più crudeli di umanità, il ter-
ritorio baiano rispecchia, come dimostra Bahiatursa, 
O¶LPSUHVD�GL�WXULVPR�GL�%DKLD��LQ�RJQL�DQJROR�XQD�FRQ-
nessione Brasile-Africa nella sua forma più autentica: 
“Salvador è stato uno dei principali destinatari degli 
schiavi durante il Brasile Colonia, ricevendo neri 
africani di vari gruppi etnici come i bantu, sudanesi, 
nago, che hanno portato con loro la cultura, la lingua, 
le tradizioni, i concetti, i costumi e la religione; la cit-
Wj�SUHVHQWD�RJJL�FLUFD�O¶����GHOOD�SRSROD]LRQH�GL�RUL-
gine africana ed è considerata la più grande città nera 

2.1.4. A Roma Negra

“Herdamos dos negros a sua afetividade, as crendices, as 
superstições, o amor pela música e pela dança, uma certa 
negligência crioula, uma resignação heróica para supor-
tar a miséria, uma concepção um pouco fatalista e quiçá 
leviana da vida, sem grandes preocupações do futuro, o 
hábito do trabalho, sem amor mas também sem revolta e, 
HQ¿P��D�PHODQFROLD�LPSUHVVD�PDLV�QD�P~VLFD�H�QD�SRHVLD�
do que no estado de alma habitual do povo”. (Jônatas 
Serrano)

Considerada a cidade mais negra do mundo fora da 
África, com cerca de 80% da sua população reco-
nhecida como afro-descendente, a Bahia recebeu 
títulos como “Roma Negra” ou “Meca da Negritude”, 
e o mesmo Verger escreve em 1999: “a majoritá-
ria população negra da Bahia contribuiu para que 
viajantes e exploradores que visitaram a cidade 
durante os séculos XVIII e XIX a descrevessem como 
XPD�FLGDGH�QHJUD��DSHOLGDQGR�D�GH�³QRYD�*XLQp´�H�
“Negrolândia”. 
A africanidade está na pele, cores, sabores e ade-
reços de cada esquina baiana, reforçando laços e 
D¿UPDQGR�XPD�LGHQWLGDGH�PLVWXUDGD��HP�TXDQWR�
Salvador é a cidade brasileira mais representativa 
da passagem dos negros da África para a plantação 
da cana-de-açúcar na época colonial. Palco de uma 
das mais cruéis histórias da humanidade, o terri-
tório baiano espelha, como demonstra Bahiatursa, 
empresa de turismo da Bahia, em cada canto uma 
conexão Brasil-África em sua forma mais genuína: 
“Salvador foi uma das principais receptoras de es-
cravos, durante o Brasil Colónia, recebendo negros 
africanos de diversos grupos étnicos, como bantos, 
sudaneses, nagôs, que trouxeram consigo a cultura, 
língua, tradições, concepções, costumes e religião. 
A cidade tem hoje cerca de 80% da população com 
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GL�LQÀXHQ]D�LQ�WXWWR�LO�%UDVLOH´�%DKLDWXUVD��������
Nel 1538, arrivavano in Brasile i primi schiavi africani 
portati dalle navi portoghesi che per quasi quattro 
secoli, per sempre separati dalle loro famiglie, dalle 
loro persone, dalla loro terra. Difatti solo pochi riu-
VFLURQR�D�ULWRUQDUH�GRSR�O¶DEROL]LRQH�GHOOD�VFKLDYLW���
,Q�GLUH]LRQH�6DOYDGRU��LO�WUDI¿FR�SXz�HVVHUH�GLYLVR�LQ�
quattro periodi:

,O�FLFOR�GL�*XLQHD���VHFRQGD�PHWj�GHO�;9,�VHFROR�
Il ciclo di Angola e Congo - XVII secolo 
Il ciclo della Costa da Mina - primi tre quarti del 
XVIII secolo
Il ciclo della Baia di Benin - tra il 1770 e il 1850, com-
preso il periodo di contrabbando

I diversi gruppi etnici africani arrivarono in tempi di-
YHUVL��VRSUDWWXWWR�L�%DQWX�¿QR�DO�;9,,,�VHFROR�H�GRSR�
i Sudanesi, sempre in balia della domanda di mano 
G¶RSHUD�GL�VFKLDYL�FKH�YDULDYD�GD�UHJLRQH�D�UHJLRQH��D�
seconda dei diversi cicli economici del Brasile e quel-
lo che stava accadendo in Africa in termini di domi-
nio coloniale europeo e guerre inter-tribali, sfruttati 
naturalmente, dalle potenze coloniali coinvolti nel 
commercio degli schiavi. Negli ultimi decenni del 
regime schiavista, gli Yorubà sudanesi erano preva-
lenti tra la popolazione nera del Salvador, al punto 
che la loro lingua diventò come una sorta di linguag-
gio generale per tutti gli africani che vi abitavano, tra 
FXL�L�%DQWX�H�LQÀXHQ]DQGR�TXHOOR�FKH�VDUHEEH�VWDWD�OD�
lingua portoghese. (Rodrigues, 1976)

Vocaboli di origine africana di uso frequente nella lin-
gua portoghese brasiliano (Renato Mendonça, 1973)

Atabaque - tamburo orientale
Babalaó - sacerdote laureato in stregoneria nera

descendência africana e é considerada a cidade de 
PDLRU�LQÀXrQFLD�QHJUD�GH�WRGR�R�WHUULWyULR�EUDVLOHL-
ro” (Bahiatursa, 2008). 
Em 1538, chegavam ao Brasil os primeiros escravos 
africanos trazidos pelos navios portugueses que 
durante quase quatro séculos, para sempre sepa-
rados de suas famílias, de seu povo, do seu solo. De 
fato apenas alguns conseguiram retornar depois da 
abolição da escravidão.
�(P�GLUHomR�D�6DOYDGRU��R�WUi¿FR�SRGH�VHU�GLYLGLGR�
em quatro periodos:

O ciclo da guiné – segunda metade do século XVI
O ciclo de Angola e Congo – século XVII
O ciclo da Costa da Mina – três primeiros quartos 
do século XVIII
O ciclo da baía de Benim – entre 1770 e 1850, in-
FOXtQGR�R�SHULRGR�GH�WUi¿FR�FODQGHVWLQR

As diferentes etnias africanas chegaram em distin-
tos momentos, predominando os bantos até o século 
XVIII e depois os sudaneses, sempre ao sabor da 
demanda por mão-de-obra escrava que variava 
de região para região, de acordo com os diferentes 
ciclos econômicos do Brasil e do que se passava na 
África em termos do domínio colonial europeu e das 
próprias guerras inter-tribais exploradas, eviden-
temente, pelas potências coloniais envolvidas no 
WUi¿FR�GH�HVFUDYRV��1DV�~OWLPDV�GpFDGDV�GR�UHJLPH�
escravista, os sudaneses iorubás eram preponderan-
tes na população negra de Salvador, a ponto de sua 
língua funcionar como uma espécie de língua geral 
para todos os africanos ali residentes, inclusive ban-
WRV�H�LQÀXHQFLDQGR�R�TXH�VHULD�D�OLQJXD�SRUWXJXHVD��
(Rodrigues, 1976)

Vocavulos de origem africana de uso frequente na 
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%DEDORUL[i�±�SDGUH�GL�VDQWR
%DQTXH�±�PXOLQR�SHU�OR�]XFFKHUR�DOO¶HSRFD�FRORQLDOH
Banguela – nome di un popolo nero imbarcato in 
Benguela
Banto - lingue africane del centro e sud
Banzé – rumore, vocione
Banzeiro – pensieroso, triste senza motivo
%DWXFDMp���&RQIRUPH�DOOD�FDUWD�GL�;DYLHU�0DUTXHV��
é la danza del candomblé, accompagnata da voci 
infernali
Bengala – bastone piccolo
Birimbau – strumento musicale
Bobó – zuppa di inhame
&DERUMH�±�VWUHJRQHULD
&DoXOD�±�¿JOLR�PLQRUH
Capua – camera di prigione per gli alunni al liceo
&DIXQp�±�FDUH]]H�FRQ�OH�GLWD�QHOO¶DOWR�GHOOD�WHVWD
Candomblé – inizialmente era un ballo africano e poi 
divenne una pratica religios
Cubata – capanna, residenza dei neri in Africa
Dendê - nome africano de una palma de Congo e 
GDOOD�*XLQHD��LQWURGRWWD�LQ�%UDVLOH�GDO�;9,,�VHFROR��
PROWR�DEERQGDQWH�D�%DKLD�H�QHOOH�UHJLRQL�GHO�¿XPH�
San Francesco
Macumba – stregoneria
Mandinga – stregoneria, talismano per chiudere il 
corpo
Maracatu – danza degli africani
Mabemba – specie di tamburo
Mocambo – nascondiglio, rifugio di schiavo scappato
Muxoxo- segno stanchezza, noia, suono prodotto con 
la lingua attaccato ai denti
2Ei�±�SULQFLSH�WUD�L�QHUL
Ogun – dio della guerra nella religione nago
Olorum – dio supremo, astratto la cui obiettività è il 
FLHOR��LO�¿UPDPHQWR�QHOOD�PLWRORJLD�DIULFDQD
2UL[i�±�VDQWR��GLR�GHO�&DQGRPEOp

lingua portuguesa brasileira (Renato Mendonça, 
1973)

Atabaque - tambor oriental
Babalaó - sacerdote graduado na feitiçaria
Babalorixá -”pai do santo”
Banque - engenho de açúcar do tempo colonial 
Banguela - nome de um povo negro embarcado em 
Benguela
Banzeiro - pensativo, muito triste e sem motivo.
Batucajé - dança do candomblé, acompanhada de 
vozeiro infernal
Bengala - bastão pequeno.
Birimbau - instrumento músico
Bobó - sopa de inhame
Caborje – feitiço
&DoXOD����¿OKR�PDLV�PRoR
Capua – quarto de prisão para alunos nos colégios
Cafuné - estalidos com o polegar no alto da cabeça
Calundu - mau humor, aborrecimento
Candomblé - primitivamente era um baile africano 
e, em seguida, suas práticas religiosas
Cubata - choupana, morada dos pretos na Africa
Macumba - feitiçaria, candomblé
Mandinga - feitiço, talismã para “fechar” o corpo
Maracatu - dança dos africanos
Mabemba - espécie de tambor
Mocambo - esconderijo, refúgio dos escravos fugi-
dos
Ogun - deus da guerra na feitiçaria nagô
Olorum - deus supremo, abstrato cuja objetivação é 
R�FpX��R�¿UPDPHQWR�QD�PtWLFD�DIULFDQD
Orixá - santa, divindade da feitiçaria
4XLORPER���SRYRDomR�IRUWL¿FDGD�GRV�QHJURV�IXJLGRV�
ao cativeiro
Samba - dança dos negros, hoje no sentido de com-
posição musical
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MAPPA ETNOLOGICA AFRICANA
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4XLORPER���SRSROD]LRQH�IRUWL¿FDWD�GL�QHUL�IXJJLWL�DOOD�
schiavitù
Quitanda – vendita di verdura, frutta e altri vegetali 
commestibili
Samba – danza di neri, oggi anche composizione 
musicale
Senzala - alloggiamento dei neri nelle fattorie
Xiba - danza, samba
Zambi -  capo di quilombo
=DPER���FKL�q�¿JOLR�GL�QHUR�H�LQGLR��KD�OD�SHOOH�VFXVD�H�
capelli lisci, detto anche cafuso

,�%DQWX�VRQR�XQ�SRSROR�GHOO¶$IULFD�PHULGLRQDOH�HVWHVL�
a sud, appena al di sotto dei limiti sudanesi al Capo 
di Buona Speranza, comprendendo le terre che vanno 
GDOO¶$WODQWLFR�DOO¶2FHDQR�,QGLDQR�H��SDUODQR�WUD�OH��
����H�OH���PLOD�OLQJXH�H�GLDOHWWL�DI¿QL��,�%DQWX�SRUWDWL�
in Brasile erano oratori di varie di queste lingue, in 
SDUWLFRODUH�GHO�OLQJXDJJLR�.LNRQJR��GLIIXVR�LQ�&RQJR�
H�$QJROD�LQ�&DELQGD��.LPEXQGX��SDUODWR�QHO�¿XPH�
.ZDQ]D�GHOO¶$QJROD�VRSUD�H�DWWRUQR�D�/XDQGD��H�8P-
EXQGR��SDUODWR�QHO�¿XPH�.ZDQ]D�GHOO¶$QJROD�VRWWR�H�
la regione Benguela.
/¶LPSRUWDQ]D�GHL�JUXSSL�SDUODQWL�GL�TXHVWH�WUH�OLQJXH�
nella formazione del Brasile può essere affermata a 
causa della quantità di termini che la lingua porto-
ghese parlata ha ricevuto (Castro, 2001), oltre che ad 
altre contribuzioni, come la propria musica popolare 
brasiliana. Nella sfera delle religioni afro-brasiliane, 
la loro partecipazione è stata fondamentale, poiché 
GDOOD�UHOLJLRVLWj�GL�TXHVWL�SRSROL�H�VRWWR�OD�ORUR�LQÀXHQ-
za decisiva che in Brasile si formò il Candomblé e 
DOWUH�YDULDQWL�UHJLRQDOL�GL�FXOWR�DOO¶DQWHQDWR�LQGLJHQR��
come il Catimbò di Pernambubo e di Paraiba, che più 
WDUGL�VL�ULXQLURQR�QHOOD�IRUPD]LRQH�GHOO¶8PEDQGD12.
3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�O¶DUFKLWHWWXUD��VHEEHQH�DYHVVHUR�
molta varietà, la tipologia architettonica più comune 

Senzala  - alojamento dos negros nas fazendas
Zambi - chefe de quilombo
=DPER���¿OKR�GH�SUHWR�H�tQGLR��WHP�D�SHOH�HVFXUD�FRP�
cabelos lisos, cafuso

Os Bantos são povos da África Meridional, que 
estendem-se para o sul, logo abaixo dos limites 
sudaneses, até o cabo da Boa Esperança, compre-
endendo as terras que vão do Atlântico ao Índico e, 
falam entre setecentas e duas mil línguas e dialetos 
aparentados,
Os bantos trazidos para o Brasil eram falantes de 
várias dessas línguas, principalmente, os de língua 
quicongo, falada no Congo, em Cabinda e em An-
gola; o quimbundo, falado em Angola acima do rio 
&XDQ]D�H�DR�UHGRU�GH�/XDQGD��H�R�8PEXQGR��IDODGD�
em Angola também, mas abaixo do rio Cuanza e na 
região de Benguela. 
A importância dos grupos falantes dessas três 
línguas na formação do Brasil pode ser aferida 
pela quantidade de termos que a língua portuguesa 
falada deles recebeu (Castro, 2001), além de outras 
contribuições, como a própria música popular brasi-
leira. Na esfera das religiões afro-brasileiras, a par-
ticipação deles foi fundamental, pois é da religiosi-
GDGH�GHVVHV�SRYRV�RX�VRE�VXD�LQÀXrQFLD�GHFLVLYD�TXH�
se formou no Brasil o Candomblé e outras variantes 
regionais de culto ao antepassado indígena, como o 
Catimbó de Pernambuco e da Paraíba, que mais tar-
de vieram a se reunir na formação da Umbanda12.
Ao respeito da arquitetura, embora houvessem 
muitas variedades, a tipologia arquitetônica mais 
comum entre os bantos era a “cubata (construção) 
de cone sobre cilindro”. A existência de uma só porta 
protegida por um fogo, a ausência de janelas, uma 
FREHUWXUD�YHJHWDO��HGL¿FDo}HV�PRQRIXQFLRQDLV�VREUH�
uma plataforma de altura variável conforme a 
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tra i Bantu era la “cubata (costruzione) di cono sopra 
FLOLQGUR´��/¶HVLVWHQ]D�GL�XQD�VROD�SRUWD�SURWHWWD�GD�XQ�
IXRFR��O¶DVVHQ]D�GL�¿QHVWUH��XQD�FRSHUWXUD�YHJHWDOH��
HGL¿FD]LRQL�PRQR�IXQ]LRQDOL�VRSUD�XQD�SLDWWDIRUPD�
di altezza variabile conforme alla cultura, pareti di 
una variata gamma di fango o di paglia, abitazioni 
formate dalla composizione di diversi nuclei indi-
pendenti, erano le principali caratteristiche di queste 
costruzioni.
La tipologia denominata in Africa “cubata de mo-
cambo” (cresta, costruzione di due falde) era poco 
comune, ma diffusissima solo nella costa settentrio-
QDOH�GHOO¶$QJROD�H�LQ�WXWWD�O¶LVROD�GHO�0DGDJDVFDU��8QD�
GHOOH�FDUDWWHULVWLFKH�SL��VSHFL¿FKH�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�
DIULFDQD�q�O¶DVVHVWDPHQWR�IDPLOLDUH�LQ�IRUPD�GL�NUDDO��
FRVWLWXLWR�GD�XQ�WHUUHQR�FHUFKLDWR�H�GL�XQ¶XQLFD�HQWUD-
WD�FKH�FRQWLHQH�GLYHUVH�FXEDWH��ORFDOL�GL�ODYRUR��O¶RUWR��
gli alberi fruttiferi e di ombra, residenze degli Orixà13, 
spazi cerimoniali, recinti per animali, ecc...
Per cubata si deve intendere una costruzione che 
RVSLWD�VROR�XQ¶DWWLYLWj��FRPH�XQD�FXFLQD��XQ�GRUPL-
WRULR��XQD�VDOD�GL�ODYRUR��XQ�¿HQLOH��XQ�VDQLWDULR��/D�
congiunzione di diversi kraal formava un villaggio, 
cui nome più comune è quilombo. 
Altra forma di villaggio bantu è conosciuta come 
senzala, formata da una via centrale, aperta o chiusa 
alle estremità, cui lati si raggruppano in forma lineare 
OH�QXPHURVH�FXEDWH�FKH�OD�LQWHJUDQR��/¶RUGLQH�GHOOH�
FXEDWH�JLXVWDSSRVWH�OLQHDUPHQWH�VHJXLYD�UHJROH�¿VVH�
di separazione dei diversi clan.
Il popolo sudanese, invece, è situato nelle regioni che 
RJJL�YDQQR�GDOO¶(WLRSLD�DOOR�&KDGH�H�GDO�VXG�GHOO¶(-
JLWWR�DOO¶8JDQGD��SL��D�QRUG�GHOOD�7DQ]DQLD��,O�ORUR�
sottogruppo denominato sudanese centrale è formato 
per diverse etnie che fornirono di schiavi il Brasile, 
soprattutto le popolazioni localizzate nella regione 
GHO�*ROIR�GL�*XLQHD��FRQRVFLXWL�GDL�QRPL�JHQHULFL�GL��

cultura, paredes de uma variada gama de taipas ou 
de palha, moradias formadas pela composição de 
GLYHUVDV�HGL¿FDo}HV�LQGHSHQGHQWHV��HUDP�DV�SULQFL-
pais características destas construções.
A tipologia denominada na África de “cubata de 
mocambo” (mocambo= cumeeira, ou seja, constru-
ção de duas águas) era pouco comum, e endêmica 
apenas na costa setentrional de Angola e em toda a 
ilha de Madagascar.
8PD�GDV�FDUDFWHUtVWLFDV�PDLV�HVSHFt¿FDV�GD�DUTXL-
tetura africana é o assentamento familiar em forma 
de kraal, constituído por um terreno cercado e de 
unica entrada que contém as diversas “cubatas”, 
locais de trabalho, a horta, as árvores frutíferas e de 
sombra moradas de orixás13, espaços cerimoniais, 
cercados de animais, etc. Por “cubata” deve ser en-
tendido uma construção que abriga uma só ativida-
de, como uma cozinha, um dormitório, uma sala de 
trabalho, um celeiro, um sanitário. A conjunção de 
diversos kraals formava uma aldeia cujo nome mais 
comum é a da “quilombo”.  Outra forma de aldeia 
banto é conhecida como “senzala”, formada por 
uma rua central (aberta ou fechada nas extremida-
GHV��HP�FXMRV�ODGRV�VH�DJUXSDP�HP�IRUPD�GH�¿WD�DV�
numerosas “cubatas” que a integram. A ordenação 
GDV�FXEDWDV�MXVWDSRVWDV�HP�¿WD�VHJXLD�UHJUDV�¿[DV�
de separação dos diversos clãs. O povo sudanense 
é situado nas regiões que hoje vão da Etiópia ao 
Chade e do sul do Egito a Uganda, mais o norte da 
Tanzânia. Seu subgrupo denominado sudanês cen-
tral é formado por diversas etnias que abasteceram 
de escravos o Brasil, sobretudo  os povos localiza-
GRV�QD�UHJLmR�GR�*ROIR�GD�*XLQp��FRQKHFLGRV�SHORV�
nomes genéricos de nagôs ou iorubás, os fons ou 
jejes, os haussás, famosos, mesmo na Bahia, por sua 
civilização islamizada, e outros grupos que tiveram 
importância menor ou nenhuma na formação da 
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QDJ{V�RX�LRUXEiV��L�IRQV�R�MHMHV��JOL�KDXVViV��IDPRVL�
a Bahia per la loro civiltà islamizzata, e altri gruppi 
che hanno avuto importanza minore o nessuna nella 
formazione della cultura brasiliana, come i  grúncis, 
tapas, mandingos, fantis, ashantis.
Due delle città ioruba occupano un posto speciale nel-
la memoria della cultura religiosa che si instaurò in 
Brasile: Oió, la città Xangô, e Queto, la città di Oxóssi, 
ROWUH�D�$EHRFXWi��FHQWUR�GHO�FXOWR�GL�,HPDQMi��H�,OH[i��
OD�FDSLWDOH�GHOOD�VRWWR�HWQLD�LMH[i��GD�GRYH�SURYHQJRQR�
L�FXOWL�D�2[XP�H�/RJXP�(Gp��,O�&DQGRPEOp�MHMH�QDJ{�
GL�%DKLD��LO�%DWXTXH�GHO�5LR�*UDQGH�GHO�6XG��LO�7DP-
bor-de-Mina del Maranhão e il Xangô di Pernambuco 
sono le eredità brasiliane di questi popoli.
'DOO¶HSRFD�SUH�FULVWLDQD��L�6XGDQHVL�YHQJRQR�D�FRQWDW-
WR�FRQ�OH�SRSROD]LRQL�GHOO¶$IULFD�%LDQFD�GHL�TXDOL�VRI-
IULURQR�GL�DOFXQH�LQÀXHQ]H�LQ�UDJLRQH�GHOOH�TXDOL�VRQR��
alle volte, presentati come più evoluiti socialmente: le 
loro tipologie architettoniche erano più variate  vista 
la varietà degli ecosistemi in cui abitano. Quanto più 
vicini al Saara, nelle regioni semi desertiche, i loro 
kraal erano più compatti e chiusi da alti muri la cui 
¿QDOLWj�HUD�GL�SURWHJJHU�OH�FRVWUX]LRQL�GDL�YHQWL�PROWR�
caldi del deserto. Questo tipo di costruzione è deno-
minato casa-castello. Nelle case-patio della regione 
intermediaria delle savane, dove il clima è più mite, le 
partizioni sono meno compatte e le pareti di contorno 
dei kraal meno elevate.
Nella fascia litoranea, super umida e dalle dense 
foreste, i kraal erano più liberi e aperti. Sulla costa, 
provvista di mangrovie, molte lagune e laghi, la popo-
lazione cominciò a costruire le proprie abitazioni in 
SDOD¿WWH��VRSUD�O¶DFTXD�
Il nome più comune dato ai villaggi sudanesi era 
tabanca che, in generale, erano più complessi di quelli 
dei Bantu e, per essere più antichi, con una maggiore 
sperimentazione nella loro organizzazione.

cultura brasileira, como os grúncis, tapas, mandin-
gos, fantis, ashantis. 
Duas das cidades iorubás ocupam papel especial na 
memória da cultura religiosa que se reproduziu no 
Brasil: Oió, a cidade de Xangô, e Queto, a cidade de 
Oxóssi, além de Abeocutá, centro de culto a Ieman-
já, e Ilexá, a capital da sub-etnia ijexá, de onde 
VmR�SURYHQLHQWHV�RV�FXOWRV�D�2[XP�H�/RJXP�(Gp��2�
Candomblé jeje-nagô da Bahia, o Batuque do Rio 
*UDQGH�GR�6XO��R�7DPERU�GH�0LQD�GR�0DUDQKmR�H�R�
Xangô de Pernambuco são heranças brasileiras des-
ses povos. Desde épocas pré-cristãs, esse povo vem 
tendo contado com as populações da África Branca 
GRV�TXDLV�VRIUHUDP�DOJXPDV�LQÀXrQFLDV�HP�UD]mR�
das quais são, por vezes, apresentados como sendo 
socialmente mais evoluídos: suas tipologias arquite-
tônicas eram mais variadas devido à variedade dos 
ecossistemas em que habitam. Quanto mais pró-
ximos do Saara, nas regiões semi-desérticas, seus 
kraals eram mais compactos e fechados por muros 
DOWRV�FXMD�¿QDOLGDGH�HUD�SURWHJHU�DV�FRQVWUXo}HV�GRV�
ventos muito quentes do deserto. Este tipo de cons-
trução é denominado de casa-castelo. 
Nas casas-pátio da região intermediária de savanas 
onde o clima é pouco mais ameno, os partidos fos-
sem menos compacto e as paredes de contorno dos 
kraals menos elevadas.
1D�IDL[D�OLWRUkQHD��VXSHU~PLGD�H�GH�GHQVDV�ÀRUHV-
tas, os kraals eram mais livres e abertos. Na costa, 
provida de mangues, muitas lagunas e lagos, a 
população aprendeu a construir suas vivendas em 
SDOD¿WDV��VREUH�D�iJXD�
O nome mais comum dado aos aldeamentos sudane-
ses era tabanca que, em geral, eram mais complexas 
que as dos Bantos e por serem mais antigos, permi-
tiu-se uma maior experimentação em seus organi-
zaçoes. Ao contrário dos Bantos onde as práticas 
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CUBATA costruzione
CONO SOPRA CILINDRO

alcune tipologie architettoniche 
ANGOLANE

. MONOFUNZIONALITÀ

. presenza di una sola porta

. entrata protetta da un fuoco

. assenza di finestre

. indipendenti

. copertura vegetale

. pareti di fango o di paglia

. piattaforma di base di varie alture

tipologia non diffusasi in Brasile
utilizzato solo in rare occasioni
puramente di valore SIMBOLICO

AFFERMAZIONE DI AFRICANITÀ

una sola attività 
. cucina 
. dormitorio
. stanza di lavoro
. sanitario

casa de MOCAMBOS
cumeeira, cresta di due acque 
poco diffusa in Angola e Madagascar
affermata in massa in Brasile

ARCHITETTURA POPOLARE BRASILIANA

BARACCA DI
ACARAJÉ

isola di Itaparica, Bahia
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 una funzione
CUBATA=

      cubata +
      cubata +
      cubata +

 KRAAL =                     kraal +
                    kraal +
                    kraal +

 QUILOMBO =

    quilombo +
    quilombo +
    quilombo +

 FAVELA = paesaggio urbano       paesaggio naturale
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Al contrario dei Bantu, dove le pratiche religiose 
assumerono un carattere più domestico, i Sudanesi 
coltivavano boschi sacri, in Brasile chiamati terreiros, 
SHULIHULFL�DL�YLOODJJL��8QD�PDJJLRU�HVSHULHQ]D�QHOO¶RU-
ganizzazione statale fece si che le tabancas presentas-
VHUR�XQD�GLVSRVL]LRQH�LQWHUQD�PROWR�SURVVLPD�DOO¶D]-
]RQDPHQWR�GL�XVL�GHOO¶XUEDQLVWLFD�HXURSHD�
La separazione tra i diversi kraal era prima spaziale 
FKH�¿VLFR��GL�PRGR�FKH�OD�PDJJLRU�R�PLQRU�DSSURV-
VLPD]LRQH�WUD�OH�FXEDWDV�SHUPHWWHVVH�GL�LGHQWL¿FDUH�
O¶LQGLYLGXDOLWj�GL�FLDVFXQ�NUDDO�
&RQ�O¶HPLJUD]LRQH�IRU]DWD�YHUVR�O¶$PHULFD��L�GLYHUVL�
popoli perderono la loro identità tribale per tra-
sformarsi in generici “neri” al por piede in suolo 
americano e le organizzazioni sociali afro-americane 
e afro-brasiliane si riordinarono in maniera molto 
differente rispetto alle tradizionali. È stata inevi-
tabile una generalizzata omogeneizzazione dovuta 
alla de-tribalizzazione, la famiglia poligamica è stata 
VRVWLWXLWD��SHUORPHQR�XI¿FLDOPHQWH��GDOOD�PRQRJDPL-
ca-cattolica, le diverse culture regionali africane han-
no dovuto riadattarsi ad un mezzo culturale e a nuove 
condizioni interattive dei diversi gruppi formanti.
In alcuni aspetti, gli africani riuscirono a mantenere 
L�ORUR�FRVWXPL�FKH�QHO�FRUVR�GHL�VHFROL�¿QLURQR�SHU�UL-
GXUVL�GL�VLJQL¿FDWR�LQ�SRFKH�SUDWLFKH��FRPH�OH�DWWLYLWj�
DOO¶DULD�DSHUWD��QHOOH�VWUDGH�H�QHOOH�SLD]]H�GHOOD�FLWWj��
Questo modo di vita africano continuò a ripercuotersi 
tra le piazze del paese e anche se, i tipici mercati che 
si spagliano per le vie sono associati a mercati persi 
o mussulmani, le loro radici in realtà sono ancorate 
QHOO¶$IULFD�1HUD�SLXWWRVWR�FKH�LQ�TXHOOD�%LDQFD��/¶LP-
migrazione, quindi, ebbe come conseguenza anche la 
VHPSOL¿FD]LRQH�H�GLPLQX]LRQH�GHOOH�WLSRORJLH�DUFKL-
tettoniche presenti in Africa. 
Tra i Bantu, la forma egemonica di costruzione 
cono-su-cilindro praticamene scomparsa, venne 

religiosas assumiram um caráter mais doméstico, os 
Sudaneses cultivavam bosques sagrados, no Brasil 
chamados de terreiros,  periféricos ao aldeamento. 
Uma maior experiência na organização estatal fez 
com que as tabancas apresentassem uma disposição 
interna mais próxima ao conceito de zoneamento 
de usos do urbanismo europeu. A separação entre 
os diversos kraals era antes espacial do que físico 
de modo que a maior ou menor aproximação entre 
DV�FXEDWDV�SHUPLWLD�LGHQWL¿FDU�D�LQGLYLGXDOLGDGH�GH�
cada kraal. Com a emigração forçada para a Amé-
rica, os diversos povos perderam a sua identidade 
tribal para se transformarem em genéricos “ne-
gros” ao pisar em solo americano e as organizações 
sociais afro-americanas e afro-brasileiras reordena-
rem-se de modo bastante diferente das tradicionais. 
Foi inevitavel uma generalizada homogeneização 
por via da destribalização, a família poligâmica foi 
VXEVWLWXtGD��SHOR�PHQRV�R¿FLDOPHQWH��SHOD�PRQRJk-
mica-catolica, as diversas culturas regionais afri-
canas tiveram de se readaptar a um meio multicul-
tural e a novas condições interativas dos diversos 
grupos formadores. Mas em alguns aspectos os 
africanos conseguiram manter os seus costumes que 
só ao longo dos séculos acabaram por encolher em 
VHX�VLJQL¿FDGR�HP�SRXFDV�SUiWLFDV��FRPR�DV�DWLYL-
dades ao ar livre, nas ruas e nas praças da cidade. 
Esse modo de vida africano esta continuando a se 
perpetuar no país, embora os hoje assim chamados 
“camelódromos” que se espalham pelas ruas, sejam 
associados a “mercados persas” ou muçulmanos, por 
suas características, suas raízes estão mais ancora-
das na África Negra do que na Branca.
A imigração teve tambéem como consequência a 
VLPSOL¿FDomR�H�GLPLQXLomR�GDV�WLSRORJLDV�DUTXLWHW{-
nicas presentes na África. Entre os bantos, a forma 
hegemônica de construção de cone-sobre-cilindro 
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sostituita dalla forma mocambo, le costruzioni mo-
nofunzionali lasciarono spazio alle polifunzionali con 
riferimento alla multifunzionalità delle costruzioni 
dei colonizzatori. Se le costruzioni in Africa presenta-
vano, per la maggior parte dei casi, una sola porta di 
DSHUWXUD��RUD�OH�¿QHVWUH��DQFKH�VH�SLFFROH��VHPEUDQR�
già essere ampiamente accettate. Le forme di tipo 
cono-su-cilindro sono state, anche se raramente, uti-
lizzate, più per il loro valore simbolico in costruzioni 
VSHFL¿FKH�SHU�VRWWROLQHDUH�O¶DIULFDQLWj�LQ�IXQ]LRQL�
FRPH�EDUDFFKLQL�GL�YHQGLWD�GL�DFDUDMp�H�VLPLOL�
Questo adattamento non è stato tuttavia, di mano 
XQLFD��O¶DUFKLWHWWXUD�GHO�FRORQL]]DWRUH��KD�VXELWR�
LQÀXHQ]H�GHOOH�IRUPH�GL�FRVWUX]LRQH�DIULFDQH��FRPH�
lo è stata la grande divulgazione delle diverse forme 
di case di fango nelle realizzazioni dei colonizzatori, 
pensando che in Portogallo le costruzioni più comuni 
erano in pietra e terra battuta di origine nord africa-
na, berbera. Nella stessa forma, le costruzioni mono-
IXQ]LRQDOL�KDQQR�GDWR�RULJLQH�D�HGL¿FD]LRQL�GHVWLQDWH�
D�YDULH�DWWLYLWj��PD�FKH�GLI¿FLOPHQWH�DUULYDYDQR�DOOD�
complessità di una casa europea.

.UDDO
I siti di Rio de Janeiro erano circondati da alberi di li-
moni, racchiudevano varie costruzioni che formavano 
la residenza, oltre a contenere piantagioni e alberi da 
frutto e rappresentavano una perfetta descrizione del 
kraal africano. Osservazioni empiriche dimostrano 
che i kraal ancora oggi si conservano in piena attività, 
in zone rurali quanto nelle città. La disinformazione 
fa si che il kraal venga confuso con il quilombo urba-
no, in veristà, sua trasformazione.

Senzala
la forma più studiata tra le tipologie architettoniche è 
stata la senzala. Anche se relativamente rara in Afri-

praticamente desapareceu e foi substituída pela do 
mocambo, as construções monofuncionais deram 
lugar as plurifuncionais como referência à multifun-
cionalidade das construções dos colonizadores. Se as 
construções na África tinham, na maior parte das 
vezes, uma só porta como abertura, aqui as jane-
las, ainda que pequenas, mostram hoje terem sido 
amplamente aceitas. As construções do tipo cone-so-
bre-cilindro foram raras vezes utilizados, mas mais 
SRU�VHX�YDORU�VLPEyOLFR�HP�FRQVWUXo}HV�HVSHFt¿FDV�
para sublinhar a africanidade de sua função como 
barracas de venda de acarajés e assemelhados. Esta 
adaptação não foi uma via de mão única posto que a 
arquitetura do colonizador também passou a sofrer 
LQÀXrQFLDV�GDV�IRUPDV�DIULFDQDV�GH�FRQVWUXLU�FRPR�
foi o caso típico da grande divulgação das diversas 
formas de taipa leves nas construções dos coloniza-
dores, uma vez que em Portugal as construções mais 
comuns eram de pedra e de taipa-de-pilão de origem 
norte-africana, dos Berberes. Da mesma forma, as 
construções monofuncionais deram lugar a constru-
ções que se destinavam a várias atividades, mas que 
GL¿FLOPHQWH�FKHJDYDP�j�FRPSOH[LGDGH�GH�XPD�FDVD�
européia.

.UDDO�

2V�VtWLRV�ÀXPLQHQVHV�HUDP�IHFKDGRV�SRU�FHUFDGRV�
de limoeiros e continham diversas construções que 
formavam a residência, além de conter plantações e 
árvores frutíferas, vem a se constituir numa perfeita 
descrição de um kraal africano. Observações empíri-
cas demonstram que os kraals ainda hoje se con-
servam em plena atividade, tanto em zonas rurais 
como nas cidades. O desconhecimento do conceito 
faz com que o kraal venha sendo confundido com 
“quilombo urbano”, na verdade, sua transformação. 
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FD��GLIIXVD�LQ�DOFXQH�UHJLRQL�GHO�*DERQ�H�GHO�&DPHURQ��
ha incontrato suolo fertile in Brasile, dando origine 
a numerose città brasiliane. La fama delle senzalas 
deriva dal fatto che è stata utilizzata principalmente 
FRPH�DELWD]LRQH�GL�PDQR�G¶RSHUD�GL�PXOLQL�H�IDWWRULH��
0DOJUDGR�VL�DEELD�GRFXPHQWD]LRQH�GHOO¶HVLVWHQ]D�GL�
senzalas i due ale separate da una via, come in Africa, 
la assoluta maggioranza di loro si ridusse ad una 
sola, presumibilmente , per favorire il controllo dei 
prigionieri.
&RQ�O¶DEROL]LRQH�GHOOD�VFKLDYLW���OH�VHQ]DODV�SHUGH-
rono la loro funzione e solamente le costruzioni più 
UHVLVWHQWL�VL�VRQR�PDQWHQXWH�¿QR�DL�JLRUQL�QRVWUL��6LF-
come la maggioranza era di consistenza precaria, di 
fango e coperte di paglia, si sono estinte. Per questo si 
è ricorso a documenti storici per conoscere le loro ca-
ratteristiche nel passato e si dimostra come le stesse 
LPSLHJDYDQR�XQ�UXROR�PROWR�LPSRUWDQWH�QHOOD�FRQ¿-
gurazione plastica dei mulini e fattorie. Le senzalas 
normalmente si destinavano a lavoratori singoli che 
erano separati per genero. In Africa erano forniti di 
portico o meno, a seconda della cultura che le costrui-
va. Questa dualità è stata mantenuta anche in Brasile, 
FKH�ULVXOWD�XQ¶DOWUD�GLPRVWUD]LRQH�FKH�L�SRUWLFL�VRQR�
RULJLQDOL�GHO�FRQWLQHQWH�QHUR��H�QRQ�GHOO¶$VLD��FRPH�
FRQVWDWD�OD�OHWWHUDWXUD�RI¿FLDOH��

Quilombo

Come le senzalas, i quilombos dovrebbero essere 
sorti già attorno al secolo XVI, come un tentativo di 
ricostituzione dei modi di vita africani e, come tale, 
non si devono idealizzare come territori liberi dalla 
VFKLDYLW���,O�GRFXPHQWR�SL��DQWLFR�GLVSRQLELOH�¿QR�DG�
oggi, proviene dal secolo XVII, nel quale è riprodotto 
il Buco di Tatu, in Itapuã, quartiere di Salvador e di 
6DQ�*RQ]DOR��QHOOD�UHJLRQH�PLQLHUD�GL�0LQD�*HUDLV�

Senzala 

A forma mais estudada entre as tipologias arquite-
tônicas tem sido a senzala. Embora relativamente 
rara na África (endêmica em algumas regiões do 
*DEmR�H�GH�&DPDU}HV���HOD�HQFRQWURX�VROR�IpUWLO�QR�
Brasil e deu origem a muitas cidades brasileiras. 
A fama das senzalas derivou do fato de ter sido 
empregada principalmente como habitação da mão-
de-obra de engenhos e fazendas. Embora haja do-
cumentação da existência de senzalas de duas alas 
separadas por uma rua, como na África, a absoluta 
maioria das mesmas se reduziu a uma só, alegada-
mente, para favorecer o controle dos cativos. Com a 
abolição da escravatura, as senzalas perderam sua 
função e somente as construções mais resistentes se 
mantiveram até nossos dias. Como a maioria era de 
consistência precária, de taipa e cobertas de palha, 
elas desapareceram. Por isso se é forçado a recorrer 
a documentos históricos para saber de suas caracte-
rísticas no passado e esta demonstra que as mesmas 
desempenhavam um papel muito importante na 
FRQ¿JXUDomR�SOiVWLFD�GRV�HQJHQKRV��$V�VHQ]DODV��
normalmente se destinavam a trabalhadores soltei-
ros que eram separados por gênero. Na África eram 
providos de alpendres ou não, conforme a cultura do 
povo que as construía. Esta dualidade também foi 
mantida no Brasil, o que é mais uma demonstração 
de que os alpendres eram originais do continente ne-
JUR�H�QmR�GD�ÈVLD��FRPR�FRQVWD�GD�OLWHUDWXUD�R¿FLDO��

Quilombos  

Como as senzalas, os quilombos devem ter surgido 
já no século XVI, como uma tentativa de reconsti-
tuição dos modos de vida africanos e, como tal, não 
devem ser idealizados como territórios livres da 
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AFRICA - KRAAL ZULU
Bovini kraal 

cortile 
ingresso principale 

Madre del Capo 
Capanna del Capo 

seconda moglie 
Prima moglie 

cucina 
dormitorio 

bagno 
laboratorio 

le ragazze non sposate 
ragazzi non sposate 

giardino 
torre di osservazione 

spazio Cerimoniale
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Lungo il decorso della storia, la formazione di qui-
lombos è stato un processo continuo es interessante. 
6L�VSHUD�FKH�O¶REEOLJR�GHOO¶HODERUD]LRQH�GL�UDSSRUWL�
antropologici necessari per la concessione di titoli di 
proprietà per i restanti quilombos, porti nuovi saperi 
sulla dinamica della loro formazione e sviluppo. È 
evidente che la reale estensione dei quilombos urba-
QL��ROWUHSDVVD�OD�FDSDFLWj�¿QDQ]LHUD�GHOOR�6WDWR�QHO�
procedere con gli espropri imposti dalla costituzione. 
Probabilmente a Salvador di Bahia, se la legge fosse 
ULVSHWWDWD��FLUFD�WUH�TXDUWL�GHOO¶DUHD�XUEDQD�GRYUHEEH�
HVVHUH�HVSURSULDWD�SHU�TXHVWD�¿QDOLWj�
Con nomi che variano di regione in regione, questi 
insediamenti neri, comunemente  denominati favelas, 
sono misti, ma a causa dei suoi abitanti essere in 
PDJJLRUDQ]D�QHUL��OH�IRUPH�WUDGL]LRQDOL�DIULFDQH�¿QL-
VFRQR�SHU�LPSRUVL��/¶HVLVWHQ]D�GL�TXDUWLHUL�FRVWUXLWL�
VX�SDOD¿WWH�VRSUD�DFTXH�UDVH�KD�VFDQGDOL]]DWR�DPPL-
nistrazioni pubbliche che si non sforzati in sanarle, il 
FKH�VLJQL¿FD�SULPD�DWWHUUDUH�OH�DUHH�H�SRL�FRQFHGHUOH�
come lotti per costruzione in terra ferma. Alcuni di 
questi sviluppi immobiliari ha dato pochi frutti, visto 
FKH��PDO�FRVWUXLWL�JOL�DWWHUUL��OH�SDOD¿WWH�ULVRUJRQR��
La ragione di questi equivoci è dovuta al fatto che 
O¶DPPLQLVWUD]LRQH�XI¿FLDOH�QRQ�KD�SUHVR�LQ�FRQVLGH-
UD]LRQH�FKH�YLYHUH�VX�SDOD¿WWH�q�VWDWD�FRVWLWXLWD�LQ�XQD�
tradizione multi-secolare di queste popolazioni.

escravidão.
Os mais antigos documentos disponíveis até o 
momento, provém do século XVIII, dos quais estão 
reproduzidos o do Buraco do Tatu, em Itapuã, bair-
UR�6DOYDGRU�H�GH�6mR�*RQoDOR��QD�UHJLmR�PLQHLUD�
GH�0LQDV�*HUDLV��$R�ORQJR�GD�KLVWyULD��D�IRUPDomR�
de quilombos tem sido um processo continuado e 
incessante. Espera-se que a obrigatoriedade da 
elaboração de laudos antropológicos necessários 
para a concessão de títulos de propriedade aos 
remanescentes de quilombos venha a trazer novos 
conhecimentos sobre a dinâmica de sua formação 
e desenvolvimento. É evidente que a real extensão 
dos quilombos urbanos, ultrapassa a capacidade 
¿QDQFHLUD�GR�(VWDGR�HP�SURFHGHU�jV�GHVDSURSULD-
ções impostas pela constituição. Provavelmente, em 
Salvador da Bahia, se a lei fosse respeitada, cerca 
de três quartas partes da área urbana teria que ser 
GHVDSURSULDGD�SDUD�WDO�¿QDOLGDGH��&RP�QRPHV�TXH�
variam de região para região, estes assentamentos 
negros majoritariamente denominados de “favelas”, 
se tornaram mestiços, mas, por seus habitantes 
serem, em maioria negra, as formas tradicionais 
africanas acabam por se impor. A existência de 
EDLUURV�LQWHLURV�FRQVWUXtGRV�VREUH�SDOD¿WDV�VREUH�
águas rasas têm escandalizado sucessivas adminis-
trações públicas que se esforçam em “saneá-las”, o 
TXH�VLJQL¿FD�TXH�HVWDV�iUHDV�DQWHV�DWHUUDGDV��VmR�
concedidos como lotes para a construção em terra 
¿UPH��$OJXQV�GHVVHV�HPSUHHQGLPHQWRV�WDPEpP�WrP�
alcançado pouco êxito, posto que, mal concluído os 
DWHUURV��UHVVXUJHP�DV�SDOD¿WDV��$�UD]mR�PDLRU�GHV-
WHV�HTXtYRFRV�p�TXH�D�DGPLQLVWUDomR�R¿FLDO�QmR�WHP�
levado em consideração o fato de que morar sobre 
SDOD¿WDV�VH�FRQVWLWXL�QXPD�WUDGLomR�PXOWLVVHFXODU�
destas populações. 
2.1.5 Baianidade como híbrido
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QUILOMBO AFRICANO CUANHAMA sudest di Angola

termine in quibundo che significa VILLA
+ KRAAL giustapposti e sepatati da una via principale
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QUIL
OMBO DE SÃO GONÇALO Minas Gerais, séc. XVIII
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. sorti già nel secolo XVI

. tentativo di ricostruzione dei modi di VITA AFRICANIA.

. da non idealizzare cone “territori liberi dalla schiavitù”

. não devem ser idealizados como “territórios livres da escravidão” 

QUILOMBO IN BRASILE
Q

U
IL

O
M

BO D
O BURACO DO TATU Itapuã, Salvador Bahia, séc. XVIII



65

2.1.5 Baianità come ibrido

“Tutto a Bahia ha luce, soprattutto le persone. Che nella 
loro semplicità, con la loro fede, con la loro pelle nera e 
denti candidi, danzano, cantano e illuminano un mondo 
ricco, ma sempre più povero.
%DKLD�q�IUXWWR�GHOO¶HQHUJLD�FKH�O¶LQGLR�LQWHUUz�H�FKH�LO�
SRUWRJKHVH�VFRSUu�PLVFKLDWR�FRQ�O¶D[p14 che il nero portò”. 
�*XDQDHV�

6DOYDGRU�ULÀHWWH�QHOOH�VXH�VWUDGH��QHL�VXRL�UDFFRQWL��
nel suo passato coloniale e nella combinazione di 
LGHQWLWj�IXVH�WUD�ORUR�O¶HVVHQ]D�GHOOD�FXOWXUD�EDLDQD�
Etnie, colori, costumi, religioni, credenze e gesti for-
mano la ricchezza culturale, simbolo del patrimonio e 
GHOOD�LGHQWLWj�QD]LRQDOH��GL�XQD�FLWWj�GRYH�O¶LQGLJHQR��
O¶DIULFDQR�H�O¶HXURSHR�VRQR�UHVSRQVDELOL�SHU�OD�FRPSR-
sizione etnica della popolazione.
La cultura baiana è connessa a culture e valori non 
solo tupì, ma anche portoghese, spagnola, africana, 
islamica e anche latina. Come afferma Arnaldo Jabor, 
“Bahia è sincretica15, è mistica, è storica, è fonte di 
energia e di allegria, in una forma misteriosa: i poveri 
e i neri sono i padroni della città, gli dei non risie-
GRQR�QHOO¶2OLPSR��VRQR�WHUUHQL�H�VLOYDQL��VWDQQR�SHU�
strada, nel dendé, dentro la palma”. In questo modo, 
%DKLD�VHPEUD�OD�WHUUD�GHOO¶XJXDJOLDQ]D��LQ�YHULWj�OD�
diseguaglianza sociale è presente e marcata nella dif-
IHUHQ]D�WUD�L�TXDUWLHUL�GHOO¶DUHD�QRELOH�GHOOD�FLWWj�H�OD�
periferia; il dislivello nelle condizioni di vita esiste ed 
è abissale, ma anche così, il baiano è felice: il baiano 
sorride e vive, scherza a Carnevale, scherza nella feste 
giunine: in queste manifestazioni, aspetti simbolo del 
processo di ibridazione culturale, si rivelano saperi e 
PRGL�L�IDUH�FDUDWWHULVWLFL�GHOO¶LQGLJHQR�QDWLYR��GHO�QHUR�
africano e del bianco europeo, creando una varietà 
culinaria, musicale e religiosa molto indubbia.
“É osservando e interpretando queste manifestazioni 

“Tudo na Bahia tem luz, sobretudo as pessoas. Que em sua 
simplicidade, com sua fé, com suas peles negras e dentes 
alvos, dançam, cantam e iluminam um mundo rico, mas 
cada vez mais pobre.
A Bahia é fruto da energia que o índio enterrou e que o 
português descobriu misturado com o axé14 que o negro 
WURX[H�´��*XDQDHV�������

$�%DKLD�UHÀHWH��QDV�VXDV�UXDV�H�QRV�VHXV�FRQWRV�R�
seu passado colonial e a combinação de identidades 
fundidas que hoje a essência da cultura baiana.
Etnias, cores, costumes, religiões, crenças e gestos 
fazem a riqueza cultural, símbolo do património e 
da identidade nacional, de uma cidade onde o indí-
geno, o africano e o europeu são responsáveis pela 
composição étnica da população. A cultura baiana 
está ligada a culturas e valores não só tupi, mas 
também, portuguesa, espanhola, africana, islâmica 
H�DWp�ODWLQD��&RPR�D¿UPD�$HQDOGR�-DERU��³D�%DKLD�p�
sincrética15, é mestiça, é histórica, é fonte de energia 
e de alegria, de alguma forma misteriosa: os pobres 
e negros são donos da cidade. Os deuses não estão 
QR�2OLPSR��VmR�WHUUHQRV�H�ÀRUHVWDLV��HVWmR�QD�UXD��QR�
dendé, dentro da planta”. 
 Desta forma, a Bahia aparece a terra da igualdade, 
mas a desigualdade social é presente e marcada na 
diferença entre os bairros da área nobre da cidade e 
da periferia, o desnível nas condições de vida existe 
e é abismal, mas ainda assim, o baiano é feliz: o 
baiano sorri e vive, brinca no Carnaval, brinca em 
São João. Nessas manifestações, aspectos sinaliza-
dores do processo de hibridação cultural, revelam-se 
saberes e fazeres característicos do índio-nativo, 
do negro-africano e do branco-europeu, delegando 
uma variedade culinária, musical e religiosa indubi-
táveis. 
“Observando e interpretando essas manifestações 
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popolari” dice Trigueiro, “che si rende possibile la 
scoperta di codici, de regole e degli stati che co-
VWUXLVFRQR�O¶LQVHJQDPHQWR�H�O¶DSSUHQGLPHQWR�GHOOD�
diversità della cultura baiana e, di conseguenza, lo 
sviluppo della sua identità”. (Trigueiro, 2007)
Le religioni afro-brasiliane più antiche si formarono 
QHO�VHFROR�;,;��TXDQGR�LO�&DWWROLFHVLPR�HUD�O¶XQL-
ca religione tollerata nel paese e la fonte basica di 
legittimazione sociale. Per vivere in Brasile, anche se 
schiavo e principalmente dopo, da nero liberto, era 
indispensabile prima di tutto, essere cattolico. Con 
LO�WUDI¿FR�GL�VFKLDYL��PROWL�FXOWL�VRQR�VWDWL�ODVFLDWL�LQ�
terre africane e nuove forme di espressione religiosa 
sorsero per riaffermare dei e credenze. 
“Ogum, come dio della guerra, Xangò, dio della giu-
stizia, Exu, dio della vendetta […] sono stati introdot-
ti in America come dei di una classe oppressa [...]”, i 
culti più importanti sono stati il Candomblé e il Vodu 
VHFRQGR�.OHLQ�������
I neri infatti, erano sostenitori di varie religioni, Can-
domblé, Umbanda, Vodu, ..., proprio perchè erano 
rappresentati da diverse etnie.
Alcuni signori di schiavi riuscirono a permettere la 
pratica, “solo se non si fossero sentiti i rumori delle 
battute dei tamburi”. Frequentemente, per evitare 
ribellioni, i signori bianchi raggruppavano gli schiavi 
in senzalas, sempre evitando di unire gli originari 
della stessa nazione. Alcune volte, addirittura sotto la 
convenienza della Chiesa Cattolica, ai neri è stato per-
messo seguire le loro religioni, per paura di rivolte: 
gli interessi economici molte volte superavano quelli 
PRUDOL�H�UHOLJLRVL��DQFKH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�&KLHVD���
In generale, i neri erano obbligati ad essere battezzati 
nella Chiesa Cattolica e seguirne i costumi, perchè 
solo così avrebbero potuto “salvare le loro anime”. 
Dovevano adorare i santi cattolici, andare alle messe 
nelle domeniche dove gli schiavi potevano stare solo 

populares” fala Trigueiro,  “que se torna possível 
descobrir os códigos, as regras e os estatutos que 
constroem o ensinar e o aprender da diversidade da 
cultura baiana e, consequentemente, o desenvolvi-
mento da sua identidade.” (Trigueiro, 2007) 
As religiões afro-brasileiras mais antigas foram 
formadas no século XIX, quando o catolicismo era 
a única religião tolerada no País e a fonte básica de 
legitimidade social. Para se viver no Brasil, mesmo 
sendo escravo, e principalmente depois, sendo negro 
livre, era indispensável antes de mais nada ser 
católico.
&RP�R�WUi¿FR�GH�HVFUDYRV��PXLWRV�FXOWRV�IRUDP�
deixados em terras africanas e novas formas de 
H[SUHVVmR�UHOLJLRVD�VXUJLUDP�SDUD�UHD¿UPDU�GHXVHV�
e crenças. 
“Ogum, como deus da guerra; Xangó, deus da jus-
tiça; Exu, deus da vingança [...] foram introduzidos 
na América como deuses de uma classe oprimida 
[...]”, os cultos mais importantes foram o Candomblé 
H�R�9RGX�GL]�.OHLQ�������
Os negros eram adeptos de várias religiões, Can-
domblé, Umbanda, Vodu, ..., mesmo porque eram 
representados por várias etnias. 
Alguns senhores de escravos chegaram a permitir a 
prática, “desde que não fossem ouvidos os barulhos 
dos batuques dos atabaques”. Muitas vezes, para 
evitar que houvesse rebeliões, os senhores brancos 
agrupavam os escravos em senzalas, sempre evitan-
do juntar os originários de mesma nação. Algumas 
vezes, até sob conivência da Igreja Católica, foi 
permitido aos negros seguirem suas religiões, por 
medo de revoltas. Os interesses econômicos muitas 
vezes superavam os morais e religiosos, mesmo no 
âmbito da Igreja. De modo geral, os negros eram 
obrigados a batizarem-se na Igreja Católica e seguir 
seus costumes e, somente desta forma, “salvariam 
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alle porte, senza entrare e seguire i costumi cattoli-
ci portati dai portoghesi.  La religione cattolica ha 
rappresentato una grande forza durante il periodo 
della colonizzazione del Brasile, dalla catechesi degli 
LQGLJHQL�DOO¶LPSRVL]LRQH�GHO�&ULVWLDQHVLPR�DL�QHUL��LO�
Cattolicesimo è forte e dominatore, ora imponendo, 
RUD�JLXVWL¿FDQGR�DWWLWXGLQL�LQ�QRPH�GHOOD�IHGH��3HU�
un lato la Chiesa tradì le relazioni africane dando 
OH�VSDOOH�DO�VLQFUHWLVPR�FDWWROLFR�DIULFDQR��GDOO¶DOWUR�
lato, aiutò nella manutenzione dei valori della cultura 
africana. 
“In Brasile, paese di formazione sociale accentuata-
mente cattolica”, sostengono Souza e Bacelar, “si ve-
UL¿Fz��DWWUDYHUVR�OD�UHOLJLRQH��XQD�SURIRQGD�IUDWHUQL]-
zazione di valori e sentimenti. Il Cattolicesimo che si 
scaturiva in noi perdeva molto della sua rigidità, del 
suo clericalismo, della sua ortodossia, permettendo 
O¶LQFRUSRUD]LRQH�GL�HOHPHQWL�GHOOH�FUHGHQ]H�GHL�QHUL�
e degli indigeni o la sua interpretazione in termini di 
relazione del gruppo dominatore”. (Souza e Bacelar, 
1974)
Alla formazione cattolica imposta al Brasile colonia-
le sono stati effettivamente incorporati elementi di 
credenze di indigeni e neri, sempre reinterpretati e 
ULFUHDWL�JLRUQDOPHQWH��'DOO¶LQL]LR�OH�UHOLJLRQL�DIUR�EUD-
siliane si resero sincretiche, stabilendo parallelismi 
tra divinità africane e santi cattolici, adottando il ca-
lendario di feste cattoliche, valorizzando la frequenza 
dei riti e sacramenti della chiesa. In accordo con la 
materia pubblicata dal gionale “Folha de Sao Paulo, 
2000, “anche alcuni Figli di Santo sono cattolici”, un 
LQWHUYLVWDWR�DIIHUPD��³DQFKH�LR�VRQR�¿JOLR�GHO�5RVD-
rio dos Pretos, per questo molti di noi qui sono del 
Candomlé, ma anche cattolici. Questa messa, con una 
tradizione di più di 200 anni, è una celebrazione del 
Terreiro do Bogum, realizzata nella chiesa e, poste-
riormente, nel Terreiro de Candomblé, nel quartiere 

suas almas”. Deviam cultuar os santos católicos, ir 
às missas aos domingos onde os negros, os escravos 
Vy�SRGLDP�¿FDU�QDV�SRUWDV�H�VHJXLU�RV�FRVWXPHV�FD-
tólicos trazidos pelos portugueses. A religião católi-
ca representou uma grande força durante o período 
da colonização do Brasil. Desde a catequização dos 
índios até a imposição do Cristianismo aos negros, 
que o Catolicismo foi forte e dominador, ora impon-
GR��RUD�MXVWL¿FDQGR�DWLWXGHV�HP�QRPH�GD�Ip��3RU�XP�
lado a Igreja adulterou as relações africanas dando 
imãs a ombro do sincretismo católico-africano, por 
outro lado, ajudou na manutenção de valores da 
cultura africana. 
“No Brasil, país de formação social acentuadamente 
FDWyOLFD´��DI¿UPD��6RX]D�H�%DFHODU��³YHUL¿FRX�VH��
através da religião, profunda confraternização de 
valores e sentimentos. O Catolicismo que vingou 
entre nós perderia muito de sua rigidez, de seu cleri-
calismo, de sua ortodoxia, permitindo incorporação 
de elementos das crenças dos negros e índios ou 
sua reinterpretação em termos da relação do grupo 
dominante”. (Souza e Bacelar, 1974)
Porém à formação católica imposta ao Brasil colo-
nial foram incorporados elementos das crenças dos 
índios e negros, sendo reinterpretada e recriada 
diariamente. Desde o início as religiões afro-brasi-
OHLUDV�VH�¿]HUDP�VLQFUpWLFDV��HVWDEHOHFHQGR�SDUDOH-
lismos entre divindades africanas e santos católicos, 
adotando o calendário de festas do catolicismo, 
valorizando a frequência aos ritos e sacramentos da 
igreja.
De acordo com matéria publicada pelo Jornal 
Folha de São Paulo (2000), “alguns Filhos-de-santo 
também são católicos”, entrevistados como W. N. 
D¿UPDYDP�TXH��³WDPEpP�VRX�LUPmR�GR�5RViULR�GRV��
Pretos, então muitos de nós aqui somos do candom-
blé, mas também católicos”. Essa missa com uma 
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Attività DOMESTICHE nello SPAZIO ESTERNO
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di Federação.” 
Per commemorare la Festa di Nostra Signora del Ro-
sario dei Neri, è realizzata una messa seguita da una 
processione per il centro storico.
Secondo la psicologa Josélia Habib (giornale Corriere 
di Bahia, 2002), “turisti, meravigliati, non capivano 
OD�OLWXUJLD�GL�UHVLVWHQ]D�FRQWUR�LO�ÀDJHOOR�GHOOD�VFKLD-
vitù, ai vesperi del nuovo millennio. La comunità 
agiva naturalmente, con i loro canti del Candomblé 
e i simboli del Cattolicesimo di lato. È  in questo 
contesto che i canti della Chiesa Rosario dei Neri, che 
emozionano il pubblico, sono arrangiate con musica-
lità ispirata ai terreiros di Candomblé.”
&RPH�&DPSRV�RVVHUYD��³q�FRPXQH��QHL�JLRUQL�G¶RJJL��
trovare immagini di santi con i nomi degli Orixà nei 
WHUUHLURV��FRVu�FRPH�OR�q�O¶LQFRUSRUD]LRQH�GHOOD�EDWWXWD�
di tamburi e del berimbau nelle feste cattoliche. Una 
UHOLJLRQH�QRQ�HVFOXGH�O¶DOWUD��VL�IXVHUR�XQD�QHOO¶DOWUD��
Voti dei santi cattolici chiedono aiuto agli orixà del 
Candomblé.” (Campos, 1998). 
/H�IHVWH�SRSRODUL��GLVWULEXLWH�QHO�FRUVR�GHOO¶DQQR��VRQR�
il maggiore esempio della mescolanza di credenze. 
Nel giorno 2 di febbraio a Bahia, tanto cattolici quanti 
appartenenti al Candomblé, si riuniscono per omag-
giare la Nostra Signora dei Naviganti, cattolica, o 
<HPDQMj��&DQGRPEOp��4XHVWR�IHVWHJJLDPHQWR�LQL]LD�
nel quartiere di Rio Vermelho, dove innumerevoli 
imbarcazioni vanno verso la baia portando alla Regi-
na del Mare offerte e regali come profumi, specchi, e 
DOWUL�RJJHWWL�FKH�SLDFFLDQR�DOOD�YDQLWRVD�<HPDQMj��/R�
stesso succede nel secondo giovedì di gennaio, duran-
te la maggiore festa popolare della città di Salvador, 
OD�)HVWD�GHO�6LJQRUH�GL�%RQ¿P��FDWWROLFR��R�GL�2[DOj��
Candomblé. Tutti vestiti di bianco, colore di Oxalà, 
indipendentemente dalla religione, le donne di baia-
nas, vesti tipiche del Candomblé, con vasi di argilla 
sulla testa, pieni di acque profumate, camminano in 

tradição de mais de 200 anos, é uma celebração do 
Terreiro do Bogum sendo realizada na Igreja e, pos-
teriormente, no Terreiro de candomblé, no bairro da 
)HGHUDomR��6mR�YiULRV�RV�H[HPSORV�TXH�FRQ¿UPDP�D�
existência do sincretismo entre as religiões católicas 
e o candomblé na cidade do Salvador e, em especial, 
na Igreja Rosário dos Pretos. Félix (1995) relata que, 
em 1940, quando morreu Aninha, a famosa yalorixá 
do Axé Opô Afonjá, o seu velório foi feito na Igreja, 
onde também foram realizadas todas as cerimónias 
do candomblé prescritas para pessoas de sua hie-
rarquia [...] quando foi celebrada na mesma Igreja 
D�0LVVD�GR�����GLD�GD�0mH�0HQLQLQKD�GR�*DQWRLV����
todo o altar católico estava ornamentado com leques 
de Oxum2, o orixá da Mãe de Santo.
Para comemorar a Festa de Nossa Senhora do Ro-
sário dos Pretos, é realizada uma missa seguida de 
procissão pelo centro histórico. 
Segundo a psicóloga Josélia Habib (Jornal Correi-
ro da Bahia, 2002), “Turistas, maravilhados, não 
HQWHQGLDP�D�OLWXUJLD�GH�UHVLVWrQFLD�FRQWUD�R�ÀDJH-
lo da escravidão, às vésperas do novo milênio. A 
comunidade agia naturalmente, com suas cantos 
do Candomblé e os símbolos do Catolicismo lado a 
lado” e, neste contexto, os cânticos da Igreja Rosário 
dos Pretos, que emocionam o público, são acompa-
nhados de musicalidade inspirada nos terreiros de 
Candomblé. Como Campos observa, “é comum, hoje 
em dia, encontrar imagens de santos com nomes dos 
orixás nos terreiros, assim como a incorporação do 
atabaque e do berimbau nos festejos católicos. Uma 
religião não excluiu a outra, fundiram-se uma na 
outra. Votos dos santos católicos também pedem 
ajuda aos orixás do candomblé”. (Campos, 1998). No 
dia 02 de Fevereiro na Bahia, tanto católicos quanto 
os adeptos do Candomblé reúnem-se para home-
nagear a Nossa Senhora dos Navegantes,católica, 
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SURFHVVLRQH��ULWXDOH�FDWWROLFR��¿QR�DOOD�&KLHVD�&DWWROL-
FD�GL�6LJQRUH�GL�%RQ¿P��SHU�ODYDUH�O¶DOWDUH��5HFHQWH-
PHQWH�SURLELWR�GL�ODYDUH�O¶DOWDUH��q�VWDWR�SHUPHVVR�DOOH�
baiane solo di lavare la scalinata davanti alla chiesa.
6RQR�YDUL�JOL�HVHPSL�FKH�FRQIHUPDQR�O¶HVLVWHQ]D�GHO�
sincretismo tra le religioni cattoliche e il Candomblé 
nella città di Salvador e, specialmente, nella già nomi-
QDWD�,JUHMD�GR�5RVDULR�GRV�3UHWRV�
“Alla morte di Aninha, la famosa yalorixà di Axé  Opô 
$IRQMi��LO�VXR�YHORULR�q�VWDWR�IDWWR�QHOOD�FKLHVD��GRYH�
furono anche realizzate tutte le cerimonie di Candom-
blé prescritte per le persone della sua gerarchia (…). 
Quando è stata celebrata nella stessa chiesa la Messa 
GHO�����JLRUQR�GL�0mH�0HQLQLQKD�GR�*DQWRLV16, tutto 
O¶DOWDUH�FDWWROLFR�HUD�RUQDWR�FRQ�LPPDJLQL�GL�2[XP��O¶�
Orixà della Madre di Santo. Nella festa di Santa Bar-
bara, che avviene nel Largo del Pelourinho il giorno 4 
di dicembre, è offerto un caruru, cibo tipico di Bahia 
eredata dagli africani, come un obbligo religioso, un 
pagamento di promessa. Attorno alla preparazione e 
alla offerta di cibo esiste tutta una simbologia rappre-
VHQWDWD�GDO�FLER�LQ�Vp��1HOO¶LPPDJLQDULR�EDLDQR��LO�FD-
UXUX�q�VWDWR�VDFUDOL]]DWR�SHU�O¶XVR�GHO�JRPER��VHFRQGR�
FRVWXPH��O¶XOWLPR�D�VHUYLUVL�GRYUj�LQWHUSUHWDUH�LO�JHVWR�
come un annuncio, il santo gli sta chiedendo di essere 
OXL�D�IDUH�LO�FDUXUX�O¶DQQR�DYHQLUH�
Di questa forma, durante celebrazioni e festività, il 
cibo assume caratteristiche culturali differenziate, 
VSHFLDOL��FKH�VRQR�SUHVHQWL�GDOO¶LQL]LR�GHOOD�SUHSDUD-
]LRQH�¿QR�DOOR�VHUYLUH��
4XHVW¶XOWLPD�D]LRQH�VHJXH��VHJXLYD��XQ�ULWXDOH�
VSHFL¿FR��JLDFFKp��QHO�FDUXUX�GHOOD�IHVWD�GL�&RVPH�H�
Damião, anche conosciuto come Caruru dos Meninos, 
è tradizione servire prima di tutti, sette bambini presi 
dalla strada, offrendo anche pop-corn e dolcetti. Così 
come il Caruru, anche il Carnevale comincia a sentire 
OH�PRGL¿FKH�LQ�UHOD]LRQH�DOOH�IHVWH�WUDGL]LRQDOL��

ou Yemanjá, Candomblé. Esse festejo tem início no 
bairro do Rio Vermelho, onde inúmeras embarca-
ções saem ao mar levando “oferendas” à Rainha do 
Mar, como perfumes, espelhos e demais objetos que 
agrade a “vaidosa” Yemanjá. 
O mesmo ocorre na segunda quinta-feira de Janei-
ro, na maior festa religiosa da cidade de Salvador, 
D�)HVWD�GR�6HQKRU�GR�%RQ¿P��FDWyOLFR��RX�2[DOi��
Candomblé. Todos de branco, cor de Oxalá, indepen-
dentes da religião, as mulheres vestidas de baianas 
(roupas típicas do candomblé), com potes de barro 
na cabeça, cheios de água-de-cheiro percorrem em 
procissão, ritual católico, até a Igreja Católica do 
6HQKRU�GR�%RQ¿P��SDUD�ODYDU�R�DOWDU��5HFHQWHPHQWH�
IRL�SURLELGD�D�ODYDJHP�GR�DOWDU��¿FDQGR�jV�EDLD-
nas permitidas, apenas, a lavagem da escadaria 
da Igreja. Na festa de Santa Bárbara, que acontece 
QR�/DUJR�GR�3HORXULQKR�QR�GLD����GH�GH]HPEUR��p�
oferecido um caruru, comida típica da Bahia her-
dada dos africanos, como uma obrigação religiosa, 
um pagamento de promessa. Em torno do preparo 
e oferecimento da comida, há toda uma simbologia 
representada pela mesma. No imaginário afro-baia-
QR�R�FDUXUX�¿FRX�VDFUDOL]DGR�SHOR�XVR�GH�TXLDERV��
segundo costume, quem for o último a se servir deve-
rá interpretá-lo como um anúncio de que o santo 
homenageado está pedindo para o próximo ano um 
novo caruru. Dessa forma, durante as celebrações 
e festividades, a comida adquire características 
culturais diferenciadas, especiais, que são reveladas 
desde a preparação até o servir. Esta ultima ação 
VHJXH��VHJXLD��XP�ULWXDO�HVSHFt¿FR��Mi�TXH��QR�FDUXUX�
da Festa de Cosme e Damião, também conhecido 
como “Caruru dos meninos”, há a tradição de servir 
primeiro as crianças, oferecendo-lhes também pipo-
ca e balas. 
É nesse contexto híbrido, no qual se misturam 
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È in questo contesto ibrido, nel quale si mischiano 
rituali tradizionali con caratteristiche contempora-
nee, celebrati nelle feste popolari, che nuove relazioni 
sociali sono costruite, e aggiunge Triguerio, “condite 
con i legami culturali  e le conversazioni con altri, 
provenienti da fuori del proprio territorio, che si 
costituiscono le identità e gli statuti di convivenza e 
convenienza culturale del locale con la cultura globa-
le.” (Trigueiro, 2007).
$OO¶LQWHUQR�GL�TXHVWD�SURVSHWWLYD��OH�IHVWH�H�OH�FRPPH-
morazioni popolari sono intese come attivatrici delle 
relazioni umane, giacchè è in questo contesto che si 
KD�O¶LQWHUD]LRQH�FRQ�O¶DOWUR�H�GRYH�UHOD]LRQL�FROOHWWLYH�
VRQR�ULFUHDWH�H�UHLQYHQWDWH�DOO¶LQFRUSRUDUH�FDUDWWHUL-
stiche culturali diverse.
Nei festeggiamenti popolari, le pratiche del passato 
entrano nel presente con le loro preghiere, i cibi tipi-
ci, inni e musiche, rilevando caratteristiche culturali 
FKH�LGHQWL¿FDQR�LO�OXRJR�JUD]LH�DG�XQD�DSSDUDWR�GL�
beni simbolici. (Trigueiro, 2007)
In questo senso, i festeggiamenti della cultura popo-
lare sono considerati beni patrimoniali di natura im-
materiale che inglobano altri beni patrimoniali come 
la gastronomia, le danze, la musica e oggetti di scena 
FKH�LGHQWL¿FDQR�LO�OXRJR��/D�IHVWD�LQ�ORGH�DL�VDQWL�DLXWD�
a comprendere il contesto ibrido dove la tradizione 
nella celebrazione collettiva conquista nuovi sostegni, 
che costruiscono nuovi eventi e identità, sperimen-
tano tradizioni, portano memorie africane e attua-
OL]]DQR�O¶HVVHUH�EDLDQR��/¶RJJHWWLVWLFD�H�JOL�LQGXPHQWL�
prodotti ed utilizzati nelle feste popolari sono anche 
FDULFKH�GL�VLPERORJLD��WUDGXFRQR�O¶HUHGLWj�FXOWXUD-
OH��VRQR�EHQL�VLPEROLFL�H�WHVWLPRQLDQ]D�GHOO¶HUHGLWj�
culturale ibrida, ma sempre più contemporanea. 
Nella festa di Santa Barbara, per esempio, esiste tutto 
un apparato di beni simbolici che particolarizzano la 
festa e la produzione al suo intorno: il colore rosso, 

rituais tradicionais com características contempo-
râneas, celebrados nas festas populares, que novas 
relações sociais são construídas e, segundo Triguei-
ro, “temperadas com as vinculações culturais e as 
conversações com os outros de fora dos seus territó-
rios que vão constituindo as identidades e os estatu-
tos de convivência e conveniência cultural do local 
com a cultura global”. (Trigueiro, 2007)
Nessa perspectiva, as festas e comemorações popu-
lares são entendidas como ativadoras das relações 
humanas, já que é nesse contexto que se dá a intera-
ção com o outro e que relações coletivas são recria-
das e reinventadas ao incorporar características 
culturais diversas.
Nos festejos populares, as práticas do passado che-
gam ao presente com as suas rezas, comidas típicas, 
hinos e músicas, revelando características culturais 
TXH�LGHQWL¿FDP�R�OXJDU�SRU�PHLR�GH�XP�DSDUDWR�GH�
bens  simbólicos. (Trigueiro, 2007) 
Nesse sentido, os festejos da cultura popular são 
considerados bens patrimonias de natureza imate-
rial que englobam outros bens patrimoniais como a 
gastronomia, as danças, as músicas e adereços que 
LGHQWL¿FDP�R�OXJDU��$�IHVWD�HP�ORXYRU�DRV�VDQWRV�
ajuda a compreender este contexto híbrido onde 
a tradição na celebração coletiva conquista novos 
adeptos, que constroem novos eventos e identidades, 
experimentam tradições, trazem as memórias afri-
canas e atualizam o ser baiano. Os adereços e indu-
mentárias produzidas e usadas nas festas populares 
também são carregados de simbologia, traduzem 
a herança cultural, são  bens simbólicos, testemu-
niança da herança cultural híbrida, mas cada vez 
mais contempoânea. Na festa de Santa Bárbara, por 
exemplo, há todo um aparato de bens simbólicos que 
particularizam a festa e a produção de seu andor: 
a cor vermelha, que simboliza o sangue que por ela 
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che simbolizza il sangue che la santa versò, la spada, 
strumento della sua decapitazione e simbolo del suo 
FRUDJJLR��OD�SHQQD�GL�SDYRQH�VLPEROR�GHOO¶LPPRUWDOL-
tà.
&¶q�XQ�FROOHJDPHQWR�WUD�L�VHJQL�GHOOH�IHVWH�GL�ODUJR�H�OH�
feste di terreiro, rituali pubblici che si mischiano con 
O¶HVWHWLFD�GHO�&DQGRPEOp��VFDOLQDWH�SLHQL�GL�¿RUL��ED-
rocco, una fusione di bevande, samba, olio di palma, 
GL�FXFLQD�WLSLFD�GHOO¶RFFDVLRQH��IUXWWL�WURSLFDOL��FUHDQR�
scenari di celebrazione in cui il corpo e il sapore par-
ODQR�FRQ�LO�VDFUR��FRQ�O¶RUL[j�RQRUDWR�

“Seguendo il calendario religioso della Chiesa le chiamate 
DOOH�IHVWH�GL�ODUJR�WUDGXFRQR�O¶HPR]LRQH�H�LO�VHQWLPHQWR�
del popolo di Bahia, unendo profondamente santo e orixa, 
comprendendo di maniera unica e complessa ciò che è sa-
cro, ciò che muove e commuove la fede” e ciò che è profano, 
quello che sente e desidera il corpo.” (Raul Lody, 2004)

foi derramado; espada, instrumento de sua decapi-
tação e símbolo de sua coragem; a pena de pavão, 
simbolizando a imortalidade, dentre outros. 
Há uma ligação entre as marcas das festas de largo 
e as festas de terreiros, rituais públicos que se mis-
turam na estética do candomblé, andares repletos 
GH�ÀRUHV��EDUURFRV��XPD�IXVmR�GH�EHELGDV��R�VDPED��
o dendê, as comidas típicas da ocasião, as frutas 
de verão, trazem cenários de celebrações em que o 
corpo e o sabor falam com o sagrado, com o santo e 
orixá homenageado. 

“Seguindo o calendário religioso da igreja as chama-
das festas de largo traduzem a emoção e o sentimen-
to do povo da Bahia, unindo profundamente santo e 
orixá, compreendendo de maneira única e complexa 
o que é sagrado, o que move e comove a fé”, e o que é 
profano, o que o corpo sente e deseja
5DXO�/RG\�������
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2.1.6 Evoluzione urbana - Evolução urbana
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2.2 Oggi - Hoje

2.2.1 Nuovi Piani

��2UGLQH�LQ�FDVD
/¶LQL]LDWLYD�³2UGLQH�LQ�&DVD´���GHVWLQDWD�DOO¶DQWLFR�
centro della città di Salvador de Bahia, è promossa 
dalla Prefettura, sotto la gestione di Antonio Carlos 
0DJDOKmHV�1HWR��$&0�1HWR���FRQ�LO�¿QDQ]LDPHQWR�
del Programma di Accelerazione della Crescita - PAC,  
GHO�*RYHUQR�)HGHUDOH��/¶�DUHD�GL�SURJHWWR��ORFDOL]]DWD�
tra la parte alta e bassa del centro antico, include: le 
strade in salita della Montanha, della Conceição da 
Praia e della Preguiça, inoltre Praça Castro Alves, 
Rocinha dos Marinheiros, Beco da Califórnia, Rua 
9LVFRQGH�GH�0DXi��$YHQLGD�&RQWRUQR�H�3UDLQKD�
“Ordine in Casa” si basa su una serie  di azioni di igie-
nizzazione, rivitalizzazione o pulizia che presuppon-
gono una sinergia  tra publico/privato, con la “parte-
cipazione delle comunità”, e che si focalizzano su due 
grandi opere: il Forum Culturale e di Commercio, e il 
Centro di Convenzioni ed Eventi Culturali.
 Secondo quanto riportato nel sito della Prefettura il 
Centro di Convenzioni ed Eventi Culturali, costruito/
posto a lato della piazza Castro Alvez, dovrebbe rap-
presentare un “punto strategico per la catena alber-
JKLHUD�FKH�VL�VYLOXSSHUj�QHOO¶LQWRUQR���>«@��/D�SURSR-
sta integrerebbe due parcheggi sotterranei, uno con 
accesso dalla parte bassa della Ladeira da Preguiça, 
H�O¶DOWUR�FRQ�DFFHVVR�QHOOD�FRQÀXHQ]D�WUD�/DGHLUD�GD�
0RQWDQKD�H�5XD�&DUORV�*RPHV�´
Presentiamo in seguito le tappe del progetto, in parte 
JLj�UHDOL]]DWH�R�LQ�IDVH�GL�UHDOL]]D]LRQH��H�O¶LPSDWWR�
FKH�OH�VWHVVH�KDQQR�DYXWR�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�FRPXQLWj�
coinvolte.

2.2.1 Novos Planos

��2UGHP�QD�FDVD
O Projeto, destinado ao centro antigo da cidade, 
é executado pela prefeitura, na gestão de Antonio 
Carlos Magalhães Neto (ACM Neto), mas com re-
cursos do Programa de Aceleração do Crescimento 
��3$&��GR�JRYHUQR�IHGHUDO��/RFDOL]DGR�HQWUH�D�SDUWH�
alta e baixa do centro antigo o projeto abrange: as 
/DGHLUDV�GD�0RQWDQKD��GD�&RQFHLomR�GD�3UDLD�H�
da Preguiça; a Praça Castro Alves; a Rocinha dos 
Marinheiros; o Beco da Califórnia; a Rua Visconde 
de Mauá; a Avenida Contorno e a Prainha. 
O “Ordem na Casa” prevê um conjunto de ações que 
seriam implementadas através de uma parceria 
público/privada, com “a participação das comuni-
dades”. Entendemos esse processo como um ordena-
mento (higienização,  revitalização, ou limpeza), que 
tem foco em duas grandes obras: o Fórum Cultural 
e de Negócios, e o Centro de Convenções e Eventos 
Culturais. 
De acordo com o site da prefeitura o Centro de Con-
venções e Eventos Culturais, localizado ao lado da 
praça Castro Alves, representa um “ponto estratégi-
co para a rede hoteleira que pretendia implantar-se 
no entorno. [...] a proposta integraria dois estacio-
namentos subterrâneos, sendo um com acesso pela 
SDUWH�EDL[D�GD�/DGHLUD�GD�3UHJXLoD�H�RXWUR��FRP�
DFHVVR�QD�FRQÀXrQFLD�GD�ODGHLUD�GD�0RQWDQKD�H�5XD�
&DUORV�*RPHV�´��DSUHVHQWDoDR�SURMHWR��VLWH�SUHIHLWX-
ra).
Apresentamos a seguir as ações do projeto, que já 
foram realizadas ou que estão em fase de realiza-
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Ladeira da preguiça
/D�³SXOL]LD´�q�FRPLQFLDWD�DOO¶�DOED�GHOO¶���QRYHPEUH�
������VHQ]D�SUHDYYLVR��3HU�O¶LQWHUYHQWR��FKH�q�VWDWR�
FRQGRWWR�GDOOD�3UHIHWWXUD�FRQ�O¶DSSRJJLR�GHOOD�3ROL-
zia Militare, si sono mobilitati praticamente tutti gli 
organi pubblici municipali, che hanno usato la lotta al 
WUDI¿FR�GL�GURJKH�FRPH�JLXVWL¿FD]LRQH�SHU�O¶LUUXHQ]D�
GHOO¶D]LRQH��
Secondo i racconti di un abitante della Ladeira da 
Preguiça, il signor Luís, i militari hanno invaso la sua 
FDVD�FRQ�O¶LQWHQ]LRQH�GL�DEEDWWHUOD��6ROR�XQD�VWUHQXD�
resistenza in difesa della abitazione costruita con le 
SURSULH�PDQL���KD�FRQVHQWLWR�DO�SURSULHWDULR�DOO¶LQ-
quilino/ al signor Louis di preservarla, senza tuttavia 
riuscire ad evitare la distruzione del muro che circon-
dava il terreno e degli alberi da frutta, che rappresen-
tano per lui una fonte di reddito.  
'XUDQWH�LO�FRQIURQWR�WUD�PLOLWDUL�H�L�QDUFR�±�WUDI¿FDQWL�
che risiedono nel quartiere, un “proiettile vagante” 
ha causato la morte di un giovane abitante del Beco 
GD�&DOLIRUQLD��,Q�WRWDOH��O¶LQWHUYHQWR�KD�FRQWDWR�OD�
GHPROL]LRQH�GL�DOFXQH�FDVH�H�O¶DOORQWDQDPHQWR�GL�����
persone, che ora risiedono in case di parenti o sono 
alloggiate in abitazioni facenti parte del progetto 
“Minha Casa, Minha Vida”17.
Secondo il portavoce della Segreteria municipale di 
Promozione Sociale – SEMPS, Mauricio Trinidade, 
“ le persone hanno capito che vivevano in una situa-
]LRQH�GHSORUHYROH´��$�GLVWDQ]D�GL���PHVL���LO�WUDI¿FR�GL�
GURJD�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�/DGHLUD�FRQWLQXD�LQDOWHUDWR�H�
JOL�DELWDQWL�YLYRQR�QHOO¶LQFHUWH]]D�GL�QRQ�VDSHUH�SHU�
quanto tempo, ed addirittura se, potranno continuare 
a risiedere nelle proprie case.

Ladeira da Conceição da Praia
,O�JLRUQR����*LXJQR�������L�IDEEUL�H�PXUDWRUL�GHOOD�
Ladeira da Conceição da Praia hanno ricevuto dalla 

ção, e o impacto que elas tiveram nas comunidades 
envolvidas.   

/DGHLUD�GD�3UHJXLoD
A “limpeza” começou na madrugada do dia 8 de 
Novembro de 2013, sem aviso prévio. A intervenção 
mobilizou praticamente todos os órgãos públicos 
municipais e foi executada pela prefeitura, com o 
apoio da Polícia Militar, que utilizou o combate ao 
WUi¿FR�GH�GURJDV�FRPR�MXVWL¿FDWLYD�SDUD�D�DomR�
3HORV�FRQWRV�GR�VHX�/XtV��RV�SROLFLDLV�LQYDGLUDP�VXD�
FDVD�FRP�D�¿QDOLGDGH�GH�GHUUXEi�OD��PDV�DWUDYpV�
GD�UHVLVWrQFLD�GR�VHQKRU�/XtV�HP�GHIHVD�GD�FDVD�
que contruiu, ele conseguiu preservá-la, mas sofreu 
com a destruição do muro ao redor do terreno e das 
árvores, que representavam uma fonte de renda, na 
medida que vendia seus frutos.
'XUDQWH�R�FRQIURQWR�HQWUH�SROLFLDLV�H�WUD¿FDQWHV�
uma “bala perdida” causou a morte de um jovem 
morador do Beco da California. No total, a interven-
ção contou com a demolição de algumas casas e a 
remoção de 170 pessoas, que estão agora em casas 
de parentes ou alojadas em casas do projeto Minha 
Casa Minha Vida17. 
Segundo o secretário da Secretária Municipal de 
Promoção Social - SEMPS, Mauricio Trindade, “as 
pessoas entenderam que viviam numa situação 
deplorável”. 
2LWR�PHVHV�GHSRLV��R�WUi¿FR�GH�GURJDV�QD�/DGHLUD�
continua intalterado, e os moradores vivem na 
incerteza de não saber por quanto tempo, ou até se, 
continuarão morando nas próprias casas. 

/DGHLUD�GD�&RQFHLomR�GD�3UDLD
No dia 15 de julho de 2014, os ferreiros e pedreiros 
QD�/DGHLUD�GD�&RQFHLoDR�GD�3UDLD�UHFHEHUDP�XPD�
carta da Superintendência de Controle e Ordena-
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6RYULQWHQGHQ]D�GL�&RQWUROOR�H�2UGLQDPHQWR�GHOO¶8VR�
del Suolo del Municipio - SUCOM, un mandato di 
sgombero degli immobili in cui risiedevano da de-
cenni in un tempo massimo di 72 ore, primo step del 
SURJUDPPD�³�&LWWj�6WRULFKH´�GHOO¶,VWLWXWR�GHO�3DWULPR-
nio Artistico Culturale statale - IPAC, che prevede il 
UHVWDXUR�GHJOL�VWHVVL�HGL¿FL��L�IDPRVL�³�DUFKL´��$G�RJJL�
gli interessati, in prevalenza piccoli artigiani, non  
hanno informazioni rispetto ad eventuali indennizzi o 
spazi alternativi in cui trasferirsi 18.
*OL�DUFKL�H�OH�PXUDJOLH�FKH�VL�VQRGDQR�OXQJR�OD�/DGHL-
ra da Conceição da Praia sono  parte integrante del 
congiunto architettonico, paesaggistico ed urbanisti-
co del Centro Antico, dunque possiedono una gran-
de rilevanza storico-architettonica in quanto frutto 
GHOO¶XUEDQL]]D]LRQH�LQL]LDWD�QHL�SULPL�GHFHQQL�GHO�;,;�
VHFROR��5HDOL]]DWL�WUD�LO������HG�LO������FRQ�O¶RELHWWLYR�
di impedire frane e smottamenti dovuti alla pendenza 
del terreno e allo stesso tempo di riuscire a contenere 
O¶RFFXSD]LRQH�GHJOL�DELWDQWL��JOL�DUFKL�GL�FRQWHQLPHQ-
to del terreno,  originariamente aperti, sono stati 
“colonizzati” a poco a poco dalla popolazione locale, 
che ivi ha installato piccole botteghe di carpenteria, 
VDOGDWXUD�H�ODYRUD]LRQH�GHO�IHUUR��FKH�UHVLVWRQR�¿QR�DL�
giorni nostri.
In questa prospettiva la Ladeira ha assunto  non solo 
XQ¶LPSRUWDQ]D�LQ�TXDQWR�SDWULPRQLR�XUEDQR��PD�
DQFKH�LQ�TXDQWR�SDUWH�VLJQL¿FDWLYD�GHO�SDWULPRQLR�
immateriale (cultural-popolare e artistico) locale, 
principalmente per il fatto di accogliere e preservare 
artigiani che attraverso generazioni sono riusciti a 
tramandare conoscenze e tecniche come quelle rela-
WLYH�DOOD�SURGX]LRQH�GL�VFXOWXUH�LQ�IHUUR�GHJOL�2UL[iV��
divenute famose nello stato intero.

��3UDoD�&D\UX
Il progetto urbanistico relativo alla piazza Cayru 

mento do Uso do Solo do Município - SUCOM com 
um mandato de desocupação dos imóveis em até 72 
horas, porque o programa Cidades Históricas do 
Instituto do Patrimônio Artístico Cultural da Bahia 
– IPAC, que visa restaurar os imóveis, os famosos 
arcos, ocupados há décadas tanto por moradores 
TXDQWR�SRU�DUWt¿FHV��TXH�DWp�R�PRPHQWR�QmR�WHP�
informações sobre indenizações, espaços alternati-
vos ou reparações 18. Reportamos aqui o mandato da 
Resistência presente na luta em defesa dos trabalha-
GRUHV�GD�/DGHLUD�GD�&RQFHLomR�GD�3UDLD�
³6RPRV�FRQWUD�D�JHQWUL¿FDomR��D�H[FOXVmR�H�R�UDFLV-
mo institucional embutidos na tentativa que será 
derrotada de expulsar os trabalhadores do local 
ocupado de forma ancestral desde o século XIX. 
Contestamos e repudiamos tudo desde o início. A 
maneira como foi feita a ordem de desocupação 
HQWUHJXH�SHOD�68&20�p�XPD�IUDXGH��$�QRWL¿FDomR�
foi feita sem apresentar qualquer projeto, sem dizer 
para onde essas pessoas iriam, o que caracteriza 
uma irregularidade de operação do poder público. 
Existem pessoas que moram aqui há décadas, então 
já adquiriram direito e não podem ser simplesmen-
te retiradas em 72 horas.” Os arcos e as muralhas 
da encosta, fazem parte do conjunto arquitetônico, 
SDLVDJtVWLFR�H�XUEDQtVWLFR�GR�&HQWUR�$QWLJR��/RFD-
OL]DGRV�QD�/DGHLUD�GD�&RQFHLomR�GD�3UDLD��RV�DUFRV�
têm grande relevância histórica-arquitetônica: a 
urbanização da encosta começou nas primeiras dé-
cadas do século XIX, visando impedir os sucessivos 
deslizamentos e desabamentos nas encostas e conter 
sua ocupação; as obras de contenção foram reali-
zadas entre as décadas de 1850 e 1860, que, dentre 
RXWURV�EHQHItFLRV��GHUDP�IRUPD�GH¿QLWLYD�j�ODGHLUD��
Originalmente abertos, os arcos foram ocupados aos 
poucos pela população local que instalou ali peque-
nos comércios de solda, carpintaria, marmoraria, 
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�VYLOXSSDWR�GDOOD�)RQGD]LRQH�0iULR�/HDO�)HUUHLUD19 , si 
estende anche al limitrofo quartiere Comércio e pre-
vede “una serie di interventi successivi alla rimozione 
di venditori ambulanti e artigiani, la variazione del 
ÀXVVR�GL�WUDI¿FR��O¶LQWHJUD]LRQH�GHO�0HUFDGR�0RGHOR�
con la fascia costiera e il riutilizzo di tutto lo spazio 
lasciato libero dagli artigiani che, durante il giorno, 
sarà una terrazza contemplativa e, la notte, sarà riser-
YDWR�DG�HYHQWL�H�VKRZ�´��$*(&20�������
Il 21 ottobre 2013  ambulanti ed artigiani sono stati 
WUDVIHULWL�DO�0HUFDGR�GR�%RP¿P�H�DO�3ODQR�,QFOLQDGR�
*RQoDOYHV��HQWUDPEL�GLVWDQWL�GDO�&HQWUR�$QWLFR�GHOOD�
città; in queste nuove allocazioni il commercio è stato 
molto penalizzato, dato che i compratori di prodotti 
GHOO¶DUWLJLDQDWR�ORFDOH�VRQR�SUHYDOHQWHPHQWH�L�WXULVWL�
Attualmente la piazza si presenta come un enorme 
piano vuoto ed il suo utilizzo è ristretto ai grandi 
eventi sponsorizzati dalla Coca-Cola  (principale 
VSRQVRU�DQFKH�GHO�SURJHWWR�GL�ULTXDOL¿FD]LRQH���LQ�
contraddizione con quanto proclamato dalla Segrete-
ria Municipale di Ordine Pubblico – SEMOP, secon-
GR�FXL�³OD�¿ORVR¿D�GL�ODYRUR�GHOOD�QXRYD�JHVWLRQH�q�GL�
pensare alla causa sociale”.

��%DUURTXLQKD
,O�SURJHWWR�GL�ULTXDOL¿FD]LRQH�GHO�TXDUWLHUH�GL�%DU-
roquinha è annoverato tra le azioni di ordinamento 
promosse dalla SEMOP, ed è coordinato dalla Fonda-
]LRQH�*UHJRULR�GH�
Matos 20��/¶LQWHUYHQWR�q�LQL]LDWR�LO����PDJJLR������FRQ�
la rimozione delle 20 bancarelle che componevano 
il mercato del cuoio della Ladeira da Barroquinha. 
Durante lo sgombero, realizzato dagli agenti della 
prefettura, alcune opere in muratura sono state di-
strutte ed i venditori hanno iniziato ad essere trasfe-
riti nella limitrofa piazza Castro Alves, dove operano 
in strutture provvisorie e mobili.

dentre outros e até mesmo algumas moradias, fun-
cionando até os dias de hoje. 
Desse modo entendemos que a importância da 
ladeira não deve ser vista apenas enquanto patri-
P{QLR�XUEDQR��PDV�WDPEpP�FRPR�SDUWH�VLJQL¿FD-
tiva do patrimônio imaterial (cultural-popular e 
artístico), principalmente por preservar artesões 
TXH�JDUDQWHP��VHXV�R¿FLRV�SRU�JHUDo}HV��GHQWUH�HOHV�
a produção das esculturas de orixás dos ferreiros da 
Misericórdia.

��3UDoD�&D\UX
O projeto urbanístico da Praça Cayru está sendo 
GHVHQYROYLGR�SHOD�)XQGDomR�0iULR�/HDO�)HUUHLUD�
19 e prevê a sua expansão ao bairro do Comércio. 
O plano propõe uma série de “ intervenções após a 
relocação dos ambulantes e artesãos, a mudança 
no tráfego, a integração a Mercado Modelo com a 
borda do mar e a reutilização de todo o espaço que, 
durante o dia, será uma esplanada contemplativa e, 
à noite, reservada para pequenos eventos e shows.” 
�$*(&20�������
No dia 21 Otubro de 2013, os ambulantes e artesãos 
IRUDP�UHORFDGRV�SDUD�R�0HUFDGR�GR�%RP¿P�H�R�3OD-
QR�,QFOLQDGR�*RQoDOYHV��GLVWDQWH�GR�FHQWUR�DQWLJR�GD�
cidade. Nas novas acomodações os negócios torna-
ram-se muito limitados, visto que a maioria traba-
lhava vendendo artesanato aos turistas.
Conforme a Secretaria Municipal da Ordem Pública 
±�6(023��³D�¿ORVR¿D�GH�WUDEDOKR�GD�QRYD�JHVWmR�p�
de pensar a causa social”, o que só acentua a con-
tradição das ações desenvolvidas pela prefeitura e 
parceiros, posto que atualmente a praça se apresen-
ta como um grande plano vazio, e está restrita aos 
grandes eventos patrocinados pela Coca-Cola, que 
inclusive disponibilizou recursos para o projeto de 
UHTXDOL¿FDomR��
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Dal punto di vista dei commercianti le dimensio-
ni delle strutture concesse dalla SEMOP non sono 
LGRQHH�DG�DFFRJOLHUH�XQD�VXI¿FLHQWH�TXDQWLWj�GL�
PHUFH��FKH�ROWUHWXWWR�ULPDQH�HVSRVWD�DOO¶D]LRQH�GHJOL�
agenti atmosferici. Inoltre, il costo giornaliero per la 
rimozione della merce dalle bancarelle ammonta a 
R$ 50, senza cona cui si assomma la tassa di appros-
simativamente 250 R$ al mese pagata dagli artigiani 
stessi per lo stoccaggio dei materiali in un deposito. 
Secondo la testimonianza di Juscelino, venditore di 
FXRLR��FKH�QRQ�FRQGLYLGH�OD�QXRYD�FRQ¿JXUD]LRQH�
del mercato e delle strutture che lo compongono, i 
venditori non saranno in grado di sostenere il proprio 
commercio se le bancarelle diventeranno smontabili: 
³,O�PDWHULDOH�q�PROWR�IUDJLOH�H�RFFXSD�PROWR�VSD]LR��(¶�
impossibile trasportarlo tutti i giorni”.
“Siamo passati da commercianti a venditori ambu-
lanti”, lamenta anche Edmundo Pereira.

��$YHQLGD���GH�6HWHPEUR
La SEMOP ha cominciato il processo di “ordinamen-
to e igienizzazione” della Avenida Sete De Setembro il 
13 Marzo 2013, attraverso il controllo amministrativo 
dei venditori ambulanti: “a partire da adesso, potran-
no lavorare nel locale solo coloro che riceveranno la 
licenza e obbediranno alla padronizzazione stabilita 
GDOO¶RUJDQR´�
Il progetto prevede lo spostamento dei commercianti 
delle bancarelle, che generalmente sono situati lungo 
la strada o nelle piazze limitrofe, nelle strade trasver-
VDOL�DG�$Y����FRQ��O¶LQWHQ]LRQH�q�GL�WUDVIRUPDUOH�LQ�XQ�
“vero e proprio centro commerciale a cielo aperto”.
Oltre al nuovo ordinamento dei commercianti, nel 
maggio 2013 la strada ha sofferto un forte processo di 
igienizzazione, durante il quale sono stati allontanati i 
senzatetto ed i lavoratori della notte che transitavano 
DOO¶LQWHUQR�GHOO¶DUHD��HVWUHPR�WHQWDWLYR�GL�³SDFL¿FD]LR-

��%DUURTXLQKD
Entre as ações de ordenamento promovidos pela 
6(023��R�SURMHWR�GH�UHTXDOL¿FDomR�GD�%DUURTXLQKD�
q�FRRUGHQDGR�SHOD�)XQGDomR�*UHJyULR�GH�0DWRV�20.
A intervenção foi inicada no dia 14 de maio 2014, 
com a remoção das 20 barracas da feira do couro da 
/DGHLUD�GD�%DUURTXLQKD��'XUDQWH�D�GHVRFXSDomR��
realizada por agentes da prefeitura, algumas estru-
turas em alvenaria foram demolidas, e os vende-
dores começaram as ser transferidos para a Praça 
Castro Alves, onde  trabalharam com estruturas 
provisórias e móveis.
Pelos vendedores, o tamanho das barracas conce-
didas pela SEMOP não comporta uma quantida-
GH�VX¿FLHQWH�GH�PHUFDGRULDV��H�RV�SURGXWRV�¿FDP�
expostos à ação da natureza. Além disso, a diária 
para remover o artesanato e as barracas chega a 
custar R$ 50, além da taxa de aproximadamente R$ 
250 por mês para armazenar as mercadorias em 
um depósito. De acordo com Juscelino, vendedor de 
FRXUR��LQVDWLVIHLWR�FRP�D�FRQ¿JXUDomR�DGRWDGD�SDUD�
as novas barracas, os vendedores não terão condi-
ções de manter o comércio se os espaços passarem a 
ser desmontáveis. “O material é muito frágil e ocupa 
muito espaço. É impossível transportá-lo todos os 
dias”, queixou-se.
“Passamos de barraqueiros a camelôs”, Edmundo 
Pereira, 61.

��$YHQLGD���GH�6HWHPEUR
A SEMOP começou o processo de “ordenamento 
e higenização” na Av. 7 de Setembro, no dia 13 de 
PDUoR�������FRP�D�¿VFDOL]DomR�GRV�DPEXODQWHV��³D�
partir de agora, só poderá atuar na região quem for 
licenciado e obedecer à padronização estabelecida 
pelo órgão”.
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QH´�LQ�XQR�VSD]LR�FKH�YHGH�SURSULR�QHL�FRQÀLWWL�LO�VXR�
principale elemento caratterizzante.

O projeto prevê o deslocamento das barracas, que 
¿FDP�QD�UXD�H�QDV�SUDoDV�DR�ORQJR�GHOD��QDV�WUDQV-
versais à avenida; a intenção é de transformá-las 
em um “verdadeiro shopping a céu aberto”.
Além do novo ordenamento dos comerciantes, em 
maio de 2013 a rua sofreu com um forte processo 
de higienização, durante o qual foram retirados os 
moradores de rua e os trabalhadores da noite que 
transitavam no lugar. A extrema tentativa de “pa-
FL¿FDomR´�HP�XP�HVSDoR�TXH�Yr�QRV�FRQÀLWRV�D�VXD�
IRUPD�SULQFLSDO�GH�DWXDomR�H�FRQVWUXomR��FRQ¿JX-
rando o que vamos chamar ao longo do trabalho de 
espaço público.
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Riallocazione abitanti 
attraverso il progetto 
MINHA CASA MINHA VIDA 
nel Jardim das Margaridas, 
Bosque das Bromélias 2 e 3, 
Residencial Pirajá, Moradas 
do Atlântico, Sítio Isabel and 
in Condomínio Assis Valente.
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Numero di venditore 
ambulanti riallocati (inclu-
dendo solo quelli registrati):

70 Praça Cayru 
20 Barroquinha 

Secondo le organizzazioni 
governative PAC (Programma 
per una Crescita Accellerata) 
e IPHAN (  Istituti del 
Patrimonio Storico e 
Artistico), sono pianificati 
328 espropri.
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Riallocazione dei 
venditori ambulanti nel 
mercato di Bomfim, piano 
inclinato Gonçalves e 
Avenida 7 de Setembro:

Assenza di riallocazione

Riallocazione interna

Riallocazione abitanti nel 
quartiere Jardim das 
Margaridas:

Ladeira da Montanha
C. da Pra ia
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Lutas nos Territórios Afetados pela Copa 2014

Projeto Muda Gamboa

Projeto Pelo Lugar Mais Colorido do Mundo

Movimentos pela ocupação do centro antigo

Circuito Cultural

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

ASSOCIAZIONI DI ABITANTI

1. $0$&+$���$VVRFLDomR�GH����0RUD-
dores e Amigos da Chácara Santo 
Antônio

2. $0$&+���$VVRFLDomR�GH�
Moradores e Amigos do Centro 
Histórico 

3. Movimento Nosso Bairro é Dois de 
Julho

4. Associação de Moradores do Solar 
do Unhão

5. Associação Amigos de Gegê de 
Moradores da Gamboa de Baixo

ASSOCIAZIONI DI LAVORATORI

1. Associação  de ambulantes 
da Praça Cayru

2. Associação  de ferreiros e pedreiros da 
Ladeira da Conceiçao da Praia

3. Associação  de ambulantes 
da Avenida Sete de Setembro

PROGETTI CULTURALI

1. Centro Cultural
Que Ladeira é essa ?

���086$6���0XVHX�GH�6WUHHW�$UW�
Salvador

3. MUDA Gamboa

4. Aqui Podia Morar Gente

RESISTENZE

MOVIMENTI SOCIALI ED 
ACCADEMICI

���067%���0RYLPHQWR�GRV�6HP�7HWR�
da Bahia

���&($6���&HQWUR�GH�(VWXGRV�H�$omR�
Social 

���8)%$���&HQWUR�$FDGrPLFR�GH�
Geografia

���*(50(1���*UXSR�GH�'HIHVD�H�
Promoção Socioambiental

1.

2.

3.

4.
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2.2.2 Resistenze

I nuovi piani urbani sopra delineati mostrano la 
FKLDUD�WHQGHQ]D�GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH��DG�XQD�VSHWWD-
colarizzazione della città, dal momento che  gli spazi 
pubblici sono lasciati nelle mani delle grandi imprese, 
diventando immensi centri commerciali a cielo aper-
WR�H��OD�FLWWj�GLYHQWD�PHUFH�H�O¶RELHWWLYR�q�YHQGHUOD�
$WWUDYHUVR�O¶DQQXOODPHQWR�GHOOH�GLIIHUHQ]H�XUEDQH�
mediante la segregazione di gruppi e modelli di sape-
UL��DWWUDYHUVR�O¶RPRJHQHL]]D]LRQH��H�LPSRYHULPHQWR��
delle pratiche e conseguentemente degli spazi urbani 
che le contengono, attraverso la creazione di una 
LGHQWLWj�LOOXVRULD�H�XQL¿FDWULFH�WXWWL�L�SURJHWWL�VRSUD�
FLWDWL����QRQ�D�FDVR�¿QDQ]LDWL�GD�SULYDWL���PLUDQR�D�
delineare i contorni di una città-impresa, che molto 
ricorda la Las Vegas di Venturi. 
In particolare i nuovi spazi pubblici perdono la possi-
bilità di produrre creazione e cambiamento attraver-
VR�LO�FRQÀLWWR�H�OD�QHJR]LD]LRQH��LPSRQHQGRVL�FRQ�XQD�
(escludente) immagine piana e stabile.
4XHVWL�SURFHVVL�GL�JHQWUL¿FD]LRQH�H�VSHWWDFRODUL]-
zazione della città sono casuali, ma in questo caso 
VRQR��FRUUHODWL�DOO¶HYHQWR�GHO�&DPSLRQDWR�PRQGLDOH�
di Calcio che si terrà in Brasile  nel 2014, durante il 
TXDOH�YDULH�SDUWLWH�YHUUDQQR�RVSLWDWH�GDOO¶�$UHQD�)RQ-
WH�1RYD��(¶�DQFKH�LQ�YLVWD�GL�FLz�FKH�VL�q�ULWHQXWR�GL�
FUHDUH�O¶LPPDJLQH�GL�FLWWj�³SDFL¿FDWD´��VHJUHJD]LRQH��
e allo stesso tempo “folkloristica” per essere comprata 
dai turisti,  di eliminare le singolarità in favore di una 
identità comune.
'DOO¶DOWUR�ODWR�GHOOD�PHGDJOLD�HVLVWH�XQD�ULVSRVWD�³PR-
lecolare” a tutti questi processi “molari” di costruzio-
QH�GHOOD�FLWWj�H�GHOO¶LGHQWLWj��SHU�XVDUH�OD�WHUPLQRORJLD�
GL�*XHWWDUL�5ROQLN���TXHVWD�UHD]LRQH�q�UDSSUHVHQWDWD�
dalla resistenza delle minoranze, segregate e margi-
QDOL]]DWH�DOO¶LQWHUQR�GHOOR�VSD]LR�XUEDQR��

2.2.2 Resistências

Os novos planos urbanos pontuados anteriormente, 
mostram claramente a tendência à espetaculariza-
ção da cidade, onde os espaços públicos são deixados 
nas mãos das grandes empresas, virando imensos 
shopping centers a céu aberto: a cidade vira merca-
doria, e o objetivo é vendê-la. 
Nesse contexto é necessário evidenciar o fato que 
WRGRV�RV�SURMHWRV�DFLPD�VmR�¿QDQFLDGRV�SRU�FDSLWDO�
privada, construindo assim uma cidade-empresa, 
TXH�QRV�OHPEUD�D�/DV�9HJDV�GH�9HQWXUL��H�FULDQGR�
XPD�LGHQWLGDGH�LOXVyULD�H�XQL¿FDGRUD��
A característica principal desses lugares é a anula-
ção das diversidades urbanas através da segregação 
de grupos e modos de saber; uma homogeneização 
(e empobrecimento) das práticas e consequentemen-
te dos espaços urbanos. Esses novos espaços públi-
cos perdem, dessa forma, a possibilidade de criação 
H�PRGL¿FDomR�DWUDYpV�GRV�FRQÀLWRV�H�GD�QHJRFLDomR��
impondo uma (excludente) imagem plana e estável. 
(VVH�SURFHVVRV�GH�JHQWUL¿FDomR�H�HVSHWDFXODUL]DomR�
da cidade estão também relacionados com a Copa 
do Mundo de 2014, onde vários jogos foram hos-
pedados na Arena Fonte Nova : a criação de uma 
LPDJHP�GH�FLGDGH�³SDFL¿FDGD´��VHJUHJDomR��H�DR�
mesmo tempo “folclórica” para os turistas compra-
rem. A eliminação das singularidades em favor de 
uma identidade comum.
Existe um outro lado da moeda, uma resposta mole-
cular a todos esses processos molares de construção 
da cidade e da identidade; essa reação é representa-
da por uma resistência das minorias, segregadas e 
marginalizadas no espaço urbano. 
Essas minorias são as que conseguem, através de 
pequenas ações, manter vivo o tecido da cidade, 
LQWURGX]LQGR�R�FRQÀLWR�QR�HVWiWLFR�SURMHWR�XUEDQR�
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Queste minoranze riescono, attraverso piccole azioni, 
a mantenere vivo il tessuto della città, introducendo 
LO�FRQÀLWWR�DOO¶LQWHUQR�GHOOR�VWDWLFR�SURJHWWR�XUEDQR�
delle grandi imprese. Sono resistenze che rivendicano 
L�GLULWWL�DOO¶XQLFLWj�H�DOOD�GLIIHUHQ]D��L�GLULWWL�DOO¶HVLVWHQ-
]D�H�DOOD�SHUPDQHQ]D��LO�GLULWWR�DOO¶RFFXSD]LRQH�GHOOR�
spazio urbano.
Ogni forma di resistenza urbana si presenta in modo 
diverso, ed è legata o meno alle altre presenti nella 
città: alcune sono più chiuse su se stesse, per paura di 
soccombere, aprendosi;  altre più aperte ai cambia-
menti e alle contaminazioni; alcune sono più politi-
FL]]DWH�HG�DOWUH�VL�UL¿XWDQR�GL�DIIURQWDUH�OH�LVWLWX]LRQL�
che quasi sempre le ghettizzano e marginalizzano.
Questi movimenti, queste lotte, non rappresentano 
VRODPHQWH�OD�GLIHVD�GL�XQR�VSD]LR��PD�DQFKH�O¶DSHU-
WXUD�D�LQ¿QLWH�SRVVLELOLWj�GL�WUDVIRUPD]LRQH�H�LQ¿QLWH�
forme di soggettivazione: “Sono esse che prendono 
in considerazione la problematica della soggettivi-
tà incosciente nel campo sociale, senza cui si lascia 
VFDSSDUH�OD�PROOD�SULQFLSDOH�GHOOD�FULVL�H�GHOO¶LPSDVVH�
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�TXDOH�VRQR�DIIRQGDWH�OH�QRVWUH�VR-
FLHWj´��*XDWWDUL��5ROQLN���������$OO¶LQWHUQR�GL�TXHVWR�
tipo di problematica si impone una capacità di visio-
ne ampia, multipla, che riesca a mettere in relazione 
le varie scale e i vari livelli di quello che possiamo 
chiamare 

“questione micropolitica -ovvero, la questione di una 
analisi delle formazioni del desiderio in campo sociale – 
riguarda il modo in cui si intreccia il livello delle differenze 
sociali più ampie (che ho chiamato “molare”), con quello 
che ho chiamato “molecolare. Tra questi due livelli non esi-
VWD�XQ¶RSSRVL]LRQH�GLVWLQWLYD��FKH�GLSHQGD�GD�XQ�SULQFLSLR�
ORJLFR�GL�FRQWUDGGL]LRQH��6HPEUD�GLI¿FLOH��PD�q�QHFHVVDULR�
VHPSOLFHPHQWH�FDPELDUH�ORJLFD��1HOOD�¿VLFD�TXDQWLVWLFD��SHU�
HVHPSLR��q�VWDWR�QHFHVVDULR�FKH�XQ�JLRUQR�L�¿VLFL�DPPHWWHV-
sero che la materia è corpuscolare e ondulatoria, allo stesso 

das grandes empresas. Resistências que reivindicam 
o direito à singularidade e à diversidade, o direito à 
exixtência e à permanência. O direito à ocupação do 
espaço urbano.
Cada resistência urbana se apresenta de forma dife-
rente, e é ligada (ou não) com as outras presentes na 
cidade. Algumas são mais fechadas sobre si mes-
mas, por medo de se abrir e sucumbir, outras mais 
abertas à mudanças; algumas são mais politizadas, 
outras se recusam a lidar com instituições que sem-
pre as guetizaram e marginalizaram.
Esses movimentos, essas lutas, não representam 
apenas a defesa do próprio espaço, mas também a 
DEHUWXUD�j�LQ¿QLWDV�SRVVLELOLGDGHV�GH�WUDQVIRUPDomR�
H�j�LQ¿QLWDV�IRUPDV�GH�VXEMHWLYDomR��³VmR�HODV�TXH�
levam em consideração a problemática da subjeti-
vidade inconsciente no campo social, sem o que se 
deixa escapar a mola mestra da crise e do impas-
se no qual estão afundadas as nossas sociedades” 
�*XDWWDUL��5ROQLN��������
Nesse tipo de problematização devemos ter uma 
capacidade de uma visão ampla, múltipla, que con-
segue relacionar as várias escalas e os vários níveis 
que compõem o que podemos chamar 

“questão micropolítica - ou seja, a questão de uma anali-
tica das formações do desejo no campo social- diz respeito 
ao modo como se cruza o nivel das diferenças sociais mais 
amplas (que chamei de “molar”), com aquele que cha-
mei de “molecular”. Entre esses dois níveis, nao ha uma 
oposiçao distintiva, que dependa de um principio logico 
GH�FRQWUDGLoDR��3DUHFH�GL¿FLO��PDV�p�SUHFLVR�VLPSOHVPHQ-
WH�PXGDU�GH�ORJLFD��1D�¿VLFD�TXDQWLFD��SRU�H[HPSOR��IRL�
QHFHVVDULR�TXH�XP�GLD�RV�¿VLFRV�DGPLWLVVHP�TXH�D�PDWHULD�
é corpuscolar e ondulatoria, ao mesmo tempo. Da mesma 
forma, as lutas sociais sao, ao mesmo tempo, molares e 
PROHFXODUHV���´��*8$77$5,��52/1,.��������
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tempo. Nello stesso modo, le lotte sociali sono, allo stesso 
WHPSR��PRODUL�H�PROHFRODUL«´��*XDWWDUL��5ROQLN��������

9LHQH�FRQ�FLz�HYLGHQ]LDWD�O¶LPSRUWDQ]D�GHOOD�FUHD]LR-
ne di una rete, cioè la necessità di trovare una forma 
di associazione intorno ad alcuni obiettivi, nonostan-
te i mezzi e le tecnologie siano diversi,  per “ svilup-
SDUH�XQ�SURFHVVR�GL�ULÀHVVLRQH�HG�DQDOLVL��WXWWR�XQ�
lavoro di metabolismo e cambiamento di percezione 
delle situazioni, che possa eventualmente sfociare in 
alleanze”, che renderanno possibile un nuovo sistema 
di resistenza trasversale, capace di porre le questioni 
molecolari “in ogni tipo di livello” e trasformarle in 
DUJRPHQWL�LQÀXHQWL�DQFKH�DOO¶LQWHUQR�GHOOH�SUDWLFKH�
molari. 
/¶DUWLFROD]LRQH�WUD�SXQWL�GL�UHVLVWHQ]D�D�6DOYDGRU�q�
avvenuta precisamente sotto la pressione delle nuove 
ULIRUPH�XUEDQH�SUH�PRQGLDOL��FRQ�O¶LQWHQ]LRQH�GL�
discuterle e porle in questione. Si è costituito, così, 

“Il Forum di Articolazione delle Lotte nei Territori 
,QÀXHQ]DWL�GDL�0RQGLDOL�������)$/7$�&RSD����������
che ) ha i seguenti obiettivi:
��'LEDWWHUH�L�SURJHWWL�GHL�0RQGLDOL������SHU�OD�FLWWj�GL�
Salvador;
��&RVWUXLUH�XQD�UHWH�WUD�OH�GLYHUVH�FLWWj�VHGH�FRLQYROWH�
direttamente o indirettamente nei Mondiali 2014;
��(ODERUDUH�VWUXPHQWL�GL�SDUWHFLSD]LRQH�QHOOD�SLD-
QL¿FD]LRQH��PRQLWRUDJJLR��H�FRQWUROOR�ULVSHWWR�DJOL�
interventi urbani dei Mondiali 2014;
��0RELOL]]DUH�H�DUWLFRODUH�VHWWRUL�SRSRODUL�LQ�GLUH]LRQH�
GHOOD�JDUDQ]LD�DL�GLULWWL�DOOD�FLWWj��DOO¶DELWD]LRQH��H�DOOD�
preservazione delle identità culturali costruite nei ter-
ritori intaccati dai Mondiali 2014;
��&UHDUH�XQ�FDQDOH�SHU�O¶HVSUHVVLRQH�GHL�VHJPHQWL�
sociali senza accesso ai grandi media.
Questi obiettivi mirano ad ampliare la lotta per una 

Desse modo evidenciamos a importância da criação 
de uma rede, que consiste em achar uma forma de 
associação em torno de alguns objetivos, mesmo 
que os meios e as tecnologias sejam diferentes. Para 
assim, através dessa articulação, “desenvolver um 
SURFHVVR�GH�UHÀH[mR�H�DQiOLVH��WRGR�XP�WUDEDOKR�GH�
metabolismo de mudança de percepção das situa-
ções, que eventualmente possa até desembocar em 
alianças”, que possibilitarão um novo sistema de 
resistência transversal, capaz de colocar as questões 
moleculares “em toda espécie de níveis” e transfor-
Pi�ODV�HP�DVVXQWRV�LQÀXHQWHV�WDPEpP�SHODV�SUiWL-
cas molares.
Essa articulação entre os pontos de resistência acon-
teceu justamente sob a pressão das novas reformas 
urbanas pré-copa, com a intenção de debatê-las e 
questioná-las.

³2�)yUXP�GH�$UWLFXODomR�GDV�/XWDV�QRV�7HUULWyULRV�
$WLQJLGRV�SHOD�&RSD�������)$/7$�&RSD��������WHP�
os seguintes objetivos:
��'HEDWHU�RV�SURMHWRV�GD�&RSD������SDUD�D�FLGDGH�GH�
Salvador;
��&RQVWUXLU�XPD�UHGH�HQWUH�DV�GLYHUVDV�FLGDGHV�VHGH�
e demais cidades envolvidas direta ou indiretamente 
com a copa de 2014;
��(ODERUDU�IHUUDPHQWDV�GH�SDUWLFLSDomR�QR�SODQHMD-
mento, monitoramento, acompanhamento e controle 
sobre as intervenções urbanísticas da Copa 2014;
��0RELOL]DU�H�DUWLFXODU�VHWRUHV�SRSXODUHV�QR�VHQWLGR�
da garantia aos direitos à cidade e à moradia, e da 
preservação das identidades culturais construídas 
nos territórios afetados pela Copa 2014;
��&ULDU�XP�FDQDO�SDUD�H[SUHVVmR�GRV�VHJPHQWRV�
sociais sem acesso às grandes mídias.
Estes objetivos visam ampliar a luta por uma cidade 
digna, socialmente justa, plenamente democrática, 
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città degna, socialmente giusta, pienamente demo-
cratica, ambientalmente equilibrata ed economica-
mente possibile.”

*DPERD�GH�%DL[R

“Da qui non me ne vado,
da qui nessuno mi toglie,
da qui non me ne vado,
da qui nessuno mi toglie,
dove andrò a vivere?
Il Signore ha pazienza di aspettare,
DQFRU�SL��FRQ�PROWL�¿JOL�
dove andrò a vivere?”

,QQR�GL�ORWWD�GHOOD�*DPERD

,O�IRUWH�GL�6mR�3DXOR�QHOOD�FRPXQLWj�GL�*DPERD�q�
VWDWR�FRVWUXLWR�QHO������H�SURWHWWR�GDOO¶,VWLWXWR�3D-
trimonio Storico e Artistico Nazionale – IPHAN, del 
1938, insieme ad altre sette case che furono occupate 
da famiglie di schiavi liberati che, traendo la propria 
rendita dalla pesca, riuscirono a garantire la propria 
sopravvivenza in un ambiente economico poco favo-
revole.
,O�OHJDPH�FRQ�LO�PDUH�q�HYLGHQ]LDWR�GDO�VLJQL¿FDWR�GHO�
WRSRQLPR��FRPH�PRVWUD�LO�GL]LRQDULR�7XSL�*XDUDQL��
³*DPERD��SLFFROR�HVWXDULR�FKH�VL�ULHPSLH�FRQ�LO�ÀXVVR�
GHOOD�PDUHD��O¶HQWUDWD�GL�HVWXDUL�DGDWWD�DOOD�SHVFD��
stretto, canale, luogo proprio della pesca”.
*Lj�DOO¶DWWR�GHOOD�VXD�FRVWLWX]LRQH�OD�FRPXQLWj�GL�
*DPERD�VL�FRVWLWXLVFH�FRPH�OXRJR�GL�UHVLVWHQ]D�DOO¶LQ-
terno del processo,  durato quasi 80 anni, di libera-
zione della popolazione nera in Brasile.
1HJOL�DQQL�¶����LO�JRYHUQR�GL�$QWRQLR�&DUORV�0D-
JDOKmHV�VYLOXSSz�XQD�VHULH�GL�SURJHWWL�DO�¿QH�GL�UHQ-
dere attraenti per il turismo svariate aree della città. 
7UD�OH�DOWUH�LQL]LDWLYH��OD�*DPERD�IXL�GLUHWWDPHQWH�

ambientalmente equilibrada e economicamente 
viável.”

*DPERD�GH�%DL[R

“Daqui não saio,
daqui ninguém me tira, 
daqui não saio, 
daqui ninguém me tira, 
onde é que eu vou morar? 
O Senhor tem paciência de esperar,
DLQGD�PDLV�FRP�WDQWRV�¿OKRV��
onde é que eu vou morar?!”

+LQR�GH�OXWD�GD�*DPERD

2�IRUWH�GH�6mR�3DXOR�QD�*DPERD�IRL�FRQVWUXtGR�HP�
1722 e tombado pelo Instituto de Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional -IPHAN desde 1938, em 
conjunto com outras sete casas que foram ocupadas 
por famílias de escravos alforriados que, extraindo 
sua renda da pesca, conseguiram garantir a própria 
sobrevivência em um ambiente econômico pouco 
favorável. 
Desse modo a forte ligação com o mar está também 
QR�VLJQL¿FDGR�GR�QRPH��FRPR�PRVWUD�R�GLFLRQiULR�
7XSL�*XDUDQL��³*DPERD���SHTXHQR�HVWHLUR�TXH�VH�HQ-
FKH�FRP�R�ÀX[R�GD�PDUp���j�HQWUDGD�GH�HVWHLURV�SDUD�
pegar peixes; estreito, canal, local próprio para 
SHVFD´��$VVLP�FRPR��HP�VXD�IRUPDomR��D�*DPERD�VH�
constituiu como um lugar de resistência na medida 
que ela foi referência local no processo, de quase 80 
anos, de libertação dos negros no Brasil.
Na década de 1960, o governo de Antonio Carlos 
0DJDOKmHV�GHVHQYROYHX�XPD�VpULH�GH�SURMHWRV�D�¿P�
de tornar atrativas para o turismo várias áreas da 
cidade. Nesse processo, entre muitas dessas inicia-
WLYDV��D�*DPERD�IRL�GLUHWDPHQWH�DIHWDGD�GXUDQWH�D�
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intaccata dalla la costruzione della strada “Contorno”, 
FKH�OD�GLYLVH�OHWWHUDOPHQWH�LQ�GXH�SDUWL��*DPERD�GH�
%DL[R�H�*DPERD�GH�&LPD��H�OD�LVROz�VHSDUDQGROD�GDOOH�
comunità vicine.
Dopo la costruzione della Contorno, la comunità di 
*DPERD�GH�%DL[R�VL�q�WURYDWD�LQ�VLWXD]LRQH�FULWLFD�D�
FDXVD�GL�PDQFDQ]D�G¶DFFHVVR�DOOH�DOWUH�DUHH�GHOOD�FLWWj��
D�FDXVD�GDOO¶DEEDQGRQR�GD�SDUWH�GHO�SRWHUH�SXEEOLFR�
(primo atto della permanente strategia dello sgombe-
ro , vedi “Como Salvador Se Faz”, 2003) in termini di 
sicurezza, di salute, istruzione, infrastrutture: carenza 
di servizi igienico-sanitari di base, di canalizzazioni 
G¶DFTXD��GL�FRUUHQWH�HOHWWULFD�H��SULQFLSDOPHQWH��VWDWR�
di isolamento dal resto del tessuto urbano. Questo 
TXDGUR�GL�GLI¿FROWj�ID�HPHUJHUH�XQD�QXRYD�IRUPD�GL�
resistenza e il bisogno di organizzazione comunitaria, 
FKH�VL�PDQLIHVWD�LQ�XQ�SULPR�PRPHQWR�QHOO¶HPHUJHUH�
GHOO¶DWWLYLVPR�GHOOH�GRQQH�QHUH��VHJQDWR�GDOOD�FRVWUX-
]LRQH�FROOHWWLYD�GHOOD�SULPD�VFDOD�G¶DFFHVVR�DOOD�*DP-
boa. La forza di tale azione fu tale da sfociare nella 
fondazione della “Associazione di Donne Nere”, che 
si è consolidata nel tempo come organismo rappre-
VHQWDWLYR�GHOOD�FRPXQLWj��JUD]LH�DOO¶RSHUD�GL�ULYHQ-
GLFD]LRQH�FRQGRWWD�ULJXDUGR��OH�PLJOLRULH�DOO¶LQWHUQR�
del quartiere, principalmente per quanto riguarda 
OD�VLFXUH]]D�DOLPHQWDUH��VDQLWDULD��OD�SLDQL¿FD]LRQH�
IDPLOLDUH�H�O¶HGXFD]LRQH��D�GLPRVWUD]LRQH�GL�FRPH�VLD�
stretto  il legame tra la lotta per la rivendicare risorse 
materiali, inclusa quella di terre nello spazio urbano,  
H�OD�ORWWD�SHU�O¶DIIHUPD]LRQH�GL�XQ¶LGHQWLWj�UD]]LDOH�H�GL�
classe. 
1HO��������DOOR�VFRSSLR�GL�XQ¶HSLGHPLD�GL��FROHUD��FKH��
DIÀLVVH�JUDYHPHQWH�OD�FRPXQLWj��PROWR�HVSRVWD�DOOD�
SUROLIHUD]LRQH�GHO�YLUXV�D�FDXVD�GHOOH�VXH�LQVXI¿FLHQ]H�
infrastrutturali, causando la morte di tre abitanti, le 
GRQQH�GHOOD�*DPERD��GHQXQFLDQGR�H�SURYRFDQGR�LO�
SRWHUH�VWDWDOH���FRQWULEXLURQR��DOOD�QDVFLWD�GHOO¶$V-

construção da Avenida Contorno que a dividiu em 
duas: gamboa de baixo e gamboa de cima, e a isolou 
ao separá-la de suas comunidades vizinhas.
Após a construção da Contorno, a comunidade da 
*DPERD�GH�%DL[R�SDVVRX�SRU�GLYHUVDV�GL¿FXOGDGHV�
estruturais, tais como falta de acesso às outras áreas 
da cidade, acentuadas pelo abandono do poder pú-
blico, no campo da segurança, saúde, saneamento, 
habitação e educação: falta de saneamento básico, 
água encanada, luz elétrica e, principalmente, o 
abandono e isolamento do local. Abandono esse que 
faz parte da permanente estratégia de desocupação 
da comunidade (Como Salvador Se Faz, 2003).
(VVH�TXDGUR�GH�GL¿FXOGDGHV�IH]�HPHUJLU�RXWUDV�
resistências e a necessidade de organização co-
munitária, ocasionando o surgimento do ativismo 
das mulheres negras, marcado pela construção em 
regime de multirão da primeira escadaria de acesso 
j�*DPERD��$�IRUoD�GHVVD�DomR�IRL�SDUWH�GR�SURFHVVR�
de fundação da Associação de Mulheres Negras, que 
se consolidou como um espaço representativo dada 
a sua proatividade na reivindicação de melhorias no 
bairro, principalmente, no que se refere à segurança 
alimentar, ao saneamento, ao planejamento fami-
liar e à educação. 
Outro episódio que mostrou a força da recém 
nascida associação, foi o surto de cólera em 1992, 
TXH�DWLQJLX�JUDYHPHQWH�D�FRPXQLGDGH�GD�*DPERD�
de Baixo por ser justamente uma comunidade sem 
infraestrutura, portanto, exposta a proliferação do 
YtUXV��1HVVH�FDVR�DV�PXOKHUHV�GD�*DPERD�GHQXQ-
FLDUDP�H�D�SURYRFDUDP�R�(VWDGR�D�¿P�GH�SURYHU�
a assistência no controle da doença que vitimou 
três moradores. O fato causou grande mobilização 
na comunidade e contribuiu para a consolidação 
GD�$VVRFLDomR�$PLJRV�GH�*HJr�GRV�0RUDGRUHV�GD�
*DPERD�GH�%DL[R��TXH�YHLR�D�WULOKDU�R�FDPLQKR�
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VRFLD]LRQH�GHJOL�$ELWDQWL�$PLJRV�GH�*HJr��VHJXu�LO�
FDPPLQR�WUDFFLDWR�GDOO¶$VVRFLD]LRQH�GL�'RQQH�FKH��
¿QR�DG�DOORUD��DYHYD�UDSSUHVHQWDWR�O¶XQLFR��SXQWR�GL�
ULIHULPHQWR�SHU�TXDQWR�FRQFHUQHYD�O¶RUJDQL]]D]LRQH�
GHOOH�ORWWH�SHU�OH�PLJOLRULH�VRFLDOL��$WWUDYHUVR�O¶DVVR-
FLD]LRQH�$PLJRV�GH�*HJr�JOL�DELWDQWL�GL�*DPERD�VL�
dotano di uno strumento per interloquire con le forze 
politiche organizzate della città.
Nel giugno 1995 gli organi di stampa  di Salvador 
cominciarono ad annunciare il “Progetto di Rivita-
lizzazione delle strada Contorno”, che faceva parte 
della strategia governativa e municipale per prepa-
rare la città ad accogliere il turismo nel centro antico 
e sul lungo mare. Il progetto prevedeva una riforma 
strutturale della Contorno e la costruzione del Parco 
delle Sculture del Museo di Arte Moderna, con la 
conseguente espulsione delle famiglie delle comunità 
GL�ÈJXD�6XMD��6RODU�GR�8QKmR�H�*DPERD�GH�%DL[R���
Inizialmente il governo riuscì ad espellere le 97 fami-
JOLH�GHOOD�FRPXQLWj�YLFLQD�DOOD�*DPERD��ÈJXD�6XMD��
FKH�IXURQR�WUDVIHULWH�D�-DJXDULEH��XQ¶DUHD�GLVWDQWH�GDO�
centro cittadino. Oggi il Parco delle Sculture occupa 
lo spazio così lasciato libero, cancellando la memo-
ria della comunità ivi residente e della sua storia 
dal paesaggio. Analogamente nello stesso periodo  
gli abitanti del Centro Storico (Pelourinho) furono 
trasferiti nella periferia di Salvador, a dimostrazione 
della sistematicità con cui da parte del potere centra-
OH�H�ORFDOH�VL�SHUVLVWH�QHOO¶DWWXD]LRQH�GHOOD�VWUDWHJLD�
di spettacolarizzazione urbana, che ha come vittime 
principali le comunità marginali, nere, di basso livello 
economico, situate nelle prossimità delle vie di acces-
so turistico alla città.
La  mobilitazione degli attivisti della Comunità di 
*DPERD�GH�%DL[R�KD���WXWWDYLD��RWWHQXWR�TXDOFKH�
frutto:  la prefettura ha concesso la partecipazione 
della comunità stessa  alla gestione del programma 

percorrido pela Associação de Mulheres que, até 
então, se constituía a referência de organização da 
comunidade na luta por melhorias sociais. Por meio 
GD�$VVRFLDomR�$PLJRV�GH�*HJr�LQDXJXUD�VH�QHVWD�
comunidade um instrumento de interlocução com as 
forças políticas organizadas da cidade.
Em junho de 1995, os jornais de Salvador come-
çaram a anunciar o Projeto de Revitalização da 
Avenida do Contorno que fazia parte da estratégia 
GR�*RYHUQR�GD�%DKLD�H�GH�6DOYDGRU�GH�SUHSDUDU�
a cidade para o turismo no centro da cidade e na 
beira-mar. O projeto previa a reforma estrutural 
da Contorno, a implantação do Parque de Escultura 
com  e, principalmente, a expulsão das famílias das 
comunidades de Água Suja, do Solar do Unhão e da 
*DPERD�GH�%DL[R���
Inicialmente o governo conseguiu expulsar as 97 
famílias da comunidade vizinha, Água Suja, que fo-
ram transferidas para Jaguaribe, uma área distan-
te do centro da cidade. Hoje, o Parque de Escultura 
ocupa este espaço, apagando a memória desta co-
munidade da paisagem. Contexto este que se repetiu 
no mesmo período com  os moradores do Centro 
Histórico (Pelourinho) que foram transferidos para 
a periferia de Salvador, o que revela uma estratégia 
sistemática de espetacularizaçao da cidade, tendo 
como alvo preferencial as comunidades marginais, 
negras, de baixa renda, situadas nas proximidades 
das vias turísticas da cidade. 
&RP�RV�PRUDGRUHV�GD�*DPERD�GH�%DL[R�DWHQWRV�j�
relocação destas comunidades, as ações de mobili-
]DomR�GD�DVVRFLDomR�GDV�PXOKHUHV�IRUDP�LQWHQVL¿-
cadas: os ativistas decidiram construir, juntos com 
a Faculdade de Arquitetura da UFBA, uma proposta 
de projeto que fosse adequada à realidade da comu-
nidade. Como resultado, a comunidade conseguiu 
uma participação no gerenciamento do programa 
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UHVLGHQ]LDOH�GHO�*RYHUQR�GR�(VWDGR�GD�%DKLD��9LYHU�
Melhor 21��OD�FRVWUX]LRQH�GL�QXRYH�FDVH�H�O¶LVWDOOD]LRQH�
e regolarizzazione di infrastrutture che garantiscano 
la sanità di base;il 4 agosto 2007, in una cerimonia 
nel Forte di Forte São Paulo, i leader comunitari 
GHOOD�*DPERD�KDQQR�¿UPDWR�LO�FRQWUDWWR�VWRULFR�GL�
titolazione del possesso dei terreni e delle case per 
le famiglie residenti (il contratto , tuttavia, lascia 
aperti vari spiragli per una possibile espulsione degli 
abitanti attraverso meccanismi giuridici o addirittura 
politici da parte di speculatori immobiliari e settori 
governativi). 
1RQRVWDQWH�FLz��XQ¶�DOWUD�PLQDFFLD�LQFRPEH���O¶DWWXD-
le proposta del Piano Direttore di Sviluppo Urbano 
±�3''8��FKH�SULYLOHJLD�O¶�³HOLWp�ELDQFD�GHOOD�FLWWj´�H�
V¿GD�O¶HTXLOLEULR�DPELHQWDOH�FRQ�OD�SURSRVWD�GL�YHUWL-
calizzazione della zona costiera.

KDELWDFLRQDO�GR�*RYHUQR�GR�(VWDGR�GD�%DKLD��9LYHU�
Melhor 21. A história recente das transformações 
QR�EDLUUR�GD�*DPERD�GH�%DL[R��HVSHFL¿FDPHQWH�D�
construção de novas casas e a instalação e regulari-
zação do saneamento básico, atestou a capacidade 
de mobilização e articulação destas lideranças para 
a comunidade de base. No dia 4 de agosto de 2007, 
numa cerimônia no Forte São Paulo, as lideranças 
FRPXQLWiULDV�GD�*DPERD�GH�%DL[R�DVVLQDUDP�R�
contrato histórico de titulação de posse das terras 
e casas para as famílias residentes na comunidade. 
Infelizmente o contrato deixa brechas para uma pos-
sível expulsão dos moradores mediante mecanismos 
jurídicos e até mesmo políticos por parte de expecu-
ladores imobiliários ou de setores do governo. Neste 
sentido, é importante ressaltar a ameaça da atual 
proposição do Plano Diretor de Desenvolvimento 
Urbano (PDDU) de Salvador, que claramente privi-
OHJLD�D�³HOLWH�EUDQFD�GD�FLGDGH´�H�GHVD¿D�R�HTXLOLEULR�
ambiental com a proposta de verticalização da orla 
maritima.
$�FRPXQLGDGH�GD�*DPERD�GH�%DL[R�DOpP�GH�UH-
presentar uma resistência aos processos de espe-
tacularização urbana; também desempenha uma 
resistência do movimento negro. Desse modo se faz 
clara a ligação entre a luta pelo poder de reivindicar 
recursos materiais, incluindo a reinvidicação das 
WHUUDV�QR�HVSDoR�XUEDQR��H�D�OXWD�SHOD�D¿UPDomR�GH�
identidade racial e de classe.
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Água Suja, comunità di
97 famiglie, rimossa nel 1995.

MAM

SOLAR DO UNHÃO

Project of walkway 
MAM-Gamboa de Baixo

Ingresso
Solar do Unhão

Entrata del MAM

GAMBOA DE BAIXO
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GAMBOA DE BAIXO
Perimetro della comunità
prima della costruzione della
Avenida Contorno (1960)

Forte de São Paulo (1722)

Ingressi della Gamboa de Baixo

Associazione
di abitanti
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Note: 

1   Popolarmente, il termine è utilizzato per descrivere genericamente culti sincretici afro-brasiliani derivanti da pratiche 
religiose e dalle divinità dei popoli africani portati in Brasile dagli schiavi.
  
2��&'�GL�5RGULJR�&DPSRV��LQ�FXL�%DKLD��VHFRQGR�LO�FDQWDXWRUH��GLYHQWD�XQD�PHWDIRUD�SHU�FRPSUHQGHUH�OD�¿QH���O¶LQL]LR��
LO�OXRJR�GL�QDVFLWD�GHOO¶LPPDJLQD]LRQH��LQ�TXDQWR�LQFURFLR�GL�UD]]H�H�VLQFUHWLVPR�UHOLJLRVR��Ê�XQ�SR¶�O¶LQL]LR�GHO�%UDVLOH��
%DKLD�)DQWDVWLFD��q��SL��XQD�VHQVD]LRQH�FKH�XQ�OXRJR�JHRJUD¿FR�
 
3  Riferimento alla canzone del compositore baiano Dorival Caymmi “O que è que a baiana tem”.

4   Culto o  religione di origine africana portato in Brasile dagli schiavi africani. I seguaci del Candomblé adorano le divini-
tà, gli Orixà. Più popolare a Bahia, altrove è conosciuto come Macumba (Rio de Janeiro) e Xango (Recife). Il Candomblé, 
GLFH�$PDGR��³Gj�DOOHJULD�H�VDOYH]]D�WHUUHQD��QRQ�SUHYHGH�SHFFDWR��SHFFDWRUL�H�QHSSXUH�O¶LQIHUQR��(¶�XQD�UHOLJLRQH�GL�IHVWD�
FRQWUDGGLVWLQWD�GDOO¶DOOHJULD�GHO�SRSROR��FKH�YLYH�TXRWLGLDQDPHQWH�GL�TXHVWD�JLRLD�´

5   Termine utilizzato per denominare stranieri di cultura diversa e può avvolte presentare connotazioni dispregiative, 
paternalistiche o accattivanti, a seconda del contesto e dello scopo di chi la usa. 
  
6  /¶$FDUDMp�q�XQ�SLDWWR�WLSLFR�GHOOD�FXFLQD�DIUR�EUDVLOLDQD��FRPSRVWR�GD�XQD�SDVWD�GL�IDJLROL��FLSROOD�H�VDOH��IULWWD�QHOO¶ROLR�GL�
dendê, una palma del Nord-Est del Brasile. Una volta fritta, la pasta acquista consistenza ed è generalmente riempita o 
DFFRPSDJQDWD�GD�SHSHURQFLQR��JDPEHUL��YDWDSi��LQVDODWD��Ê�XVDWR�SULQFLSDOPHQWH�QHOOD�UHJLRQH�GHO�1RUG�(VW�GHO�%UDVLOH��
in particolare nello Stato di Bahia, dove è costume friggerlo e imbottirlo per strada, e mangiarlo quindi sul posto. La ban-
FDUHOOD�GRYH�OD�EDLDQD�HVSRQH�L�VXRL�SURGRWWL�q�FKLDPDWR�WDEXOHLUR�GD�EDLDQD��/¶DFDUDMp�q�YHQGXWR�GDOOH�EDLDQH�QHOO¶DELWR�
WUDGL]LRQDOH�GL�FRORUH�ELDQFR��,Q�$IULFD�q�FKLDPDWR�jNjUj�FKH�VLJQL¿FD�³SDOOD�GL�IXRFR´��GRYH�³MH´��VLJQL¿FD�PDQJLDUH��

7  Piazza centrale dei villaggi indigeni, dove avvenivano le riunioni e le celebrazioni culturali più importanti del popolo. 
6SD]LR�YXRWR�GHOLPLWDWR�GD��JHQHUDODPHQWH��TXDWWUR�FDVH�JUDQGL��PDORFDV��GD�FXL�GHULYD�O¶DJJHWWLYR�³RFR´��RYYHUR�YXRWR�

8  1HO�OLEUR�³6WRULD�GHOOD�0LVVLRQH�GHL�3DGUL�&DSSXFFLQL�QHOO¶,VROD�GL��0DUDQKmR�H�WHUUH�YLFLQH´�LO�3DGUH�&ODXGH�G¶$EEHYLOOH�
registra vari nomi di villaggio: Itapari ( camboa di pesce), Itaendaba (largo di pietra), Araçaritiba ( atterraggio del tuca-
QR���-XQLSDUm��MHQLSDSR�YHUGH���*XDUDSLUDQJD��JXDUi�URVVR���LFDWX��DTXLOD�EXRQD���&DDJXLUD��RPEUD�GHJOL�DOEHUL���$UXtSH�
�¿XPH�GHL�URVSL���$EDWLQLQJD��FDSHOOL�VHFFKL���,JDUDXSDED��SRUWR�GHOOH�FDQRH���HFF�

9�7HUPLQH�FKH�LQGLFD�JOL�RSHUDL�FKH�HVWUDJJRQR�LO�ODWWLFH�SHU�OD�IDEEULFD]LRQH�GHOOD�JRPPD�QDWXUDOH�GDOO¶DOEHUR�³+HYHD�EUD-
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VLOLHQVLV´��LQ�SRUWRJKHVH�VHULQJXHLUD���FRPXQH�QHOOD�IRUHVWD�DPD]RQLFD��,O�VHULQJDO�HUD�O¶XQLWj�SURGXWWLYD�H�VRFLDOH�GHOO¶HFR-
nomia della gomma ed era costituito da un baraccone centrale, dove risieteva il padrone, i suoi sorveglianti e i contabili, 
dove i lavoratori compravano i generi di necessità (alimenti, vestiti, strumenti,...) ed era usato come deposito per la 
JRPPD�UDFFROWD��1HO�VLWR�F¶HUDQR�LO�WDSLUL��OD�FDVD�GHO�VHULQJDOLVWD�H�OH�VWUDGH�GHOOD�JRPPD�FRQ�XQ�PLQLPR�GL����DOEHUL�

10 Piccoli nuclei urbani, in cui erano strutturate le missioni gesuitiche, frutto della strategia missionaria della Compagnia 
GL�*HV���FRQVLVWHQWH�QHOOD�UHDOL]]D]LRQH�GL�FHQWUL��UHGXFLRQHV�GH�LQGLRV��SHU�O¶HYDQJHOL]]D]LRQH�GHOOH�SRSROD]LRQL�LQGLJHQH��
,O�¿QH�FKH�VL�SUH¿JJHYDQR�HUD�GL�FLYLOL]]DUH��HYDQJHOL]]DUH��IRQGDUH�FROOHJL�H�FRQYHQWL��/R�VFRSR�GHOOH�0LVVLRQL�HUD�TXHOOR�
GL�FUHDUH�XQD�VRFLHWj�FRQ�L�EHQH¿FL�H�OH�FDUDWWHULVWLFKH�GHOOD�FRVu�GHWWD�VRFLHWj�FULVWLDQD�HXURSHD��SHUz�SULYD�GHL�YL]L�H�GHJOL�
aspetti negativi.

11   Cuore del centro storico di Salvador, è stato dato in mano ai gesutiti che dapprima costruirono una cappella di fango 
H�LO�SULPR�HGL¿FLR�GHO�&ROOHJLR�GHL�*HVXLWL��/D�SULPD�FDSSHOOD�FRVWUXLWD�QHO�;9,�VHFROR�HUD�PROWR�SLFFROD�H�IUDJLOH�H��WUD�LO�
1652 e il 1672, i gesuiti costruiti sul sito una chiesa imponente, considerata la più imponente chiesa seicentesca del Bra-
sile. La facciata manierista della chiesa, costruita con blocchi di pietra di calcare portato dal Portogallo, ancora domina 
OD�SLD]]D��1HO�������GRSR�OD�GHPROL]LRQH�GHOOD�YHFFKLD�&DWWHGUDOH�GL�6DOYDGRU��OD�FKLHVD�GHL�*HVXLWL�GLYHQQH�OD�QXRYD�
Cattedrale di Salvador. Oltre alla cattedrale, il terriero presenta le case religiose del convento e la chiesa di San France-
sco, la Chiesa del Terzo Ordine di San Francesco, la Chiesa del Terzo Ordine di San Domenico e la Chiesa di San Pietro 
dei Chierici. 

12�&XOWR�DQLPLVWD�VLQFUHWLFR�DIUR�EUDVLOLDQR�QDWR�DOOD�¿QH�GHO�;,;�VHFROR�QHOOD�FRPXQLWj�<RUXED��H�GLYXOJDWRVL�D�SDUWLUH�
GDOO¶�LQL]LR�GHO�;;�VHFROR�GD�5LR�GH�-DQHLUR��9LHQH�WDOYROWD�HUURQHDPHQWH�FRQIXVR�FRQ�LO�9RRGRR��9XG��GHO�TXDOH�FRQ-
divide gli aspetti animisti, ma dal quale si distacca per ritualistica e visione misterica. Presenta più similitudini con gli 
altri culti animisti brasiliani come il Candomblè, Batuque e la Santeria. Le tre principali fazioni Umbanda sono chiamate 
8PEDQGD�%UDQFD��8PEDQGD�G¶�$QJROD�H�8PEDQGD�-HMH�

13 Antenati africani divinizzati, corrispondono ai punti di forza della natura e i loro archetipi sono legati alle manifesta-
zioni di queste forze. Le loro caratteristiche sono simili a quelle degli esseri umani, in quanto si manifestano attraverso le 
emozioni come rabbia, gelosia, vanità, orgoglio. Ognuno ha il proprio sistema simbolico, costituito da colori, cibi, canti, 
SUHJKLHUH��DPELHQWL��VSD]LR�¿VLFR�H�DQFKH�LO�WHPSR��&RPH�ULVXOWDWR�GHO�VLQFUHWLVPR�YHUL¿FDWR�GXUDQWH�LO�SHULRGR�GHOOD�
schiavitù, ogni divinità è stata associata ad un santo cattolico. Per mantenere le loro divinità viventi, i neri sono stati 
costretti a mascherarli sotto le spoglie di santi cattolici.

14�,Q�OLQJXD�<RUXED�VLJQL¿FD�SRWHUH��HQHUJLD�R�IRU]D�SUHVHQWH�LQ�RJQL�HVVHUH�R�RJQL�FRVD��1HOOH�UHOLJLRQL�DIUR�EUDVLOLDQH��LO�
WHUPLQH�UDSSUHVHQWD�O¶HQHUJLD�VDFUD�GHJOL�2UL[j��3Xz�HVVHUH�UDSSUHVHQWDWR�GD�XQ�RJJHWWR�R�XQ�HVVHUH�FKH�VDUj�FDULFDWR�FRQ�
O¶HQHUJLD�GHJOL�VSLULWL�RQRUDWL�LQ�XQ�ULWXDOH�UHOLJLRVR��'HQWUR�H�IXRUL�LO�FRQWHVWR�UHOLJLRVR��q�XQ�VDOXWR�XVDWR�SHU�EXRQL�DXJXUL�
e trasmettere buona energia.
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15 Accordo o fusione di dottrine di origine diversa, sia nella sfera delle credenze religiose sia in quella delle concezioni 
¿ORVR¿FKH��3L��SDUWLFRODUPHQWH��QHOOD�VWRULD�GHOOH�UHOLJLRQL��IXVLRQH�GL�PRWLYL�H�FRQFH]LRQL�UHOLJLRVH�GLIIHUHQWL��R�DQFKH�OD�
parziale contaminazione di una religione con elementi di altre. In Brasile il termine sincretismo caratterizza un rituale in 
FXL�JOL�DIULFDQL�QHUL��SHU�PDVFKHUDUH�L�ORUR�ULWL�UHOLJLRVL��RSSUHVVL�GDL�SRUWRJKHVL��¿QJHYDQR�GL�DGRUDUH�L�VDQWL�GHO�&DWWROLFH-
simo. Il fenomeno deve essere inteso come un modo per mescolare le religioni, in questo caso il Candomblé con la Chiesa 
cattolica.

16�&RPDQGDQWH�GHO�7HUUHLUR�GL�&DQGRPEOp�*DQWRLV�SHU�SL��GL����DQQL��0DQWLHQH�OH�WUDGL]LRQL�DIULFDQH�GL�FXOWR�GHJOL�RUL[j�
H�LO�FRQYLYLR�SDFL¿FR�GHO�&RQGRPEOp�FRQ�OD�FRPXQLWj�

17�0LQKD�&DVD�0LQKD�9LGD�q�XQ�SURJUDPPD�UHVLGHQ]LDOH�GHO�*RYHUQR�)HGHUDOH�FUHDWR�QHO������FKH�FRQVLVWH�QHOOR�VWDQ-
]LDPHQWR�GL�¿QDQ]LDPHQWL�SHU�O¶DELWD]LRQH��(¶�VXGGLYLVR�LQ�3URJUDPPD�1D]LRQDOH�GL�$ELWD]LRQH�8UEDQD�H�GL�$ELWD]LRQH�
5XUDOH��,O�SULPR�SURPXRYH�O¶DTXLVL]LRQH�GL�QXRYH�XQLWj�DELWDWLYH�SHU�IDPLJOLH�FRQ�UHGGLWR�PDVVLPR�PHQVLOH�¿QR�D������
R$; il secondo la riforma o acquisizione di immobili di lavoratori rurali con reddito annuale massimo di 60 000 R$. Suc-
FHVVLYDPHQWH��DOO¶LQWHUQR�GHO�WHVWR��SUHVHQWHUHPR�DOFXQH�GHOOH�IDJOLH�H�GHOOH�LQFRQJUXHQ]H�FKH�TXHVWR�SURJHWWR�SUHVHQWD�

18 Riportiamo in seguito il mandato della Resistenza e Lotta in difesa dei lavoratori della Ladeira da Conceição da Praia 
³6LDPR�FRQWUR�DOOD�JHQWUL¿FD]LRQH��DOO¶HVFOXVLRQH�H�DO�UD]]LVPR�LVWLWX]LRQDOH�LPSOLFLWL�QHO�WHQWDWLYR��FKH�VDUj�DEEDWWXWR��GL�
VJRPEHUDUH�L�ODYRUDWRUL�GDO�ORFDOH�FKH�RFFXSDQR�LQ�PRGR�DQFHVWUDOH�GDO�;,;�VHFROR��&RQWHVWLDPR�H�ULSXGLDPR�WXWWR�¿Q�
GDOO¶LQL]LR��/¶RUGLQH�GL�VJRPEHUR�FRQVHJQDWR�GDOOD�68&20�q�IUDXGROHQWR��/D�QRWL¿FD�q�VWDWD�IDWWD�VHQ]D�SUHVHQWDUH�DOFXQ�
progetto, senza dare alcuna informazione rispetto ad eventuali locali che gli abitanti sgomberati andranno ad occupare, 
IDWWL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR�XQ¶LUUHJRODULWj�DOO¶LQWHUQR�GHOO¶DWWXD]LRQH�GHO�SRWHUH�SXEEOLFR��(VLVWRQR�SHUVRQH�FKH�YLYRQR�TXL�GD�
decenni, pertanto già sono in possesso di diritti sugli immobili e non posso semplicemente essere espulse in 72 ore.”

19�/D�)RQGD]LRQH�0iULR�/HDO�)HUUHLUD�q�O¶2UJDQR�GL�3LDQL¿FD]LRQH�H�3URJHWWL�GHOOD�3UHIHWWXUD�GL�6DOYDGRU��O¶DWWXDOH�SUHVL-
GHQWH��/XLV�%DTXHLUR��q�DQFKH�VRYULQWHQGHQWH�GHOOR�6YLOXSSR�8UEDQR�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VHJUHWHULD�GL�6YLOXSSR�8UEDQR�GHOOR�
6WDWR�GL�%DKLD��ROWUH�FKH�FRRUGLQDWRUH�GL�3LDQL¿FD]LRQH�GHOOD�3UHIHWWXUD�

20�/D�)RQGD]LRQH�*UHJyULR�GH�0DWWRV�q�XQD�IRQGD]LRQH�GL�WLSR�FXOXUDOH�FUHDWD�QHO������H�PDQWHQXWD�GDOOD�3UHIHWWXUD�GHOOD�
FLWWj�GL�6DOYDGRU��$OO¶LQWHUQR�GHOOD�VWUXWWXUD�GL�JRYHUQR�PXQLFLSDOH�q�OHJDWD�DOOD�VHJUHWHULD�GL�6YLOXSSR��7XULVPR�H�&XOWXUD�
±�6('(6��(¶�UHVSRQVDELOH�SHU�O¶DPPLQLVWUD]LRQH�GL�YDUL�VSD]L�FXOWXUDOL�VRWHURSROLWDQL��FRPH�LO�0XVHX�GD�&LGDGH��OD�&DVD�
GR�%HQLQ��O¶$UFKLYLR�6WRULFR�0XQLFLSDOH�H�OR�6SD]LR�&XOWXUDOH�GL��%DUURTXLQKD�

21 Viver Melhor era un programma di costruzione di unità abitative diviso in due progetti: Habitar Brasil e Pro-Moradia. 
,O�SULPR�GHVWLQDWR�DOOD�FRVWUX]LRQH�GL�FDVH�SHU�IDPLJOLH�FRQ�EDVVR�UHGGLWR�H�D�IRQGR�SHUGXWR��,O�VHFRQGR�$OOi�FRVWUX]LRQH�
GL�FDVH�SHU�IXQ]LRQDUL�SXEEOLFL�FRPH�SUHVWLWL�GDWL�GDO�*RYHUQR�)HGHUDOH�
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3 . Tupi or not Tupi
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3.1 Una Rivoluzione Caraibica - Uma Revolução Caraíba

³�>���@�6ROR�O¶$175232)$*,$�FL�XQLVFH��6RFLDOPHQWH��(FR-
QRPLFDPHQWH��)LORVR¿FDPHQWH�
Unica legge del mondo. Espressione mascherata di tutti gli 
individualismi, di tutti i collettivismi. Di tutte le religioni. 
Di tutti i trattati di pace.
Tupi, or not tupi that is the question.
&RQWUR�WXWWH�OH�FDWHFKHVL��(�FRQWUR�OD�PDGUH�GHL�*UDFFKL��
[…]
Vogliamo la Rivoluzione Caraibica. 
0DJJLRUH�GHOOD�ULYROX]LRQH�IUDQFHVH��/¶XQL¿FD]LRQH�GL�WXWWH�
OH�ULYROWH�HI¿FDFL�LQ�GLUH]LRQH�GHOO¶XRPR��
6HQ]D�GL�QRL�O¶(XURSD�QRQ�DYUHEEH�QHSSXUH�OD�VXD�SRYHUD�
GLFKLDUD]LRQH�GHL�GLULWWL�GHOO¶XRPR��>«@
&KLHVL�DG�XQ�XRPR�FRV¶HUD�LO�'LULWWR��
/XL�PL�ULVSRVH�FKH�HUD�OD�JDUDQ]LD�GHOO¶HVHUFL]LR�GHOOD�
possibilità.
4XHVW¶XRPR�VL�FKLDPD�*DOOL�0DWKLDV��0DQJLDOR��>«@´�

Oswald de Andrade
a Piratininga

Anno 374 dalla deglutizione del Vescovo Sardinha1

La genesi del Movimento Moderno in Brasile è deter-
PLQDWD�GD�GXH�LQÀXHQ]H�PROWR�GLIIHUHQWL��XQD�SURVVL-
PD�DOO¶DYDQJXDUGLD�HXURSHD�H�O¶DOWUD�DOOD�ULFHUFD�GL�XQ�
ULWRUQR�DOOH�RULJLQL�H�DG�XQ¶DUWH�QD]LRQDOH��(¶�SDUWHQGR�
da questo apparente contrasto che inizia a svilupparsi 
attorno agli anni venti del secolo scorso negli artisti 
brasiliani la volontà di riscoprire, attraverso strumen-
ti e tecniche moderne, il primitivo e il popolare.

³/¶HYHQWR�PLWLFR�FKH�PDUFz�TXHVW¶LQL]LR�GHO�PRYLPHQ-
to moderno nelle arti in Brasile, e che rappresentò 
il punto di partenza di un cambiamento profondo 

³>���@�6y�D�$175232)$*,$�QRV�XQH��6RFLDOPHQWH��(FRQR-
PLFDPHQWH��)LORVR¿FDPHQWH�
Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os 
individualismos, de todos os coletivismos. De todas as 
religiões. De todos os tratados de paz.
Tupi, or not tupi that is the question.
&RQWUD�WRGDV�DV�FDWHTXHVHV��(�FRQWUD�D�PmH�GRV�*UDFRV�
[...]
Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a revolução 
)UDQFHVD��$�XQL¿FDomR�GH�WRGDV�DV�UHYROWDV�H¿FD]HV�QD�
direção do homem. 
Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declara-
ção dos direitos do homem. [...]
Perguntei a um homem o que era o Direito. 
Ele me respondeu que era a garantia do exercício da 
possibilidade.
(VVH�KRPHP�FKDPD�VH�*DOOL�0DWKLDV��&RPL�R��>���@´

Oswald de Andrade
Em Piratininga

Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha1

O começo do Movimento Moderno no Brasil carac-
WHUL]D�VH�SRU�GXDV�LQÀXrQFLDV�PXLWR�GLIHUHQWHV��XPD�
mais próxima da vanguarda europeia, e outra em 
busca de um retorno às origens e uma arte mais 
nacional. 
A partir desse aparente contraste, surge nos artis-
tas brasileiros a vontade de redescobrir, através de 
instrumentos e técnicas modernas, o primitivo e o 
popular.

“O evento mítico que marcou esse começo do movi-
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QHOO¶DUWH�EUDVLOLDQD��IX�OD�FHOHEUH�6HWWLPDQD�GL�$UWH�
Moderna del 1922, che avvenne a São Paulo. La 
Settimana del 1922 cercò effettivamente di affermare 
O¶LQGLSHQGHQ]D�DUWLVWLFD�H�FXOWXUDOH�GHO�SDHVH������
anni dopo la proclamazione della sua indipendenza 
come nazione.” (Jacques, 2012)

Nel 1924 Oswald de Andrade, con il suo Manife-
sto della Poesia PauBrasil, manifesta  ben chiara la 
volontà di rottura con il passato coloniale del Brasile, 
EDVDWR�VXOO¶LPLWD]LRQH�DUWLVWLFD�H�FXOWXUDOH�GHOO¶(XUR-
pa, per avvicinarsi alle radici culturali brasiliane.
³,O�&DUQHYDOH�D�5LR�q�O¶HYHQWR�UHOLJLRVR�GHOOD�UD]]D��
PauBrasil. Wagner sommerge prima i cavi di Bora-
fogo. Barbaro e nostro. La formazione etnica ricca. 
5LFFKH]]D�YHJHWDOH��,O�PLQHUDOH��/D�FXFLQD��,O�YDWDSi��
O¶RUR�H�OD�GDQ]D�´��0DQLIHVWR�GHOOD�3RHVLD�3DX%UDVLO�
(¶�FRQ�OD�IRUPXOD]LRQH�GHO�0DQLIHVWR�$QWURSRIDJR�GL�
Oswald de Andrade nel 1928  che questa tensione tra 
moderno e popolare, internazionale e nazionale, si fa 
ancora più esplicita.
Alcune tribù di indios brasiliani praticavano rituali 
antropofagi: ucciso il nemico era possibile, man-
JLDQGROR��DSSURSULDUVL�GHOOH�VXH�FDSDFLWj�¿VLFKH�H�
spirituali. Quello che Andrade propone è mangiare le 
avanguardie artistiche europee, digerirle, elaborarle, 
e vomitare una nuova arte, tipicamente brasiliana.
³/¶�DQWURSRIDJLD�q�LO�FXOWR�GHOO¶HVWHWLFD�LVWLQWLYD�GHOOD�
1XRYD�7HUUD��(¶�OD�ULGX]LRQH��D�OHJQDPH��GHJOL�LGROL�
LPSRUWDWL��SHU�O¶DVFHQVLRQH�GHL�WRWHP�UD]]LDOL�´��$Q-
drade, 1928)
Questa doppia anima moderno-primitiva si mani-
festa anche nella fascinazione degli artisti brasiliani 
per le costruzioni delle favelas: complessi spontanei, 
RUJDQLFL��LQ�FRPSOHWD�RSSRVL]LRQH�DOO¶LGHD�FKH�L�0R-
derni avevano di città. Questa fascinazione arriva ad 
LQÀXHQ]DUH�DQFKH�O¶DUFKLWHWWR�PRGHUQR�SHU�GH¿QL]LR-

mento moderno nas artes no Brasil, e que foi o início 
de uma profunda mudança na arte brasileira, foi a 
célebre Semana de Arte Moderna de 1922, que ocor-
reu em São Paulo.
A Semana de 1922 efetivamente buscou marcar a 
independência artística e cultural do país, 100 anos 
depois de sua independência como nação.” (Jacques, 
2012)

Em 1924, Oswald de Andrade, com seu Manifesto da 
Poesia Pau Brasil, deixa clara a vontade de ruptura 
com o passado do Brasil colonial, que se baseava 
na mímese artística e cultural da Europa, para se 
aproximar das raízes culturais brasileiras.
“O Carnaval no Rio é o acontecimento religioso da 
raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cor-
dões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação 
étnica rica. Riqueza vegetal. O minério. A cozinha. 
O vatapá, o ouro e a dança.” (Manifesto da Poesia 
PauBrasil).
Essa tensão entre o moderno e o popular, interna-
cional e nacional, torna-se ainda mais explícita em 
1928, com a publicação do Manifesto Antropófago 
de Oswald de Andrade. Como nos rituais antropo-
fágicos de algumas tribos indígenas brasileiras, em 
que se comia a carne do inimigo para se apropriar 
das suas capacidades físicas e espirtuais, Andrade 
propõe devorar as vanguardas artísticas europeias, 
digeri-las e elabora-las, para que se vomite uma 
nova arte, tipicamente brasileira.
“A antropofagia é o culto à estética instintiva da 
Terra Nova. É a redução, a cacarecos, dos ídolos 
importados, para ascensão dos totens raciais.” (An-
drade, 1928)
Essa dúplice alma, moderna e primitiva, manifes-
ta-se também na fascinação dos artistas brasileiros 
pelas favelas: complexos espontâneos, orgânicos, em 
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ne, Le Corbusier, che dopo la sua visita al Morro da 
Favella2 a Rio, nel 1929, dichiara:

“Quando abbiamo scalato le Favellas dei neri, colli molto 
alti e molto inclinati sui quali appendono le loro case di 
legno e fengo dipinte con colori accesi, inchiodate come 
molluschi alle rocce del porto: - i neri sono puliti e di 
PDJQL¿FD�VWDWXUD��OH�QHUH�VRQR�YHVWLWH�GL�SDQQR�GL�FRWRQH�
sempre appena lavato; non ci sono né strade, né cammini, 
è tutto molto ripido, esistono solamente percorsi che sono 
contemporaneamente grondaie e fogne; qui scorrono scene 
di via popolare animate da una dignità magistrale, tanto 
che una scuola di pittura di genere incontrerebbe a Rio una 
FDUULHUD�ÀRULGD��LO�QHUR�FRVWUXLVFH�OD�VXD�FDVD�TXDVL�VHPSUH�
a picco, appoggiata su pilotis nella parte anteriore, la porta 
è situata nella parte posteriore della casa, a lato del colle; 
GDOO¶DOWUR�GHOOH�)DYHOODV�VL�YHGRQR�VHPSUH�LO�PDUH��L�SRUWL��
O¶RFHDQR��OH�PRQWDJQH��JOL�HVWXDUL��LO�QHUR�RVVHUYD�WXWWR�FLz��
il vento regna  utile nei tropici; esiste un orgoglio negli 
RFFKL�GHO�QHUR�TXH�YHGH�WXWWR�FLz��EULOODQR�JOL�RFFKL�GHOO¶XR-
mo che vede vasti orizzonti, i vasti orizzonti gli conferiscono 
GLJQLWj��TXHVWD�q�XQD�ULÀHVVLRQH�GD�XUEDQLVWD�´��/H�&RUEX-
sier, Conferência de 08/12/29)

6LFXUDPHQWH�O¶LPPDJLQH�GHL�FROOL�FDULRFD�LQÀXHQ]D�L�
SURJHWWL�VXFFHVVLYL�GHOO¶DUFKLWHWWR��LO�SLDQR�FXUYLOLQHR�
*UDWWH�0HUV�SHU�5LR�GH�-DQHLUR�HG�LO�VXFFHVVLYR�H�SL��
FRQRVFLXWR�3ODQR�2EXV�SHU�$OJHUL��ULÀHWWRQR�OD�WRSR-
JUD¿D�GHOOH�IDYHODV��FRQ�OH�VXH�IRUPH�VLQXRVH��O¶DVVHQ-
za di linee rette, la presenza di pilotis per sorreggere 
le costruzione sul ripido terreno del colle. 
Idee più o meno utopiche di città non mancano nep-
SXUH�QHOO¶LPPDJLQDULR�GHJOL�DUWLVWL�EUDVLOLDQL��)ODYLR�
de Carvalho, tornato in Brasile nel 1923 dopo aver 
concluso gli studi di ingegneria e pittura in Inghilter-
ra, presenta la sua proposta di città al quarto Con-
gresso Pan-Americano di Architettura, come rappre-
VHQWDQWH�GHOO¶$YDQJXDUGLD�$QWURSRIDJD��
/D�³&LWWj�GHOO¶8RPR�1XGR´�q�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�

completa oposição à ideia que os modernos tinham 
de cidade. Fascinação que não deixa de atingir o 
DUTXLWHWR�PRGHUQR�SRU�GH¿QLomR��/H�&RUEXVLHU��TXH�
depois da sua visita ao Morro da Favella2 no Rio de 
Janeiro declarou:

“Quando escalamos as Favellas dos negros, morros muito 
altos e muito inclinados onde eles penduram suas casas 
de madeira e de taipa pintadas em cores vivas, pregadas 
como mariscos nos rochedos do porto: – os negros são 
OLPSRV�H�GH�HVWDWXUD�PDJQt¿FD��DV�QHJUDV�HVWmR�YHVWL-
das com paninho de algodão sempre recém-lavado; não 
há nem ruas, nem caminhos, é muito íngreme, somente 
existem veredas que são ao mesmo tempo a enxurrada e 
o esgoto; aí correm cenas de vida popular animadas de 
uma dignidade tão magistral que uma escola de pintura 
de gênero encontraria no Rio uma carreira promissora; 
o negro faz sua casa quase sempre a pique, empoleirada 
VREUH�SLORWLV�QD�IUHQWH��D�SRUWD�¿FD�QRV�IXQGRV��GR�ODGR�
do morro; do alto das Favellas vê-se sempre o mar, as 
enseadas, os portos, o oceano, as montanhas, os estuários; 
o negro vê isso tudo; o vento reina, útil nos trópicos; um 
orgulho existe no olho do negro que vê isso tudo; o olho do 
homem que vê vastos horizontes é mais altivo, os vastos 
KRUL]RQWHV�FRQIHUHP�GLJQLGDGH��HVVD�p�XPD�UHÀH[mR�GH�
XUEDQLVWD�´��/H�&RUEXVLHU��&RQIHUrQFLD�GH����������

&RP�FHUWH]D��D�LPDJHP�GRV�PRUURV�FDULRFDV�LQÀXHQ-
ciou os projetos posteriores do arquiteto: o plano 
FXUYLOtQHR�*UDWWH�PHUV�SDUD�R�5LR�GH�-DQHLUR�H�R�
SODQR�2EXV�SDUD�$UJHO��UHÀHWHP�D�WRSRJUD¿D�GDV�
favelas com as suas formas sinuosas, a ausência de 
linhas retas, a presença de pilotis para sustentar as 
construções no íngrime terreno do morro. 
Ideias de cidade mais ou menos utópicas não faltam 
também no imaginário dos artistas brasileiros, 
como Flávio de Carvalho que, em 1923, de volta 
ao Brasil após concluir os estudos de engenharia 
e pintura na Inglaterra, representa a vanguarda 
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GHOOD�PHWURSROL�LGHDOH�GHOO¶XRPR�GHO�IXWXUR��XQ�XRPR�
svestito dalla costruzione culturale del corpo, un 
uomo libero di “ragionare e pensare”.  Per Carvalho 
il luogo idoneo allo sviluppo di questa nuova città è il 
continente americano, rappresentante di una nuova 
umanità che vuole liberarsi dalle costruzioni e dai 
tabu occidentali “alla ricerca di una civilizzazione 
nuda”.
/D�FLWWj�FUHDWD�GDOO¶LQJHJQHUH�DUWLVWD�q�FRPSRVWD�GD�
centri e laboratori concentrici, che rappresentano il 
sostegno alla creatività individuale, necessità umana 
VHPSUH�QHJDWD�GDOOH�PHWURSROL�FRQWHPSRUDQHH�DOO¶�
interno della divisione borghese del lavoro, che limita 
³OD�FRUSRUDOLWj�H�O¶HQHUJLD�VHVVXDOH�GHOO¶LQGLYLGXR´��H�
che, attraverso la venerazione di una tradizione ormai 
in decadenza “ripete il passato senza sapere il perché; 
distrugge il suo organismo, le possibilità di progresso 
e di cambiamento” . (Carvalho, 1930)
Antropofagicamente, Flavio de Carvalho ingurgita va-
rie opere europee, il “Totem e Tabu” di Freud (1913), 
R�³,O�5DPR�G¶2UR´�GL�)UD]HU���������H�OH�YRPLWD�QHOOH�
sue “Experiências”, che investigano la psicologia 
GHOO¶LQGLYLGXR�H�GHOOH�PDVVH�

³/¶HVDOWD]LRQH�GHOO¶XRPR�ELRORJLFR�GL�1LHW]FKH��OD�UHVXUUH-
]LRQH�GHOO¶XRPR�SULPLWLYR��OLEHUR�GDL�WDEX�RFFLGHQWDOL��/¶XR-
mo come appare in mezzo alla natura, selvaggio, con tutti 
i suoi desideri, tutta la sua curiosità intatta e non repressa. 
/¶XRPR�FKH�WRWHPL]]D�LO�WDEX��ULVXFFKLDQGROR�DO�PDVVLPR�
>«@�/¶XRPR�DQWURSRIDJR��TXDQGR�VYHVWLWR�GHL�SURSUL�WDEX��
VRPLJOLD�DOO¶XRPR�QXGR��/D�FLWWj�GHOO¶XRPR�QXGR�VDUj�VHQ]D�
GXEELR�XQ¶DELWD]LRQH�DGHJXDGD�DOO¶XRPR�DQWURSRIDJR´�
(Carvalho, 2005)

1HOOD�SULPD�³([SHULrQFLD´�GL�&DUYDOKR��O¶�³([SH-
ULrQFLD�Q��´��O¶DUWLVWD�VL�LQ¿OWUD�LQ�XQD�SURFHVVLRQH�GL�
Corpus Christi, camminando in direzione contraria 
DO�ÀXVVR�GL�UHOLJLRVL�H�RVWHQWDQGR�XQ�EHUUHWWR�YHUGH�

antropofágica no 4° Congresso Pan-Americano de 
Arquitetura, onde expõe a sua proposta de cidade: A 
Cidade do Homem Nu.
Essa se apresenta como uma idealização da metró-
pole para o homem do futuro, um homem despido da 
construção cultural do corpo e “livre para raciocinar 
e pensar”. Por ter outros referenciais culturais, o 
continente americano é o lugar mais apto para o de-
senvolvimento dessa nova cidade “em busca de uma 
civilização nua”, livre dos valores e tabus ocidentais.
A cidade sugerida por Carvalho se compõe de nú-
cleos e laboratórios concêntricos que sustentam a 
criatividade individual, necessidade humana sempre 
negada nas metrópoles contemporâneas, dentro da 
divisao burguesa do trabalho que limita “a corpora-
lidade e a energia sexual do individuo”, e que atra-
vés da veneração de uma tradição decaída “repete 
o passado sem saber por que; destrói o seu organis-
mo, as possibilidade de progresso e de mudança.” 
(Carvalho, 1930)
Antropofagicamente, Flávio come várias referências 
europeias, como o Totem e Tabu, de Sigmoun Freud 
(1913), e O Ramo Dourado, de James Frazer (1922), 
e vomita-as nas suas Experiências, investigação da 
psicologia do indivíduo e das massas:

“[...] uma exaltação do homem biológico de Nietzche, a 
ressurreição do homem primitivo, livre dos tabus ociden-
WDLV��DSUHVHQWDGR�VHP�D�FXOWXUD�IHUR]�GD�VXD�QHIDVWD�¿ORVR-
¿D�HVFROiVWLFD��2�KRPHP�FRPR�HOH�SDUHFH�QD�QDWXUH]D��
selvagem, com todos os seus desejos, todo a sua curiosida-
de intacta e não reprimida. O homem que totemiza o tabu, 
tirando dele o rendimento máximo.
[...] O homem antropofágico, quando despido de seus 
tabus, assemelha-se ao homem nu. A cidade do homem nu 
será sem duvida uma habitaçao própria para o homem 
antropofágico.” (Carvalho, 2005)
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in testa. La massa reagisce insorgendo ferocemente 
contro il profanatore, che rischia il linciaggio, per 
disvelare la mancanza di individualità dei fedeli sotto 
O¶LQÀXHQ]D�GHOOD�&KLHVD�
Nella seconda “Experiência”, la n°3, Carvalho pas-
seggia per la città vestendo il suo New Look, abbiglia-
PHQWR�FRQFHSLWR�VSHFL¿FDWDPHQWH�SHU�OH�FRQGL]LRQL�
FOLPDWLFKH��HFRQRPLFKH�H�FXOWXUDOL�GHOO¶XRPR�GHL�
tropici: invece di un design chiuso che raccoglie il 
sudore del corpo, crea una soluzione adatta ad una 
miglior circolazione di aria, una minigonna bianca 
e una maglia munita di una struttura metallica per 
mantenere il tessuto separato dal corpo.
Se da un lato Flavio de Carvalho è interessato allo 
VWXGLR��TXDVL�DQWURSRORJLFR��GHOO¶XRPR��GDOO¶DOWUR�QRQ�
tralascia lo studio delle moltitudini, quasi fossero due 
IDFFH�GHOOD�VWHVVD�PHGDJOLD��FRVu�FRPH��O¶DELWD]LRQH�OR�
è della città.

“Non capisco come si riesca a discutere ancora del proble-
PD�GHOO¶DELWD]LRQH�VOHJDWR�GDO�SUREOHPD�GHOOD�FLWWj��FRPH�
QRQ�FRPSUHQGR�OD�GLVFXVVLRQH�GHL�SUREOHPL�GHOO¶XRPR��
senza considerare la collettività.” (Carvalho, 1930).

1HOOH�VXH�GHDPEXOD]LRQL�QHOOD�FLWWj��O¶DUWLVWD�ULHVFH�D�
creare un legame tra approccio urbano antropofago 
e nozioni digerite della psicanalisi, concentrandosi 
VXOOR�VWXGLR�GHOO¶LPPDJLQDULR�H�GHO�VRJQR��LQYHQWDQGR�
XQD�QXRYD�VFLHQ]D���OD��SVLFRHWQRJUD¿D�
In una delle sue esperienze erratiche, Carvalho visita 
la città di Salvador de Bahia:

“A Bahia avevo la sensazione che la popolazione si scuriva 
mano a mano ci dirigevamo verso nord. Per ore ho percorso 
strade strette con case colorate dal tempo; la vita prosegui-
va indietro di 2 secoli. Veritiere montagne di cubi colorati, 
O¶DUFKLWHWWXUD�FRORQLDOH�GL�JUDQGH�H�VWUDQD�EHOOH]]D��OLVFLD�
FRP¶q��IDYRULVFH�LO�TXDQGR�

A sua primeira experiência, a Experiência n°2, con-
VLVWLX�QD�LQ¿OWUDomR�GHOH�QXPD�SURFLVVmR�GH�&RUSXV�
&KULVWL��FDPLQKDQGR�HP�GLUHomR�FRQWUiULD�DR�ÀX[R�
e ostentando um boné verde na cabeça. A massa reli-
giosa insurgiu contra ele, ameaçando-o de lincha-
mento, uma evidência da falta de individualidade 
GRV�¿pLV�VRE�D�LQÀXrQFLD�GDV�GRXWULQDV�GD�,JUHMD�
Na segunda experiência, a n° 3, ele anda pela cidade 
YHVWLQGR�R�VHX�1HZ�/RRN��YHVWXiULR�FRQFHELGR�HV-
SHFL¿FDPHQWH�SDUD�DV�FRQGLo}HV�FOLPiWLFDV��HFRQ{-
micas e culturais do homem nos trópicos. No lugar 
do design fechado que recolhia o suor do corpo, ele 
cria uma solução para uma melhor circulação do ar, 
composta de minissaia branca e camiseta com uma 
estrutura metálica, para manter a roupa separada 
do corpo. 
A multidão representa para ele o outro lado da moe-
da do indivíduo, como a cidade é o da habitação:

“Não compreendo que se discuta ainda agora o problema 
da residência isolado do problema da cidade, como não 
compreendo a discussão dos problemas do homem, sem se 
considerar a coletividade.” (Carvalho, 1930)

Nas suas deambulações pela cidade, Flávio cria uma 
conjunção entre a apreensão urbana antropofági-
ca e as noções digeridas da psicanálise, focadas no 
estudo do imaginário e do sonho: uma nova ciência, 
TXH�HOH�FKDPD�GH�SVLFRHWQRJUD¿D��1XPD�GHVVDV�
experiências ele visita a Bahia: 

“Na Bahia tive a sensação de que a população escurecia 
à medida que caminhávamos para norte. Durante horas 
percorri ruelas estreitas com casas antiquíssimas colo-
ridas pelo tempo; a vida se passava há 2 séculos atrás. 
Verdadeiros amontoados de cubos coloridos, a arquitetura 
colonial de grande e estranha beleza, lisa como é, favo-
rece o quadro. Margeando o amontoado, encontra-se, de 
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Costeggiando la montagne, se incontra, di tanto in tanto, 
una grande arteria che è lo sforzo della civilizzazione per 
JXLGDUH�H�FRQGXUUH�LO�VRI¿R�GL�YLWD�GHOOD�FLWWj�
[..] Nel caso di Bahia, la civilizzazione sorge come un 
fantasma strano; gli abitanti della città paralizzati tra le 
crepe dei cubi adoravano la paura delle cose estranee, le 
cose che possono perturbare un sonno secolare, spezzare il 
¿OR�GL�XQD�UDJQDWHOD�R�LO�URQ]LR�GL�XQD�PRVFD��>«@�,O�EDLDQR��
WUD�OH�FUHSH�GHOOD�FLWWj��VSHULPHQWD�OH�GROFH]]D�GHOO¶RVFXUL-
tà intrauterina e coltiva per il tatto il gusto della polvere 
GHOO¶RPEUD��>«@�*OL�RJJHWWL�VWUDQL��JOL�RJJHWWL�GHOOD�FKLDUH]]D�
sorgono da non so dove; è una modalità di civilizzazione. 
&RPH�SULVPD�WUDVSDUHQWL�VHQ]D�¿QH�SHQHWUDQR�H�ODFHUDQR�
le crepe, nessuno sa da dove sono venuti, come sono nati, 
né dove vanno, il nero in movimento interrompe i suoi 
gesti e immobile contempla il prisma misterioso… Il suo 
atteggiamento si perpetua e i suoi pensieri si trasformano 
in storia.”(Carvalho, 2005)

Vari altri artisti viaggiano per il Nordest del Brasile 
DOOD�ULFHUFD�GHOO¶DOWHULWj�H�GHO�SULPLWLYR��WUD�WXWWL�0iULR�
de Andrade, che vagando per le strade di Salvador si 
sentì “divorato da un gigantesco dio Ogum3, voluttà, 
quasi sadica, addirittura”.
In ultima istanza, gli antropofagi ci invitano a spo-
gliarci dalla monotonia delle ideologie importate, dai 
WDEX�ERUJKHVL��GDOOH�FXOWXUH�LPSRVWH��HVRUWDQR�O¶LQGLR�
a svestire gli abiti europei per creare una nuova civi-
lizzazione, una civilizzazione nuda.

³,QYLWR�L�UDSSUHVHQWDQWL�GHOO¶$PHULFD�D�ULWLUDUH�OH�SURSULH�
maschere di civilizzati per mettere in mostra le loro tenden-
ze antropofaghe, quefurono represse dalla conquista colo-
niale, ma che oggi sarebbero il nostro orgoglio di uomini 
sinceri, de camminare senza dio verso una soluzione logica 
DO�SUREOHPD�GHOOD�YLWD�H�GHOOD�FLWWj��DO�SUREOHPD�GHOO¶HI¿FLHQ-
za della vita.” (Carvalho, 1930)

quando em quando, uma artéria grande que é o esforço 
da civilização para guiar e conduzir o sopro de vida da 
cidade. 
[...] No caso da Bahia, a civilização surge como um fantas-
ma estranho; os habitantes da cidade paralisados entre as 
frestas dos cubos cultuavam o temor das coisas estranhas, 
as coisas que podem perturbar o sono secular, romper 
R�¿R�GH�XPD�DUDQKD�RX�R�]XPELGR�GH�XPD�PRVFD��>���@�2�
baiano, dentro das frestas da sua cidade, experimenta as 
doçuras da escuridão intrauterina e cultiva pelo tato o 
gosto da poeira das sombras. [...] Os objetos estranhos, 
os objetos da claridade surgem do não sei donde; é o 
PRGR�GH�FLYLOL]DomR��&RPR�SULVPDV�WUDQVSDUHQWHV�VHP�¿P�
penetram e rasgam as frestas, ninguém sabe donde sur-
giram, como surgiram, nem para onde vão, o negro em 
movimento interrompe seu gesto e imóvel semiagachado 
contempla o prisma misterioso... a sua atitude perpertua-
se e o seu pensamento se transforma em história.”
(Carvalho, 2005)

Varios artistas viajaram pelo Nordeste à procura da 
alteridade e do primitivo. Entre eles, Mário de An-
drade, que andando pelas ruas de Salvador se sentiu 
“devorado por um gigantesco deus Ogum, volúpia 
quase sádica, até”.
Em última instância, os antropófagos convidam 
os homens a se despirem da monotonia das ideolo-
gias importadas, dos tabus burgueses, das culturas 
impostas; convidam o índio a tirar suas roupas 
europeias e criar uma nova civilizaçao, uma civili-
zação nua.

“Convido os representantes da América a retirarem as 
suas máscaras de civilizados e por à mostra as suas 
tendências antropófagas, que foram reprimidas pela con-
quista colonial, mas que hoje seriam o nosso orgulho de 
homens sinceros, de caminhar sem deus para uma solução 
lógica do problema da vida da cidade, do problema da 
H¿FLrQFLD�GD�YLGD´���&DUYDOKR�������
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3.2 Lina Bo Bardi e il Nordest - Lina Bo Bardi e o Nordeste

³>«@�³DLXWDQR´�O¶XRPR�GHO�VHUWmR4 i differenti
“Pali”:

3DX�/DUDQMD
Pau-de-Carne
Pau-de-Candeia
Pau-de-Caninana
Pau-de-Carrapato
Pau-de-Cêra
Pau-de-Cinza
Pau-de-Colher
Pau-de-Cruz
Pau-de-Lepra
Pau-de-Letras
Pau-de-Lixa
Pau-de-Macaco
Pau-de-Mastro
Pau-de-Vaca
Pau-de-Pilão
Pau-de-Orvalho
Pau-de-Ponte
Pau-de-Preguiça
Pau-de-Sabão
3DX�GH�6DELi
Pau-de-Santo
Pau-de-Tamanco
Pau-de-Vinho
Pau-Fede
Pau-Imortal
Pau-Judeu
Pau-Fedorento
Pau-de-Merda

(Bo Bardi, 1994)

“[...] “ajudam” o homem do sertão4 os diferentes 
“Paus”:

3DX�/DUDQMD
Pau-de-Carne
Pau-de-Candeia
Pau-de-Caninana
Pau-de-Carrapato
Pau-de-Cêra
Pau-de-Cinza
Pau-de-Colher
Pau-de-Cruz
3DX�GH�/HSUD
3DX�GH�/HWUDV
3DX�GH�/L[D
Pau-de-Macaco
Pau-de-Mastro
Pau-de-Vaca
Pau-de-Pilão
Pau-de-Orvalho
Pau-de-Ponte
Pau-de-Preguiça
Pau-de-Sabão
Pau-de-Sabiá
Pau-de-Santo
Pau-de-Tamanco
Pau-de-Vinho
Pau-Fede
Pau-Imortal
Pau-Judeu
Pau-Fedorento
Pau-de-Merda 

(Bo Bardi, 1994)
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Antropologa, etnografa, surrealista, muratrice. Fin 
GDOO¶DUULYR�D�%DKLD�QHO������/LQD�%R�%DUGL�FRPLQFLz�
la sua ricerca sui modi di fare nel quotidiano, sulla 
FXOWXUD�H�OH�FRQRVFHQ]H�SRSRODUL��FRQ�O¶LQWHQ]LRQH�QRQ�
solo di distruggere preconcetti, ma anche, allo stesso 
tempo, di far nascere nella società una sensibilità mo-
derna di fronte alla produzione artistica e culturale.

“La nostra reazione non è una reazione romantica. Né con-
servatorismo ottuso, di mummie. Né antimodernismo. Né 
µUHD]LRQH¶��6H�TXDOFKH�ULHVXPDWRUH�GHO�SDVVDWR�VYHQWRODVVH�
OD�QRVWUD�EDQGLHUD�SHU�¿QL�GL�PXPPL¿FD�]LH��FL�ULWHUUHPPR�
profondamente offesi; se qualche amante dei colori locali 
e del folklore di poco prezzo se collocasse al nostro lato, 
saremmo costretti a chiedergli di lasciarci solo. Siamo mo-
derni.” (Bo Bardi, 1980).

Ciò che Lina Bo Bardi propone non è, pertanto, una 
FRQVHUYD]LRQH�GHOOH�IRUPH�H�GHL�PDWHULDOL�¿QH�D�VH�
stessa, ma una difesa delle realizzazioni tradizionali 
e popolari in quanto parte del processo evolutivo 
LQHYLWDELOH�SRUWDWR�GDOO¶LQGXVWULD��/¶LPSRUWDQ]D�GHOOH�
UDGLFL�FXOWXUDOL�RULJLQDOL�GHO�%UDVLOH�VWD��SHU�O¶DUFKL-
tetta, nel fatto di rappresentare il punto di partenza 
fondamentale di questo processo; un passato che non 
ULPDQH�SLHWUL¿FDWR�GHQWUR�XQ�³ULVSHWWR�VWRULFR´��XQ�
passato che diventa un “presente storico”, nel quale “i 
materiali moderni ed i moderni sistemi di produzio-
ne prenderanno successivamente il posto dei mezzi 
primitivi, conservando, non le forme, ma la struttura 
profonda di quelle possibilità” (Bo Bardi, 1980).
La Bo Bardi sottolinea il carattere vivo della tradi-
]LRQH�H�OD�QHFHVVLWj�GL�ULFRQRVFHUOD�FRPH�LQÀXHQ]D�
fondamentale nella concezione di mondo e di vita, in 
modo da poter intraprendere un processo che abbia 
come risultato la formazione di una nuova cultura tra 
le masse popolari, caratterizzata dalla sparizione della 
separazione tra cultura moderna e cultura popolare.

Antropóloga, etnógrafa, surrealista, antropófaga, 
pedreira. Desde a sua chegada na Bahia, em 1958, 
/LQD�%R�%DUGL�LQLFLRX�VXD�SHVTXLVD�VREUH�RV�PRGRV�
de fazer do cotidiano, sobre a cultura e o conheci-
mento popular, na intenção não apenas de destruir 
preconceitos, mas, ao mesmo tempo, de fundar e 
propagar uma sensibilidade moderna para a socie-
dade diante da produção artística e cultural: 

“A nossa reação não é uma reação romântica. Nem con-
servadorismo obtuso, de múmias. Nem anti-modernismo. 
Nem ‘reação’. Se algum resmungador do passado desfral-
GDVVH�D�QRVVD�EDQGHLUD�SDUD�¿QV�G¤D�PXPL¿FDomR��QyV�
¿FDUtDPRV�SURIXQGDPHQWH�RIHQGLGRV��VH�DOJXP�DPDQWH�
da cor local e do folclore barato se colocasse ao nosso 
lado, seríamos obrigados a lhe pedir que nos deixasse só. 
Somos modernos”. (Bo Bardi, 1980)

O que ela propunha não é portanto a conservação 
das formas e dos materiais para si mesma, mas sim 
uma defesa das realizações tradicionais e populares 
como parte do processo evolutivo inadiável trazido 
pela máquina e pela indústria. A importância das 
raízes culturais do Brasil esta, para ela, no fato de 
representarem o fundamental ponto de partida des-
VH�SURFHVVR��XP�SDVVDGR�TXH�QmR�SHUPDQHFH�SHWUL¿-
cado dentro de um “respeito histórico”, um passado 
que vira a ser um “presente histórico”, em que “os 
materiais modernos e os modernos 
sistemas de produção tomarão depois o lugar dos 
meios primitivos, conservando, não as formas, mas 
a estrutura profunda daquelas possibilidades” (Bo 
Bardi, 1980).
'HIHQGHQGR�R�FDUiWHU�YLYR�GHVVD�WUDGLomR��/LQD�
aponta a necessidade de reconhecê-la como uma 
LQÀXrQFLD�QD�FRQFHSomR�GH�PXQGR�H�GD�YLGD��SDUD�
assim poder empreender um processo que teria 
como resultado uma nova cultura entre as massas 
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La sua posizione critica nel ristabilire la presenza 
GHOO¶XRPR�QHOO¶RSHUD�G¶DUWH�OD�SRUWD�D�FRQVLGHUDUH�
la produzione artistica come esperienza necessaria 
DOO¶HVVHUH�XPDQR��H�D�URPSHUH��OD��UHOD]LRQH�FRQ�L�
VLVWHPL�WUDGL]LRQDOL�GL�FODVVL¿FD]LRQH�GHOOD�SURGX]LR-
QH�DUWLVWLFD�QHL�TXDOL�O¶�DUWH�VWHVVD�DSSDUH�GLYLVD�LQ�
categorie gerarchiche: arte erudita, arte popolare o 
arte industriale.
Lina riesce a superare il sistema tradizionale di “eli-
WL]]D]LRQH´�GHOO¶RSHUD�G¶DUWH��QHO�WHQWDWLYR�GL�VWDELOLU-
QH�XQ�YDORUH�SHU�LO�VROR�IDWWR�GL�HVVHUH�IUXWWR�GHOO¶D]LR-
QH�GHOO¶XRPR�
“Arte popolare è ciò che più si distacca da quello che 
FKLDPLDPR�$UWH�SHU�O¶$UWH��$UWH�SRSRODUH��LQ�TXHVWR�
senso, è ciò che più si avvicina alle necessità giorna-
liere, NON ALIENAZIONE, possibilità in tutti i sensi” 
.(Bo Bardi, 1994)
/¶LQFRUSRUD]LRQH�GHL�VDSHUL�H�GHOOH�WHFQLFKH�SRSRODUL�q�
visibile nei progetti architettonici della Bo Bardi, per-
sino nella sua relazione con i muratori e gli artigiani, 
dai quali apprende le proprietà dei materiali e delle 
WHFQLFKH�ORFDOL��H�FRQ�L�TXDOL�DSSRUWD�PRGL¿FKH��DQFKH�
VRVWDQ]LDOL��DOO¶LQWHUQR�GHO�SURJHWWR�LQL]LDOH�

 “Possiamo dire che, a suo modo, Lina Bo Bardi costruisce 
un tipo di architettura partecipativa nel fondere il disegno 
di progetto al cantiere. Come Oiticica, anche lei incorporava 
una certa “primitività costruttiva popolare” e aveva come 
tattica quella di avvicinare sperimentazione e partecipazio-
ne”. (Jacques, 2012)

/D�GLUH]LRQH�GD�SDUWH�GHOO¶DUFKLWHWWD�GHO�0XVHR�GL�
Arte Moderna di Bahia – MAM, a partire dal 1960, e 
OD�FUHD]LRQH�GHO�0XVHR�GL�$UWH�3RSRODUH�ULÀHWWRQR�LO�
WHQWDWLYR�GL�GHFRVWUXLUH�O¶LPPDJLQH�RUWRGRVVD�H�VWDWL-
ca della stessa istituzione culturale:

³&RV¶q�XQ�PXVHR"�8VXDOPHQWH��TXDQGR�VL�YXROH�GHVLJQDUH�

populares, caracterizada pelo desaparecimento 
da separação entre a cultura moderna e a cultura 
popular. 
O seu posicionamento  crítico de restabelecer a 
presença do homem na obra de arte coloca a pro-
dução artística como experiência necessária ao ser 
humano e rompe com os sistemas tradicionais de 
FODVVL¿FDomR�GD�SURGXomR�DUWtVWLFD�HP�TXH�D�PHVPD�
aparece listada sob categorias e com valores distin-
tos: arte erudita, arte popular ou arte industrial.
/LQD�FRQVHJXH�TXHEUDU�FRP�R�WUDGLFLRQDO�VLVWHPD�GH�
elitização da obra de arte, na intenção de estabelecer 
o seu valor exatamente no ato de sua realização pelo 
homem.
“Arte popular é o que mais longe esta daquilo que se 
costuma chamar Arte pela Arte. 
Arte popular, neste sentido, é o que mais perto esta 
da necessidade de cada dia, não alienação, possibili-
dade em todos os sentidos.” (Bo Bardi, 1994)
A incorporação dos saberes e das técnicas populares 
são visíveis também nos trabalhos aquitetônicos 
dela, sobretudo na sua relação direta com pedreiros 
e mestres de obra, com quem aprende as proprieda-
des dos materiais e as técnicas locais, e junto com os 
quais traz também mudanças, muitas vezes substan-
ciais, ao projeto inicial. 

³3RGHPRV�GL]HU�TXH��D�VXD�PDQHLUD��/LQD�%R�%DUGL�ID]�XP�
tipo de arquitetura participativa, ao fundir o desenho do 
projeto ao canteiro de obras. Como Oiticica, ela também 
incorporava certa “primitividade construtiva popular” e 
tinha como tática aproximar experimentação e participa-
ção” (Jacques, 2012).

A direção da arquiteta do Museu de Arte Moderna 
da Bahia, desde 1960, e a criação do Museu de Arte 
3RSXODU��UHÀHWHP�HVVD�PHVPD�WHQWDWLYD�GH�GHVFRQV-
truir a imagem ortodoxa e estática da insiitução 
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XQD�SHUVRQD��XQD�FRVD��XQ¶LGHD�FRPH�DQWLTXDWD��LQXWLOH��
fuori uso, si è soliti dire: è un pezzo da museo. Indicando 
con queste parole che, nel quadro della cultura contempo-
ranea, il museo occupa un luogo polveroso e inutile. […] Il 
museo moderno deve essere un museo didattico, deve unire 
la conservazione e capacità di trasmettere il messaggio 
che delle opere deve essere messa in evidenza la funzione 
didattica […] Il complesso problema del museo deve essere 
affrontato oggi su basi “didattiche” e “tecniche”. Non si può 
prescindere da queste basi, per non cadere in un museo 
SLHWUL¿FDWR��TXH�q�FRPSOHWDPHQWH�LQXWLOH�´��%R�%DUGL��������

Attraverso una concezione quasi pedagogica, la Bo 
%DUGL�FHUFD�GL�³WRJOLHUH�DO�PXVHR�O¶DULD�GL�FKLHVD´��
sostituendo o giustapponendo agli oggetti sacri (la 
collezione di ballerine di Degas) oggetti profani (le 
Carrancas de São Francisco5�R�L�FULVWDOOL�JLJDQWL�GHOO¶H-
sposizione Forme Naturali). Questa operazione non 
è una semplice trasposizione nello spazio museale, 
EHQVu�XQD�ULFRQWHVWXDOL]]D]LRQH��XQ¶LEULGD]LRQH�WUD�
O¶DUWLJLDQDWR�SRSRODUH�H�LO�GHVLJQ�LQGXVWULDOH��QHOOD�
costante tensione tra antico e moderno.
A partire dalla prima ricerca sulla produzione po-
polare “nordestina”  in occasione della  esposizione 
1RUGHVW��GHO�������O¶DUFKLWHWWD�ULHVFH�D�LQWURGXUUH�
nelle vetrine museali la voce di una “massa che inven-
WD��FKH�SRUWD�XQ�FRQWULEXWR�GXUR��VHFFR��GLI¿FLOH�GD�
digerire”.
/¶HVSRVL]LRQH�FRQWDYD�SL��GL�PLOOH�RJJHWWL�UDFFROWL�GD�
OHL�VWHVVD�LQ�¿HUH�GHOO¶DUWLJLDQDWR�H�PHUFDWL�SRSRODUL�
durante il suo viaggio per il Nordest ed aveva come 
REELHWWLYR��O¶HYLGHQ]LDUH�QHJOL�RJJHWWL�LO�ORUR�YDORUH�
in quanto produzione utile, allontanando la visione 
folkloristica.

“Questa esposizione inaugura il Museo di Arte Popolare 
GHOO¶�8QKmR�GRYUHEEH�FKLDPDUVL�&LYLOL]]D]LRQH�GHO�1RUGHVU��
&LYLOL]]D]LRQH��&HUFDQGR�GL�WRJOLHUH�DOOD�SDUROD�LO�VLJQL¿FDWR�

cultural:

“O que é um Museu? Correntemente, quando se quer 
designar uma pessoa, uma coisa, uma idéia antiquada, 
inútil, fora de uso, costuma-se dizer: é uma peça de mu-
seu. Querendo indicar com estas palavras que, no quadro 
da cultura contemporânea, o museu ocupa lugar poeiren-
to e inútil. (...) O museu moderno tem que ser um museu 
didático, tem que juntar à conservação a capacidade de 
transmitir a mensagem que as obras devem ser postas 
em evidência que diríamos quase da função didática (...). 
O complicado problema de um Museu tem que ser hoje 
enfrentado na base “didática” e “técnica”. Não se
pode prescindir dessas bases, para não cair em um museu 
SHWUL¿FDGR��LVWR�p��LQWHLUDPHQWH�LQ~WLO�´��%R�%DUGL�������

1XPD�FRQFHSomR�TXDVH�SHGDJyJLFD��/LQD�YLVD�³WLUDU�
do museu o ar de igreja”, substituindo ou justapon-
do aos objetos sagrados (a coleção das bailarinas 
de Degas, ex) objetos profanos (as carrancas do 
Sao Francisco5 ou os cristais gigantes da exposição 
Formas Naturais). E nunca se tratou de uma mera 
transposição para o espaço do museu, mas sim de 
uma recontextualizaçao, uma hibridização entre 
o artesanato popular e design industrializado, na 
constante tensão entre antigo e moderno. 
Desde o levantamento sobre a produção popular 
nordestina na primeira exposição Nordeste, do 
1963, ela conseguiu trazer para as vitrines museo-
lógicas a voz de uma “massa que inventa, que traz 
uma contribução indigesta, seca, dura de digerir”.
A exposição contou com mais de mil objetos recolhi-
dos por ela mesma em feiras de artesanato e outros 
locais na sua viagem pela região nordeste do Brasil, 
e procura apontar nos objetos seu valor como pro-
dução útil, afastando uma visão folclórica:

“Esta exposição que inaugura o Museu de Arte Popular do 
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DXOLFR�UHWRULFR�FKH�O¶DFFRPSDJQD��&LYLOL]]D]LRQH�q�O¶DVSHWWR�
SUDWLFR�GHOOD�FXOWXUD��q�O¶LQWHUD�YLWD�GHJOL�XRPLQL�LQ�WXWWL�L�
suoi istanti. Questa esposizione vole presentare una civi-
lizzazione pensata in ogni dettaglio, studiata tecnicamente 
�DQFKH�VH�OD�SDUROD�WHFQLFD�GH¿QLVFH�TXL�XQ�ODYRUR�SULPLWL-
YR���GDOO¶LOOXPLQD]LRQH�GL�FXFFKLDL�GD�FXFLQD��DOOH�FRSHUWH��DL�
YHVWLWL��WHLHUH��JLRFKL��PRELOL��DUPL��(¶�XQD�ULFHUFD�GLVSHUDWD�
e rabbiosamente positiva degli uomini che non vogliono 
essere destituiti, che reclamano il proprio diritto alla vita. 
Una lotta giornaliera per non affondare nella disperazione, 
XQ¶DIIHUPD]LRQH�GL�EHOOH]]D�RWWHQXWD�FRQ�LO�ULJRUH�FKH�VROD-
mente la presenza constante di una realtà può dare.
Materia prima: la spazzatura.
>«@�(¶�LQ�TXHVWR�VHQVR�GL�UHDOWj�PRGHUQD�FKH�SUHVHQWLDPR�
criticamente questa esposizione. Come esempio di sempli-
¿FD]LRQH�GLUHWWD�GL�IRUPD�SLHQH�GL�HOHWWULFLWj�YLWDOH��)RUPD�
GL�GLVHJQR�DUWLJLDQDOH�H�LQGXVWULDOH��,QVLVWLDPR�VXOO¶LGHQWLWj�
GHOO¶RJJHWWR�DUWLJLDQDOH�±�VWDQGDUG�LQGXVWULDOH�EDVDWR�VXOOD�
produzione tecnica legata alla realtà dei materiali e non 
DOO¶DVWUD]LRQH�IRUPDOH�IRONORULFR�FRUHRJUD¿FD�
>«@�4XHVWD�HVSRVL]LRQH�q�XQ¶DFFXVD��$FFXVD�GL�XQ�PRQGR�
che non vuol rinunciare alla condizione umana, nonostante 
O¶LQGLIIHUHQ]D��(¶�XQ¶DFFXVD�QRQ�XPLOH��FKH�VL�FRQWUDSSRQH�
DOOH�FRQGL]LRQL�GHJUDGDQWL�LPSRVWH�GDOO¶XRPR��XQR�VIRU]R�
disperato della cultura.”
�%R�%DUGL��1RUGHVWH��3UHVHQWD]LRQH�GHOO¶HVSRVL]LRQH�DO�
MAM del Solar do Unhão, Bahia, Brasil, 1963).

$OO¶LQWHUQR�GHO�0$0�GHO�6RODU�GR�8QKmR��ROWUH�DOO¶RI-
ferta di corsi, esposizioni ed eventi artistico-culturali 
DOOD�SRSROD]LRQH��/LQD�HVSDQGH�O¶DUHD�GL�LQWHUYHQWR�
sulla città grazie alla costituzione e presentazione 
didattica della pinacoteca. Pensando ad un tipo di 
pubblico diverso rispetto ai tradizionali circuiti ridotti 
GL�HVWLPDWRUL�G¶DUWH��O¶DUFKLWHWWD�FHUFD�GL�FRQIHULUH�
DOO¶LVWLWX]LRQH�LO�FDUDWWHUH�GL�YHLFROR�GL�FRPXQLFD]LRQH�
con le masse,
“una specie di Università Popolare e, in questo senso, 
avvicinerà anche, come i tropicalisti, cultura popolare 

Unhão deverse-ia chamar Civilização do Nordeste. Civili-
zação. Procurando tirar da palavra o sentido áulico-retó-
rico que a acompanha. Civilização é o aspecto prático da 
cultura, é a vida inteira dos homens
em todos os instantes. Esta exposição procura apresentar 
uma civilização pensada em todos os detalhes, estudada 
WHFQLFDPHQWH��PHVPR�VH�D�SDODYUD�WpFQLFR�GH¿QH�DTXL�XP�
trabalho primitivo), desde a iluminação às colheres de 
cozinha, às colchas, às roupas, bules, brinquedos, móveis, 
armas. É a procura desesperada e raivosamente positiva 
de homens que não querem ser demitidos, que reclamam 
seu direito à vida. Uma luta de cada instante para não 
DIXQGDU�QR�GHVHVSHUR��XPD�D¿UPDomR�GH�EHOH]D�FRQVHJXL-
da com o rigor que somente a presença constante duma 
realidade pode dar.
Matéria-prima: o lixo.
(...) É neste sentido de moderna realidade que apresen-
tamos criticamente esta exposição. Como exemplo de 
VLPSOL¿FDomR�GLUHWD�GH�IRUPDV�FKHLDV�GH�HOHWULFLGDGH�YLWDO��
Formas de desenho artesanal e industrial. Insistimos na 
identidade objeto artesanal – padrão industrial baseada 
na produção técnica ligada à realidade dos materiais e 
QmR�j�DEVWUDomR�IRUPDO�IRONOyULFR�FRUHRJUi¿FD�
(...)Esta exposição é uma acusa. Acusa dum mundo que 
não quer renunciar à condição humana, apesar do esque-
cimento e da indiferença. É uma acusa não humilde, que 
se contrapõe às degradadoras condições impostas pelos 
homens, um esforço desesperado da cultura.”  
(Bo Bardi, Nordeste. Folder da Exposição no Museu de 
Arte Popular do Solar do Unhão, Bahia, Brasil, 1963)

No Museu do Unhão, além do oferecimento de 
cursos, exposições e eventos artístico-culturais à po-
SXODomR��/LQD�GHVHQYROYH�VXD�DomR�VREUH�D�FLGDGH�QD�
constituição e apresentação didática da pinacoteca, 
pensando em um público diferente dos tradicionais 
círculos reduzidos de apreciadores das obras de 
arte, ela procura conferir à instituição um caráter 
de veículo de comunicação com as massas: “seria 
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e cultura di massa”. 
³'RQD�/LQD��FRP¶HUD�DPLFKHYROPHQWH�FKLDPDWD��IX��
insieme al rettore Edgard Santos, responsabile della 
FLYLOL]]D]LRQH�GL�XQ¶LQWHUD�JHQHUD]LRQH��FRPH�GLVVH�
CaetanoVeloso” , (Jacques, 2012).

um tipo de Universidade Popular e, nesse sentido, 
aproximaria também, como os tropicalistas, cultura 
popular e “cultura de massa. 
'RQD�/LQD��FRPR�HOD�HUD�FDULQKRVDPHQWH�FKDPDGD��
foi, juntamente com o reitor Edgard Santos, respon-
sável pela “civilização” de toda uma geração, como 
disse Caetano Veloso.” (Jacques, 2012)
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Solar do Unhão 
sovrapposizione di epoche storiche
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Solar do Unhão 
sovrapposizione di epoche storiche

1690
casa nobile del giudice
Pedro Unhão Castelo Branco

1700
morgado di
José Pires de Carvalho e Albuquerque,
che condusse all’apice della ricchezza la proprietà.

1740
costruzione della chiesa

1818/1926
installazione di fabbrica di lavorazione 

di canna da zucchero e tabacco

after 1926
deposito merci del

porto di Salvador

II Guerra Mondiale
caserma della Marina Militare

sanzala_mill slaves’s accomodation

rails on the floor

capstan to pick up 
the goods from the boat
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3.3 Sii marginale, sii eroe - Seja marginal, seja herói

Ritoccai il cielo indaco
Bandierine sulla corda
*UDQGH�IHVWDLQ�WXWWD�OD�QD]LRQH�
Mi svegliocon preghiere
/¶DYDQ]DPHQWRLQGXVWULDOH
Viene a portarci la nostra redenzione.
[...]
Perchèabbiamo sorriso imbottigliato
Viengiàpronto etabulato
(¶VROWDQWR�ULVFDOGDUH
E usare,
Perchéè made, made, made, made in Brazil. 

(Tom Zé, Parque Industrial)

Retocai o céu de anil
Bandeirolas no cordão
*UDQGH�IHVWD�HP�WRGD�D�QDomR�
Despertai com orações
O avanço industrial
Vem trazer nossa redenção.
[...]
Pois temos o sorriso engarrafadão
Já vem pronto e tabelado
É somente requentar
E usar,
Porque é made, made, made, made in Brazil.

(Tom Zé, Parque Industrial)



135

Le esperienze antropofaghe degli anni 1920/30, la 
ricerca di radici culturali e di una nuova 
³EUDVLOLDQLWj´��OD�ULVFRSHUWD�GHOO¶DUWH�SRSRODUH�FRPH�
punto di partenza per una nuova rivoluzione cultura-
le (una “rivoluzione caraibica”), furono di importanza 
fondamentale per il nuovo movimento che si stava 
IRUPDQGR�LQWRUQR�DJOL�DQQL�¶����7URSLFiOLD�
Questa relazione si rende evidente se compariamo il 
“New Look” di Flavio de Carvalho e i “Parangolés”  di 
Hélio Oiticica del 1964. Unica differenza è che, nel 
FDVR�GL�TXHVW¶XOWLPR��O¶LGHD�QRQ�HUD�VROR�GL�DOORQWDQDU-
VL�GDOOH�LQÀXHQ]H�FXOWXUDOL�HG�HVWHWLFKH�FRORQLDOL�SHU�
ULSUHQGHUH�XQ¶LPPDJLQH�SL��WLSLFDPHQWH�EUDVLOLDQD��
PD�DQFKH�GL�LQFRUSRUDUH�QHOO¶RSHUD�O¶D]LRQH�OHJDWD�
DOO¶XVR�

“Con i Parangolés gli spettatori diventavano partecipan-
WL�GHOO¶RSHUD��H�VL�SXz�GLUH�FKH�O¶LGHD�GL�SDUWHFLSD]LRQH�
dello spettatore trovò qui tutta la sua forza; vediamo qui 
O¶LQÀXHQ]D�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�GHOOH�IDYHODV��FKH�SXz�HVVHUH�
ULDVVXQWD�QHOOD�SURSULD�LGHD�GL�µULSDUDUH¶��GDWR�FKH�L�3DUDQ-
golés riparano effettivamente e, allo stesso tempo, in modo 
minimale, coloro che li indossano” (Jacques, 2003).

Effettivamente, la scoperta del Morro da Mangueira6 
fu marcante nella vita e nelle opere di Oiticica: la sco-
perta del samba e della relazione con il corpo, di una 
società “altra”, diversa da quella borghese; la scoperta 
GL�XQ¶DOWUD�WHPSRUDOLWj��GL�XQ¶DUFKLWHWWXUD�LQ�FRQWLQXD�
WUDVIRUPD]LRQH��GHOO¶HI¿PHUR�H�GHOO¶LQFRPSLXWR��
*OL�VWHVVL�³3DUDQJROpV´�VL�SUHVHQWDQR�FRPH�RSHUH�QRQ�
FRQFOXVH��PXWDELOL��LQ�TXDQWR�O¶RSHUD�ULVXOWD�FRP-
SOHWD�VROR�³QHOO¶DWWR�GL�YHVWL]LRQH�GHOOR�VSHWWDWRUH��DO�
danzare o correre, rivela la totalità espressiva della 
stessa nella sua struttura: la struttura arriva in questi 
PRPHQWL�DO�PDVVLPR�GHOO¶D]LRQH�LQ�TXDQWR�µDWWR�
HVSUHVVLYR¶��/¶D]LRQH�q�OD�SXUD�PDQLIHVWD]LRQH�HVSUHV-
VLYD�GHOO¶RSHUD´��2LWLFLFD��$QQRWD]LRQL�VXO�3DUDQJROp��

As experiências antropófagas dos anos 1920/30, a 
busca de raízes culturais e de uma nova “brasiliani-
dade”, a redescoberta da arte popular como ponto 
de partida para uma nova revolução cultural, uma 
“revoluçao caraíba”, foram de importância funda-
mental para o um movimento que estava em forma-
ção por volta dos anos 60: Tropicália. 
Relação essa que se torna clara se pensamos o “New 
/RRN´�GH�)OiYLR�GH�&DUYDOKR�H�DV�3HUDQJROpV�GH�+p-
lio Oiticica, em 1964. 
Nesse último caso, a ideia nao é so se despir das in-
ÀXrQFLDV�FXOWXUDLV�H�HVWpWLFDV�FRORQLDLV�SDUD�UHWRPDU�
uma imagem mais tipicamente brasileira, mas sim 
de incorporar a ação ligada ao uso. 

“com os Parangolés, os espectadores passavam a ser 
participantes da obra e - diga-se- a ideia de participação 
GR�HVSHFWDGRU�HQFRQWURX�Dt�WRGD�D�VXD�IRUoD��H�D�LQÀXrQFLD�
da arquitetura das favelas, que pode ser resumida na pro-
pria ideia de abrigar, uma vez que os parangolés abrigam 
efetivamente e, ao mesmo tempo, de forma mínima, os que 
com eles estão vestidos.” (Jacques, 2003).

De fato, a descoberta do Morro da Mangueira foi 
marcante na vida e no trabalho de Hélio: a desco-
berta do samba e da relação com o corpo, de uma 
sociedade outra, diferente da burguesa, a descober-
ta de uma outra temporalidade, de uma arquitetura 
em contínua transformação, do efêmero e do inaca-
bado. Os mesmos Parangolés se apresentam como 
obras nao concluídas, mutáveis, sendo completas 
só no “ato do espectador ao carregar a obra, ou ao 
dançar ou correr, revela a totalidade expressiva da 
mesma na sua estrutura: a estrutura atinge aí o má-
ximo de ação própria no sentido do ‘ato expressivo’. 
A ação é a pura manifestação expressiva da obra.” 
(Oiticica, anotações sobre o parangolé, catalogo da 
exposição Opinão 65)
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FDWDORJR�GHOO¶HVSRVL]LRQH�2SLQDR�����
Possiamo trovare un altro riferimento ai rifugi delle 
IDYHODV�QHOO¶XVR�GHL�PDWHULDOL�GHOOH�PDQWHOOH��OR�VWHVVR�
WHVVXWR�FKH�GLYLGH�O¶LQWHUQR�GHOOH�DELWD]LRQL��HVWHULRU-
mente composte di svariati 
materiali.

“Sono questi materiali delle divisioni interne che incontria-
mo nei Parangolés, come se Oiticica avesse scelto il più inti-
mo dei materiali usati per rappresentare con una pertinen-
]D�PDJJLRUH�O¶LGHD�GL�ULIXJLR�>«@�2LWLFLFD�ULXVFu�D�IRQGHUH�
interno ed esterno – spazio privato/spazio pubblico – delle 
abitazioni, conservando la preoccupazione principale, ovve-
UR�O¶LGHD�GL�ULSDUDUH�´��-DFTXHV��������

1HO�JLRUQR�GHOO¶LQDXJXUD]LRQH�GHOOD��SULPD�HVLEL]LRQH�
GHL�³3DUDQJROpV´��GXUDQWH�O¶HVSRVL]LRQH�2SLQLmR�¶����
nel MAM di Rio de Janeiro, Oiticica arriva al museo 
insieme ai sambisti del Morro da Mangueira, vestiti 
con le mantelle, suonando, cantando e sambando: i 
marginali stavano invadendo lo spazio della società 
borghese (fu impedito loro di entrare).
³,O�3DUDQJROp�SRUWD�LO�SRSROR��µSHU�OD�SULPD�YROWD¶��
QHOO¶DPELHQWH�HOLWDULR�GHO�PXVHR��8VDQGR�OR�VODQJ�GL�
RJJL��OD�IDYHOD�LQFRQWUDYD�O¶DVIDOWR��,O�ODYRUR�GL�+pOLR�
Oiticica, creando una specie di fantascienza brasilia-
na (volare è un miracolo), attraversa gli strati sociali” 
(Vianna, 2001).
1HO������2LWLFLFD�SUHVHQWD�DOO¶HVSRVL]LRQH�FROOHWWLYD�
1RYD�2EMHFWLYLGDGH�%UDVLOHLUD�OD�VXD�RSHUD�IRUVH�SL��
VLPEROLFD��7URSLFiOLD�
8QR�VFHQDULR�WURSLFDOH�FRPSRVWR�GL�GXH�³3HQHWUiY-
eis” : il primo, costituito da una cabina in legno con 
DOO¶LQWHUQR�OD�VFULWWD�³OD�SXUH]]D�q�XQ�PLWR´��ULÀHWWH�
OH�VFRSHUWH�GHOO¶DXWRUH�QHOOD�IDYHOD��GRYH�OD�SXUH]]D�
formale non esiste, e contrasta evidentemente con il 
SDUDGLJPD�DUFKLWHWWRQLFR�GHOO¶HSRFD��%UDVLOLD��HPEOH-
ma di purezza e modernità. 

Podemos encontrar uma outra referência aos abri-
gos das favelas no uso dos materiais das capas: o 
mesmo tecido que divide o interior (unitário) das ha-
bitações, no exterior è composto pelos materias mais 
diversos (fragmentário), por estarem em contínua 
evolução. 

“São esses materias das cortinas internas que vamos en-
contrar nos Parangolés, como se Oiticica tivesse escolhido 
o mais íntimo dos materiais usados para representar com 
maior pertinência a ideia de abrigo. [...] Oiticica conse-
guiu fundir o interior e o exterior - espaço privado/espaço 
público - dos abrigos, conservando a preocupação princi-
pal, qual seja, a ideia de abrigar.” (Jacques, 2003)

A primeira exibição dos Parangolés foi na exposição 
Opinião 65, no Museu de Arte Moderna do Rio de 
Janeiro. Oiticica chegou no museu junto com os pas-
sistas da Mangueira, vestidos dos Parangolés, to-
cando, cantando e sambando: o marginal invadindo 
o espaço da sociedade burguesa. Foram impedidos 
de entrar.
“O Parangolé traz o povo, ‘pela primeira vez’, para o 
ambiente ‘elitista’ do museu. Na gíria de hoje: o mor-
ro encontrava-se com o asfalto. O trabalho de Hélio 
2LWLFLFD��FULDQGR�XPD�HVSpFLH�GH�¿FomR�FLHQWt¿FD�
brasileira (voar é um milagre), atravessa ‘camadas 
sociais’.”  (Vianna, 2001).
Em 1967, Oiticica apresenta na exposição coletiva 
“Nova Objectividade Basileira” a sua obra talvez 
mais simbólica: Tropicália. 
Um cenário tropical composto de dois Penetráveis. 
A pureza é um mito e imagética. O primeiro cons-
tituído de um cabine em madeira com a escrita no 
LQWHULRU�³D�SXUH]D�p�XP�PLWR´��UHÀHWH�DV�GHVFREHUWDV�
do autor nos morros, onde a pureza formal inexiste, 
e contrasta evidentemente com o paradigma arqui-
tetônico da época - Brasília, emblema da pureza e da 
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,O�VHFRQGR�3HQHWUiYHO�q�LO�³JUDQGH�ODELULQWR´��XQD�
VWUXWWXUD�LQ�OHJQR�H�PDWHULDOL�HI¿PHUL�FKH��FRPH�XQ�
labirinto vero e proprio, possiede una sola entrata/
XVFLWD��,O�ULIHULPHQWR�DOO¶DUFKLWHWWXUD�GHOOD�IDYHOD�q�
esplicita.

³/¶DUFKLWHWWXUD�SURSULD�GHOOD�IDYHOD��OH�GHQRPLQDWH�³VSH]]D-
te” perché le strade, voglio dire, le viuzze, i vicoli senza usci-
ta, non seguono mai un cammino lineare, è un cammino 
PHDQGULFR�H��D�VXR�PRGR��ULIXVH�LQ�+HOLR�O¶LGHD�GL�ODELULQWR��
tanto presente nel suo lavor-desiderio.” (Salomão, 1996)

$OOD�¿QH�GHO�SHUFRUVR�XQD�WHOHYLVLRQH�ULPHWWH�DOOD�
tensione tra la cultura di massa nord americana e la 
cultura popolare brasiliana, che super-antropofaga-
mente la assorbe.
&RQ�TXHVWD�³RSHUD�SL��DQWURSRIDJD�GHOO¶DUWH�EUDVLOLD-
QD´��2LWLFLFD�YROXWDPHQWH�HVDJHUD�O¶LPPDJLQH�WURSL-
cale arrivando ai suoi limiti, attraverso i miti della 
favela e del samba, e la unisce ad un altro elemento di 
IRQGDPHQWDOH�LPSRUWDQ]D��O¶HVSHULHQ]D�TXRWLGLDQD�H�
O¶HVSHULHQ]D�GLUHWWD�

“Per la creazione di una veritiera cultura brasiliana, caratte-
ristica e forte, almeno espressiva, queste maledette eredità 
europea ed americana dovranno essere assorbite, atropofa-
gamente […] E ora cosa si vede? Borghesi, sub intellettuali, 
cretini di tutte le specie, predicando tropicalismo, tropicalia 
(diventò moda!) [..] Per lo meno una cosa è certa: quelli che 
facevano stars and stripes già stanno facendo i propri pap-
pagalli e banane etc., o sono interessati alle favelas, scule di 
samba, marginali anti-eroi (Cara de Cavalo diventò moda) 
etc. Molto bene, ma non dimenticatevi che ci sono elementi 
che non possono essere consumati da questa voracità bor-
JKHVH��O¶HOHPHQWR�GHOO¶HVSHULHQ]D�GLUHWWD��FKH�YD�DO�GL�OD�GHO�
SUREOHPD�GHOO¶LPPDJLQH�´��2LWLFLFD�������

La stessa tensione tra arcaico e moderno, popolare 
e di massa, presente nelle opere di Oiticica, diventa 

modernidade.
O segundo penetrável é o “grande labirinto” ao qual 
ele aspirava: uma estrutura de madeira e materias 
efêmeras que, como um verdadeiro labirinto, só tem 
uma entrada/saída.  A estrutura da favela é explíci-
ta

“A própria arquitetura enviesada da favela, as chamadas 
“quebradas”, porque as ruas, quero dizer, as vielas, becos 
sem saída, nunca seguem um caminho linear, é um cami-
nho meândrico e, a seu modo, refundiu no Hélio a própria 
idéia de labirinto, tão presente no trabalho-desejo dele” 
(Salomão, 1996)

1R�¿QDO�GR�SHUFXUVR�XPD�WHOHYLVmR�UHPHWH�j�WHQVDR�
entre a cultura de massa norte americana e a cultu-
ra popular brasileira, que super-antropofagicamen-
te vai ter que absorvê-la.
Com essa “obra mais antropofágica da arte brasi-
leira”, Oiticica exagera a imagem tropical chegando 
nos limites dela, através dos mitos da favela e do 
samba, adicionando outro elemento de fundamental 
importância: a expêriencia do cotidiano e a vivência 
direta:

“Para a criação de uma verdadeira cultura brasileira, 
característica e forte, expressiva ao menos, essa herança 
maldita européia e americana terá que ser absorvida, 
antropofagicamente [...] E agora o que se vê? Burgueses, 
subintelectuais, cretinos de toda espécie, a pregar tropica-
lismo, tropicália (virou moda!) [...] Ao menos uma coisa 
é certa: os que faziam stars and stripes já estão fazendo 
suas araras, suas bananeiras etc., ou estão interessados 
em favelas, escolas de samba, marginais anti-heróis (Cara 
de Cavalo virou moda) etc. Muito bom, mas não se esque-
çam que há elementos aí que não podem ser consumidos 
por essa voracidade burguesa: o elemento vivencial dire-
to, que vai além do problema da imagem.” (Oiticica, 1968)
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DQFRUD�SL��IRUWH�DOO¶LQWHUQR�GHL�WHVWL�H�GHJOL�DUUDQJLD-
menti dei musicisti tropicalisti: narrazioni erranti nei 
testi, “deliri concreti”, come diceva Oiticica; ibrida-
zione tra ritmi e strumenti tradizionali e popolari con 
FKLWDUUH�HOHWWULFKH�H�LQÀXHQ]H�PXVLFDOL�LQWHUQD]LRQDOL�
1HOOD�FDQ]RQH�³*HOpLD�*HUDO�³�*HODWLQD�*HQHUDOH���
*LOEHUWR�*LO�H�7RUTXDWR�1HWR��ROWUH�D�FUHDUH�YDULH�
immagini contrastanti (moderno-antico; popolare-in-
dustriale), riprendono anche concetti del Manifesto 
Antropofago.

³>«@�/¶DOOHJULD�q�OD�SURYD�GHO�QRYH�
e la tristezza il tuo porto sicuro
La mia terra è dove il sole è più pulito 
e Mangueira è dove il samba e più puro
Tumbadora nella selva-selvaggia, 
Pindorama7 paese del futuro

Ê, bumba-yê-yê-boi8 anno che viene, mese che fu
Ê, bumba-yê-yê-boi è la stessa danza, meuboi

>«@�(¶�OR�VWHVVR�EDOOR�LQ�VDOD��QHO�&DQHFmR��LQ�79
E chi non balla non parla, assiste a tutto e sta zitto
Non vede in mezzo alla sala le reliquie del Brasile:
'ROFH�PXODWWD�PDOYDJLD��XQ�/3�GL�6LQDWUD��PDUDFXMD��
mese di aprile
Santo barocco baiano, superpotere di paesano, 
plastica e cielo limpido […]”

�*HOpLD�*HUDO��*LOEHUWR�*LO��7RUTXDWR�1HWR�

La neonata Brasilia, purezza e modernità, rappre-
senta un elemento ricorrente nei testi tropicalisti, 
diventando ad esempio “monumento di carta crespa e 
DUJHQWR�QHOO¶DOWLSLDQR�FHQWUDOH�GHO�SDHVH´�QHOOD�FDQ]R-
ne “Tropicalia” di 
&DHWDQR�9HORVR��FKH�VL�RSSRQH�DOO¶LPPDJLQH�GHJOL�

A mesma tensão presente nas obras de Oiticica 
HQWUH�DUFDLFR�H�PRGHUQR��SRSXODU�H�GH�PDVVD��¿FD�
ainda mais acentuada nas letras  e nos arranjos dos 
músicos tropicalistas: de um lado a construção de 
narrativas errantes nos textos, de “delírios concre-
tos” como dizia Oiticica; do outro a hibridização 
entre ritmos e instrumentos tradicionais e popula-
UHV��FRPR�D�JXLWDUUD�HOHWULFD�H�LQÀXrQFLDV�PXVLFDLV�
internacionais.
1D�PXVLFD�*HOpLD�*HUDO��*LOEHUWR�*LO�H�7RUTXDWR�
Neto criam várias imagens contraditórias e reto-
mam, também, o Manifesto Antropófago:

“[...]A alegria é a prova dos nove 
e a tristeza é teu porto seguro 
Minha terra é onde o sol é mais limpo 
e Mangueira é onde o samba é mais puro 
Tumbadora na selva-selvagem, 
Pindorama7, país do futuro

Ê, bumba-yê-yê-boi8 ano que vem, mês que foi 
Ê, bumba-yê-yê-yê é a mesma dança, meu boi

[...] É a mesma dança na sala, no Canecão, na TV 
E quem não dança não fala, assiste a tudo e se cala 
Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil: 
'RFH�PXODWD�PDOYDGD��XP�/3�GH�6LQDWUD��PDUDFXMi��
mês de abril 
Santo barroco baiano, superpoder de paisano, for-
miplac e céu de anil [...]”

�*HOpLD�*HUDO��*LOEHUWR�*LO��7RUTXDWR�1HWR�

A recém-nacida Brasília, pureza e modernidade, 
também representa um dos elementos recorrentes 
nos textos tropicalistas, virando “monumento de 
papel crepom e prata no Planalto Central do país” 
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“occhi verdi della mulatta, la chioma che nasconde 
dietro la verde foresta il chiaro di luna del sertão”.
“Si potrebbe affermare” secondo Carlos Basualdo 
(2007)” che Brasilia è il dato reale, effettivo, al quale 
VL�FRQWUDSSRQH�OD�VXD�FRPSDJQD�PLWLFD��7URSLFiOLD´�
$OOD�¿QH�GHO������OD�GLWWDWXUD�VL�LQGXULVFH�H��DOO¶DSLFH�
GHO�VXFFHVVR�GL�7URSLFiOLD��L�VXRL�SURWDJRQLVWL�VRQR�
SHU�OD�PDJJLRU�SDUWH�FRVWUHWWL�DOO¶HVLOLR�
³,O�WURSLFDOLVPR�q�PRUWR��YLYD�OD�7URSLFiOLD�´�SURFODPD�
Torquato Neto  “Tutte le proposte saranno accette, 
meno le conformiste (sii marginale). Tutte le chiac-
FKLHUH��PHQR�OH�UHSUHVVLYH��VLL�HURH���H�OD�YRFH�G¶RUR�
del Brasile canta per te” . (Torquato Neto, 2004)

em Tropicália de Caetano Velos0. Segundo Carlos 
%DVXDOGR���������³SRGHULD�D¿UPDU�VH�TXH�%UDVt-
lia é o dado real, efetivo, ao qual se contrapõe seu 
duplo mítico, Tropicália.”. Desse ponto de vista, 
LPSRUWDQWH�R�SURMHWR�TXH�R�/~FLR�&RVWD�UHDOL]D�QR�
pavilhão brasileiro na XII Trienal de Milão: RIPO-
SATEVI. Num ambiente marcadamente tropical, 
com várias redes, violões, um chão de areia e tecidos 
pendurados no teto, ele cria o seu próprio hino ao 
ócio: nas paredes imagens de Brasília e, novamente, 
encontramos o contraste popular / moderno (redes 
/ concreto).   
1R�¿QDO�GR�������D�GLWDGXUD�HQGXUHFH�H��DR�DXJH�GR�
sucesso da Tropicália, seus protagonistas são, na 
maioria, forçados ao exílio no exterior.
“O tropicalismo está morto, viva a tropicália. todas 
as propostas serão aceitas, menos as conformistas 
(seja marginal). Todos os papos, menos os repres-
sivos (seja herói), e a Voz de Ouro do Brasil canta 
para você.” (Torquato Neto, 2004)
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3.4 Manifesto Antropófago, Lina Bo Bardi e Tropicália 



143

contestazione del mito della 
purezza nelle arti in genterale

e del cosiddetto buon gusto

Tropicàlia è postmoderna,
dal momento in cui 

concepisce L’IDENTITA’ CULTURALE
BRASILIANA come IBRIDO, invece 

che come omogenea
come sostenuto dai modernisti

la produzione postmoderna
contempla le IDENTITA’

SUBALTERNE 
negligenziate nel processo 

di formazione 
dell’identità nazionale

“non uno stile, ma la tumultuosa 
compresenza di tutti, il luogo dove capitoli 
di storia dell’arte e folklore so ontrecciano 
tra loro e con le nuove tecnologie culturali”

                           CANCLINI

elementi
di cultura

 brasiliana  +
contesto

transnazionale

un POSTMODERNISMO

a
PUREZA 

é um
MITO
tropicàlia
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avanguardie
artistiche

cultura 
popolare

attraverso ESPERIENZA
DIRETTA

VS

AMBIENTE URBANO come campo d’azione 
nuove forme di intervento contro la monotonia 

e l’alienazione della vita quotidiana

ALMA 
POPULAR 

da CIDADE {...}
preatiche, azioni quotidi-
ane e tradizione popolare 
che non dovrebbero essere 

confuse con folklore
LINA BO BARDI 

a salada
da vida,
a fricção

de corpos
HELIO OITICICA

NOVA OBJETIVIDADE 
 essere uno stato, e non una dogmatico,

estetico movimento 
(come tutti gli altri ‘isimi’ costituiti

come ‘unità di pensamento’),
formato da TENDENZE MULTIPLE,
CARATTERIZZATE DELL’ assenza 

di un’unità di pensiero, ma unificato 
da una generale verifica di queste

tendenze multiple 
raggruppate in torno a tendenze generali

Nova Objetividade 110
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it’s 
possible to say 

that  revolutionary 
revendication of an age 

correspond to the IDEA of 
HAPPINESS of that age. The 

valorization of lazeres is 
not a joke. It’s necessary 

to invent new game
DEBORD AND FILLON

PARANGOLE 
PROGRAMA: 

situações definidas como 
prgramas circunstanciais  

de situações 
ambientais-grupais-de-rua. 

Vontade ludìca, mas con-
strutiva e de concreção

                                OITICICA
 

GIOCO
QUOTI
DIANO

PARTE
CIPA

ZIONE 
SPETTA

COLO

“os que faziam stars and stripes
já estão fazendo suas araras, 

suas bananeiras etc. 
Muito bom, mas não se 

esqueçam que há elementos 
aí que não podem ser consumidos 

poressa voracidade burguesa: 
o elemento VIVENCIAL DIRETO, 

que vai além do problema 
da imagem”

                  
              OITICICA

TUPI 
OR NOT TUPI

that is the 
question

Manifesto
Antropófago

FIZEMOS 
CRISTO NASCER 

NA BAHIA.
OU EM BELEM 

DO PARA.
Oswald 

de Andrade

TROPICALIA’S hybridation

JESU DE 
NAZARETH E 

OS TAMBORES 
DE CANDOMBLÉ

Caetano Veloso e
Jorge Mautner

Sobre a cabeça 
os aviões

sob os meus pés 
os caminhões
aponta para 
os chapadões

meu nariz
Caetano Veloso 
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HELIO OITICICA Parangolés

“espécie de poetizar do urbano

                                               AS RUAS E AS BOBAGENS DO
NOSSO DAYDREAM DIÁRIO SE ENRIQUECEM

                                                                       VÊ-SE Q ELAS NÃO SÃO
BOBAGENS NEM TROUVAILLES SEM CONSEQUÊNCIA

                                                                                    SÃO O PÉ
CALÇADO PRONTO PARA O DELIRIUM AMBULATORIUM RENOVADO
A CADA DIA”

(Hélio Oiticica, EU em MITOS VADIOS/IVALD GRANATO, São Paulo, 1978)

CORPO AZIONE arcaico moderno

ARTE TOTALE

IN(CORPO)RAÇAO

1965 
esposizione collettiva Opinião 65,
MAM do Rio de Janeiro

O Parangolé traz o povo, ‘pela primeira vez’, para o ambiente
‘elitista’ do museu. Na gíria de hoje: o morro encontrava-se
com o asfalto. O trabalho de Hélio Oiticica, criando uma 
espécie de ficção científica brasileira (voar é um milagre), 
atravessa ‘camadas sociais’
                                                                                           VIANNA

passistas do
MORRO DA

MANGUEIRA

brasilianità 
come

IBRIDA
ZIONE

ibridazione
come

DECONTE
STUALIZZA

ZIONE

ELITE do Rio

Tropicália come
“obra mais 

ANTROPOFAGICA
da arte

brasileira”

ARTE
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R I P O S A T E V I

RIPOSATEVI
Lucio Costa

tempi della produzione industriale
la routine nella società industriale è il lavoro costante,
scandita dai ritmi della macchina e inserita
nel contesto culturle di massa

SOVVERSIONE di

dinamica stessa della Triennale
risposarsi invece di continuare nell’incessante camminare 
imposto dallo spazio museale, enfatizzato
dall’uso dell’imperativo per segnalare lo spazio brasiliano

cultura popolare
INDIGENA

immagini di
BRASILIA

BRASIL = 
amache + foto

MODERNO

l’amaca è un’attrezzatura spaziale
che è stata industrializzata, un artefatto

che è stato spostato dalla produzione artigiana
a quella industriale senza perdere

la sua essenza, la sua materialità, la sua
importanza simbolica e culturale

flessibilità:
due ganci, monta l’amaca,
DEFINISCI UN HABITAT

OCCUPAZIONE SPAZIALE
ISTANTANEA

ANCESTRALE

spostamento della discussione sulla 
relazione tra ARTE e PARTECIPAZIONE

superando l’oposizione tra 
arte partecipativa e arte alienata.

Eu organizo o movimento
eu inauguro um monumento

Viva a Bossa-sa-as Viva
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A PUREZA é UM MITO

TROPICALIA
Hélio Oiticica

MODERNO

IBRIDAZIONE tra 
CULTURA VERNACOLARE 

e CULTURA DI MASSA

ANCESTRALE

esibizione ironica dei
cliché nazionali

DECONTESTUALIZZAZIONE
dell’ambiente delle favelas carioca
nello spazio elitario del museo
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REALTA’ CONTRADDITORIE
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un
 m
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o

eu oriento o caranaval
no Planalto Central do pais
a palhoça-ça-ça-ça-ça
                     Tropicalia, Caetano Veloso
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3.5 Lina Bo Bardi e Salvador 

$�6DOYDGRU�SUHQGH�O¶DYYLR��QHO�������LO�3URJUDPPD�GL�
Recupero e Rivitalizzazione di Nuclei Storici,  che si 
inserisce in un contesto internazionale e nazionale 
di trasformazione delle politiche pubbliche per la 
conservazione del patrimonio culturale. Emerge  già 
dagli anni ‘60, come tema privilegiato, quello della 
sostenibilità economica degli interventi sul patrimo-
QLR�FXOWXUDOH��SHQVDWD�QHOO¶DPELWR�GHOOD�SLDQL¿FD]LRQH�
regionale.
Il turismo, inteso come attività produttiva, diventa 
O¶HOHPHQWR�LQGXWWRUH�FKH�JLXVWL¿FD�VRFLDOPHQWH�OH�
azioni, sempre più ampie, che coinvolgono centri 
storici e potenziano la struttura produttiva dopo i 
recuperi delle aree degradate.
Si tratta, in questa prospettiva, di associare ad un 
potenziale economico una ricchezza inesplorata, 
mediante  un processo di rivalorizzazione  che, lon-
WDQR�GD�VPLQXLUH��LO�VLJQL¿FDWR�VWRULFR�R�DUWLVWLFR�GHL�
FHQWUL�VWHVVL���O¶DUULFFKLVFD��FRQVHJQDQGROL�GDO�GRPL-
nio esclusivo  delle minoranze erudite,  alla fruizione 
delle maggioranze popolari. 
$UJRPHQWDQR�OH�1RUPH�GH�4XLWR�QHO��������³FKH�O¶(X-
ropa deve  al turismo, direttamente o indirettamente, 
la salvaguardia di una gran parte del suo patrimonio 
culturale.” 
In questo senso, “gli investimenti necessari al re-
stauro  e abilitazione devono essere integrati ai piani 
economici di sviluppo regionale, che deve prevedere 
RSHUH�GL�LQIUDVWUXWWXUD��IDFLOLWDQGR�O¶DFFHVVR�H�FRQ-
VHQWHQGR�O¶DOORJJLDPHQWR�GHL�YLVLWDWRUL´���1RUPDV�GH�
Quito, 1967)
Il centro storico di Salvador rappresenta la città por-
toghese nel tropico, la “Nuova Evora” marina e per 

A implantação do Programa de Recuperação e Revita-
lização de Núcleos Históricos é realizado em Salvador 
só em 1986 e insere-se num contexto internacional e 
nacional de transformação das políticas públicas para 
a preservação do patrimônio cultural. Emerge, já na 
década dos ‘60, como tema privilegiado, a sustentabi-
lidade econômica das intervenções sobre o patrimônio 
cultural pensada no âmbito do planejamento regional. 
O turismo, compreendido como atividade produtiva, 
YLUD�VHU�R�HOHPHQWR�LQGXWRU�TXH�MXVWL¿FD�VRFLDOPHQWH�DV�
ações, cada vez mais amplas, que envolvem centros his-
tóricos e potencializam a estrutura produtiva após as 
recuperações de áreas degradadas. Trata-se, portanto, 
de incorporar a uma riqueza inexplorada, um potencial 
econômico, mediante um processo de revalorização 
TXH��ORQJH�GH�GLPLQXLU�VXD�VLJQL¿FDomR�KLVWyULFD�RX�
artística, a enriquece, passando-a do domínio exclusi-
vo de minorias eruditas ao conhecimento e fruição de 
maiorias populares. 
Argumenta Normas de Quito em 1967, “que a Europa 
deve ao turismo, direta ou indiretamente, a salvaguar-
da de uma grande parte de seu patrimônio cultural.” 
Nesse sentido, “os investimentos necessários à restau-
ração e habilitação devem ser integrados aos planos 
econômicos de desenvolvimento regional, que devem 
prever obras de infra-estrutura, facilitando o acesso e 
possibilitando o alojamento de visitantes”. (Normas de 
Quito, 1967)
O centro histórico de Salvador representa a cidade 
portuguesa no trópico, a “Nova Évora” à beira mar, e 
SRU�LVVR�IRL�FODVVL¿FDGD�SHOD�8QHVFR�FRPR�3DWULP{QLR�
da Humanidade. Não foi pelo valor individual desta ou 
daquela casa ou sobrado já tantas vezes reformados, 
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TXHVWR�q�VWDWR�FODVVL¿FDWR�GDOO¶8QHVFR�FRPH�3DWUL-
PRQLR�GHOO¶8PDQLWj��QRQ�WDQWR�SHU�LO�YDORUH�DUWLVWLFR�
H�VWRULFR��LQGLYLGXDOH�GL�XQD�R�GHOO¶DOWUD�FDVD�R�GHOOH�
residenze, già varie volte restaurate, ma per la forza 
del suo insieme. Il principale problema, ben presente 
alla Municipalità, era legato non solamente al recu-
SHUR�GHOO¶DVSHWWR�¿VLFR�GHO�FRPSOHVVR�DUFKLWHWWRQLFR��
ma soprattutto al recupero simbolico e affettivo di 
TXHO�OXRJR��LQ�OLQHD�FRQ�O¶RELHWWLYR�SURVSHWWDWR�GDO�
“Progetto Pilota”, cioè “creare condizioni tecniche, 
HFRQRPLFKH��¿QDQ]LHUH�H�RSHUD]LRQDOL�SHU�LO�UHFXSHUR�
GHOOH�DELWD]LRQL�DQWLFKH�>«@�H�RWWLPL]]DUH�O¶XWLOL]]R��
VRSUDWWXWWR�GHOOH�SRSROD]LRQL�D�EDVVR�UHGGLWR��GHOO¶LQ-
IUDVWUXWWXUD�HVLVWHQWH�QHOO¶DUHD�³9. 
In questo contesto, Lina Bo Bardi è invitata dal sin-
GDFR�GL�6DOYDGRU���0iULR�.HUWpV]��SHU�UHDOL]]DUH��FRQ�
Ferraz, Suzuki e Lelé, la “rivitalizzazione” del centro 
VWRULFR��¿VLFDPHQWH�LQ�URYLQD�GD�VHPEUDUH�TXDVL�ERP-
bardato. Come Lina diceva,  il centro “aveva subito un 
terremoto volontario”, tuttavia, anche così, era den-
samente abitato da persone che, alla loro maniera e 
con i mezzi disponibili, conservavano la vita urbana .
Un mondo “subacqueo” di numerose famiglie povere, 
piccoli commerci e servizi, tuttofare e factotum, ab-
bandonati da molto tempo dal potere pubblico e dalle 
classi più abbienti, che si allontanavano sempre più 
da questo umbigo urbis per raggiungere  le spiagge 
oceaniche, sorvegliava e manteneva viva quella testi-
monianza storica urbana, unica e originale.
Pertanto il termine “rivitalizzazione” appariva  ina-
deguato, perchè la vita in Pelourinho certamente 
non mancava, come sosteneva Lina: “prostituzione,  
bevande, droghe, crimine, vuoi cosa più viva?”. 
³1RQ�q�XQ�ODYRUR�WXULVWLFR��IDWWR�FRQ�O¶LQWHQ]LRQH�GL�
trasformare il Pelourinho in una città gelato […]” 
faceva eco Ferraz, “ non la conservazione di archi-
WHWWXUH�LPSRUWDQWL��PD�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOO¶$QLPD�

mas pela força de seu conjunto. Os principais pro-
blemas apontados pela prefeitura foram ligados não 
VRPHQWH�j�UHFXSHUDomR�GR�DVSHFWR�¿VLFR�GR�SDWULPRQLR�
do complexo arquitetônico, relevando o valor artistico 
e histórico envolvido, mas também consiste na recu-
peração simbólica e afetiva daquele lugar, junto com 
o objetivo do “Plano Piloto”, o seja, “criar condições 
WpFQLFDV��HFRQ{PLFDV��¿QDQFHLUDV�H�RSHUDFLRQDLV�SDUD�
a recuperação de habitações antigas […] e otimizar a 
utilização, sobretudo pelas populações de baixa renda, 
da infra-estrutura existente nessa area” 9.
1HVVH�FRQWH[WR��/LQD�%R�%DUGL�p�FRQYLGDGD�SHOR�SUHIHLWR�
GH�6DOYDGRU��0iULR�.HUWpV]��SDUD�UHDOL]DU��FRP�)HU-
UD]��6X]XNL�H�/HOp��D�³UHYLWDOL]DomR´�GR�FHQWUR�KLVWyULFR��
¿VLFDPHQWH�HP�UXtQDV�DWp�SDUHFHU�ERPEDUGHDGR��/LQD�
dizia que “havia sofrido um terremoto voluntário”, 
mas, mesmo assim, era densamente habitado por uma 
gente que, à sua maneira e com os meios ao seu alcan-
ce, conservava ali, a vida urbana.
Um mundo “subáqueo” de numerosas famílias pobres, 
pequenos negócios e serviços, quebra-galhos e biscatei-
ros, abandonados há muito pelo poder público e pelas 
classes mais abastadas, que se afastavam cada vez 
mais desse umbigo urbis pelas praias da orla, zelava 
e mantinha vivo aquele testemunho histórico urbano, 
único e original.
O termo “revitalização” talvez seja inadequado porque 
YLGD�DOL��FRP�FHUWH]D��QmR�IDOWDYD��&RPR�GL]LD�/LQD��
“prostituição, bebida, drogas e crime, quer coisa mais 
viva?”. 
“Não é um trabalho túristico, feito com intenção de 
transformar o Pelourinho numa cidade sorvete […]” 
dizia Ferraz, “não a preservação de arquiteturas 
importantes mas a preservação da Alma Popular da 
&LGDGH´��FRP�R�REMHFWLYR�GH�VXSHUDU�R�FRQÀLWR�HQWUH�DUWH�
e folclore.
De 1986 a 1990 foram experimentados uma série de 
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3RSRODUH�GHOOD�&LWWj´��)HUUD]���������QHOO¶RWWLFD�GL�
VXSHUDUH�LO�FRQÀLWWR�WUD�DUWH�H�IROFORUH��
Dal 1986 al 1990 viene sperimentata una serie di 
progetti-pilota che avrebbero dovuto determinare  
un recupero rapido, economico e di qualità a fron-
WH�GHOO¶REELHWWLYR�SL��LPSRUWDQWH�GL�PDQWHQHUH�OH��
residenze del centro storico in condizioni degne di 
abitabilità, senza creare un esodo naturale, a causa 
GHOO¶DXPHQWR�GHO�YDORUH�GHJOL�LPPRELOL���Qp�IRU]DWR��LQ�
quanto risanamento sociale deliberato.
,O�UHFXSHUR�HUD�YHORFH�SHU�O¶LPSLHJR�GHOOD�WHFQRORJLD�
GHL�ERUGL�SUHIDEEULFDWL��FUHDWR�GDOO¶DUFKLWHWWR�/HOp�
nella sua “fabbrica di città”; era economico per la 
fabbricazione seriale di una decina di pezzi utili a 
comporre il vocabolario costruttivo; era basato sul 
rilievo socio-economico di tutte le famiglie; prevede-
va una logistica di effetto dominò, che consisteva nel 
recuperare una rovina abbandonata, trasformandola 
in residenza pluri-familiare, trasferendo lì i residenti 
vicini delle case degradate. Dopo il recupero delle 
case degradate già occupate, arrivavano altre famiglie 
e così via. (Ferraz, 2008)
,Q�WXWWL�L�FDVL��O¶DUHD�GL�TXHVWL�HGL¿FL�DYUHEEH�GRYXWR�
contenere un piccolo commercio o servizio, gestito 
dagli stessi residenti. Fu redatto un registro di tutti 
gli immobili o rovine dettagliato, comprendente il 
SURJUDPPD�SUHVWDELOLWR�GHO�IXWXUR�XVR�H�OD��GH¿QL-
zione delle famiglie che avrebbero occupato ciascun 
HGL¿FLR�
/¶DPEL]LRVR��SLDQR�GL�UHFXSHUR�HODERUDWR�GDOO¶HTXLSH�
di architetti incaricati, prima fra tutti Lina Bo Bardi, 
non è stato, tuttavia, totalmente applicato; nono-
stante ciò, anche se nascosti e dissimulati tra facciate 
VXSHU¿FLDOL�H�PRGHUQH�VDOH�FLQHPDWRJUD¿FKH��HVL-
VWRQR�HVHPSL�VLJQL¿FDWLYL��D�SDUWLUH�GL�SXQWL�GLVSHU-
VL��GHOO¶LQWHQ]LRQH�GL�FRQVHUYDUH��SULPD�GL�WXWWR��OH��
relazioni stabilite tra persone e luogo, della volontà di 

projetos-pilotos que deveriam direcionar uma recu-
peração rápida, econômica e de qualidade, diante do 
objetivo maior de manter os moradores do centro histó-
rico em condições dignas de habitabilidade sem criar 
um êxodo natural, com o aumento do valor imobiliário, 
e nem forçado, como saneamento social deliberado. Foi 
uma recuperação rápida pelo emprego da tecnologia 
GR�SUp�IDEULFDGR�GH�SRQWD��FULDGR�SHOR�DUTXLWHWR�/HOp�
em sua “fábrica de cidades”; econômica pela fabri-
cação seriada de uma dezena de peças a compor um 
vocabulário construtivo. Baseado em um levantamento 
sócio-econômico de todas as famílias, o projeto previa 
uma logística de efeito dominó: recuperar uma ruína 
abandonada transformando-a em moradia plurifami-
liar, transferindo para ali os moradores vizinhos das 
casas degradadas. Depois da recuperação dessas casas 
degradadas já desocupadas, chegaram outras famílias, 
e assim por diante. (Ferraz, 2008)
Em todos os casos, o térreo dessas casas deveria conter 
um pequeno comércio ou serviço, impulsionado pelos 
próprios moradores. Chegou-se ali a levantar, atra-
vés de pesquisas, demandas de usos e capacidade de 
instalação de equipamentos comerciais e públicos para 
atender estes usos. O cadastro de cada imóvel ou ruína 
era primoroso e, junto ao programa pré-estabelecido 
GR�IXWXUR�XVR�H�GH¿QLomR�GDV�IDPtOLDV�TXH�LULDP�RFXSDU�
cada edifício, partiu o projeto arquitetônico.
O ambicio plano de recuperação não foi totalmente 
implantado, porém, ainda que ocultos ou disfarçados 
HQWUH�IDFKDGDV�VXSHU¿FLDLV�H�PRGHUQDV�VDODV�GH�FLQH-
PD��H[LVWDP�SURMHWRV�VLJQL¿FDWLYRV��D�SDUWLU�GH�SRQWRV�
dispersos, da sua inteção era preservar, antes de tudo, 
as próprias relações estabelecidas entre pessoas e 
lugar, da vontade de unir o passado com o presente de 
forma não linear, celebrando a “arquitetura simples”; 
estes exemplos interfeririam em seu entorno imediato, 
JHUDQGR�XP�WLSR�GH�UHGH�GH�LQÀXrQFLD��
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unire il passato con il presente di forma non lineare, 
FHOHEUDQGR�³O¶DUFKLWHWWXUD�VHPSOLFH´��TXHVWL�HVHPSL�
avrebbero dovuto interferire con il contesto immedia-
WR��FUHDQGR�XQD�UHWH�GL�LQÀXHQ]H��

“Desideravo elaborare soluzioni che dialogassero con i 
modi di percezione dello spazio, con le scale e con gli usi 
GDWL�GDOOH�IRUPH�HVLVWHQWL��ULTXDOL¿FDQGR�OD�SURSULD�UHOD]LR-
QH�GHOO¶XRPR�FRQ�OR�VSD]LR´��VFULYHYD�%R�%DUGL��VHFRQGR�FXL�
YDOHYD�³OD�SHUFH]LRQH�DQWURSRORJLFD�GHOO¶HVSHULHQ]D�GHO�OXR-
go, il mundus vivendi della sua popolazione e il complesso 
indissolubile formato dal rilievo, dalla tipologia costruttiva, 
GDOOD�PRUIRORJLD�GHJOL�VSD]L�SXEEOLFL�H�GDOO¶XVR�TXRWLGLDQR�
[…]”. (Mauricio Chagas) 

Ladeira da Misericórdia

“Sarà un sistema di prestampati, perfettamente 
distinto dalla parte storica, che sarà denunciato dalla 
VXD�VWUXWWXUD�H�GDO�VXR�WHPSR��1RQ�PRGL¿FKHUHPR�
QLHQWH��PD�PRGL¿FKHUHPR�WXWWR´���%R�%DUGL�

Il primo piano pilota viene realizzato nella Strada 
della Misericordia, uno dei collegamenti più antichi 
tra la città alta e la città bassa, totalmente abbando-
nato, con un misto di situazioni e problemi: rovine 
dei secoli XVIII, XIX e XX, terreni vuoti, pareti di 
contenimento dei versanti e vegetazione esuberante.
Tre case signorili, una rovina e un terreno libero 
vengono trasformati in ristorante, bar, nove appar-
tamenti con tre punti commerciali nei piani terra. 
La convivenza tra antico e nuovo si realizza di modo 
contrastante, ma armonico: non si interviene nella 
parte antica per mostrare il tempo trascorso, i colori, 
OH�PDFFKLH��OH�PRGL¿FKH�HVLVWHQWL�H�L�PRGL�GL�IDUH�H�GL�
essere.
La soluzione realizzata è sintesi della preoccupazione 

“Pretendia elaborar soluções que dialogassem com os modos 
de percepção do espaço, com as escalas e com os usos dados 
jV�IRUPDV�H[LVWHQWHV��UHTXDOL¿FDQGR�D�SUySULD�UHODomR�GR�
homem com o espaço”,  scrivia Bo Bardi, segundo a qual valia 
“a precepção antropológica da viveência do lugar, o mundus 
vivendi da sua população e o conjunto indissociável formado 
por relevo, tipologia construtiva, morfologia dos espaços 
públicos e o uso cotidiano […]”. (Mauricio Chagas)

/DGHLUD�GD�0LVHULFyUGLD

“Será um sistema de pré-moldados, perfeitamente 
distinto da parte histórica, que será denunciado pela 
sua estrutura e pelo tempo atual. Não vamos mexer em 
nada, mas vamos mexer em tudo”. (Bo Bardi)

2�SULPHLUR�SLORWR�IRL�UHDOL]DGR�QD�/DGHLUD�GD�0LVH-
ricórdia, uma das ligações mais antigas entre cidade 
alta e cidade baixa, totalmente abandonada, com uma 
mistura de situações e problemas: ruínas dos séculos 
XVIII, XIX e XX, terrenos baldios, muralhas de conten-
ção da encosta e vegetação exuberante.
Três casarões, uma ruína e um terreno baldio foram 
transformados em restaurantes, bares, nove aparta-
mentos com três pontos comerciais em seus térreos. A 
convivência entre antigo e novo se faz aqui de modo 
contrastante, mas harmônico: a vontade de não inter-
vir na parte antiga é aquela que deseja revelar o tempo 
WUDQVFRUULGR��DV�FRUHV��DV�PDQFKDV��DV�PRGL¿FDo}HV�
existentes e os modos de fazer e de ser.
A estrutura usada é síntese da preocupação de busca 
de equilíbrio entre estrutura moderna e estilo antigo: 
R�VLVWHPD�GH�SHoDV�SUp�IDEULFDGDV�GHVHQYROYLGDV�/HOp��
tem uma concepção bastante racional no processo de 
fabricação mas dialoga com o repertório formal do 
lugar pegando inspiração de uma folha vegetal plissa-
da10. 
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di ricerca di equilibrio tra la struttura moderna e lo 
stile antico: il sistema di pezzi prefabbricati sviluppa-
to da Lelé, di concezione decisamente razionale nel 
processo di fabbricazione, dialoga con il repertorio 
formale del posto tanto da parere ispirato da una 
“foglia vegetale pieghettata”10.
I pezzi, usati per necessità di consolidamento tanto 
delle pareti esterne come delle rovine esistenti, sono 
FROORFDWL�D�JUDGRQL�PDQWHQHQGR�O¶DVSHWWR�GHOOD�ORUR�
funzione di contrafforti. È in questo interno che si 
WURYDQR�¿RULHUH�FKH�SHUPHWWRQR�OD�FUHVFLWD�GL�SLDQWH��
Nelle pareti interne, di forme e aperture molto varie, 
LO�SUR¿OR�SLHJKHWWDWR�FUHD�YXRWL�FKH�UHQGRQR�SRVVLELOH�
il passaggio della  rete idraulica.

“Questo è lo stato dove sono arrivati la distruzione e 
O¶DEEDQGRQR��H�TXHVWD�q�DQFKH�XQD�IRUPD�GL�UHFXSHUR�FKH�
rispetta e mostra il passato con dignità di condizioni di uso 
QHOO¶DWWXDOLWj´�

commenta Bo Bardi, utilizzando il termine recupero, 
al posto di restauro, per intendere un miglioramento 
del valore storico astenendosi dalla nostalgia, dal 
VDXGRVLVPR���GDO�URPDQWLFLVPR�QHOO¶RUD�GL�YDOXWDUH�OH�
rovine, riuscendo ad affrontare il sito parzialmente 
distrutto senza idealizzarlo.

“La parola restauro ricorda, in generale, i tristi restauri […] 
il restauro è la restituzione a uno stato primitivo di tempo, 
di luogo, di stile. Dopo la Carta di Venezia del 1965, le cose 
PLJOLRUDURQR��PD�TXHOOD�WUDFFLD�GL�UDQFLGR�GL�XQ¶RSHUD�UH-
VWDXUDWD�VHPSUH�FRQWLQXD��Ê�PROWR�GLI¿FLOH�QRQ�SHUFHSLUOR�R�
sentirlo entrando in un restauro. Quello che stiamo cercan-
do nel recupero del centro storico è giustamente una traccia 
moderna, rispettando rigorosamente i principi di restauro 
tradizionale. Per questo, pensiamo in un sistema di recupe-
UR�FKH�ODVFLD�SHUIHWWDPHQWH�LQWDWWR�O¶DVSHWWR�QRQ�VRODPHQWH�
HVWHUQR��PD�DQFKH�O¶DQLPD�LQWHUQD�GL�FLDVFXQ�HGL¿FLR´��

As peças, usadas por necessidade de consolidação tanto 
das paredes externas como das ruínas existentes, são 
colocadas de forma escalonada e mantém o aspecto 
da sua função de contrafortes. É nesse interno que se 
encontram jardineiras que permitem o crescimento de 
plantas. Nas paredes internas, de formas e aberturas 
GH�XPD�JDPD�PXLWR�YDULDGD��R�SHU¿O�SOLVVDGR�FULD�YD-
zios que possibilitam a passagem da rede hidráulica.

“Este é o estado a que chegou a destruição e o abandono; 
e esta é também uma forma de recuperação que respeita 
e expõe o passado com dignidade de condições de uso na 
atualidade” 

comenta Bo Bardi, utilizando o termo recuperação, 
em vez de restauração, onde se entende um aprimo-
ramento do valor histórico abstendo-se da nostalgia, 
saudosismo e romantismo na hora de avaliar as ruínas 
conseguendo defrontar o sítio parcialmente destruído 
sem idealizar uma recomposição.

“A palavra restauração lembra, em geral, as tristes restaura-
ções […] a restauração é a restituição a um estado primitivo 
de tempo, de lugar, de estilo. Depois da Carta de Veneza de 
1965, as coisas melhoraram, mas aquele marco de ranço de 
uma obra restaurada sempre continua. É muito difícil não 
perceber ou sentir isso entrando num restauro. O que estamos 
procurando na recuperação do Centro Histórico é justamente 
um marco moderno respeitando rigorosamente os princípios 
da restauração tradicional. Para isso, pensamos em um siste-
ma de recuperação que deixe perfeitamente intacto o aspecto 
não somente exterior, mas também a alma interna de cada 
edifício.”,

HVFUHYLD�/LQD�QD�5HYLVWD�³3URMHWR´��HP�XP�DUWLJR�GR�
1987. Com as mudanças na política e na administração 
pública, o abandono foi inevitável. Tudo foi esquecido, 
SDUHFH�TXH�QHP�H[LVWLX��$�/DGHLUD�GD�0LVHULFyULGLD�HVWD�
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scriveva Lina sulla  rivista “Progetto”, in un articolo 
del 1987.
&RQ�L�FDPELDPHQWL�QHOOD�SROLWLFD�H�QHOO¶DPPLQLVWUD-
]LRQH�SXEEOLFD��O¶DEEDQGRQR�GHO�VLWR�q�VWDWR�LQHYLWDEL-
le: tutto è stato dimenticato, sembra che neppure sia 
esistito. La Strada della Misericordia è tuttora chiusa 
al pubblico.
“Qui tutto sembra che è ancora in costruzione, ma già 
è rovina”, canta Caetano Veloso.
 

Piazza del Duomo

,O�%HOYHGHUH�GHO�'XRPR�q�XQ¶DUHD�GL�HVWUHPD�LPSRU-
tanza storica e, al contrario di altre piazze, si apre 
verso il mare per questo il progetto di Lina è voltato 
alla valorizzazione delle caratteristiche esistenti, 
principalmente  la possibilità di contemplare la città e 
appunto il  mare.
Lina, dunque,  ipotizza un chiosco con una birreria 
per creare un luogo di incontro e di “stare”, banchi 
sotto grandi alberi e un palco per rappresentazioni 
spontanee. 
Tutto il percorso tra Piazza del Duomo, il Terreiro de 
Jesus e il Largo di Pelourinho è dettagliato secondo 
un processo di creazione ispirato ai riferimenti sim-
bolici del Nordest, delle feste e della cultura popolare: 
la pavimentazione delle piazze, come quella della 
Croce di San Francesco, fa riferimento alla immagine 
SRHWLFD�GHOOH�VWUDGH�FRSHUWH�GL�¿RUL�LQ�RFFDVLRQH�GHOOH��
processioni durante  le ricorrenze religiose.
Poichè varie proposte sono presentate pensando 
QHOO¶XVR�VSRQWDQHR�GHOOH�SHUVRQH���LO�EDPELQR�q�
per questo frequentemente citato nel progetto e gli 
elementi urbani creati contengono un riferimento 
OXGLFR��XQ�WUHQR�SHU�EDPELQL��XQ�SDOFR��XQ�¿RUH�GL�FH-

ainda fechada ao publico.
“Aqui tudo parece que é ainda construção, mas já é 
ruína”, canta Caetano Veloso.

Praça da Sé

O Mirante da Sé é uma área de extrema importância 
histórica e, ao contrário das outras praças, trasforma-
se num local que se abre para o mar. Por isso, o projeto 
volta-se á valorização das características existente, 
principalmente, para a contemplação da cidade e do 
PDU��/LQD�SURS}H�XP�TXLRVTXH�FRP�XPD�FKRSHULD�
para criar um espaço de encontro e de “estar”, alem de 
bancos sob grandes árvores existentes e um palco para 
apresentações espontâneas. 
Todo o percurso entre a Praça da Sé, o Terreiro de 
-HVXV�H�R�/DUJR�GR�3HORXULQKR�p�GHWDOKDGR�VHJXQGR�XP�
trabalho de criação inspirado em referêncas simbóli-
cas encontradas no Nordeste, nas festas populares, na 
cultura popular: a pavimentação das praças, como a 
do Cruzeiro de São Francisco, faz referência à imagem 
SRpWLFD�GDV�UXDV�FREHUWDV�GH�ÀRUHV�QDV�SURFLVV}HV�GDV�
festas religiosas.
Várias propostas são apresentadas pensando no uso 
espontâneo das pessoas, a criança é por isso, frequente-
mente citada no projeto e os elementos urbanos criados 
têm uma referência lúdica: um trem para criança, um 
SDOFR��XPD�ÀRU�GH�FRQFUHWR��XPD�URGD�G¶DJXD��XPD�
cachoeira,  novos elementos parecem evidenciar uma 
vontade de preenchimento das áreas com usos cotidia-
QRV�Mi�H[SHULPHQWDGRV�H�SHUFHELGRV�SRU�/LQD��RQGH�R�
habitante é convidado a interferir na cidade mesma, 
carregando-a de valor simbólico e afetivo. O que se 
pretende aqui é também possibilitar uma nova percep-
ção de quem usufrui a cidade. O objeto não é o princi-
pal foco, mas o modo de perceber as praticas sociais 
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PHQWR��XQD�UXRWD�G¶DFTXD��XQD�FDVFDWD��QXRYL�HOHPHQ-
ti che sembrano evidenziare la volontà di colmare le 
aree con usi quotidiani già sperimentati e percepiti 
GD�/LQD��DWWUDYHUVR�L�TXDOL�O¶DELWDQWH�q�LQYLWDWR�DG�
interferire con la  città stessa, caricandola di valore 
simbolico e affettivo. Il proposito qui è di consentire 
una nuova percezione per chi usufruisce della città. 
/¶RJJHWWR�QRQ�q�LO�SULQFLSDOH�IXRFR��PD�LO�PRGR�GL�
percepire le pratiche sociali che lui articola.
/¶DWPRVIHUD�XUEDQD�VDUHEEH�VWDWD��LQ¿QH��JDUDQWLWD�
DWWUDYHUVR�LO�ULSULVWLQR�GHOO¶LQIUDVWUXWWXUD�GL�EDVH���GDO�
collegamento sotterraneo, ad una illuminazione ade-
guata, da  percorsi pedonali  praticamente in  tutto il 
SHULPHWUR�VWRULFR��DOOD�SRVVLELOLWj�GL�DFFHVVR�DOO¶DUHD�
mediante il trasporto collettivo e aree di parcheggio. 
Il terrazzo proposto, realizzato nel 1992, è stato de-
molito lasciando il posto ad una nuova piazza.

Barroquinha

La terza area di intervento, Barroquinha, consiste-
YD�LQ�WUH�WLSL�GL�VSD]LR�GL�SURJHWWR��HGL¿FL�HVLVWHQWL��
terreni vuoti e strade di intorno. La proposta delinea 
un Centro Comunitario per la Chiesa Nostra Signora 
della Barroquinha che si presentava totalmente in 
URYLQD��GLVWUXWWD��&RPH�QHO�%DU�GHL���DUFKL��O¶RELHWWLYR�
HUD�FRUUHODUH�O¶DQWLFR�H�LO�QXRYR��ODVFLDQGR�OD�URYLQD�
esistente e aggiungendo  elementi diversi. Il parcheg-
gio della chiesa, corredato da una struttura di ap-
poggio di bagni e depositi,  doveva servire il Mercato 
delle Erbe. 
6ROR�LO�&LQHPD�*ODXEHU�5RFKD��O¶HGL¿FLR�GHOO¶DQWLFR�
&DVLQz�7DEDULV��O¶$QWLFR�%DU�&DFLTXH�H�LO�WHUUHLUR�VRQR�
i progetti effettivamente realizzati. Rogério Duarte da 
una nuova facciata al Cinema ispirandosi al poster del 
¿OP�³'LR�H�LO�'LDYROR�QHOOD�7HUUD�GHO�6ROH´�

que ele articula. Acredita-se que o uso seja o meio de se 
preservar o bem patrimonial e não apenas no sentido 
PDWHULDO��$�DPELHQWDomR�XUEDQD��HQ¿P��VHULD�JDUDQ-
tida através da recuperação da infra-estrutura básica, 
GD�¿DomR�VXEWHUUkQHD��GD�SURSRVWD�GH�LOXPLQDomR�
adequada, da circulação de pedestre em praticamente 
todo o perímetro histórico, da proposta geral de acesso 
à área, incluindo transporte coletivo e bolsões de esta-
cionamento. 
O terraço proposto, realizado em 1992, foi demolido 
dando lugar a uma nova praça.

Barroquinha

A terceira area de intervenção, Barroquinha, apresenta 
WUrV�WLSRV�GH�HVSDoRV�GH�SURMHWR��HGL¿FLRV�H[LVWHQWHV��WHU-
renos vazios e ruas do entorno. A proposta seria criar 
um Centro Comunitário para a Igreja Nossa senhora 
da Barroquinha que estava totalmente em ruínas, 
destruída. Como no Bar dos 3 arcos, o objetivo seria 
contrastar antigo e o novo deixando a ruína existente e 
adicionar elementos novos. O estacionamento da igreja 
deveria abrigar a Feira de Ervas e ainda seria implan-
tada a estrutura de apoio com banheiros e depósitos. 
Também não executado. Só dois arquitetos pensaram 
a um teatro para transformar a concepção do espaço 
cênico: Flávio de Carvalho, em São Paulo, em 1930 com 
o “Teatro da Experiência”, fechado pela polícia logo 
DSyV�D�LQDXJXUDomR�H�/LQD�%R�%DUGL�FRP�R�WHDWUR�*UH-
gório de Mattos da Barroquinha. Neste caso a italiana 
projetou um espaço vazio, sem distinção entre palco e 
platéia, com uma escada espetacular, mantendo jane-
las para a entrada de luz e ventilação naturais. Com 
exceção da escada em espiral escorada em uma única e 
enorme coluna vermelha, não há absolutamente nada 
do lado de dentro: o teatro é desprovido de palco, ten 
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Solo due architetti hanno pensato ad un teatro per 
WUDVIRUPDUH�OD�FRQFH]LRQH�GL�VSD]LR�VFHQLFR���)OiYLR�
de Carvalho, a San Paolo, nel 1930 con il “Teatro 
GHOO¶(VSHULHQ]D´��FKLXVR�GDOOD�SROL]LD�VXELWR�GRSR�
O¶LQDXJXUD]LRQH�H�/LQD�%R�%DUGL�FRQ�LO�WHDWUR�*UHJyULR�
GH�0DWWRV��,Q�TXHVR�FDVR��O¶LWDOLDQD�SURJHWWD�XQR�
spazio vuoto, senza distinzione tra palco e platea, con 
XQD�VFDOD�VSHWWDFRODUH��FRQVHUYDQGR�¿QHVWUH�SHU�O¶HQ-
WUDWD�GL�OXFH�H�YHQWLOD]LRQH�QDWXUDOH��&RQ�O¶HFFH]LRQH�
GHOOD�VFDOD�D�VSLUDOH�SXQWHOODWD�LQ�XQ¶XQLFD�H�HQRUPH�
FRORQQD�URVVD��QRQ�F¶q�DVVROXWDPHQWH�QLHQWH�DOO¶LQWHU-
no: il teatro è privo di palco, presenta uno spazio in 
FXL�O¶D]LRQH�VFHQLFD�SXz�³VXFFHGHUH´�H�GRYH�JOL�DWWRUQL�
possono interagire con il pubblico.
(OHPHQWR�RFFXOWR�LQ�TXHVWR�WHDWUR�q�O¶HQRUPH�¿QHVWUD��
meglio descritta come un buco, molto simile a quello 
del SESC di San Paolo: mantenuta permanentemente 
FKLXVD�GD�XQD�YHQH]LDQD�JLJDQWH��OD�¿QHVWUD�q�FKLDPD-
WD�GL�³%RFFD�GHOO¶,QIHUQR11”. 
Alcune sedie di legno di Lina si possono ancora trova-
UH�GHQWUR�O¶HGL¿FLR��PD�OD�PDJJLRU�SDUWH�q�VWDWD�UDSL-
damente sostituita da sedute imbottite e più morbide, 
RUD�LPSLODWH�LQ�XQ�DQJROLQR��/¶XWHQ]D�QRQ�FRQFRUGDYD�
col fatto che le sedie della Bo Bardi dovessero essere 
appositamente scomode, di modo che gli spettatori 
stessero attivamente concentrati sugli avvenimenti 
circostanti.
Di tutto il fermento di idee focalizzate attorno Bar-
URQTXLQKD��VROR�LO�&LQHPD�*ODXEHU�5RFKD��O¶HGL¿FLR�
GHOO¶DQWLFR�&DVLQz�7DEDULV��O¶$QWLFR�%DU�&DFLTXH�H�LO�
terreiro sono i progetti effettivamente realizzati o 
almeno non in stato di abbandono.  

Casa di Olodum

La proposta per questo palazzo viene direttamente 

um espaço em que o teatro poderia “acontecer” e atores 
interagirem com o público. 
Elemento oculto nesse teatro é a enorme janela, mais 
bem descrita como um buraco, muito semelhante às do 
SESC de São Paulo. Mantida permanentemente fecha-
da por uma veneziana gigante, a janela é chamada de 
“Boca do Inferno11”.
$OJXPDV�FDGHLUDV�GH�PDGHLUD�GH�/LQD�DLQGD�SRGHP�
ser encontradas por ali, mas a maioria foi rapida-
mente substituída por assentos acolchoados mais 
macios, agora empilhados num cantinho. As massas 
não concordaram com o fato de que as cadeiras da Bo 
Bardi deveriam ser propositalmente desconfortáveis, 
GH�PRGR�TXH�WRGRV�¿FDVVHP�DWLYDPHQWH�FRQHFWDGRV�DRV�
acontecimentos de seu redor. 
De todas as idéias centrads em torno Brroquinha, só o 
&LQH�*ODXEHU�5RFKD��R�HGLItFLR�GR�DQWLJR�&DVVLQR�7D-
baris, o Antigo Bar Cacique e o terreiro são os projetos 
efetivamente realizados. 

Casa do Olodum

A proposta para este casarão de época colonial vem 
diretamente da iniciativa do grupo Olodum, referencia 
da cultura negra em Salvador.
$�H[HPSOR�GD�/DGHLUD�GD�0LVHULFyUGLD��RV�HOHPHQWRV�
estruturais de concreto armado são usados na amar-
raçao das paredes, na recuperaçao das lajes do segun-
do pavimento e na divisão dos ambientes. A planta 
totalmente irregular obtem uma nova divisão interna, 
racionalizada através de formas triangulares e organi-
zada pela circulação vertical, a escada.
As instalações elétricas são aparentes e os elementos 
novos aparecem brutos e sem revestimentos. A fachada 
p�EUDQFD��DOJXQV�VXJHUHP�LURQLFDPHQWH�TXH�/LQD�TXH-
ria transormar o Centro Histórico baiano numa espécie 
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GDOO¶LQL]LDWLYD�GHO�JUXSSR�2ORGXP��ULIHULPHQWR�GHOOD�
cultura nera a Salvador.
6HFRQGR�O¶HVHPSLR�GHOOD�6WUDGD�GHOOD�0LVHULFRUGLD��
elementi strutturali di cemento armato sono usati 
QHOO¶DJJDQFLR�GHOOH�SDUHWL��QHO�UHFXSHUR�GHL�VRODL�GHO�
secondo pavimento e nella divisione degli ambienti.
La pianta è totalmente irregolare e prevede  una nuo-
va divisione interna, articolata in forme triangolari ed 
organizzata dalla circolazione verticale, la scala.
Le istallazioni elettriche sono visibili e gli elementi 
nuovi si presentano grezzi e senza rivestimenti. 
La facciata è bianca: alcuni suggeriscono ironicamen-
te che Lina voleva trasformare il centro storico baiano 
in una specie di “città mediterranea” sul mare. 
In verità Lina voleva solo segnare un intervento con 
il bianco, contrastante al resto del tessuto urbano 
degradato e lasciare successivamente la libertà di 
cambiare colore.

Casa di Benin

6L�SUHVHQWD�FRPH�O¶XQLFD�FDVD�DQFRUD�ELDQFD�GHO�3H-
lourinho.
&UHDWD�FRQ�O¶RELHWWLYR�GL�IXQ]LRQDUH�FRPH�FHQWUR�
della cultura nera, idealizzata da Pierre Verger, è un 
complesso  formato da due palazzi di epoca coloniale 
e un terreno vuoto adiacente. La concezione spaziale 
GHOO¶DQWLFR�HGL¿FLR��FKH�FRQVLVWH�LQ�XQ�DPSLR�VSD]LR�
libero, è totalmente rotta da una pilastrata: giganti pi-
lastri e travi di cemento occupano lo spazio, forman-
do un enorme scheletro nella parte interna , mentre la 
IDFFLDWD�DVVXPH�O¶DVSHWWR�GL�LQYROXFUR�
È recuperato il muro di pietra parallelo alla facciata 
principale, che originariamente funzionava come 
PXUR�VWUXWWXUDOH�GHOO¶HGL¿FLR��/D�VHQVD]LRQH�GHOOR�
spazio stretto e lungo è risolta ricreando una nuova 

GH�³FLGDGH�PHGLWHUUkQHD´�D�EHLUD�PDU��0DV�/LQD�TXHULD�
apenas marcar uma intervenção através do branco 
contrastante do resto do tecido urbano degradado e 
deixar posteriormente a liberdade de mudar de cor.

Casa do Benin

A unica casa ainda branca do Pelourinho.
Criada com o objetivo de funcionar como centro cultu-
ral voltado para a cultura negra, idealizada por Pierre 
Verger, é um conjunto formado por dois casarões de 
época  e um terreno vazio adjacente. 
$�FRQFHSomR�HVSDFLDO�GR�DQWLJR�HGL¿FLR��TXH�FRQVLVWH�
num amplo espaço livre, é totalmente rompida por um 
paliteiro: gigantes pilares e vigas de concreto ocupam 
o espaço, conformando um enorme esqueleto da parte 
interior quando a fachada ganha um aspecto de casca 
envoltória.
Se recupera o muro de pedra paralelo à fachada princi-
pal que originalmente funcionava como muro estrutu-
ral do edifício. A sensação de lugar estreito e comprido 
p�VROXFLRQDGD�DWUDYpV�XPD�QRYD�DPELHQWDomR��/LQD�
reveste os pilares de folha de coqueiros trançada à mão 
e a altura deles é rompida com telas coloridas pendu-
radas.
$�DUTXLWHWD�GLIHUHQFLD�DV�HVWUDWL¿FDo}HV�WHPSRUDLV��
deixando as distintas formas de construir, os materiais 
e as tecnologias totalmente à mostra, como vontade 
de denúncia do tempo transcorrido. Propõe então que 
cada sistema retome a sua autonomia enquanto funcio-
namento estrutural.
Um restaurante e um novo paisagismo são propostos 
no quintal, com uma concepção formal inspirada na 
cultura popular africana: uma tapera de barro verme-
lho de cobertura de palha e em seu interior uma grande 
mesa oval, comunitária, para retomar a antiga forma 
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CASA DO BENIN
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atmosfera: Lina riveste i pilastri con foglie di alberi 
di noce di cocco intrecciate a mano e la loro altezza è 
spezzata da teli colorati appesi.
/¶DUFKLWHWWD�GLIIHUHQ]LD�OH�VWUDWL¿FD]LRQL�WHPSRUDOL��OD-
sciando le distinte forme di costruzione, i materiali e 
le tecnologie totalmente in mostra; propone, inoltre, 
che ciascun sistema riprenda la sua autonomia per 
quanto riguarda il funzionamento strutturale.
Un ristorante con una concezione formale ispirata 
alla cultura africana è proposto nel giardino: una 
tapera di argilla rossa con copertura di paglia e al suo 
LQWHUQR�XQ�JUDQGH�WDYROR�RYDOH�WUDGL]LRQDOH�QHOO¶DUUH-
do del refettorio. 
La Bo Bardi utilizza i fondi degli isolati del centro 
storico, i meravigliosi cortili verdi delle case, come 
giardini collettivi quando ciascuna casa fosse passata 
DG�HVVHUH�GL�WUH�R�TXDWWUR�IDPLJOLH��D�ULQIRU]DUH�O¶LGHD�
GL�RDVL���VFRSHUWD�GL�]RQH�ÀRULGH�HG�HVXEHUDQWL�QHO�
“secco casba baiano” della città di pietra e calce.
Dal Largo del Pelourinho, emblema di “urbanismo 
secco”, nessuno avrebbe potuto immaginare che, per-
correndo pochi metri, attraversando un portone, si 
potessero scoprire alti alberi di cocco, piante rampi-
FDQWL�H�DGGLULWWXUD�XQD�FDVFDWD�G¶DFTXD��
“È così che dovrebbero essere tutti i midolli di isolato, 
di giardini segreti”, commenta Ferraz.
Questa idea che rispetta e rinforza il tracciato urbano 
di vie e  di labirinti,  con sorprese di viste e scoperte,  
è stata banalizzata con la realizzazione di certe piazze 
più simili a centri commerciali che ad elementi di 
una città antica con forte personalità. Si è creata così, 
una grande confusione, che deprime  la ricchezza, la 
preziosità del tracciato stesso.
Nel centro storico di Salvador post-Bo Bardi, molto 
discusso, ma poco curato, massacrato da una politica 
FKH�YHGH�FRPH�SULRULWj�O¶LQGXVWULD�GHO�WXULVPR��WXWWR�
si trasforma in spettacolo, nascondendo la storia. 

de relação coletiva tradicional do ato refeitorio. Resga-
tar estas práticas, o modo de comer e de conviver, faz 
parte da construção do projeto.
Bo Bardi propôs a utilização dos fundos de quadra do 
centro histórico, os maravilhosos quintais verdes das 
casas, como quintais coletivos, uma vez que cada casa 
passaria a ser de três ou quatro famílias: reforçar a 
LGpLD�GH�RiVLV��D�GHVFREHUWD�GH�]RQDV�ÀRULGDV�H�H[XEH-
rantes no “seco casba baiano” da cidade de pedra e cal.
'R�/DUJR�GR�3HORXULQKR��GH�XUEDQLVPR�VHFR��QLQJXpP�
poderia imaginar que, cruzando poucos metros, 
atravessando um portal, poderia encontrar coqueiros 
altos, trepadeiras e até uma cascata de água.  É assim 
deveriam ser todos os miolos de quadra, de jardins 
secretos, comenta Ferraz. Pois, essa idéia que respeita 
e só reforça o traçado urbano de ruas, de labirintos 
com surpresas de vistas e descobertas foi banalizada 
com a implantação de certas praças mais moldadas 
a shopping centers do que a uma cidade antiga com 
forte personalidade e onde havia o vazio, foi aberta 
uma nova entrada, uma nova via de acesso a esse 
fundo de quadra. Assim foi criada uma verdadeira 
confusão, desvirtuando-se aquilo que  é justamente a 
riqueza, a preciosidade do traçado urbano. No centro 
histórico de Salvador pos-Bo Bardi, tão falado e pouco 
cuidado, massacrado por uma política que tem como 
prioridade a indústria do turismo, tudo esta transfor-
mado em espetáculo escondendo a história. Como diria 
o geógrafo Milton Santos, “o turista é o habitante de 
lugar nenhum. Se ele é de lugar nenhum, sem história, 
preservar o que e para que? A indústria do turismo traz 
a maravilha do dinheiro, mas ela é também o cupim 
que corrói a cultura”.
Uma paleta de cores pastéis variadas foi aplicada às 
casas, algo que nunca existiu no Pelourinho, substituin-
do o branco ou ocre pardacentos da cidade antiga. A 
pintura é à base de tinta acrílica ou látex e não a tradi-
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Come direbbe il geografo Milton Santos, “il turista è 
O¶DELWDQWH�GL�QHVVXQ�OXRJR��6H�OXL�q�GL�QHVVXQ�OXRJR��
VHQ]D�VWRULD��FRVD�FRQVHUYDUH�SHU�OXL"�/¶LQGXVWULD�GHO�
turismo porta la meraviglia del denaro, ma è, allo 
stesso tempo, la termite che corrode la cultura”.
Una paletta di colori pastelli variati è stata applicata 
alle case, qualcosa che non è mai esistito nel Pelou-
ULQKR��VRVWLWXHQGR�LO�ELDQFR�R�O¶RFUD�EUXQDVWUR�GHOOD�
città antica. La pittura è  a base di tinta acrilica o di 
lattice e non la tradizionale imbiancatura, meglio 
conosciuta come latte di calce, nitida e deliberato 
LQWHUYHQWR�VFHQRJUD¿FR�GHOO¶DVSHWWR�GL�SXOLWR�
Con la pubblicità e il successo del marketing del 
UHVWDXUR��O¶´HIIHWWR�3HORXULQKR´�VL�q�GLIIXVR�QHO�SDHVH��
in città storiche o no, che cominciarono a tingere le 
proprie case come “gelaterie multi-gusto”. Sono stati 
utilizzati tecniche e materiali tradizionali cari, che 
hanno alzato il valore degli immobili, rendendo così 
più remota la possibilità di ritorno degli ex-residenti, 
FLWWDGLQL�GL�UHGGLWR�EDVVR�FKH��GDOO¶LQL]LR�GHO�SURFHVVR��
sono stati espulsi dalla regione.
Una espulsione di massa, infatti, ha preceduto i lavori 
GL�LQWHUYHQWR�GL�/LQD��*OL�DELWDQWL�VRQR�VWDWL��LQYLWDWL�
a lasciare le proprie dimore per andare ad abitare ai 
PDUJLQL�SHULIHULFL�GHOOD�PHWURSROL��DI¿QFKq�JOL�LPPR-
bili fossero restaurati. Innumerevoli case sono state 
UHFXSHUDWH�VHQ]D�XQ�SURJUDPPD�GL�XVR�GH¿QLWR��FRVu�
XQD�DQWLFD�DELWD]LRQH�KD�DYXWR�FRPH�¿QDOLWj�WUDVIRU-
marsi in una scuola, senza attrezzature da scuola. 
Si applicò una specie di gestione sociale o igiene so-
ciale, “pulizia” per il turista. Questo svuotamento del 
centro storico dei suoi protagonisti autentici è stato 
FRPH�XQ�FROSR�DOO¶DQLPD�GHO�3HORXULQKR��XQ�ODVFLDSDV-
VDUH�SHU�O¶HQWUDWD�GHO�IROFORUH�DWWUDYHUVR�GL�XQ�WXULVPR�
GHTXDOL¿FDWR��
Al posto di abitazioni e attività veramente necessarie 
DOOD�SRSROD]LRQH�GL�6DOYDGRU�H��SL��VSHFL¿FDPHQWH��

cional caiação, também conhecida como “leite de cal”, 
QtWLGD�H�GHOLEHUDGD�LQWHUYHQomR�FHQRJUi¿FD�GH�DVSHFWR�
limpo. Com a publicidade e o sucesso de marketing da 
recuperação, o “efeito Pelourinho” se alastrou pelo país, 
por cidades históricas ou não, que começaram a pintar 
suas casas à “sorveteria multi-sabores”.
Foram utilizados técnica e materiais tradicionais caros 
que elevaram o valor dos imóveis, tornando assim mais 
remota a possibilidade de retorno dos ex-moradores, 
cidadãos de baixa renda que, desde o início do processo, 
foram expulsos da região.
Uma expulsão em massa precedeu os trabalhos de 
LQWHUYHQomR�GD�/LQD��2V�KDELWDQWHV�³IRUDP�FRQYLGD-
dos” a deixar suas moradias para ir morar nas franjas 
periféricas da metrópole, para que os imóveis fossem 
restaurados. Inúmeras casas foram recuperadas sem 
XP�SURJUDPD�GH�XVR�GH¿QLGR���RX�VHMD��XPD�DQWLJD�
habitação teve como destino uma escola, sem os equi-
pamentos de escola, e assim por diante. Faz-se uma 
espécie de manejo social ou saneamento social, “limpe-
za” para o turista. 
Este esvaziamento do centro histórico dos seus au-
tênticos protagonistas foi como um tiro na alma do 
Pelourinho, um abre-caminho para a entrada do 
IROFORUH�DWUDYpV�GH�XP�WXULVPR�GHVTXDOL¿FDGR��(P�YH]�
de habitação e atividades verdadeiramente necessárias 
j�SRSXODomR�GH�6DOYDGRU�H��PDLV�HVSHFL¿FDPHQWH��GR�
centro histórico, brotaram ali bares, restaurantes e 
lojinhas de artesanatos semelhantes às de rodoviárias 
de qualquer parte do país. 
Uma realidade rica mas com muitos problemas, frágil, 
que merecia toda atenção e delicadeza no trato socioló-
gico-urbanístico da intervenção, recebeu o “trator” do 
turismo global e da limpeza social. 
Uma cidade-cenário se instalou sobre 400 anos de 
intensa vida urbana. 
O consolo é que, aos poucos, o povo volta e retoma 
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del centro storico, hanno introdotto bar, ristoranti e 
negozietti di artigianato simili a quelli delle stazioni 
degli autobus di qualsiasi parte del paese. 
Una realtà ricca ma con molti problemi, fragile, che 
meritava la totale attenzione e delicatezza nel tratto 
VRFLRORJLFR�XUEDQLVWLFR�GHOO¶LQWHUYHQWR��ULFHYHWWH�LO�
trattore del turismo globale e della pulizia sociale.
Una città-scenario è stata così istallata sopra 400 
anni di intensa vita urbana. La consolazione è che, 
poco a poco, la popolazione ritorna e si riprende 
spontaneamente quello che le è stato tolto e inserisce 
GL�QXRYR�LO�VXR�PDUFKLR��XPDQL]]DQGR�WXWWR�O¶LQXPD-
no intervento che si è realizzato.

espontaneamente o que dele foi tirado e insere de 
novo sua marca, humanizando toda inumana inter-
venção acontecido.
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Note: 

1  ,O�0DQLIHVWR�$QWURSRIDJR�IX�¿UPDWR�LQ�3LUDWLQLQJD��QRPH�LQGLJHQR�GL�6mR�3DXOR��QHOO¶DQQR�����GDOOD�GHJOXWL]LRQH�
GHO�9HVFRYR�6DUGLQKD��ULIHUHQGRVL�DOO¶HSLVRGLR�GHO�9HVFRYR�SRUWRJKHVH�GLYRUDWR�GDJOL�LQGLRV�VXOOD�FRVWD�EUDVLOLDQD��
diventato emblematico nella storia della colonizzazione del paese.
2 Morro da Favella oMorro da Providência: una delle più antiche favelas di Rio de Janeiro, la cui occupazione è 
LQL]LDWD�QHO�������$OOD�¿QH�GHO������HUD�FRQVLGHUDWR�XQR�GHL�ORJKL�SL��YLROHQWL�GL�5LR��QHJOL�DQQL�¶���LO�QRPH�)DYHOD�
(derivato dal nome popolare dato alla pianta rampicante Cnidoscolusquercifolius) venne esteso ad altri colli della 
città, sino ad essere comunemente utilizzato per descrivere occupazioni di colline con baracche.

3  2JXP��q�XQR�GHJOL2UL[DV��VHPLGLR�GHOOD�JXHUUD��GHO�IXRFR��GHO�IHUUR��GHOOD�FDFFLD��GHOO¶DJULFROWXUD�QHOOD�PLWRORJLD�
<RUXED�H�QHL�FXOWL�DIURDPHULFDQL�GHULYDWL��QHOO¶DPELWR�GHOOD�UHOLJLRQH�&DQGRPEOp��WUD�OH�VXH�FDUDWWHULVWLFKH��VL�SXz�
aggiungere quella di santo protettore dei fabbri, dei meccanici, degli scultori e dei militari; protegge anche dalla 
febbre e da tutti gli infortuni procurati da metalli.

4  6HUWmR��UHJLRQH�VHPL�DULGD�FKH�DEEUDFFLD�PROWL�VWDWL�GHO�QRUG�HVW�EUDVLOLDQR��*HRJUD¿FDPHQWH�FRQVLVWH�SULQFLSDO-
mente di bassopiani, è caratterizzato da un clima estremamente secco ed arido. Le città sono generalmente piccole 
H�GL�WLSR�UXUDOH��GDWD�OD�GXUH]]D�GHO�FOLPD��VRQR�UHJLRQL�PROWR�SRYHUH��$OO¶LQL]LR�GHJOL�DQQL�¶���LO�6HUWmR�GLYHQWD�
riferimento rispetto per tutte le correnti artistiche che cominciavano ad interessarsi alla riscoperta della cultura 
popolare.

5 Carrancas: sculturainlegnocon forme animali o umane, utilizzatainizialmentesullepruedelleimbarcazionichena-
YLJDYDQRQHOOHDFTXHGHO¿XPH6mR�)UDQFLVFR��1RQ�VL�VD�FRQ�FHUWH]]D�VH�O¶RULJLQH�q�DIULFDQD�R�DPHULQGLD��Qp�VH�VRQR�
amuleti o semplici ornamenti.

6  0RUUR�GD�0DQJXHLUD��IDYHOD�GL�5LR�GH�-DQHLUR�OH�FXL�SULPH�EDUDFFKH�VRQR�GDWDWH�DO�������(¶�VHGH�GL�XQ¶LPSRUWDQ-
te scuola di samba, di cui Helio Oiticica entra a far parte.

7  Pindorama: luogo mitico delle popolazioni indigene tupi-guaranis.

8  Bumba-meu-boi: danza popolare tipica del nordest e nord brasiliano con contaminazioni africane ed indigene. 
(¶�XQD�QDUUD]LRQH�EDVDWD�VX�XQD�OHJJHQGD�ULJXDUGDQWH�XQ�EXH�H�OD�VXD�UHVXUUH]LRQH��FRQ�SHUVRQDJJL�XPDQL�HG�DQL-
mali fantastici, ed unisce teatro, danza e musica.

9 Programma Nazionale per il recupero dei nuclei storici realizzato nel 1973 . Patrimonio (Notiziario del IPAC/
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SEC), Salvador, n.9, gen-mag, 1986, p.3.
10 Quando i collaboratori di Lina passarono  a prenderla per portarla in aeroporto per incontrarsi con Lelé, Lina 
chiese di prendere una foglia di una erba palmata nel giardino della sua casa in Morumbi, la collocò in una scatola 
di scarpe e disse: “consegnate questo a Lelé e ditegli che non posso andare, ma che penso ad una struttura così per 
il Ristorante Coati. Lui capirà”. 

11�6RSUDQQRPH�GL�*UHJRULR�GH�0DWWRV��SRHWD�GL�6DOYDGRU�GHO�VHFROR�;9,,��IDPRVR�SHU�OH�VXH�VDWLUH�SXQJHQWL�
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4 . Quando la strada diventa casa  
      Quando a rua vira casa
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4.1 Unità della diversità - Unidade da diversidade

“[...] porque então, na nossa construção epistemológi-
ca não preferimos partir dos híbridos, em vez do que 
partir da ideia de conceitos puros?”

�������������6DQWRV�DSXG�/DWRXU�������

Se, como evidencia Baulliard em 1973, a descrição de 
um sistema de objetos depende da descrição de um 
VLVWHPD�GH�SUiWLFDV��VH�ID]�FODUD�D�LQVX¿FLrQFLD�GH�XPD�
GH¿QLomR�GRV�REMHWRV�VHP�GH¿QLU�R�VLVWHPD�GH�SUiWLFDV�
que sobre ele exerce, considerando a contínua interação 
H�PRGL¿FDomR�GH�XP�QR�RXWUR�H�YLFHYHUVR�
Partindo desse vínculo indissolúvel, não podemos 
GHL[DU�GH�FRQFRUGDU�FRP�%��/DXWRXU�TXDQGR�D¿UPD��
³MDPDLV�IRPRV�PRGHUQRV´��QD�GH¿QLomR�GHOH�GD�PR-
dernidade como atitude, em vez do que como época. 
Essa atitude envolve a operação conjunta de dois tipos 
GH�SUiWLFDV�GLVWLQWDV��D�GH�³WUDGXomR´�H�³SXUL¿FDomR´��
A primeira cria misturas entre gêneros, híbridos de 
natureza e sociedade. A segunda gera duas zonas onto-
lógicas distintas: a dos humanos e a dos não-humanos, 
D�GRV�VXMHLWRV�H�D�GRV�REMHWRV��3DUD�/DWRXU��HQTXDQWR�
acreditávamos que essas práticas eram separadas e 
LQGHSHQGHQWHV��SRGtDPRV�QRV�GH¿QLU�FRPR�PRGHUQRV��$�
partir do momento que nos demos conta de sua simul-
taneidade, deixamos instantaneamente de ser moder-
nos.
Aqui o erro da modernidade de querer trabalhar com 
duas formas puras, considerando que “natureza e 
sociedade não são mais os termos explicativos, mas, ao 
FRQWUiULR��UHTXHUHP�XPD�H[SOLFDomR�FRQMXQWD´���/D-
tour, 1989)
“todo sistema e toda estrutura devem ser abordados 
como realidades “mistas” e contraditórias de objectos 

“[…] perché allora, nella nostra costruzione episte-
mologica non preferiamo partire dagli ibridi, invece 
GL�SDUWLUH�GDOO¶LGHD�GL�FRQFHWWL�SXUL"´���6DQWRV�$SXG�
Latour, 1966)

Se, come evidenzia Bauilliard nel 1973, la descrizione 
di un sistema di oggetti dipende dalla descrizione di 
XQ�VLVWHPD�GL�SUDWLFKH��GLYHQWD�FKLDUD�O¶LQDGHJXDWH]]D�
GL�XQD�GH¿QL]LRQH�GHJOL�RJJHWWL�VHQ]D�GH¿QLUH�LO�VLVWH-
ma di pratiche che agisce sugli  stessi, considerando 
LQROWUH�OH�FRQWLQXD�LQWHUD]LRQH�H�PRGL¿FD]LRQH�GL�XQR�
VXOO¶DOWUR�H�YLFHYHUVD�
Partendo da questo vincolo indissolubile, non pos-
siamo che concordare con Lautour quando afferma: 
³*LDPPDL�IXPPR�PRGHUQL´��DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VXD�
GH¿QL]LRQH�GL�PRGHUQLWj�LQ�TXDQWR�DWWLWXGLQH��QRQ�
semplicemente come epoca. Questa attitudine com-
SRUWD�O¶RSHUD�FRQJLXQWD�GL�GXH�WLSL�GL�SUDWLFKH�GLVWLQ-
WH��TXHOOD�GL�³WUDGX]LRQH´�H�TXHOOD�GL�³SXUL¿FD]LRQH´��
La prima miscela generi, ibridi di natura e società; la 
seconda genera due zone ontologiche differenti: quel-
la degli umani e quella dei non-umani, dei soggetti e 
GHJOL�RJJHWWL��3HU�/DWRXU��¿QWDQWR�FKH�FUHGHYDPR�FKH�
queste pratiche fossero separate ed indipendenti, po-
WHYDPR�GH¿QLUFL�PRGHUQL��$�SDUWLUH�GDO�PRPHQWR�LQ�
cui ci siamo resi conto della loro simultaneità, abbia-
mo rinunciato istantaneamente ad essere moderni.
'XQTXH�O¶HUURUH�GHOOD�PRGHUQLWj�VWD�QHO�YROHU�ODYRUDUH�
con due forma pure, considerando che “natura e so-
cietà non sono più termini esplicativi, ma, al contra-
rio, richiedono una spiegazione congiunta”. (Latour, 
1989)
“Tutti i sistemi e tutte le strutture devono essere 



177

e de relações que não podem existir separadamente” 
�*RGHOLHU��������
0RVWUD�VH�FODUD�D�UHODWLYLGDGH�GR�VLJQL¿FDGR�GR�REMHF-
to, que não representa mais uma qualidade intrínseca e 
imutável, mas sim um complexo de relações e tessituras 
TXH�*RGHOLHU�HVWDEHOHFH�PXWXDPHQWH�FRP�XP�VLVWHPD�
de ações e objetos. Daqui o conceito de realidade (so-
ciedade) que não é mais um elemento único e estável, 
mas sim um objeto relacional, híbrido; nas palavras de 
.DQW��³$VVLP��D�WRWDOLGDGH�QmR�p�PDLV�GR�TXH�D�SOXUDOL-
dade considerada como unidade”.
Pelo geógrafo Milton Santos, assim, se as noções de 
forma e conteúdo entram na ordem do instável e do 
provisório, se faz necessária a introdução do conceito 
de evento, que traz em si o de temporalidade:

“A cada evento a forma se recria. Assim, a forma-conteúdo 
não pode ser considerada apenas como forma, nem apenas 
FRPR�FRQWH~GR��(OD�VLJQL¿FD�TXH�R�HYHQWR��SDUD�VH�UHDOL]DU��
encaixa-se na forma disponível mais adequada a que se 
realizem as funções de que é portador. Por outro lado, desde o 
momento em que o evento se dá, a forma, o objeto que o aco-
OKH�JDQKD�XPD�RXWUD�VLJQL¿FDomR��SURYLQGD�GHVVH�HQFRQWUR��
(P�WHUPRV�GH�VLJQL¿FDomR�H�GH�UHDOLGDGH��XP�QmR�SRGH�VHU�
entendido sem o outro, e, de fato, um não existe sem o outro. 
Não há como vê-los separadamente.” (Santos, 1966) 

Partindo dessa ideia de realidade, que ele chama de 
UHDOLGDGH�UHODFLRQDO��6DQWRV�FKHJD�D�GXDV�GH¿QLo}HV�
distintas dos conceitos de paisagem e espaço: o pri-
meiro é concebido como conjunto de objetos reais-
concretos, ligados diretamente aos nossos sentidos; o 
segundo é a união dessas formas mais os conteúdos: o 
HVSDoR�UHSUHVHQWD�GHVWD�PDQHLUD�D�³JHRJUD¿]DomR�GD�
VRFLHGDGH�VREUH�D�FRQ¿JXUDomR�WHUULWRULDO´���H��QD�VXD�
dinamicidade, a verdadeira totalidade. Nesse sentido, 
ele considera a paisagem como “transtemporal”, pois 
UHSUHVHQWD�XPD�DFXPXODomR��XPD�HVWUDWL¿FDomR�TXH�

DSSURFFLDWL�FRPH�UHDOWj�µPLVWH¶�H�FRQWUDGGLWWRULH�GL�
oggetti e di relazioni che non possono esistere separa-
WDPHQWH´���*RGHOLHU��������
6L�PRVWUD�FKLDUD�OD�UHODWLYLWj�GHO�VLJQL¿FDWR�GL�RJJHWWR��
il quale non rappresenta più una qualità intrinseca ed 
immutabile, ma un complesso di relazioni e tessiture 
che lo stesso stabilisce mutuamente con un sistema di 
azioni e di altri oggetti. Da qui scaturisce il concetto 
GL�UHDOWj��R�VRFLHWj��FKH�SDVVD�GDOO¶HVVHUH�FRQVLGHUDWR�
come elemento unico e stabile ad oggetto relazionale, 
LEULGR��SHU�GLUOD�FRQ�OH�SDUROH�GL�.DQW��³�«��OD�WRWDOLWj�
non è altro che la pluralità considerata come unità”.
Per il geografo Milton Santos, se le nozioni di forma 
H�FRQWHQXWR�HQWUDQR�QHOO¶RUGLQH�GHOO¶LQVWDELOH�H�GHO�
SURYYLVRULR��VL�UHQGH�QHFHVVDULD�O¶LQWURGX]LRQH�GHO�
concetto di evento, che porta con sé quello di tempo-
ralità.

³$G�RJQL�HYHQWR�OD�IRUPD�VL�ULFUHD�´�VRVWLHQH�O¶DXWRUH�³�&RVu��
la forma-contenuto non può essere considerata solo come 
IRUPD��Qp�VROR�FRPH�FRQWHQXWR��&Lz�VLJQL¿FD�FKH�O¶HYHQ-
to, per realizzarsi, si incastra nella forma disponibile più 
adeguata alla realizzazione delle funzione di cui è portatore. 
'DOO¶DOWUR�ODWR��¿Q�GDO�PRPHQWR�LQ�FXL�O¶HYHQWR�VL�HVSOLFLWD��
OD�IRUPD��O¶RJJHWWR�FKH�OR�DFFRJOLH�DVVXPH�XQ�VLJQL¿FDWR�
differente, che nasce da questo incontro. In termini di 
VLJQL¿FDWR�H�GL�UHDOWj��XQD�QRQ�SXz�HVVHUH�LQWHVD�VHQ]D�
O¶DOWUR�H���GL�IDWWR��XQR�QRQ�HVLVWH�VHQ]D�O¶DOWUD��1RQ�F¶q�FRPH�
vederli separatamente”.  (Santos, 1966)

Partendo da questa idea di realtà, che il geografo 
chiama “realtà relazionale”,  lo stesso arriva a due 
GH¿QL]LRQL�GLVWLQWH�GHL�FRQFHWWL�GL�SDHVDJJLR�H�GL�VSD-
zio: il primo è concepito come complesso di oggetti 
reali-concreti legati direttamente ai nostri sensi; 
LO�VHFRQGR�q�XQ¶XQLRQH�GL�TXHVWH�IRUPH�H�GHL�ORUR�
contenuti; lo spazio rappresentato, così, rappresenta 
OD�³JHRJUD¿]]D]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�VXOOD�FRQ¿JXUD]LRQH�
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contém elementos passados e presentes numa contru-
ção tranversal. Ao contrário, o espaço se desenvolve 
por ele numa construção horizontal, onde só existe a 
condição presente, mas que não deixa de conter em si 
essas sobreposições temporais.

 “O espaço constitui a matriz sobre a qual as novas ações 
substituem as ações passadas. É ele, portanto, presente, por-
que passado e futuro. [...] Ao nosso ver, a questão a colocar é 
a da propria natureza do espaço, formado, de um lado, polo 
resultado material acumulado das ações humanas através do 
tempo, e, do outro lado, animado pelas ações atuais que hoje 
lhe atribuem um dinamismo e uma funcionalidade.” (Santos, 
1966)

Esse “material acumulado” não é outra coisa que o 
trabalho do homem, o processo de troca entre ele e a 
natureza. E se trabalho é qualquer tipo de ação huma-
na, a produção é, em si, uma produção de espaço: 
“viver, para o homem, é produzir espaço. Como o 
homem não vive sem trabalho, o processo de vida é um 
SURFHVVR�GH�FULDomR�GH�HVSDoR�JHRJUi¿FD��$�IRUPD�GH�
vida do homem é um processo de criação do espaço. 
3RU�LVVR�D�JHRJUD¿D�HVWXGD�D�DomR�GR�KRPHP�´��6DQWRV��
1988)
$�VRFLHGDGH�YLUD�DVVLP�XPD�FRQVWXomR�ÀXLGD��QD�TXDO�
movimentos implicam uma nova organização do 
espaço e as novas situações criam equilíbrios sempre 
diferentes, que levam a própria sociedade a fazer parte 
da evolução espacial. 

territoriale”, e, nel suo dinamismo, la veritiera tota-
lità. In questo senso, Santos considera il paesaggio 
FRPH�³WUDQV�WHPSRUDOH´��SRLFKp�UDSSUHVHQWD�XQ¶DFFX-
PXOD]LRQH��XQD�VWUDWL¿FD]LRQH�FKH�FRQWLHQH�HOHPHQWL�
GHO�SDVVDWR�H�GHO�SUHVHQWH�DOO¶LQWHUQR�GL�XQD�FRVWUX-
zione trasversale. Al contrario, lo spazio si sviluppa in 
una costruzione orizzontale, nella quale esiste solo la 
condizione presente, ma che non smette di contenere 
in sé una serie di sovrapposizioni.

“Lo spazio costituisce la matrice sulla quale le nuove azioni 
si sostituiscono ad azioni passate, è lui, pertanto, presente, 
perché passato e futuro. […]” afferma Santos “Per noi, la 
questione da porre è quella della propria natura dello spa-
zio, formato, da un lato, dal risultato materiale accumulato 
GDOOH�D]LRQL�XPDQH�DWWUDYHUVR�LO�WHPSR��H��GDOO¶DOWUR��DQLPD-
to dalle azioni attuali che oggi gli attribuiscono dinamismo 
e funzionalità”. (Santos, 1966)

Questo “materiale accumulato” non è altro che il 
ODYRUR�GHOO¶XRPR��LO�SURFHVVR�GL�VFDPELR�WUD�O¶XRPR�H�
la natura. E se consideriamo lavoro qualsiasi tipo di 
azione umana, la produzione è, in sé, una produzione 
di spazio.
³9LYHUH�q��SHU�O¶XRPR��SURGXUUH�VSD]LR��'DWR�FKH�O¶XR-
mo non vive senza lavorare, il processo di vita è un 
SURFHVVR�GL�FUHD]LRQH�GL�VSD]LR�JHRJUD¿FR��,O�PRGR�GL�
YLYHUH�GHOO¶XRPR�q�XQ�SURFHVVR�GL�FUHD]LRQH�GL�VSD]LR��
3HU�TXHVWR�OD�JHRJUD¿D�VWXGLD�O¶D]LRQH�GHOO¶XRPR´��
(Santos, 1988)
La società è intesa in questo modo come una costru-
]LRQH�ÀXLGD��L�FXL�PRYLPHQWL�LPSOLFDQR�XQD�QXRYD�
organizzazione dello spazio e nuove situazioni creano 
equilibri sempre diversi, che portano la società stessa 
D�IDU�SDUWH�GHOO¶HYROX]LRQH�VSD]LDOH�
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4.2 Città come ibrido - Cidade como híbrido

Podemos estender esses conceito pelo espaço da 
cidade, entendido aqui como sobreposição de épocas 
históricas diferentes, portanto como acumulação de 
espaços, e como sobreposição de ações dos homens. 
Cabe aqui fazer um outro esclarecimento a respeito 
da relação entre o homem e a questão do tempo: 
Milton Santos, no seu “Elogio à lentidão”, evidencia 
a importância do conceito de velocidade na contem-
poraneidade. O incessante progresso tecnológico 
chega em velocidade exponencial e nos leva, dentro 
dos parâmetros padrão, a considerar a rapidez 
como sinônimo de atualidade, uma necessidade; a 
lentidão é portanto o atraso, em todos os sentidos, e 
o homem lento é excluído da possibilidade de parti-
cipação na construção histórica. não é mais, então, 
uma questão de tempo no seu sentido propriamente 
FURQROyJLFR��FRPR�H[SOLFDP�'HOHX]H�H�*XHWWDUL�HP�
0LO�SODWRV��������³/HQWR�H�UiSLGR�QmR�VmR�JUDXV�
quantitativos do movimento, mas dois tipos de mo-
YLPHQWR�TXDOL¿FDGRV��VHMD�TXDO�IRU�D�YHORFLGDGH�GR�
primeiro, e o atraso do segundo”. 
2�HORJLR�GH�6DQWRV�DR�KRPHP�OHQWR�QmR�VLJQL¿FD�
regresso ao passado ou desonhecimento da moder-
nidade, mas sim 

“de encontrar as combinações que, segundo as circunstân-
cias próprias a cada povo, a cada região, a cada lugar, 
permitam a construção do bem-estar coletivo. É possível 
dispor da maior velocidade tecnicamente possível no 
momento e não utilizá-la. É possível fruir da modernidade 
nova, atual, sem ser obrigatoriamente o mais veloz.” 

Ele faz uma critica a aceleração contemporânea 

Prendendo spunto dai concetti sopra delineati, 
possiamo estenderli allo spazio della città, inteso 
qui come sovrapposizione di epoche storiche diffe-
renti, pertanto come accumulazione di spazi e come 
VRYUDSSRVL]LRQH�GHOOH�D]LRQL�GHOO¶XRPR��,QWHUHVVD�
RUD�FKLDULUH�OD�UHOD]LRQH�WUD�O¶XRPR�H�OD�TXHVWLRQH�GHO�
tempo.  Milton Santo, nel suo articolo “Elogio alla 
/HQWH]]D´��HYLGHQ]LD�O¶LPSRUWDQ]D�GHO�FRQFHWWR�GL�YH-
ORFLWj�QHOO¶HWj�FRQWHPSRUDQHD��/¶LQFHVVDQWH�SURJUHVVR�
tecnologico porta a velocità esponenziali  ed induce, 
DOO¶LQWHUQR�GL�SDUDPHWUL�VWDQGDUG��D�FRQVLGHUDUH�OD�
velocità come sinonimo di attualità, modernità, fa-
cendola diventare una necessità; la lentezza è ,pertan-
WR��LO�ULWDUGR��LQ�WXWWL�L�VHQVL�H�O¶XRPR�OHQWR�q�HVFOXVR�
GDOOD�SRVVLELOLWj�GL�DYHUH�XQ�UXROR�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�
costruzione storica. Non è più, perciò, una questione 
di tempo dal punto di vista prettamente tecnologico, 
FRPH�VSLHJDQR�'HOHX]H�H�*XDWWDUL��QHO�������³/HQWR�
e rapido non sono gradi quantitativi del movimento, 
ma due tipi qualitativi di movimento, qualsiasi sia la 
velocità del secondo ed il ritardo del primo”. 
/¶HORJLR�GL�6DQWRV�DOO¶XRPR�OHQWR�QRQ�VLJQL¿FD�UHJUH-
dire o ignorare la modernità, ma 

“incontrare le combinazione che, a seconda delle circo-
stanze caratteristiche di ciascun popolo, di ogni regione, 
di ciascun luogo, permettano la costruzione del benestare 
collettivo. E’ possibile disporre della massima velocità pos-
sibile al momento e non utilizzarla. E’ possibile sfruttare la 
nuova modernità, attuale, senza obbligatoriamente essere 
il più veloce”.

6DQWRV�FULWLFD�O¶DFFHOHUD]LRQH�FRQWHPSRUDQHD�LQ�
quanto imposizione di una velocità standardizzata 
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enquanto imposição de uma velocidade-padrão e 
consequentemente como eliminação da complexi-
dade contemporânea: è o próprio uso de diferentes 
velocidades que representa mais uma sobreposição 
dentro da matriz-espaço-cidade. 
Essa critica a busca de continuidade, unidade e im-
mobilidade, è a mesma que levanta a Internacional 
Situacionista nos anos ’60:

“A teoria situacionista sustenta decididamente um con-
ceito não continuo da vida. A noção de unidade deve ser 
deslocada da uma perspectiva de uma vida inteira- em 
TXH�HOD�p�XPD�PLVWL¿FDomR�UHDFLRQiULD�IXQGDGD�QD�FUHQoD�
de uma alma imortal, e, em ultima analise, na divisão do 
trabalho- para uma perspectiva de instantes isolados da 
vida, e da construção de cada instante por uma utiliza-
ção unitária dos meios de ação situacionistas. [...] Vocês 
VDEHP�TXH�D�FULDomR�QXQFD�p�SXUD�´��*X\�'HERUG��WH[WR�
apresentado na conferência de fundação da IS, 1957)

Onde Milton Santos coloca a construção de espaço 
JHRJUi¿FR��RV�VLWXDFLRQLVWDV�FRORFDP�D�FRQVWUXomR�
de situações, a “criação de ambiências momentâne-
as de vida”.  As ambiências assumem, dessa forma, 
uma conotação temporária e dinâmica, (“o urbanis-
mo unitário é dinâmico, isto é, estreitamente ligado 
com os estilos de comportamento”) onde o espaço é 
estreitamente e indissoluvelmente ligado as ações 
KXPDQDV��R�PHLR�FLHQWL¿FR�TXH�HVWXGD�HVVDV�UHODo}HV�
p�D�SVLFRJHRJUD¿D��³HVWXGR�GRV�HIHLWRV�H[DWRV�GR�
PHLR�JHRJUi¿FR��FRQVFLHQWHPHQWH�SODQHMDGR�RX�QmR��
que agem diretamente sobre o comportamento afe-
tivo dos indivíduos”, e a sua ferramenta de trabalho 
é a deriva: 

“A deriva seria uma apropriação do espaço urbano pelo 
pedestre através da ação do andar sem rumo. A psico-
JHRJUD¿D�HVWXGDYD�R�DPELHQWH�XUEDQR��VREUHWXGR�RV�

e conseguentemente in quanto eliminazione della 
FRPSOHVVLWj�FRQWHPSRUDQHD��q��LQIDWWL��O¶XVR�GL�GLYHUVH�
velocità che rappresenta ancora una sovrapposizione 
DOO¶LQWHUQR�GHOOD�PDWULFH�VSD]LR�FLWWj�
Questa critica alla ricerca di continuità, unità ed 
LPPRELOLWj��q�OD�VWHVVD�FKH�VROOHYD�O¶,QWHUQD]LRQDOH�
6LWXD]LRQLVWD�QHJOL�DQQL�¶���

“La teoria situazionista sostiene decisamente un concet-
WR�QRQ�FRQWLQXR�GL�YLWD��/D�QR]LRQH�GL�XQLWj�GHY¶HVVHUH�
spostata da una prospettiva di vita intera –nella quale è 
XQD�PLVWL¿FD]LRQH�UHD]LRQDULD�IRQGDWD�VXOOD�FUHGHQ]D�GL�
XQ¶DQLPD�LPPRUWDOH��H��LQ�XOWLPD�DQDOLVL��QHOOD�GLYLVLRQH�GHO�
lavoro- ad una prospettiva di istanti isolati di vita, e della 
costruzione di ogni istante per un utilizzo unitario dei mezzi 
di azione situazionisti. […] Voi sapete che la creazione non 
è mai pura.” (Debord, testo di presentazione della conferen-
za di fondazione dell IS, 1957)

Dove Milton Santos colloca la costruzione di spazio 
JHRJUD¿FR��L�VLWXD]LRQLVWL�PHWWRQR�OD�FRVWUX]LRQH�GL�
situazioni, la “creazione di “ambienti momentanei di 
YLWD´��*OL�DPELHQWL�DVVXPRQR��LQ�TXHVWR�PRGR��XQD�
FRQQRWD]LRQH�WHPSRUDQHD�H�GLQDPLFD��³O¶�XUEDQLVWL-
ca unitaria è dinamica, strettamente legata agli stili 
di vita e comportamento”), secondo cui lo spazio è 
strettamente ed indissolubilmente legato alle azio-
QL�XPDQH��/R�VWUXPHQWR�VFLHQWL¿FR�VLWXD]LRQLVWD�
FKH�VWXGLD�TXHVWH�UHOD]LRQL�q�OD�SVLFRJHRJUD¿D��FLRq�
OR��³VWXGLR�GHJOL�HIIHWWL�HVDWWL�GHO�PH]]R�JHRJUD¿FR��
FRVFLHQWHPHQWH�SLDQL¿FDWR�R�QR��FKH�DJLVFH�GLUHWWD-
mente sul comportamento affettivo degli individui”, e 
il suo mezzo di azione è la “deriva”.

³/D�GHULYD�q�XQ¶DSSURSULD]LRQH�GHOOR�VSD]LR�XUEDQR�GD�
SDUWH�GHO�SHGHVWUH��DWWUDYHUVR�O¶D]LRQH�GHO�FDPPLQDUH�VHQ]D�
GHVWLQR�´�FRPPHQWD�-DFTXHV�³/D�SVLFRJHRJUD¿D�VWXGLDYD�
O¶DPELHQWH�XUEDQR��VRSUDWWXWWR�JOL�VSD]L�SXEEOLFL��DWWUDYHUVR�
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espaços públicos, através das derivas, e tentava mapear 
os diversos comportamentos afetivos diante dessa ação, 
EDVLFDPHQWH�GR�FDPLQKDU�QD�FLGDGH��$�SVLFRJHRJUD¿D�
VHULD�HQWmR�XPD�JHRJUD¿D�DIHWLYD��VXEMHWLYD��TXH�EXVFDYD�
cartografar as diferentes ambiências psíquicas provoca-
das pelas derivas situacionistas.” (Jacques, 2003) 

A pratica da deriva representa também a busca da 
lentidão e de um tipo de apreensão da cidade mais 
subjetivo, lúdico, em aberto contraste com o de cima 
para baixo, da visão aérea e dos mapas, do funcio-
nalismo moderno. A importância do cotidiano para 
contrastar com a “sociedade do espetáculo” 1.

“A construção de situações começa após o desmoronamen-
to moderno da noção de espetáculo. É fácil ver a que ponto 
está ligado a alienação do velho mundo o princípio carac-
terístico do espetáculo: a não-participação. Ao contrário, 
percebe-se como as melhores pesquisas revolucionárias 
QD�FXOWXUD�WHQWDUDP�URPSHU�D�LGHQWL¿FDomR�SVLFROyJLFD�GR�
HVSHFWDGRU�FRP�R�KHUyL��D�¿P�GH�HVWLPXODU�HVVH�HVSHFWDGRU�
a agir... A situação é feita de modo a ser vivida por seus 
construtores. O papel do “público”, senão passivo pelo 
PHQRV�GH�PHUR�¿JXUDQWH��GHYH�LU�GLPLQXLQGR��HQTXDQWR�
aumenta o número dos que já não serão chamados atores 
mas, num sentido novo do termo, “vivenciadores”. (Relató-
rio sobre a construção de situações, IS, 1950)

Nas estratégias urbanas contemporâneas é possível 
detectar o mesmo processo de “espetacularização da 
cidade”, percebidos a partir de processos de gentri-
¿FDomR�H�R�GH�SULYDWL]DomR�GRV�HVSDoRV�S~EOLFRV�TXH�
nada mais são que 

“[...] uma certa tendência conciliatória das abordagens 
TXH��DR�SUHJDU�D�WHVH�GD�FRH[LVWrQFLD�SDFt¿FD�HQWUH�GLIH-
rentes “identidades” acaba por destiná-los cada qual ao 
“seu espaço próprio” de convivência com iguais, escon-
GHQGR�RV�LQHYLWiYHLV�FRQÀLWRV�GH�LQWHUHVVH�H�LQVWDXUDQGR�

le derive, e tentava di mappare i diversi comportamenti 
DIIHWWLYL�GL�IURQWH�DOO¶D]LRQH�GHO�FDPPLQDUH�SHU�OD�FLWWj��/D�
SVLFRJHRJUD¿D�q�SHUFLz�XQD�JHRJUD¿D�DIIHWWLYD��VRJJHWWLYD��
che ricerca di mappare i diversi ambienti urbani psichici.” 
(Jacques, 2003)

La pratica della deriva rappresenta, inoltre, la ricerca 
di lentezza e di un tipo di intendimento della città 
più soggettivo, ludico, in aperto contrasto con quello 
³GDOO¶DOWR�DO�EDVVR´��GHOOD�YLVLRQH�DHUHD�H�GHOOH�PDSSH��
GHO�IXQ]LRQDOLVPR�PRGHUQR��/¶LPSRUWDQ]D�GHO�TXR-
WLGLDQR�VWD�QHO�IDWWR�GL�UDSSUHVHQWDUH�XQ¶LPSRUWDQWH�
strumento per contrastare la “società dello spettaco-
lo” 1.

“La costruzione di situazioni inizia dopo il collasso moder-
QR�GHOOD�QR]LRQH�GL�VSHWWDFROR��(¶�IDFLOH�YHGHUH�¿QR�D�FKH�
SXQWR�q�OHJDWR�DOO¶DOLHQD]LRQH�GHO�YHFFKLR�PRQGR�LO�SULQFL-
pio caratteristico dello spettacolo: la non-partecipazione. Al 
contrario, si percepisce come le migliori ricerche rivolu-
zionarie nel campo della cultura tentarono di rompere con 
O¶LGHQWL¿FD]LRQH�SVLFRORJLFD�GHOOR�VSHWWDWRUH�FRQ�O¶HURH��DO�
¿QH�GL�VWLPRODUH�TXHVWR�VSHWWDWRUH�DOO¶D]LRQH�«/D�VLWXD]LR-
ne è fatta in modo da essere vissuta dai suoi costruttori. 
La parte del “pubblico”, se non di passivo per lo meno di 
¿JXUDQWH��GHYH�DQGDUH�GLPLQXHQGR��LQ�TXDQWR�DXPHQWD�
il numero di coloro che non saranno più chiamati attori, 
PD��FRQ�XQ�VLJQL¿FDWR�QXRYR�GHO�WHUPLQH��VSHULPHQWDWRUL´��
(Internazionale Situazionista, relazione sulla costruzione di 
situazioni, 1950)

Nelle strategie urbane contemporanee è possibile 
incontrare lo stesso processo di “spettacolarizzazione 
GHOOD�FLWWj´��FRPH�L�SURFHVVL�GL�JHQWUL¿FD]LRQH�H�SULYD-
tizzazione degli spazi pubblici. 

“[…]una tendenza conciliatoria degli approcci che, al 
SUHGLFDUH�OD�WHVL�GHOOD�FRHVLVWHQ]D�SDFL¿FD�WUD�OH�GLYHUVH�
µLGHQWLWj¶�¿QLVFH�SHU�GHVWLQDUOH�RJQXQD�DO�µSURSULR�VSD]LR¶�GL�
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equilíbrios duvidosos. O espaço público, se reconhecido, 
SRU�H[FHOrQFLD��FRPR�ORFXV�GR�FRQÀLWR��LQFOXL�DJHQWHV�H�
mobiliza agenciamentos muito mais diversos e contraditó-
ULRV�GR�TXH�VH�GHVHMDULD�RX�VH�FRVWXPD�LGHQWL¿FDU�´��%ULWWR��
Jacques; Corpocidade: arte enquanto micro-resistencia 
urbana)

Daqui a importância de retomar formas de apreen-
são da cidade outras, fora dos esquemas hegemôni-
FRV�TXH�YLVDP�D�³SXUL¿FDomR´��WDPEHP�GLWD�SDFL¿FD-
omR��UHTXDOL¿FDomR��OLPSH]D�XUEDQD��UHDELOLWDomR��H�
assim por diante) dos espaços. 
“A pureza é um mito, e Cristo nasceu na Bahia ou em 
Belém do Pará.” (Oswald de Andrade)

FRQYLYHQ]D�FRQ�HJXDOL��QDVFRQGHQGR�JOL�LQHYLWDELOL�FRQÀLWWL�
di interesse ed instaurando dubbi equilibri.” scrive Jacques 
Britto  “Lo spazio pubblico, se riconosciuto, per eccellenza, 
FRPH�OXRJR�GL�FRQÀLWWR��LQFOXGH�DJHQWL�H�PRELOL]]D�FRQFDWH-
namenti molto più vari e contradditori di quanto si vorreb-
EH�R�VH�q�DELWXDWL�DG�LGHQWL¿FDUH´���-DFTXHV�%ULWWR��DUWLFROR�
“Corpocidade: arte come micro-resistenza urbana”)

'D�TXL�GHULYD�O¶LPSRUWDQ]D�GL�ULSUHQGHUH�PRGL�GL�
studio delle città “altre”, fuori dagli schemi egemonici 
FKH�PLUDQR�DOOD�SXUL¿FD]LRQH��DQFKH�GHWWD��LQ�DPELWR�
XUEDQLVWLFR��µSDFL¿FD]LRQH¶��µULTXDOL¿FD]LRQH¶��µSXOL]LD�
XUEDQD¶��µULDELOLWD]LRQH¶��µLJLHQL]]D]LRQH¶��H�FRVu�YLD��
degli spazi. 
“La purezza è un mito, e Cristo è nato a Bahia, o a 
Belem do Para”. (Oswald de Andrade)
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4.3 Quando la strada diventa casa - Quando a rua vira casa

³������SRLV��GD�PHVPD�IRUPD�TXH�D�³ÀDQFLD´�2 pode fazer 
de paris um interior, um apartamento cujos cômodos são 
quarteirões - como cômodos, separados uns dos outros por 
soleiras -, a cidade, ao contrário, pode também se oferecer 
ao passante, por todos os seus lados, como uma paisagem 
desprovida de soleiras.
Uma paisagem...é bem isso que Paris se torna para o 
ÀDQHXU��0DV�H[DWDPHQWH��HOH�Yr�D�FLGDGH�VH�FLQGLU�HP�GRLV�
pólos dialéticos. Paris se abre para ele como a paisagem e 
o encerra como se fosse um quarto.” (Benjamin, 1989)

Analisando uma estrutura urbana qualquer, po-
demos dividir o espaço (ou, na acepção de Milton 
Santos, a paisagem) através, de forma geral, de dois 
pólos de atração: o construído, fechado e, em maior 
ou menor grau, privatizado; e o aberto e de uso 
coletivo. 
Entre esses pólos se estabelecem 

“relações de apropriação diferencial. [...] As manifestações 
sócio-culturais características de um grupo e que servem 
para distingui-lo, em relação a quem é de fora e para seus 
próprios membros, sempre estarão referidas a conceitos 
de “abertura” dos espaços. Irão se dar em locais públicos 
ou naqueles que, por força de uso espacial, passarão a ser 
vistos “como se fossem públicos.” (Nelson, 1980)

Essas “apropriações diferencias” não são nada mais 
do que as ações, as práticas, os trabalhos (à manei-
ra Milton Santos) ou as situações         (à maneira 
situacionista), que dialogam com a matriz espacial e 
a transformam, se deixando transformar por ela. O 
espaço urbano é constituído, portanto, do seu arran-
jo material-arquitetônico mais as “interferências” 

³>«@�1HOOR�VWHVVR�PRGR�LQ�FXL�OD�³ÀDQFLD´�2 può fare di Parigi 
un interno, un appartamento le cui stanze sono i quartieri 
±�FRPH�VWDQ]H��VHSDUDWL�XQR�GDOO¶DOWUR�GD�VRJOLH�����OD�FLWWj��
al contrario, può inoltre offrirsi al passante, da tutti i lati, 
come un paesaggio sprovvisto di soglie.
Un paesaggio…è proprio questo che Parigi diventa per il 
ÀDQHXU��0D�HVDWWDPHQWH��HJOL�YHGH�OD�FLWWj�VHQ]D�VFLQGHUH�LQ�
due poli dialettici. 
Parigi si apre a lui come un paesaggio e lo rinchiude come 
VH�IRVVH�XQD�VWDQ]D´���%HQMDPLQ�������

Analizzando una qualsiasi struttura urbana, possiamo 
GLYLGHUH�LQ�PRGR�JHQHUDOH�OR�VSD]LR��R��QHOO¶DFFH]LRQH�
di Milton Santos, il paesaggio) attraverso due poli di 
attrazione: il costruito, chiuso e, in grado maggiore o 
PLQRUH��SULYDWL]]DWR�H�O¶DSHUWR�H�GL�XVR�FROOHWWLYR��7UD�
questi due poli si instaurano 

“relazioni di appropriazione differenziale […] Le manife-
stazioni socio-culturali caratteristiche di un gruppo e che 
servono a distinguerlo, in relazione a chi è esterno ed ai 
propri membri del gruppo, si riferiscono sempre a concetti 
GL�µDSHUWXUD¶�GHJOL�VSD]L��6DUDQQR�YLVLELOL�LQ�OXRJKL�SXEEOLFL�
R�LQ�TXHOOL�FKH��SHU�IRU]D�G¶XVR�VSD]LDOH��SDVVHUDQQR�DG�HVVH-
UH�YLVWL�µFRPH�VH�IRVVHUR�SXEEOLFL¶�´��1HOVRQ�������

Le denominate “appropriazioni differenziali” non 
VRQR�QLHQW¶DOWUR�FKH�OH�D]LRQL��OH�SUDWLFKH��L�ODYRUL�
(secondo la prospettiva di Milton Santos) o le situa-
]LRQL��QHOO¶RWWLFD��VLWXD]LRQLVWD���FKH�GLDORJDQR�FRQ�OD�
matrice spaziale trasformandola e lasciandosi trasfor-
PDUH�GD�TXHVW¶XOWLPD��/R�VSD]LR�XUEDQR�q�FRVWLWXLWR��
pertanto, dalla sua composizione materiale-architet-
tonica insieme alle interferenze delle pratiche e degli 
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das práticas e dos usos que as pessoas fazem dele; 
LVVR�VLJQL¿FD�WDPEpP�TXH�R�HVSDoR�QmR�p�D�SULRUL��
mas ele vira a cada momento, a cada situação.

³2V�ÀX[RV�H�UHÀX[RV�SURGX]HP�YHUGDGHLURV�FLFORV��FRQIH-
rindo ao ambiente uma enorme variedade de aspectos- 
XP�LQWHQVR�H�FDPELDQWH�PRYLPHQWR��,VWR��D¿QDO��p�R�TXH�R�
constitui como lugar. A observação do movimento revelou 
a sua importância.
[...] A análise dos espaços deve levar em conta as ativida-
des que se dão nos seus diversos recortes. Assim como a 
rua é a forma de utilizá-la, o espaço é o uso que permite. 
2V�VLJQL¿FDGRV�GH�XP�GHWHUPLQDGR�VXSRUWH�PDWHULDO��HV-
quina, calçada, quintal, rua, etc.) pode assumir, resultam 
da sua conjugação com uma atividade e mudam de acordo 
com ela.” (Nelson, 1980)

Nessa visão os espaços não são mais estáticos e 
¿[RV��PDV�VLP�GLQkPLFRV�H�SURFHVVXDLV��HQTXDQWR�
“as regras de utilização do espaço estão pemanen-
temente em construção”. Apropriação de um espa-
oR��DVVLP��SUHVVXS}H��GH�XP�ODGR�D�PRGL¿FDomR�GR�
mesmo espaço pela prática que, naquele momento, o 
ocupa; do outro, a adaptação da prática ao espaço 
que utiliza. 

“A distinção entre forma e fundo perde o seu sentido, pois 
existem conjugações de espaços e atividades em que os 
primeiros não são apenas formas que abrigam um con-
teúdo eventual na medida em que contribuem para a sua 
realização.” (Santos, 1988) 

Seguindo esse raciocínio, nos damo conta da inade-
quação de alguns conceitos urbanísticos que são, em 
si, estáticos e portanto, como já vimos, não estão de 
acordo com a mutabilidade do contexto da cidade.
3RGHPRV�QRV�GLVWDQFLDU�GDV�GH¿QLo}HV�XUEDQtVWLFDV�
ortodoxas para criar um novo vocabulário urba-

XVL�FKH�OH�SHUVRQH�QH�IDQQR��TXHVWR�VLJQL¿FD��LQROWUH��
che lo spazio non “è”, lo spazio “diventa” ad ogni 
momento e per ogni situazione.

³,�ÀXVVL�H�ULÀXVVL�SURGXFRQR�YHUL�H�SURSUL�FLFOL��FRQIHUHQGR�
DOO¶DPELHQWH�XQ¶HQRUPH�YDULHWj�GL�DVSHWWL���XQ�LQWHQVR�H�
PXWDELOH�PRYLPHQWR��4XHVWR�q��LQ¿QH��FLz�FKH�OR�FRVWLWXLVFH�
LQ�TXDQWR�OXRJR��/¶RVVHUYD]LRQH�GHO�PRYLPHQWR�ULYHOz�OD�VXD�
importanza.
>«@�/¶DQDOLVL�GHJOL�VSD]L�GHYH�SUHQGHUH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�OH�
attività che si svolgono nelle sue diverse cornici. Così come 
XQD�VWUDGD�q�OD�IRUPD�GL�XWLOL]]DUOD��OR�VSD]LR�q�O¶XVR�FKH�SHU-
PHWWH��,�VLJQL¿FDWL�FKH�XQ�GHWHUPLQDWR�VXSSRUWR�PDWHULDOH�
(incrocio, marciapiede, cortile, strada etc.) può assumere, 
ULVXOWDQR�GDOOD�VXD�XQLRQH�FRQ�XQ¶DWWLYLWj�H�VL�PRGL¿FDQR�LQ�
relazione alla stessa”. (Nelson, 1980)

Dentro questa visione gli spazi non sono più statici e 
¿VVL��PD�GLQDPLFL�H�SURFHVVXDOL��LQ�TXDQWR�³OH�UHJROH�
di utilizzo dello spazio sono permanentemente in 
FRVWUX]LRQH´��/¶DSSURSULD]LRQH�GL�XQR�VSD]LR�SUHVXS-
SRQH��FRVu��GD�XQ�ODWR�OD�PRGL¿FD]LRQH�GHOOR�VWHVVR�D�
seconda della pratica che, in quel momento, lo occu-
SD��GDOO¶DOWUR�O¶DGDWWDPHQWR�GHOOD�SUDWLFD�VWHVVD�DOOR�
spazio che utilizza come supporto materiale.

³/D�GLVWLQ]LRQH�WUD�IRUPD�H�FRQWHQXWR�SHUGH�LO�VXR�VLJQL¿FD-
to, in quanto esistono coniugazioni di spazi ed attività nelle 
quali i primi non sono semplicemente forme che ospitano 
XQ�HYHQWXDOH�FRQWHQXWR��SRLFKp�TXHVW¶XOWLPH�FRQWULEXLVFR-
no alla sua realizzazione.” (Santos, 1988)

6HJXHQGR�TXHVWR�UD]LRFLQLR��FL�UHQGLDPR�FRQWR�GHOO¶L-
nadeguatezza di alcuni concetti urbanistici che sono, 
in se stessi, statici, e pertanto in disaccordo con la 
mutabilità del contesto città.
3RVVLDPR�GLVWDQ]LDUFL�GDOOH�GH¿QL]LRQL�XUEDQLVWLFKH�
ortodosse per creare un nuovo vocabolario urbano 
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QR�ÀXLGR��FDSD]�GH�VH�PRGL¿FDU�H�DGDSWDU�D�HVVD�
reciproca contaminação espaço-pratica ao longo do 
tempo. Podemos criar novos mapas, que não levam 
em conta somente “o fundo”, mas também as ações 
H�UHODo}HV�VRFLDLV�TXH�R�PRGL¿FDP��1RYRV�PDSDV�
em que a rua não representa só uma ligação de um 
ponto para um outro, uma passagem, mas pode ser 
casa, quintal, praça, dependendo das práticas que 
nela interferem. Assim entendemos que 

“os conceitos de “público” e “privado” podem ser vistos e 
compreendidos em termos relativos como uma série de 
qualidades espaciais que, diferindo gradualmente, refe-
rem-se ao acesso, a responsabilidade, a relação entre a 
propriedade privada e a supervisão de unidades espaciais 
HVSHFL¿FDV��>���@��8P�HVSDoR�SRGH�VHU�FRQFHELGR�FRPR�S~-
blico ou privado dependendo do grau de acesso, da forma 
de supervisão, de quem o utiliza, de quem toma conta dele 
e de suas respectivas responsabilidades.(...) As grada-
ções de demarcações territoriais são acompanhadas pela 
sensação de acesso. As vezes é uma questão de legislação, 
mas, em geral, é exclusivamente uma questão de conven-
ção, respeitada por todos.” (Hertzberger, 1999)

1D�FULDomR�GHVVHV�QRYRV�VLJQL¿FDGRV�SHORV�YHOKRV�
termos, usamos os dois pólos usados por Carlos Ne-
los: público e privado; onde o espaço mais público é 
a praça e a rua, o mais privado é a casa e o no meio 
é o quintal. A atração mais ou menos forte para um 
SyOR�RX�RXWUR�p�GH¿QLGD�DWUDYpV�GH�YiULRV�SDUkPH-
WURV�TXH�LQÀXHQFLDP�D�UHGH¿QLomR�GRV�WHUPRV��

��WHPSRUDOLGDGH���QD�EDVH�GD�SHUPDQrQFLD�GDV�SUD-
WLFDV�H�GDV�Do}HV�QRV�HVSDoRV��HVVHV�SRGHP�VHU�GH¿-
nidos como espaços mais ou menos relacionais, e, 
consequentemente, mais públicos ou mais privados.

��DFHVVLELOLGDGH���RX�VHMD��OLPLWHV�ItVLFRV�RX�PHQWDLV�

ÀXLGR��FDSDFH�GL�PRGL¿FDUVL�H�DGDWWDUVL�D�TXHVWD�UHFL-
proca contaminazione spazio-pratiche lungo il corso 
del tempo. Possiamo creare nuove mappe, che non 
prendono in considerazione solo lo “scenario”, ma 
anche le azioni e le relazioni sociali che sono in grado 
GL�PRGL¿FDUOR��QXRYH�PDSSH�QHOOH�TXDOL�OD�VWUDGD�QRQ�
UDSSUHVHQWHUj�VRODPHQWH�O¶XQLRQH�GL�XQ�SXQWR�FRQ�
O¶DOWUR��VRODPHQWH�XQ�SDVVDJJLR��PD�SRWUj�GLYHQWDUH�
casa, cortile, piazza, a seconda delle pratiche che 
LQWHUIHULVFRQR�DOO¶LQWHUQR�GHOOD�VWHVVD��
In queste nuove mappe 

³�L�FRQFHWWL�GL�µSXEEOLFR¶�H�µSULYDWR¶�SRVVRQR�HVVHUH�YLVWL�H�
intesi in termini relativi come una serie di qualità spaziali 
FKH��GLYHUVL¿FDQGRVL�JUDGXDOPHQWH��VL�ULIHULVFRQR�DOO¶DFFHV-
so, alla responsabilità, alla relazione tra proprietà privata 
H�VXSHUYLVLRQH�GL�XQLWj�VSD]LDOL�VSHFL¿FKH��³>«@8QR�VSD]LR�
può essere concepito come pubblico o privato a seconda del 
grado di accessibilità, della forma di supervisione, di chi lo 
utilizza, di chi lo controlla e delle sue rispettive responsabi-
lità.” sottolinea Hertzberger “I gradi di demarcazione terri-
toriale sono accompagnati dalla sensazione di accessibilità. 
A volte è una questione di legislazione, ma, in genere, è una 
questione di convenzione, rispettata da tutti”. (Hertzberger, 
1999)

1HOOD�FUHD]LRQH�GL�TXHVWL�QXRYL�VLJQL¿FDWL�SHU�YHF-
chi termini, ci serviamo dei due poli usati da Carlos 
Nelson: pubblico e privato; dove gli spazi pubblici per 
eccellenza saranno piazza e strada, quelli privati le 
case e, nel mezzo, come mediatore dei due, il cortile. 
/¶DWWUD]LRQH�SL��R�PHQR�IRUWH�SHU�XQR�R�O¶DOWUR�SROR�
VDUj�GH¿QLWD�DWWUDYHUVR�YDUL�SDUDPHWUL�FKH�LQÀXHQ]D-
QR�OD�UL�GH¿QL]LRQH�GHL�WHUPLQL�

��WHPSRUDOLWj����VXOOD�EDVH�GHOOD�SHUPDQHQ]D�GHOOH�
pratiche e delle azioni negli spazi, questi possono 
HVVHUH�GH¿QLWL�VSD]L�GL�UHOD]LRQH��D�JUDGL�GLIIHUHQWL�GL�
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TXH�LQÀXHQFLDP�D�SHUPHDELOLGDGH�GR�HVSDoR�HP�
questão. Os limites físicos são facilmente explicáveis 
como elementos arquitetônicos. Os limites mentais 
merecem uma particular atenção. Enquanto abstra-
tos eles são  dados da apropriação do espaço pelo 
homem, através das práticas. Menor acessibilidade 
leva, claramente, o espaço a ser mais privado, e o 
contrário também é válido.

��LQWHUDomR���SDUkPHWUR�OLJDGR�DR�GD�SHUPDQrQFLD��
RX�VHMD��DR�FRQFHLWR�GH�WHPSR�H�DR�GH�SUiWLFD��GH¿QH�
quanto um espaço é mais ou menos entendido como 
espaço social e relacional. Além disso, tenta indagar 
sobre o tipo de relação instaurada; quanto mais 
familiar, mais privada, quanto mais aberta a encon-
tros casuais, mais pública.
Feitas essas premissas, podemos agora atribuir, 
num determinado tempo e para cada lugar|pratica, 
D�GH¿QLomR�GH�SUDoD��UXD��TXLQWDO�RX�FDVD��
(VVD�UHGH¿QLomR�LQGLFDUi�QmR�VRPHQWH�D�FRPSRVLomR�
espacial do lugar, mas também nos dará uma noção 
das relações sociais e das práticas que, naquele mo-
mento, interferem e se ligam ao espaço analisado.

intensità, risultando, conseguentemente, spazi più o 
meno pubblici o privati.

��DFFHVVLELOLWj���VL�LQWHQGRQR�L�OLPLWL�¿VLFL�R�PHQta-
OL�FKH�LQÀXHQ]DQR�OD�SHUPHDELOLWj�GHOOR�VSD]LR�LQ�
TXHVWLRQH��,�OLPLWL�¿VLFL�VRQR�IDFLOPHQWH�ULFRQRVFLELOL�
come elementi architettonici. I limiti mentali meri-
tano particolare attenzione, in quanto astratti: essi 
VRQR�GDWL�GDOO¶DSSURSULD]LRQH�GHOOR�VSD]LR�GD�SDUWH�
GHOO¶XRPR��DWWUDYHUVR�OH�SUDWLFKH��$FFHVVLELOLWj�PLQRUH�
porta, chiaramente, lo spazio ad essere considerato 
maggiormente privato, accessibilità maggiore deter-
mina  il contrario.

��LQWHUD]LRQH����SDUDPHWUR�OHJDWR�D�TXHOOR�GL�SHUPD-
nenza, ovvero al concetto di tempo e a quello di prati-
FD��GH¿QLVFH�TXDQWR�XQR�VSD]LR�q�LQWHVR�FRPH�VSD]LR�
sociale e di relazione. Indaga, inoltre, sul tipo di 
relazione instaurata: quanto più la relazione è di tipo 
“familiare”, tanto più lo spazio è legato al concetto di 
privato, quanto più la relazione è  aperta ad incontri 
casuali, tanto più lo spazio è  legato al concetto di 
pubblico.
Fatte queste premesse, possiamo ora collegare in un 
GHWHUPLQDWR�WHPSR�DG�RJQL�OXRJR�SUDWLFD�OD�GH¿QL]LR-
ne di piazza, strada, cortile o casa.
4XHVWD�UL�GH¿QL]LRQH�GDUj�LQGLFD]LRQL�QRQ�VROWDQWR�
per quanto riguarda la composizione spaziale del 
luogo, ma anche per ciò che concerne le relazioni 
sociali e le pratiche che, in un determinato momento, 
interferiscono e si legano allo spazio analizzato.
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CASACASA CORTILEQUINTAL STRADARUA

PIAZZAPRAÇA

PRIVATO PUBBLICO

interno
privato

invisibilità
confini

relazioni familiari
permanenza

interno-esterno
semi-privato

invisibilità parziale
confini

rapporti di vicinato
ppermanenza parziale

esterno
pubblico
visibilità

attraversa confini
interrelazione veloce

passaggio

esterno
pubblico
visibilità

confini diffusi
interrelazione
permanenza
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Note: 

1  La Società dello Spettacolo, Debord, 1997. Questo libro è una chiara deviazione di vari testi, principalmente di Marx ed 
+HJHO��H�GL�DOFXQH�PDQLIHVWD]LRQL��FRPH�TXHOOD�FRPXQLVWD��/D�FULWLFD�DOOR�VSHWWDFROR��TXH�JLj�HUD�SUHVHQWH�QHL�QXPHUL�GHOO¶,6��
SDVVD�DG�HVVHUH�XQR�GHL�WHPL�SULQFLSDOL�GL�'HERUG��TXHVWD�FULWLFD�HUD�LQ�UHDOWj�XQD�ULQQRYDWD�FULWLFD�DOO¶DOLHQ]LRQH�GHOOD�VRFLHWj�
causata dal feticismo per il prodotto da consumare.

2�)ODQkQFLDV��WHUPLQH�LQWURGRWWR�GD�&KDUOHV�%HDXGHODLUH��LQGLFD�O¶DWWR�GHO�YDJDUH�SHU�OH�YLH�FLWWDGLQH��FRQ�O¶REELHWWLYR�GL�SURYDUH�
HPR]LRQH�QHOO¶RVVHUYDUH�LO�SDHVDJJLR��O�FRQFHWWR�GL�ÀkQHXU�q�DOWUHVu�SUHVHQWH�QHOO¶RSHUD�GL�:DOWHU�%HQMDPLQ��QRQFKp�ULFRUUHQWH�
QHOO¶DPELWR�GL�GLVFXVVLRQL�DFFDGHPLFKH�VXOOD�PRGHUQLWj��HG�q�GLYHQWDWR�VLJQL¿FDWLYR�DQFKH�LQ�DUFKLWHWWXUD�HG�XUEDQLVWLFD�
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4.4 Pratiche come resistenze urbane e spazi ibridi di Salvador  
       Práticas como resistências urbanas e espaços híbridos de Salvador
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Nagô 
Yoruba

Bantu JejeAFRICANE

LAVAGEM 
DO BONFIM

 IEMANJA' ATABAQUEACARAJE’
RITUALI 

RELIGIOSI

Originartosi 
dall’acarajé iorubás  
(Togo, Benin, 
Nigeria, Cameroon), 
è il cibo rituale 
dell’orixá Iansã. Il 
termine deriva 
dall’africano ‘Akara’, 
ovvero palla di 
fuoco, e ‘je’ che 
significa mangiare. 

Strumento musicale 
di origine africana, 
usato in quasi tutti i 
rituali afro-brasil-
iani quali Candomblé 
e Umbanda per 
chiamare gli Orixás, 
ognuno dei quali 
possiede un ritmo 
differente.

La liberazione dal controllo della polizia sul Candomblé avvenne solo nel 1976

Rituale nel 1773 
quando i menbri 
dell’Irmandade dos 
devotos forzò gli 
schiavi a lavare la 
chiesa per preparar-
la alla festa del 
Senhor do Bonfim. 
All’interno del 
Candomblé  Oxalá è 
identificato con il 
Senhor do Bonfim, 
così 
l’Archidiocesi di 
Salvador ha proibito 
il lavaggio all’interno 
della chiesa, trasfer-
endolo all’esterno, 
sulle scale.

Originatosi nel 1923 
quando, data la 
grande scarsità di 
pesce, gli abitanti del 
quartiere chiesero 
aiuto alla Madre delle 
Acque, Iemanjá, 
portando doni ed 
offerte alla regina del 
mare. Inizialmente 
organizzata con 
l’aiuto della parroc-
chia, dato il sincretis-
mo tra l’orixá e la 
santa cattolica Nossa 
Senhora da Conceição 
da Praia.
Negli anni ‘60 la 
chiesa cattolica reagì 
contro il culto, 
escludendolo dalle 
manifestazioni 
religiose ufficiali.
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CATTO
LICHE

TUPI
NAMBA’

SPIRI
TISTE

CARNAVAL 
DE SALVADOR

SAMBA 
DE RODA

MACULELÊCAPOEIRA

Originatasi a partire 
da una tradizione 
angolana nel XVII 
secolo: l’iniziazione 
dei giovani per 
passare all’età 
adulta, chiamata 
N'GOLO.
Più che una tecnica 
di lotta, rappresen-
ta,per gli schiavi in 
Brasile, una speran-
za di libertà e 
sopravvivenza, un 
strumento di resis-
tenza degli schiavi 
fuggitivi.

Danza popolare con 
influenze indigene ed 
africane.
Inizialmente era 
un’arte marziale 
armata, oggi è una 
forma di danza che 
simula una lotta 
tribale con due 
bastoni chiamati 
grimas come armi.

Originatosi dal 
ritmo africano 
chiamato semba.
La samba de roda ne 
è una variazione 
baiana, nata nel XIX 
secolo.
Suonata principal-
mente con pandeiro, 
atabaque,  violao, 
chocalho.

Festa popolare di 
strada che che ha 
cominciato a evolv-
ersi dalla differenza 
tra le classi sociali - 
carnevale di strada 
vs carnevale nei club 
privati - con conseg-
uente inversione 
dell'ordine sociale, 
una celebrazione 
utopica di uguagli-
anza, dove la divisi-
one sociale è tempo-
raneamente sospesa.

Considerato un crimine nel
codice penale brasiliano fino al 1937 
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CASA CASA CORTILE QUINTAL

CAMPO
GRANDE

LARGO 
2 DE JULHO

GAMBOA
DE BAIXO

CORREDOR 
DA VITORIA
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PIAZZA PRAÇA STRADA RUA

LADEIRA DA
PREGUIÇA

SOLAR DO
UNHAO

BAHIA
MARINA

LADEIRA DA
MONTANHA
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CASA CASA

PRIVATO

PUBBLICO

CORTILE QUINTAL

PIAZZA PRAÇA

STRADARUA

LEGENDA

A

1

2

B C D E



fine deriva 

A

1



permanenza
insistenza 

1

B



C

1



permanenza
insistenza 

D

1



1

E



A

2



2

B



2

C



inizio deriva 

2

D



2

E
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CORREDOR 
DA VITORIA

enclave private
invisibilità

confini
relazioni familiari

uso limitato

esterno
pubblico

interrelazione veloce
passaggio

CAMPO
GRANDE

privato
confini

uso limitato
permanenza

*
proibizione di 
varie pratiche

esterno
pubblico

interrelazione veloce
passaggio

esterno
pubblico
visibilità

interrelazione
permanenza

*
mercato temporaneo

jogging
lezioni di yoga

lezioni di capoeira
acarajé

(venditori ambulanti)
(pattinaggio)

(ciclismo)

quartiere piazza

*
passaggio di 

autoveicoli e persone*
quasi nessuna pratica
nello spazio pubblico *

mangiare
(lavare i vestiti)

(dormire)
*

ingresso e uscita
di autoveicoli

*
divieto

di pratiche
incontro eventi popolari

*
(venditori ambulanti)

(pattinaggio)
(ciclismo)

*
giochi da tavola

relazioni 
di vicinato

external
public
visibility

interrelation

*
carneval
acarajé
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LARGO 
2 DE JULHO

GAMBOA
DE BAIXO

permanenza
semi-privato

confini
vicinato
relazioni
parziale

permanenza

esterno
pubblico

interrelazione veloce
passaggio

*
transizione tra 
punti diversi

esterno
pubblico
visibilità

interrelazione
permanenza

*
mercato temporaneo
venditori ambulanti

spettacoli
teatro di strada

performance
punto di incontro
roda de capoeira

acarajé

enclave private
invisibilità

confini
relazioni familiari

uso limitato

*
inaccesibilità per il 

resto della città;
pratiche domestiche 
pivatizzazione spazi 

pubblici

relazioni di 
vicinato

piazza quartiere/enclaves

*
stare

dormire
mangiare

*
giochi da tavolo

riunioni di quartiere
bambini

parco giochi

esterno
visibilità

interrelazione
permanenza

*
case private come 

punti vendita;
acarajé

*
dormire (confini del 

quartiere)
uso e vendita di 

crack (confini del 
quartiere)

*
ciclismo

*
giochi da tavolo

riunioni di quartiere
parco giochi

feste
.roda de 
samba
.show

.iemanja  
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BAHIA
MARINA

enclave private
invisibilità

confini
uso ristretto

*
inaccessibilità per il 

resto della città

LADEIRA DA
PREGUIÇA

*
inaccessibilità per il 

resto della città
pratiche 

domestico/private in 
spazi pubblici

relazioni di
quartiere

enclaves strada/enclaves

esterno
visibilità

interrelazione
permanenza

*
uso/venita di crack

*
casa privata come 
punto di vendita;

mostre
performances

spettacoli

*
giochi da tavolo

riunioni di quartiere
bambini

parco giochi
feste di quartiere:

.lavagem
da Ladeira

lezioni di capoeira
corsi di scrittura

corsi di 
percussione

elitists
relationships

partial 
permanency

invisibility
boundaries

restricted use
permanency

external
quick interrelation

passage

*
union between

upper and lower 
town
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invisibilità
confini

uso ristretto

esterno
interrelazione veloce

passaggio

*
unione tra città alta 

e città bassa

LADEIRA DA
MONTANHA

*
inaccessibilità per il 

resto della città

strada/enclaves

SOLAR DO
UNHAO

invisibilità
relazioni familiari

parziale 
privatizzazione

*
inaccessibilità 

parziale per il resto 
della città
pratiche 

domestico/private 
in spazi pubblici

relazioni 
di vicinato

quartiere

esterno
visibilità

interrelazione
permanenza

*
spazi pubblici come 

risorsa per la  
comunità 

*
Museo di Street Art
casa privata come 

punto vendita
mostre

corsi d'arte

*
uso/vendita di crack

prostituzione
dormire

*
giochi da tavolo

riunioni di 
quartiere

parco giochi
feste di quartiere:

.roda de
samba
.Show 
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CORREDOR 
DA VITORIA

CAMPO
GRANDE

LARGO 
2 DE JULHO

GAMBOA
DE BAIXO

BAHIA
MARINA

LADEIRA DA
PREGUIÇA

LADEIRA DA
MONTANHA

SOLAR DO
UNHAO

SPAZI CRITICITA’
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PRATICHE

*
stare

dormire
uso/vendita crack

mangiare
ingresso e di uscita

di autoveicoli
lavare i vestiti
prostituzione

*
giochi da tavolo

riunioni di quartiere
bambini

parco giochi
roda de samba

Lavagem (celebrazione 
religiosa)

lezioni di capoeira
corsi di scrittura

corsi di percussioni

*
mercato temporaneo
venditori ambulanti
spettacoli / mostre
punto di incontro

uso di casa privata come 
punto di vendita

sport, musica, corsi d'arte
acarajé

pattinaggio/ciclismo/jogging
carnaval

teatro di strada/performances
roda de capoeira

celebrazioni religiose
roda de samba

*
jogging

pattinaggio
ciclismo

passaggio di auto e 
persone

CASACASA CORTILEQUINTAL

STRADARUA PIAZZAPRAÇA

MONUMENTI



218

5 . Esperienze - Experiências
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5.1 /DELULQWR���*DPERD

“Chi vede questa Bahia de Todos os Santos tutti i 
giorni non invecchia. Diventiamo maturi, ma non 
invecchiamo”.
��������������������0DQRHO��SHVFDGRUH�GHOOD�*DPERD�GH�%DL[R

 
&RPH�JLj�YLVWR�LQ�SUHFHGHQ]D��OD�*DPERD�GH�%DL[R�
era anticamente parte di un complesso maggiore, che 
LQFOXGHYD�OD�*DPERD�GH�&LPD�H�LO�6RODU�GR�8QKmR��
Nonostante sia formalmente parte quel quartiere 
denominato Dois de Julho, la favela (o comunità, 
XVDQGR�O¶DFFH]LRQH�SL��SROLWLFDPHQWH�FRUUHWWD��UDS-
SUHVHQWD��VHJXHQGR�O¶DQDOLVL�GL�FLWWj�HIIHWWXDWD�¿QR�
DG�RUD��XQ¶LVROD��LVROD�PHQWDOH��LVROD�GL�WHPSR��LVROD�
architettonica, isola di pratiche. 
(¶�RUD�QHFHVVDULR�DSULUH�XQD�SDUHQWHVL�ULVSHWWR�DL�SUR-
cessi di costruzione e convivenza caratteristici della 
IDYHOD��FKH�QH�GHWHUPLQDQR�O¶LGHQWLWj�

³,QL]LDOPHQWH�YHQQHUR�L�YHVWLWL��/¶XRPR�FHUFDYD�TXDOFRVD�
che lo proteggesse dal rigore del clima, cercava calore e pro-
tezione durante il sonno. Doveva coprirsi. La coperta è la 
più antica espressione di architettura.” (Loos, 1979)

1HOOD�VXD�DQDOLVL�GHOO¶DUFKLWHWWXUD�GHOOH�IDYHODV��3DROD�
Berenstein Jacques rinviene nella differenza tra”ripa-
rarsi” ed”abitare” il criterio fondamentale che per-
mette di distinguere tra la costruzione convenzionale 
e la costruzione del favelado1. 

³4XHVWR���LO�IDYHODGR��PRGL¿FD�OD�UHOD]LRQH�GL�WHPSRUDOL-
Wj�´�VRVWLHQH�O¶DXWULFH��³GDWR�FKH�OD�JUDQGH�GLIIHUHQ]D�WUD�
RVSLWDUH�HG�DELWDUH�YLHQH�GDO�IDWWR�FKH�ULIXJLDUVL�q�DOO¶LQWHUQR�
GHOO¶RUGLQH�GHO�WHPSRUDQHR�H�GHO�SURYYLVRULR��LQYHFH�DELWDUH�

“quem vê essa Bahia de Todos os Santos todos os 
GLDV�QmR�HQYHOKHFH��$�JHQWH�¿FD�FRURD��PDV�QmR�¿FD�
velho”.

0DQRHO��SHVFDGRU�GD�*DPERD�GH�%DL[R

&RPR�MD�YLVWR��D�*DPERD�GH�%DL[R�ID]LD�DQWLJD-
mente parte de um  complexo maior, que incluia a 
gamboa de cima e o solar do unhão. Apesar de ser 
formalmente parte do bairro Dois de Julho, a favela 
(ou comunidade, na acepção mais politicamente cor-
reta) representa, seguindo a analise da cidade feita 
até agora, uma ilha.
Ilha mental, ilha de tempo, ilha arquitetônica, ilha 
de práticas. Cabe aqui abrir um parênteses sobre os 
processos de construção e vivência da favela.

“No començo houve a vestimenta. O homem estava em 
busca do que o protegesse contra o rigor do clima, pro-
curava calor  e proteção durante o sono. Ele precisava se 
cobrir. A coberta é a mais antiga expressão da arquitetu-
UD�´��$GROI�/RRV�������

Na sua análise da arquitetura das favelas, Paola 
Berentein Jacques coloca a diferença entre “abrigar” 
e “habitar” como fundamental entre a constução 
convencional e a construção do favelado1. 

“Isso muda a relaçao de temporalidade, já que a grande 
diferença entre abrigar e habitar vem do fato de que abri-
gar é da ordem do temporário e do provisório, enquanto 
habitar é da ordem do durável e do permanente. O abrigo 
é provisorio mesmo que ele deva durar pela eternidade; a 
habitação, ao contrário, é duravel, mesmo que vá desmo-
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q�QHOO¶RUGLQH�GHO�GXUHYROH�H�GHO�SHUPDQHQWH��,O�ULIXJLR�q�
SURYYLVRULR�DQFKH�VH�GHYH�GXUDUH�SHU�O¶HWHUQLWj��O¶DELWD-
zione, al contrario, è durevole, anche se crollerà domani.” 
(Jacques, 2001)

1HOOD�IDYHOD�LO�IUDPPHQWDULR�H�O¶LQFRPSOHWR�SUHQGRQR�
il posto della durabilità, in una architettura senza 
SURJHWWR�H�VHQ]D�¿QH��LQ�FRQWLQXD�FRVWUX]LRQH�H�PRGL-
¿FD]LRQH��&Lz�UDSSUHVHQWD��GL�IDWWR��XQ�FDPELDPHQWR�
fondamentale nella relazione tra spazio e tempo 
tradizionali, dove 

“Lo spazio di tempo, nella sua accezione corrente– inter-
vallo misurato tra due istanti puntuali-  è il risultato di un 
calcolo di tempo. Per questo calcolo, il tempo rappresen-
tato come linea e parametro, il tempo unidimensionale, 
è misuato tramite numeri. In questo modo di pensare, il 
dimensionale del tempo è prestato dalla rappresentazione 
dello spazio come tridimensionale.” (Heidegger, 1927)

I rifugi delle favelas incorporano questo cambiamen-
to nel modo di pensare la relazione spazio-tempo 
in architettura, da una “spazializzazione del tempo” 
(degli architetti), ad una “temporalizzazione dello 
spazio” (dei favelados) (Jaques, 2001).
Nella rappresentazione frammentaria di tempo e spa-
]LR�WLSLFD�GHOOH�IDYHODV��VL�SXz�UDYYLVDUH�OD�¿JXUD�GHO�
labirinto , ibrido tra “dentro” e fuori”, in cui la 

“dicotomia tra queste due nozioni spaziali non funziona 
più. La città-labirinto, lo spazio urbano labirintico, segue 
questa stessa logica: non ha una scala precisa, è al tempo 
stesso architettura e “paesaggio” […] uno spazio urbano 
intermedio tra esterno ed interno, tra pubblico e privato.” 
(Jacques, 2001)

(QWUDQGR�QHOOD�*DPERD�GH�%DL[R��VL�KD�SURSULR�OD�
sensazione di perdersi in un grande labirinto che ci 
conduce, involontariamente, ad errare per le strade e 

ronar amanhã.” (Jacques, 2001)

 O fragmentário e o incompleto tomam o lugar da 
durabilidade, numa arquitetura sem projeto e sem 
¿P��HP�FRQWtQXD�FRQVWUXomR�H�PRGL¿FDoDR��,VVR�
representa, de fato, uma mudança fundamental na 
relação entre espaço e tempo tradicional, onde 

“O espaço de tempo, na sua acepção corrente -intervalo 
medido entre dois instantes pontuais- é o resultado de um 
cálculo de tempo. Por esse cálculo, o tempo representado 
como linha e parâmetro, o tempo unidimensional, é medi-
do por números. Nessa maneira de pensar, o dimensional 
do tempo é emprestado da representação do espaço como 
tridimensional.” (Heidegger, 1927)

De consequência, os abrigos das favelas incorporam 
XPD�PRGL¿FDomR�QR�PRGR�GH�SHQVDU�D�UHODomR�HVSD-
ço-tempo na arquitetura, de uma “espacialização do 
tempo” (dos arquitetos), à uma “temporalização do 
espaço” (dos favelados) (Jacques, 2001).
Dessa imagem fragmentada de tempo e de espaço 
QDV�IDYHODV��VXUJH�D�¿JXUD�GR�ODELULQWR�FRPR�KLEULGR�
entre o “dentro” e o “fora”, onde 

“a dicotomia entre essas duas noções espaciais nao funcio-
na mais. A cidade-labirinto, o espaço urbano labiríntico, 
segue essa mesma lógica: ela não tem escala precisa, é ao 
mesmo tempo arquitetura e “paisagem” [...] um espaço ur-
bano intermediário entre exterior e interior, entre público 
e privado.” (Jacques, 2001)

(QWUDQGR�QD�*DPERD�GH�%DL[R��p�D�SURSULD�VHQVD-
ção de se perder num grande labirinto que nos leva, 
involuntariamente, a errar pelas ruas e pelos becos 
numa deriva sem regras, onde a nossa única refe-
rencia espacial é o barulho do mar. Nessa errância, 
GL¿FXOWDGD�SHOD�SHUGD�GH�QRomR�GR�TXH�p�SXEOLFR�RX�
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vicoli in una deriva senza regole, dove il nostro unico 
riferimento spaziale è il rumore del mare. In questo 
HUUDUH��UHVR�GLI¿FLOH�GDOOD�SHUGLWD�GL�QR]LRQH�GL�FLz�FKH�
è pubblico o privato, ci sentiamo come se stessimo 
LQYDGHQGR�OD�FDVD�GHOO¶DOWUR��QHOOD�FRQWLQXD�SUHRFFX-
pazione di “chiedere permesso” per entrare-uscire. 
(¶�GD�TXHVWD�IRUWH�FDUDWWHULVWLFD�GHO�OXRJR�FKH�QDVFH�LO�
SURJHWWR�IDWWR�FRQ�L�EDPELQL�GHOOD�*DPERD�GH�%DL[R��
O¶LGHD�HUD�FUHDUH�XQD�PDSSD�GL�TXHVWR�ODELULQWR��XQD�
mappa soggettiva basata sulla percezione dello spazio 
di ogni bambino. Durante il processo di costruzione 
GHOOH�PDSSH�H��LQ¿QH��DWWUDYHUVR�OD�FRPSDUD]LRQH�
tra le due mappe prodotte dai due gruppi di ragazzi, 
ci rendiamo conto che esiste una “soggettività del-
la comunità”, fatta di punti di riferimento accettati 
collettivamente. Questi punti di riferimento spaziali 
sono, nella maggior parte dei casi, legati più a per-
sone e pratiche del luogo, che ad oggetti in se stessi, 
in quanto esiste una relazione talmente profonda tra 
contenuto e contenitore, che le pratiche sono “spazia-
OL]]DWH´�FRPH�OXRJKL�¿VLFL�XWLOL�SHU�RULHQWDUVL��

privado, nos sentimos como se estivéssemos inva-
dindo a casa do outro, na contínua preocupação de 
“pedir licença” para entrar-sair.
Dessa forte característica do lugar surgiu o projeto 
GD�DomR�IHLWD�FRP�DV�FULDQoDV�GD�*DPERD�GH�%DL[R��
a idéia era criar um mapa desse labirinto, um mapa 
subjetivo basiado na percepção do espaço de cada 
criança. Durante o processo de construção dos ma-
SDV�H��QR�¿QDO��DWUDYpV�GD�FRPSDUDomR�HQWUH�RV�GRLV�
mapas produzidos pelos dois grupos de crianças, 
nos damos contas que existe uma “subjetividade da 
comunidade”, feita de pontos de referências comuni-
tariamente aceitos. 
Esses pontos de referência espaciais são, na maioria 
dos casos, ligados mais à pessoas e as práticas do 
lugar, do que aos objetos em si: existe uma relação 
tão profunda entre conteúdo e contentor, que as prá-
WLFDV�VDR�DTXL�³HVSDFLDOL]DGDV´�FRPR�OXJDUHV�¿VLFRV�
úteis para se orientar. 
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5.2 'HVFDQVD���3UHJXLoD

Questa salita, che salita è questa? 
Questa è la salita della pigrizia 
Questa salita, che salita è questa? 
Questa è la salita della pigrizia
Pigrizia che sempre ebbi 
di scrivere alla famiglia
E di mandare il conto a casa
Che questo mondo è una meraviglia
E per sapere se la ragazza
*Lj�FRQWD�OH�VWHOOH�H�VD�WXWWR�O¶DOIDEHWR
E per sapere se il ragazzo
*Lj�FDQWD�FDQ]RQL�H�QRQ�PHWWH�SL��OH�PDQL�QHL�SDQWD-
loni
E per parlare del mondo dico sciocchezze
)RUPHQWHUD�q�XQ¶LVROD�'RYH��VL�DUULYD�LQ�EDUFD��PDP-
ma
&KH�QHPPHQR�OD��QHOO¶LVROD�GHOOD�SDXUD
&KH�QHPPHQR�OD��QHOO¶LVROD�GHO�IUDWH
&KH�QHPPHQR�OD��QHOO¶LVROD�GL�0DUp
Che nemmeno la, salina delle margherite
Questa salita, che salita è questa? 
Questa è la salita della pigrizia 
Lei è di oggi Lei è da quando
Si legava il cane con salsiccia

 
�*LOEHUWR�*LO��/DGHLUD�GD�SUHJXLoD�

Essa ladeira, que ladeira é essa? 
Essa é a ladeira da preguiça 
Essa ladeira, que ladeira é essa? 
Essa é a ladeira da preguiça
Preguiça que eu tive sempre 
De escrever para a família 
E de mandar conta pra casa 
Que esse mundo é uma maravilha 
E pra saber se a menina 
Já conta as estrelas e sabe a segunda cartilha 
E pra saber se o menino 
Já canta cantigas e já não bota mais a mão na bra-
guilha
E pra falar do mundo falo uma besteira 
Fomenteira é uma ilha Onde se chega de barco, mãe 
Que nem lá, na ilha do medo 
Que nem lá, na ilha do frade 
Que nem lá, na ilha de maré 
Que nem lá, salina das margaridas
Essa ladeira, que ladeira é essa? 
Essa é a ladeira da preguiça 
Ela é de hoje Ela é desde quando 
Se amarrava cachorro com linguiça

�*LOEHUWR�JLO��/DGHLUD�GD�SUHJXLoD�
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La Ladeira da Preguiça, situata nel quartiere Dois 
de Julho, è un dei più antichi collegamenti tra città 
EDVVD�H�FLWWj�DOWD��GRSR�O¶DSHUWXUD�GHOOH�/DGHLUDV�GD�
Misericórdia e da Conceição da Praia. Il nome ha 
RULJLQH�QHOO¶HSRFD�LQ�FXL�OD�PHUFH�YHQLYD�WUDVSRUWDWD�
dal porto, situato nella città bassa, alla città alta sulle 
spalle degli schiavi.
�/¶HOLWq�GHOO¶HSRFD��FKH�ULVLHGHYD�QHOOH�FDVH�OXQJR�OD�
via, si divertiva gridando: “sali pigrizia!” agli schiavi 
FKH�DUUDQFDYDQR�OXQJR�OD�VDOLWD��VRWWR�SHVL�¿QR�D����
kg. (Adriana Menezes, 2005). 
Nonostante la sua rilevanza a livello storico-culturale, 
la Ladeira da Preguiça rappresenta oggi una delle iso-
le minoritarie della città, soggetta al già menzionato 
SURFHVVR�GL�JHQWUL¿FD]LRQH���q�DEEDQGRQDWD�GDO�SRWHUH�
VWDWDOH�DO�¿QH�GL�HVVHUH�VXFFHVVLYDPHQWH�FRQVHJQDWD�
nelle mani di imprese di costruzioni private 2.
Prima ancora di considerarla come isola minoritaria, 
IRUVH�GRYUHPPR�ULIHULUFL��D�TXHVW¶DUHD�FRPH�LVROD�GL�
resistenza: ieri resistenza degli schiavi neri, che la 
percorrevano; oggi, resistenza degli abitanti alla spe-
culazione immobiliare e alla segregazione alla quale è 
sottoposta. 
 Prima ancora  di essere strada,inoltre, la Ladeira  è 
una comunità,  una entità che prende vita attraverso 
le pratiche delle persone che la frequentano, che le 
donne sedute sulla soglia di casa trasformano in cor-
tile, che i bambini che giocano a calcio fanno diventa-
re campo; una strada trasformata in salone di bellez-
za dai travestiti che si tingono i capelli, che è una casa 
per i senzatetto che dormono sui marciapiedi . 
Una strada composta da svariati cammini, nella quale 
i concetti di pubblico e privato una volta di più perdo-
QR�VHQVR�JUD]LH�DG�XQD�UHOD]LRQH�ÀXLGD�WUD�JOL�VSD]L��
grazie a questa ibridazione urbana.
Da queste considerazioni nasce quello che si potrebbe 
GH¿QLUH�O¶LQL]LR�GHOOD��QRVWUR�SUROXQJDWR�LQWHUYHQWR�

$�/DGHLUD�GD�3UHJXLoD��VLWXDGD�QR�EDLUUR���GH�-XOKR��
é uma das mais antigas ligações entre cidade baixa 
e cidade alta, após a abertura das ladeiras da Mise-
ricórdia e da Conceição. A origem do nome refere-se 
ao fato de que as mercadorias eram transportadas 
do porto, situado na cidade baixa, para a cidade 
alta nas costas de escravos; a elite da época, a qual 
residia em casarões ao longo da via, costumava 
divertir-se com gritos de “sobe preguiça!” ao pre-
senciar os escravos subindo penosamente a ladeira, 
sob o peso de sacos de mercadorias pesando até 60 
kg ou empurrando carretas abarrotadas (Adriana 
Menezes, 2005). 
Partindo dessa grande importância no nivel histó-
ULFR�H�FXOWXUDO��KRMH�D�/DGHLUD�GD�3UHJXLoD�VH�DSUH-
senta como uma das ilhas minoritarias da cidade: 
VXMHLWD�DR�Mi�PHQFLRQDGR�SURFHVVR�GH�JHQWUL¿FDomR��
é agora abandonada pelo poder estadual para ser 
entregue nas mãos de empresas de construções 
privadas2.
Mas talvez, antes de considerár-la como ilha minori-
taria, deveríamos pensar nela como ilha de resistên-
cia: resistência dos negros, ontem, que à subiam; re-
sistência dos habitantes, hoje, contra à especulação 
mobiliária e à estigmatização à qual é submetida. 
Uma rua que, antes de ser rua, é uma comunidade; 
uma rua que ganha vida através das práticas das 
pessoas que à frequentam. Que vira quintal pelas 
mulheres que ali conversam, campo de futebol pelos 
meninos que alí jogam, sala de casa pelos travestis 
que pintam os cabelos, casa pelo morador de rua 
que ali dorme, etc. Uma rua feita de vários cami-
nhos, em que os conceitos de público e privado per-
GHP�VLJQL¿FDGR�SRU�FDXVD�GHVVD�KLEULGDomR��GHVVD�
UHODomR�ÀXLGD�HQWUH�RV�HVSDoRV�
Dessas considerações todas nasceu o que pode se di-
zer o começo do processo na Preguiça: DESCANSA.
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nella Preguiça: “RIPOSATEVI”.
Partendo dalla volontà di rendere esplicita questa 
molteplicità di usi, e conseguentemente di spazi 
diversi contenuti nella stessa strada, abbiamo ripreso 
O¶HVSHULHQ]D�SURSRVWD�GD�/XFLR�&RVWD�GXUDQWH�OD��;,,,�
Triennale di Milano del 1964, “RIPOSATEVI”, che a 
questo punto  vale la pena approfondire.
Partendo dal tema della Triennale, “tempo libero”, 
Lucio Costa sovvertiva i tempi e le priorità dettati dal-
la produzione industriale e dalla concezione moderna 
di città funzionale, elaborando un progetto comune-
mente poco considerato, quasi una sperimentazione 
sconosciuta,  che univa valori relativi alla cultura 
popolare brasiliana alle possibilità spaziali moder-
QH���$OOH�SDUROH�G¶RUGLQH�PRGHUQH�TXDOL�ODYRUDUH��
FLUFRODUH��DELWDUH��O¶DUFKLWHWWR�VRVWLWXLYD�LO�QRQ�ODYRUR��
la non-circolazione, la non-operatività: riposatevi, ap-
SXQWR��/¶XVR�GHOO¶�LPSHUDWLYR��FKH�VXRQD�TXDVL�FRPH�
XQ�RUGLQH��LQWURGXFHYD�DOO¶LQWHUQR�GL�XQR�VSD]LR�FKH�
LQYLWDYD�DOO¶DSSURSULD]LRQH��DJOL�XVL�PROWHSOLFL��DOO¶R-
zio, ribaltando, in questo modo, la consueta dinamica 
espositiva che presuppone il continuo camminare del 
visitatore.
Lucio Costa rappresentava il Brasile attraverso la 
FUHD]LRQH�GL�XQR�VSD]LR�ÀXLGR���DUUHGDWR�FRQ�FLUFD�
quattordici amache di cotone colorato e qualche 
chitarra e limitato pannelli di legno, che avevano 
O¶XOWHULRUH�IXQ]LRQH�GL�VXSSRUWR�SHU�OH�LPPDJLQL�IRWR-
JUD¿FKH��1HOOD�SURSRVWD�RULJLQDOH�GL�&RVWD��O¶DPELHQWH�
era completato da un pavimento ricoperto di sabbia, 
successivamente sostituito da un materiale omoge-
QHR��TXHVW¶XOWLPR�VL�FRQWUDSSRQH�DO�VRI¿WWR��FRPSR-
sto da una complessa struttura di cavi in acciaio che 
servono da sostegno per le amache e, superiormente, 
da una trama di tessuti rettangolari bianchi e gialli e 
dalla scritta verde, in lettere maiuscole, della parole 
G¶RUGLQH��5,326$7(9,��

Partindo da vontade de mostrar essa multiplicidade 
de usos, e consequentemente de espaços contidos na 
SUySULD�ODGHLUD��UHWRPDPRV�D�H[SHULrQFLD�GH�/XFLR�
Costa na XIII Trienal de Milão do 1964, RIPOSATE-
VI, que aqui vale a pena aprofundar.
Projeto comumente pouco considerado, quase uma 
experimentação desconhecida, compatibiliza valores 
das tradições culturais brasileiras com possibili-
dades espaciais modernas. Partindo do tema  da 
7ULHQDO��³WHPSR�OLYUH´��/XFLR�&RVWD�SURFXUD�VXEYHUWLU�
os tempos e as prioridades ditadas pela produção 
industrial e pela concepção moderna de cidade fun-
cional; no lugar das palavras de ordem modernas 
como trabalhar, circular, habitar e ter lazer, ele co-
loca o não-trabalho, a não-circulação, a não-opera-
tividade, etc.: Riposatevi. O tempo imperativo, que 
soa quase como uma ordem, introduz num espaço 
que convida à apropriação, à usos multiplos, ao 
ócio; subvertendo , dessa forma, também a própria 
dinâmica da exposição, que presupõe o caminhar 
continuo.
/XFLR�&RVWD�DSUHVHQWD�R�%UDVLO�DWUDYpV�GH�XP�
ambiente mobiliado com cerca de quatorze redes 
de algodão coloridas e alguns violões. Um espaço 
ÀXLGR�RUJDQL]DGR�DWUDYpV�GH�SDLQpLV�GH�PDGHLUD�TXH�
servem como suporte das imagens, além de organi-
zarem os limites do pavilhão. Na proposta original 
GH�/XFLR�&RVWD��HVVH�HVSDoR�HUD�FRPSOHWDGR�FRP�XP�
chão de areia, que foi substituído por um piso omo-
gêneo; esse último se contrapõe ao teto, composto 
de uma estrutura de cabos de aço que sustentam as 
redes, e outra acima desta trama, feita de tecidos 
retangulares, brancos e amarelos, soltos com as 
letras verdes, em caixa alta, da palavra de ordem: 
RIPOSATEVI. 
$WUDYpV�GHVVD�FRPSRVLomR�HVSDFLDO��/XFLR�&RVWD�
consegue transformar o espaço interno e fechado 
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Con questa composizione spaziale, Lucio Costa 
arrivava a trasformare lo spazio interno e chiuso del 
museo in una veranda, in un cortile tropicale, dove il 
SDHVDJJLR�GD�RVVHUYDUH�HUD�FRVWLWXLWR�GD�IRWRJUD¿H�GL�
VSLDJJH�GHO�&HDUi�H�GD�6XSHUTXDGUH��GDOO¶$VVH�5HVL-
denziale, dal Congresso, dalla Piazza dei Tre Poteri 
e dalla Stazione di Brasilia (da notare, nella compo-
sizione delle immagini, la tensione sempre presente 
WUD�PRGHUQR�H�SRSRODUH���/D�VFHOWD�GHOO¶DPDFD�FRPH�
matrice spaziale fondamentale non era casuale: que-
sta rappresenta, infatti, seconde le ricerche di Câmara 
Cascudo del 1959, un artefatto genuinamente brasi-
liano che, oltre alla molteplicità di usi, racchiude in sé 
la potenza di attraversare gli strati sociali. 
/¶DPDFD�UDSSUHVHQWD��LQROWUH��LO�SDVVDJJLR�GDOOD�
produzione artigianale a quella industriale, senza la 
perdita di valori culturali o simbolici.
Risulta evidente la relazione tra il padiglione di Lucio 
&RVWD�H�OD�7URSLFDOLD�GL�+HOLR�2LWLFLFD��QHOO¶XVR�GL�LP-
magini e spazi tipicamente brasiliani, nella tensione 
moderno-popolare, nella possibilità di interazione del 
SXEEOLFR�FRQ�O¶RSHUD�VWHVVD�

 “Le due esperienze sono strutturalmente simili: operano 
il decentramento culturale attraverso procedimenti critici 
che combinano tra loro costruttivitàedissacrazione; “ scrive 
Favretto  “dislocano la discussione sulle relazioni  tra arte e 
SDUWHFLSD]LRQH�VXSHUDQGR�O¶RSSRVL]LRQH�WUD�DUWH�SDUWHFLSDQ-
te e arte alienata” (Favaretto, 1992).

/¶LGHD�GL�LQVWDOODUH�DPDFKH�QHOOD�/DGHLUD�GD�3UHJXLoD��
ROWUH�DOO¶RYYLD�UHOD]LRQH�FRQ�LO�SDGLJOLRQH�GL�&RVWD�SHU�
ciò che concerne il legame con la cultura popolare e 
la relazione moderno-antico, nasce dalla volontà di 
evidenziare la presenza di un diverso tipo di tempo-
ralità, legata a differenti pratiche e stili di vita che si 
sovrappongono. 
/¶LQWHUYHQWR�UDSSUHVHQWD��LQ�UHDOWj��O¶LPSRVL]LRQH�GL�

da exposição numa veranda, num quintal tropical, 
onde a paisagem a ser observada é composta das 
IRWRJUD¿DV�GDV�MDQJDGDV��GDV�SUDLDV�GR�&HDUi�H�GDV�
Super-Quadras, do Eixo Residencial, do Congresso, 
da Praça dos Três Poderes e da Plataforma rodoviá-
ria de Brasília (a notar, na composição das imagens, 
a tensão moderno-popular, presente no pavilhão 
inteiro). 
A escolha da matriz espacial da sala, a rede-de-
dormir, nao é casual: ela representa, segundo as 
pesquisas de Câmara Cascudo do 1959, um artefato 
genuinamente brasileiro que, além da multiplicida-
de de usos, tem a potência de atravessar as camadas 
sociais. A rede incorpora também a passagem da 
produção artesanal à produçao industrial, sem a 
perda de valores culturais ou simbólicos .
Aparece evidente a relação entre o pavilhão de Costa 
e a Tropicália de Oiticica: o uso das imagens e das 
espacialidades tipicamente brasileiras, a tensão 
entre cultura popular e moderna, a possibilidade de 
vivência e interação com a própria obra: 

“As duas experiências são estruturalmente semelhantes: 
operam o descentramento cultural com procedimentos 
críticos que combinam construtividade e dessacralização; 
deslocam a discussão sobre as relações de arte e partici-
pação superando a oposição entre arte participante e arte 
alienada” (Favaretto, 1992).

A ideia de colocar as redes na Preguiça, alem da 
yEYLD�OLJDomR�GRV�VLJQL¿FDGRV��SURFXUD�HYLGHQFLDU�
a presença de uma temporalidade diferente, ligada 
a diferentes práticas e modos de vida que se sobre-
põem. 
A intervenção representa, na verdade, a imposição 
de uma temporalidade “outra” à cidade: o ato de 
descansar nas redes (dos homens lentos) impede, de 
fato, a passagem usual dos carros (homens rápidos). 
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XQD�WHPSRUDOLWj�³DOWUD´�DOOD�FLWWj��O¶DWWR�GL�ULSRVDUH�
DOO¶LQWHUQR�GHOOH�DPDFKH��FDUDWWHULVWLFR�GHOO¶XRPR�OHQ-
to, impedisce infatti il passaggio quotidiano delle au-
WRPRELOL��GHOO¶XRPR�YHORFH��,PSRVL]LRQH��TXHVWD��FKH�
QRQ�HUD�VWDWD�SUHYLVWD�QHOO¶LGHD�LQL]LDOH�GL�SURJHWWR�
�LQL]LDOPHQWH�OH�DPDFKH�YHQLYDQR�VROOHYDWH�DI¿QFKq�
non impedissero il passaggio delle macchine), ma che 
q�QDWD�GDOO¶LQWHUD]LRQH�FRQ�JOL�DELWDQWL��LQ�SDUWLFRODU�
modo coi  bambini, che hanno deciso di chiudere let-
teralmente la via con le amache, in un atto di appro-
priazione totale dello spazio. Questo atteggiamento 
evidenzia, ancora un volta, la attitudine degli abitanti 
DOO¶DSSURSULD]LRQH�H�DOOD�VSHULPHQWD]LRQH�GHL�OXRJKL��
oltre che alla considerazione della strada come se 
IRVVH�O¶HVWHQVLRQH�GHO�SURSULR�VSD]LR�GRPHVWLFR���

Imposição essa que nao foi planejada, (no começo 
as redes eram levantadas ou tiradas para deixar 
os carros passarem) mas nasceu da interação dos 
moradores, particularmente das crianças, que deci-
diram se apropriar completante da rua, fechando-a 
com as redes. Essa atitude evidencia, ainda uma vez, 
a predisposição à apropriação e à vivencia dos luga-
res, e a consideração da rua, pelos habitantes, como 
se fosse uma extenção do próprio espaço da casa: a 
criação de um espaço relacional.
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5.3 ,%5,'>$=,21(@���HIBRIDIZ[AÇÃO]

�WHVWR�GL�SUHVHQWD]LRQH�GHOO¶LQVWDOOD]LRQH�UHDOL]]DWD�
alla III Biennale di Arte di Bahia, 31 Maggio 2014)

“Le due città gemelle non sono uguali, perché nulla 
di ciò che esiste o avviene a Valdrada è simmetrico: a 
ogni viso e gesto rispondono dallo specchio un viso o 
gesto inverso punto per punto. Le due Valdrade vivo-
QR�O¶XQD�SHU�O¶DOWUD��JXDUGDQGRVL�QHJOL�RFFKL�GL�FRQWL-
nuo, ma non si amano” (Calvino, Le Città Invisibili)

Le conformazioni urbane sono singolari, particolari, 
soprattutto in una città come Salvador da Bahia, che 
vede dentro di sé altre città, dimenticate, disprezzate, 
abbandonate, circondate, escluse.
Se ci allontanassimo dalle nostre idee stereotipate, 
GDOOH�GH¿QL]LRQL�GD�YRFDERODULR�H�ULVFULYHVVLPR�XQD�
nuova storia della città, con nuovi elementi, nuove 
connotazioni, fusioni e mescolamenti di strati urbani 
e sociali, in cui la strada non fosse solo strada, ma di-
ventasse  piazza, casa, cortile, dove la casa diventasse 
strada e piazza… Saremmo, allora, architetti, artisti, 
antropologi, per fermarci e osservare la città come 
sovrapposizione, sedimentazione di permanenze nel 
tempo, di usi e azioni.
4XHVW¶XOWLPL�GLYHQWDQR��DOO¶LQWHUQR�GHO�SURJHWWR��
elementi fondamentali di impatto e trasformazione 
del territorio. In una città fatta di isole indipendenti, 
PD�DOOR�VWHVVR�WHPSR�LQWUHFFLDWH�WUD�GL�ORUR�GDL�ÀXVVL�
GHOOH�SHUVRQH��O¶RELHWWLYR�q�FHUFDUH�GL�FUHDUH�OHJDPL��
dislocamenti, interdipendenze tra mondi.
Come in un gioco, useremo le pratiche urbane per 
incrociare, invertire, decontestualizzare, trasformare 
i concetti ortodossi di spazio pubblico e privato.

(Texto de apresentação da intervenção na III Bienal 
de Arte da Bahia, 31 Maggio 2014)

“As duas cidades gêmeas não são iguais, porque 
nada do que existe ou acontece em Valdrada é 
simétrico: a cada rosto e cada gesto respondem do 
espelho um rosto ou um gesto inverso, ponto por 
ponto. As duas Valdradas vivem uma para a outra, 
olhando-se continuamente nos olhos, mas não se 
DPDP�´��&DOYLQR��/H�&LWWj�,QYLVLELOL�

As conformações urbanas são exclusivas, especiais, 
ainda mais em uma cidade como Salvador, que vê 
dentro de si outras cidades, esquecidas, despreza-
das, abandonadas, cercadas, excluídas. E se nos 
DIDVWiVVHPRV�GDV�LGpLDV�HQTXDGUDGDV�HP�GH¿QLo}HV�
de dicionário e escrevêssemos uma nova história da 
cidade, com novos elementos, novas conotações, fu-
sões e colagem de camadas urbanas e sociais, onde a 
estrada não é apenas a estrada, mas transforma-se 
em praça, casa, quintal, onde a casa se torna rua e 
praça? Sejamos, então, um pouco arquitetos, artis-
tas, antropólogos, para parar e olhar a cidade como 
sobreposição, hibridização, como sedimentação de 
permanências no tempo de usos e ações. Como em 
um jogo, podemos usar as práticas urbanas para 
cruzar, reverter, descontextualizar, transformar os 
conceitos ortodoxos de espaço público e privado. O 
projeto feito de pessoas, das pessoas, para as pes-
soas e nasce dentro do tecido vivo da cidade, tenta 
desconstruir a lógica hegemônica das grandes obras 
urbanas.
Ruínas, desapropriações, espaço público são sujeitos 
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Un progetto, fatto di persone, dalle persone, per le 
persone, che nasce dal tessuto vivo della città, tenta 
di decostruire la logica egemonica delle grandi opere 
urbane.
Rovine, espropri e spazi pubblici sono i soggetti 
SULQFLSDOL�GHOO¶LQWHUYHQWR��WHVR�DOOD�ULDWWLYD]LRQH�GHL�
punti nevralgici della città, in un contesto nel quale le 
case sono trattate come se fossero rovine disabitate 
(espropri), le rovine possono diventare spazi privati 
e intoccabili , la mancanza di infrastruttura pubblica 
può portare gli abitanti a creare adattamenti degli 
VSD]L�VWHVVL��UL�VLJQL¿FDQGR�OXRJKL�LQYLVLELOL��QDVFRVWL�
DOO¶LQWHUQR�GHO�FRUSR�GHOOD�FLWWj�
Il progetto vuole dare , contestualmente,  visibilità 
alla resistenza degli abitanti delle case in processo di 
esproprio del quartiere di Dois de Julho, che conti-
nuano a lottare per difendere i propri diritti. Attra-
verso il dialogo con i residenti, queste case verranno 
DSHUWH�FRPH�VH�IRVVHUR�XQ¶HVWHQVLRQH�GHOOH�VWUDGH��DI-
¿QFKq�L�YLVLWDQWL�ULHVFDQR�DG�DSSURVVLPDUVL�DL�YLVVXWL�
degli abitanti, diano il proprio contributo al dibattito 
sul  delicato equilibrio pubblico-privato e alimentino 
la consapevolezza e la partecipazione della popolazio-
QH�ULJXDUGR�O¶�XVR�IXWXUR�GHJOL�VSD]L�LQ�TXHVWLRQH�
Allo stesso modo, si propone la messa in discussione 
dei vuoti urbani: le rovine ritroveranno il proprio si-
JQL¿FDWR�DOO¶LQWHUQR�GHO�WHVVXWR�XUEDQR��ULSUHQGHQGR�
vita attraverso gli usi delle persone; elementi tipica-
mente domestici saranno sospesi sulle facciate dalle 
¿QHVWUH�PXUDWH�H�ULHPSLUDQQR�JOL�LQWHUQL�GHOOH�URYLQH�
sventrate, ove la natura ha ormai ripreso possesso di 
quelle che un tempo erano case. 
I vuoti della città si apriranno, in altri casi, a nuove 
possibilità: scaffali con libri suggeriranno biblioteche, 
TXDGUL�HG�RSHUH�G¶DUWH�SURSRUUDQQR�PXVHL��SLDQWH�
H�SDQFKLQH�LQGLFKHUDQQR�QXRYL�SDUFKL��,Q�TXHVW¶L-
bridazione del corpo urbano le strade non saranno 

principais da ação que visa reativar os pontos ne-
vrálgicos da cidade. Num contexto em que as casas 
são tratadas como ruínas vazias (desapropriacões), 
as ruínas como espaços particulares, intocáveis, e 
a falta de infraestrutura pública leva as pessoas a 
fazerem adaptações dos diferentes espaços da cida-
de, pretendemos adotar esta mesma metodologia 
SDUD�UH�VLJQL¿FDU�RV�OXJDUHV�LQYLVtYHLV��HVFRQGLGRV�
no corpo da cidade. O projeto quer dar visibilidade 
à resistência dos moradores das casas desapropria-
GDV�QR�'RLV�GH�-XOKR�SDUD�¿QV�GH�UHTXDOL¿FDomR�GR�
EDLUUR��TXH��PHVPR�GHSRLV�GLVWR�WHU�VLGR�R¿FLDOPHQWH�
decretado pelo poder público, permanecem habita-
das. Através da interlocução com os moradores, se-
rão abertas essas casas, colocando-as como espaço 
público, como extensão da rua, para que os visitan-
WHV�VH�DSUR[LPHP�GR�FRQÀLWR��GDV�QDUUDWLYDV�TXH�
cercam essas pessoas e contribuam com a discussão 
sobre o delicado equilibro do público/privado, e a 
fomentar mais debate e participação da população 
sobre o uso que se pretende fazer desses espaços.
Assim como, propõe-se discutir o que será feito 
dos espaços vazios da cidade: as ruínas retomarão 
VHX�VLJQL¿FDGR�QR�WHFLGR�XUEDQR�HQTXDQWR�FDVDV��
PyYHLV�VHUmR�VXVSHQVRV�QDV�IDFKDGDV��FRQ¿JXUDQGR�
um deslocamento de elementos físicos próprios da 
casa (cama, tapete, cadeiras, armário, pia, televi-
são, mesa de cabeceira, abajur,.. ) e também preen-
cherão seu interior. Quando não, virarão praças, 
parques, quadras de esporte, mirantes, museus.
Os vazios serão abertos, em alguns casos, à outras 
possibilidades de re-criação de espaços públicos: 
estantes de livros sugerindo bibliotecas, pinturas e 
obras de arte propondo museus, plantas, grama, 
ÀRUHV��EDQFRV�LQGLFDQGR�SDUTXHV��1D�KLEULGL]DomR�
do corpo urbano as ruas não serão mais linhas de 
ligação de um ponto à outro, somente de passagem, 
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più solamente linee di collegamento e passaggio tra 
punti, ma diventeranno luoghi dello stare, del vivere, 
del riposare, del giocare, del leggere, del ballare.
Il progetto propone la mappatura delle rovine, degli 
espropri e degli spazi pubblici del centro antico, visti 
DWWUDYHUVR�LO�¿OWUR�GHOO¶LEULGD]LRQH�
Una mappa guiderà i visitatori alla scoperta di nuove 
SRVVLELOLWj��FRPH�XQ�LQYLWR�D�PRGL¿FDUH��LQWHUDJLUH�
con i nuovi/antichi spazi creati, a vivere le nuove con-
¿JXUD]LRQH�XUEDQH�H�D�JLRFDUH�FRQ�OH�SURYRFD]LRQL�

INTER[AZIONE]

Una linea rossa sul terreno delimita con un gesto 
astratto, come quello della mappa di espropri fat-
ta dalla Prefettura, un complesso mondo di azioni, 
LQWHUD]LRQL�H�VRYUDSSRVL]LRQL�DOO¶LQWHUQR�GHO�TXDOH�LO�
visitatore sarà guidato attraverso tre diversi tipi di 
intervento:

5,326$���5LSRVDWL�QHOOH�DPDFKH�SRVL]LRQDWH�OXQJR�OH�
strade. Leggi un libro. Parla con gli abitanti.
Trasforma la strada nel cortile di casa.

$%,7$���6LHGLWL�VXO�GLYDQR��VXOOH�VHGLH��VGUDLDWL�D�OHWWR��
Osserva la rovina che ti circonda da un altro punto di 
vista.
*XDUGD�OH�IDFFLDWH�PXUDWH�GHOOH�FDVH�FRQ�TXDGUL��¿QH-
VWUH��WHQGH�H�¿RUL�DSSHVL�
Osserva le rovine per ciò che potrebbero essere, e non 
per ciò che sono.

67$,���0DQJLD�XQ�SDVWHO�D�FDVD�GL�'RQD�9LOPD�H�VRY-
YHUWL�QXRYDPHQWH�O¶RUGLQH�JHUDUFKLFR�GL�VSD]L�SXEEOLFL�

PDV�OXJDUHV�RQGH�¿FDU��PRUDU��GHVFDQVDU��WRPDU�
banho e banho de sol, brincar, dançar, ler.
A intervenção prevê um mapeamento das ruínas, 
das desapropriacões, dos espaços públicos do Centro 
$QWLJR�DWUDYpV�GR�¿OWUR�GD�KLEULGL]DomR��8P�PDSD�
levará os visitantes a descobrir as novas possibili-
GDGHV�FULDGDV��FRPR�XP�FRQYLWH�D�PRGL¿FDU��LQWH-
ragir com os novos/antigos espaços criados, viver 
as novas conformações urbanas, brincar com as 
provocações.

INTER[AÇÃO]

Uma linha vermelha no chão marca com gesto abs-
trato, como no mapa das desapropriações feito pela 
prefeitura, um complexo mundo de
ações, interações e sobreposições para qual o visi-
tante será levado através de três diferentes tipos de 
intervenções:

'(6&$16(���UHOD[H�QDV�UHGHV�QR�PHLR�GD�ODGHLUD�GD�
SUHJXLoD��/HLD�XP�OLYUR��&RQYHUVH�FRP�DV�FULDQoDV��
Transforme a rua no quintal de casa.

025(���VHQWH�QR�VRIi��QDV�FDGHLUDV��GHLWH�QD�FDPD��
Observe a ruína ou seu redor de um outro ponto de 
vista.
Olhe para as fachadas fechadas das casas com ca-
GHLUDV��SLQWXUDV��FRUWLQDV�H�ÀRUHV�SHQGXUDGDV�
Veja as ruínas pelo que poderiam ser, e não pelo que 
são.

),48(���FRPD�XP�SDVWHO�QD�FDVD�GH�GRQD�9LOPD�H�
novamente subverta a ordem hierárquica dos espa-



251



252



253



254

e privati. Scopri le storie e le personalità degli spazi 
abitati. 

&$00,1$���6FHQGL�OH�VFDOH�H�IHUPDWL�DG�DPPLUDUH�
il paesaggio su una delle stuoie posizionate lungo il 
cammino. La scalinata diventa una proiezione delle 
FDVH��L�PRELOL�H�OH�IRWRJUD¿H�GHJOL�DELWDQWL�WL�LQWURGX-
FRQR�DOO¶LQWHUQR�GHO�ORUR�PRQGR�

Erra per conoscere, erra per perderti, erra per incon-
trarti.

ços públicos e privados. Descubra as histórias e as 
personalidades dos espaços habitados.

$1'(���GHVoD�DV�HVFDGDV�H�SDUH�SDUD�DGPLUDU�D�
paisagem, passeie e sente nas cadeiras ao longo do 
caminho. A escadaria torna-se uma projeção das ca-
sas: os móveis e as fotos dos moradores introduzem 
você ao mundo deles.

Erre para conhecer, erre para se perder, erre para 
se encontrar.
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Espetáculo

Aqui é o circo
eu não sou o palhaço
mais o espetaculo
acontece em minhas costas

Nós somos o poder
que não é privado
que não é público
somos apenas o poder

Poder de querer e crer
que tudo pode acontecer

Marcelo Teles

Spettacolo

Questo è il circo
io non sono il pagliaccio
ma lo spettacolo
avviene sulle mie spalle

Noi siamo il potere
che non è privato
che non è pubblico
siamo solo il potere

Potere di volere e credere
che tutto può succedere

Marcelo Teles
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Note: 

1  Favelado: dicesi di persona che vive in una favela. Individuo la cui abitazione si trova in una favela.

2�1HO�FRQWHVWR�GHOOD�/DGHLUD�GD�3UHJXLoD�LO�SURFHVVR�GL�JHQWUL¿FD]LRQH�VL�SUHVHQWD�LQ�XQR�VWDGLR�DEEDVWDQ]D�DYDQ]DWR��
La maggior parte delle case, infatti, è già stata acquisita da una grande società immobiliare specializzata nel settore alberghie-
ro.
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6 . Un piano di arcipelago - Um plano de arquipélago
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6.1 Una città arcipelago: isole egemoniche e isole minoritarie

       Uma cidade arquipélago: ilhas hegemônicas e ilhas minoritárias       

A conclusione  di questa analisi dello spazio urbano 
di Salvador, tre evidenze in particolare vengono alla 
luce per ciò che riguarda la relazione tra spazio urba-
no e uso che gli abitanti ne fanno: la prima è legata al 
concetto di accessibilità, la seconda a quello di tem-
poralità e la terza è relativa al rapporto spazio-pratica 
LQ�Vp�H�DOO¶LPSRUWDQ]D�GL�GHWHUPLQDWH�SUDWLFKH�XUEDQH�
7HQWDQGR�GL�GH¿QLUH�GHL�OLYHOOL�GL�DFFHVVLELOLWj�QHOOD�
FLWWj��RYYHUR�GL�LQWHQGHUH�L�OLPLWL�¿VLFL�H�PHQWDOL�DG�
essi legati, arriviamo ad una mappatura di città fram-
mentaria, fatta di isole più o meno in comunicazione 
WUD�ORUR��(¶�LPSRUWDQWH�VRWWROLQHDUH�DOFXQH�LVROH��VRQR�
OLPLWDWH�¿VLFDPHQWH�HG�DOWUH�VRQR�OLPLWDWH�PHQWDO-
mente; le prime si riferiscono al concetto giuridico di 
³SURSULHWj�SULYDWD´��FRPH�SRVVRQR�HVVHUH�JOL�HGL¿FL�
FKLXVL��FLUFRQGDWL�GD�PXUL�FKH�QH�GHOLPLWDQR�O¶DUHD�GL�
pertinenza (Vitoria), aree militari, oppure aree priva-
te aperte soltanto ad un determinato tipo di pubblico 
(Marina, centri commerciali). In queste isole  la pro-
blematica più rilevante è il rischio di privatizzazione 
specie dello spazio loro intorno, attraverso quello che  
JHQHUDOPHQWH�VL�GHQRPLQD�SURFHVVR�GL�³JHQWUL¿FD]LR-
ne”, cioè la nobilitazione di aree con la conseguente 
espulsione della popolazione più povera. 

³,Q�WDOL�SURFHVVL��O¶DPELHQWH�XUEDQR�WHQGH�DG�DVVXPHUH�OH�
FDUDWWHULVWLFKH�GL�XQD�VFHQRJUD¿D��H�O¶HVSHULHQ]D�XUEDQD�
TXRWLGLDQD��D�VXD�YROWD��¿QLVFH�SHU�HVVHUH�ULDVVXQWD�DOO¶LQ-
terno di un uso e una circolazione disciplinate da principi 
segreganti, conservatori e depoliticizzanti che conferisco-
QR�DOO¶HVSHULHQ]D�XQ�VLJQL¿FDWR�FRPPHUFLDOH��WXULVWLFR�H�
consumista. […] Da tanto questo processo sia consolidato, 
PROWL�GHL�VXRL�HIIHWWL�¿QLVFR�SHU�GLYHQWDUH�OD�SURSULD�ORJLFD�

A partir dessa outra maneira de apreensão do 
espaço da cidade de Salvador, três evidências em 
particular se fazem claras na relação entre o espaço 
urbano e o uso que os habitantes fazem dele: a pri-
meira é em relação ao conceito de acessibilidade, a 
segunda ao de temporalidade e a terceira é relativa 
à relação espaço-prática em si e a importância de 
determinadas práticas urbanas.
7HQWDQGR�GH¿QLU�RV�QLYHLV�GH�DFHVVLELOLGDGH�GD�FLGD-
GH��RX�VHMD�GH�HQWHQGHU�RV�OLPLWHV�¿VLFRV�H�PHQWDLV��
FKHJDPRV�D�XPD�FDUWRJUD¿D�GH�FLGDGH�IUDJPHQWD-
da, feita de ilhas mais ou menos comunicantes entre 
elas. Importante diferenciação que devemos fazer é 
D�HQWUH�LOKDV�OLPLWDGDV�¿VLFDPHQWH�H�LOKDV�OLPLWDGDV�
mentalmente; as primeiras pertencem ao conceito 
de propriedade privada, que podem ser condomínios 
fechados (Vitória), áreas militares, ou áreas priva-
das abertas só a um determinado, e elitista, tipo de 
público (Marina). Nessas ilhas, a problemática mais 
relevante é o risco de privatização ainda maior do 
espaço publico ao redor delas, que chamamos de 
SURFHVVR�GH�JHQWUL¿FDomR��SURFHVVR�GH�HQREUHFLPHQ-
to de áreas determinadas com a consequente expul-
são da população mais pobre. 

“Em tais processos, o ambiente urbano tende a se ca-
UDFWHUL]DU�FRPR�XPD�FHQRJUD¿D�H�D�H[SHULrQFLD�XUEDQD�
cotidiana, por sua vez, então, acaba resumida a utilização 
e circulação disciplinadas por princípios segregatórios, 
conservadores e despolitizadores que conferem um sentido 
mercadológico, turístico e consumista ao seu modo de 
operação. [...] De tão consolidado esse processo, muitos 
de seus efeitos acabam por se tornarem a própria lógi-
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RUJDQL]]DWLYD�GHOOD�GLQDPLFD�XUEDQD��LQÀXHQ]DQGR�LQ�PRGR�
strutturale, e non solo circostanziale, nella misura in cui 
VRQR�VYLQFRODWL�GD�XQD�JLXVWL¿FD]LRQH�FRQWHVWXDOH�SHU�SRL�
essere generalizzati come “modello culturale” di pensiero, 
comportamento ed azione. […]
/¶DVSHWWR�FUXFLDOH�GL�TXHVWD�FRQ¿JXUD]LRQH�FRQWHPSRUDQHD�
GHOOH�FLWWj�q�TXHOOR�FKH�ULJXDUGD�O¶LPSRYHULPHQWR�GHOO¶HVSH-
rienza urbana dei suoi abitanti, il cui spazio di partecipa-
zione civile, di produzione creativa ed esperienza affettiva 
non solo è sempre più limitato, ma anche qualitativamente 
compromesso per quanto riguarda le sua capacità di com-
SOHVVL¿FD]LRQH´��
(Britto, Jacques, articolo “Corpocidade: arte come mi-
cro-resistenza urbana”)

Le seconde isole, limitate mentalmente, sono sempre 
legate al concetto di privatizzazione, ma questa volta 
in quanto appropriazione dello spazio, sono cioè 
luoghi che, nonostante siano pubblici, contengono 
pratiche legate alla vita privata, ovvero sono luoghi 
considerati dalle persone che li frequentano come 
“casa” o come “cortile”.  Ciò si determina, ad esempio, 
quando un gruppo di donne rimangono sedute sul 
FLJOLR�GHOOD�VWUDGD�H��DWWUDYHUVR�OD�¿QHVWUD�DSHUWD�GHOOD�
sala, guardano una telenovela in televisione: lo spazio 
della strada (pubblico) è da loro considerato come se 
IRVVH�XQ¶HVWHQVLRQH�GHOOD�VDOD�GL�FDVD��
Analoga situazione si ha quando un riciclatore di 
ODWWH��GRSR�DYHU�SDVVDWR�O¶LQWHUD�JLRUQDWD�FDPPLQDQGR�
per la città, riposa nel letto-scatolone, “dentro” la sua 
casa-strada.
/¶HVWHQVLRQH�GL�VSD]L�SULYDWL�GHOOH�FDVH�DOOD�VWUDGD��R�
dei cortili alle piazze etc.) crea una sorta di resistenza  
QHOOH�SHUVRQH�HVWHUQH�DOO¶DPELHQWH�DG�HQWUDUH�D�FDXVD�
GHOOD�VHQVD]LRQH�GL�LQYDGHUH�OD�YLWD�SULYDWD�GHOO¶DO-
WUR��'D�QRWDUH�FRPH�JLj�O¶XVR�GHO�WHUPLQH�³HQWUDUH´�
presupponga un ingresso, un “chiedere il permes-
so”, uno spazio privato. Ulteriore limite mentale è 

ca organizativa da dinâmica urbana, atuando de modo 
estrutural e não mais apenas circunstancial, na medida 
HP�TXH�VH�GHVYLQFXODP�GH�VXD�MXVWL¿FDWLYD�FRQWH[WXDO�
para generalizarem-se como um “padrão cultural” de 
pensamento, comportamento e ação. [...] O aspecto crucial 
GHVVD�FRQ¿JXUDomR�FRQWHPSRUkQHD�GDV�FLGDGHV��TXH�
interessa salientar, é o do empobrecimento da experiência 
urbana dos seus habitantes, cujo espaço de participação 
civil, de produção criativa e vivência afetiva não apenas 
está cada vez mais restrito quanto as suas oportunidades 
de ocorrência, mas, inclusive, qualitativamente compro-
PHWLGR�TXDQWR�DV�VXDV�SRVVLELOLGDGHV�GH�FRPSOH[L¿FDomR�´�
(Britto, Jacques; Corpocidade: arte enquanto micro-resis-
tencia urbana)
                                                                                                                                         
 As segundas ilhas, limitadas atraves de limites 
mentais, estão sempre ligadas ao conceito de priva-
tização, mas no sentido de apropriação do espaço: 
lugares que, mesmo sendo públicos, contém práticas 
ligadas à privacidade, ou seja, lugares considera-
dos pelas pessoas que os frequentam como casa ou 
como quintal. Alguns exemplos para deixar esse 
FRQFHLWR�PDLV�FODUR��8PDV�PXOKHUHV�¿FDP�VHQWDGDV�
na rua e, através da janela aberta da sala, assistem 
uma novela na televisão: o espaço da rua (público) 
é considerado por elas como se fosse a extensão da 
sala de casa. Um reciclador de latas, depois de ter 
passado o dia andando pela cidade, descansa na 
cama-papelão, “dentro” da sua casa-rua. 
O fato dos espaços privados das casas se extende-
rem na rua (ou dos quintais na praça etc.) cria uma 
espécie de resistência nas pessoas “de fora” a entrar, 
(e já o uso do termo “entrar” pressupõe um ingresso, 
um “pedir liçença”, um espaço privado) a percepção 
de estar invadindo a privacidade do outro. Outro li-
mite mental é o ligado ao medo, que pode ser basea-
do na própria experiência pessoal ou na experiência 
de outros, pouco importa: inteiras ilhas da cidade 
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quello legato alla paura, che può essere basato sulla 
HVSHULHQ]D�SHUVRQDOH�R�VXOO¶HVSHULHQ]D�G¶DOWUL��SRFR�
importa: intere isole della città di Salvador sono 
VHJUHJDWH�DOO¶LQWHUQR�GL�TXHVWL�LQWDQJLELOL�HG�LQYLVLELOL�
muri, che però sono imposti alla città stessa in un 
modo tanto percettibile, quanto i muri di cemento 
dei palazzi chiusi. Vale la pena qui approfondire la 
questione della paura, in quanto strettamente legata 
DO�WDQWR�PHQ]LRQDWR�SURFHVVR�GL�JHQWUL¿FD]LRQH���/H�
aree soggette a questo tipo di segregazione sono, nella 
maggior parte dei casi, le aree marginali della città 
(che non necessariamente sono quelle periferiche), 
OH�SL��SRYHUH�H��FRPH�FKLDUD�FRQVHJXHQ]D�DOO¶LQWHUQR�
di una città “spettacolarizzata”, sono anche quelle 
DEEDQGRQDWH�GHO�SRWHUH�SXEEOLFR��/¶DVVHQ]D�GL�LQWHU-
vento statale o municipale scatena un circolo vizioso 
per cui questi spazi saranno sempre più carenti, de-
gradati, segregati nella prigione della paura. Questa 
VWUDWHJLD�q�WLSLFD�GHOOH�SROLWLFKH�SXEEOLFKH�DOO¶LQWHUQR�
GHO�SURFHVVR�GL�JHQWUL¿FD]LRQH���
'L�TXL�QDVFH�O¶LQVRGGLVID]LRQH�GD�XQD�SDUWH�GHJOL�DEL-
WDQWL�FKH��DOGLOj��GHOO¶DVVHQ]D�GL�LQIUDVWUXWWXUH�EDVLFKH��
VL�VHQWRQR�LQROWUH��HPDUJLQDWL��GDOO¶DOWUD��GHO�UHVWR�
della città, che si sente impossibilitata al transito in 
queste aree. Appare a questo punto del processo mol-
WR�IDFLOH�JLXVWL¿FDUH�TXDOVLDVL�WLSR�GL�VWUDWHJLD�XUEDQD�
DI¿GDWD�DG�LQL]LDWLYH�SULYDWH��OH�IDPRVH�³ULTXDOL¿FD]LR-
QL´��³ULYLWDOL]]D]LRQL´��³SDFL¿FD]LRQL´�H�YLD�GLFHQGR�
Durante il processo di analisi della città, percepiamo 
come il concetto di temporalità non possa essere 
limitato solamente alla permanenza maggiore o mi-
nore delle attività nello spazio. Infatti esiste un altro 
tipo di temporalità, più esteso, che provoca la stessa 
frammentazione urbana, ma in altri tipi di isole: le 
isole temporali.
Riprendiamo qui il concetto di lentezza e velocità di 
0LOWRQ�6DQWRV��VHFRQGR�FXL�O¶´XRPR�OHQWR´�q�JHQH-

estão segregadas dentro desses muros invisíveis e 
intangíveis, mas que são impostos na cidade de uma 
forma tão perceptível quanto os muros de concretos 
dos condomínios fechados. Vale a pena aprofundar 
aqui a questão do medo, enquanto estreitamente 
OLJDGD�DR��SURFHVVR�GH�JHQWUL¿FDomR�SUHYLDPHQWH�
mencionado; as áreas sujeitas a esse tipo de segre-
gação são, na maioria dos casos, as áreas marginais 
da cidade, as mais pobres e, como clara consequ-
ência dentro de uma cidade “espetacularizada”, 
são também as áreas mais abandoadas pelo poder 
público. A ausência da intervenção pública desen-
cadeia, assim, um círculo vicioso para o qual esses 
lugares viram sempre mais carentes, mais degra-
dados, mais segregados dentro da cadeia do medo 
(estratégia essa das políticas públicas típicas no 
SURFHVVR�GH�JHQWUL¿FDomR���'DTXL�D�LQVDWLVIDomR�GRV�
habitantes que, além de serem destituídos de infra-
estruturas básicas, também são estigmatizados; e do 
resto da cidade, que sente a impossibilidade de tran-
sitar nessas áreas. Aparece agora muito mais fácil, 
QHVVH�SRQWR�GR�SURFHVVR��MXVWL¿FDU�TXDOTXHU�WLSR�GH�
HVWUDWpJLD�XUEDQD�FRQ¿DGD�j�LQLFLDWLYD�SULYDGD��DV�
IDPRVDV�³UHTXDOL¿FDo}HV´��³UHYLWDOL]Do}HV´��³SDFL¿-
cações”, e assim por diante.
Durante o processo de apreensão da cidade, per-
cebemos como o conceito de temporalidade não 
pode ser limitado somente à permanência maior ou 
menor das atividades no espaço. De fato, existe um 
outro tipo de temporalidade, mais extenso, que pro-
voca a mesma fragmentação urbana, mas em outros 
tipos de ilhas: as ilhas temporais. Retomamos aqui 
o conceito de Milton Santos de lentidão e velocidade, 
onde o “homem lento” é geralmente o mais pobre, 
que não tem acesso a tecnologia que permite a 
rapidez; a concepção de tempo de um homem que se 
desloca pela cidade de carro é diferente daquela de 
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ralmente il più povero, colui che non ha accesso alla 
tecnologia che ne permetterebbe la velocità. La con-
cezione di tempo di un uomo che si disloca per la città 
in macchina è diversa da quella di un uomo che si 
muove solamente camminando: tempo rapido, tempo 
lento; isole del tempo rapido, isole del tempo lento. 
Detto ciò, è chiaro che questa separazione non è mai 
così rigida, ci saranno sempre ibridi e connessioni: 
O¶XRPR�OHQWR�FDPPLQHUj�QHOOH�LVROH�SL��UDSLGH��FRPH�
O¶XRPR�YHORFH�SDVVHUj�DOO¶LQWHUQR�GL�LVROH�OHQWH�
�$QFKH�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOO¶LQWHUD]LRQH�GHOOH�SUD-
tiche urbane con lo spazio la città non si presenta 
in modo omogeneo. Possiamo evidenziare come le 
pratiche legate ad una maggior appropriazione dello 
spazio e ad una sperimentazione dello spazio pubbli-
co sono localizzate, nella maggior parte dei casi, in 
LVROH�VSHFL¿FKH��6WLDPR�SDUODQGR��SHU�HVHPSLR��GHOOD�
relazione con lo spazio che li circonda da parte dei 
lavoratori dei mercati, dei venditori ambulanti, ma 
anche dei vecchietti che giocano a carte per strada, 
dei senzatetto, dei bambini che giocano a calcio etc. 
Altra caratteristica che vale la pena sottolineare ri-
VSHWWR�DOOH�SUDWLFKH�q�O¶LPSRUWDQ]D�GL�DOFXQH�GL�HVVH�LQ�
quanto forme di resistenza urbana,  

“micro-politiche o azioni molecolari di resistenza al pro-
cesso molare di spettacolarizzazione della città” nel quale 
³O¶LPSRYHULPHQWR�GHOO¶HVSHULHQ]D�XUEDQD�FDXVDWR�GDOOR�
spettacolo comporta un impoverimento della corporalità, 
gli spazi urbani diventano semplici scenari, senza corpo, 
VSD]L�GLVLQFDUQDWL��LO�FKH�LQFLWD�DG�XQD�ULÀHVVLRQH�XUJHQWH�
rispetto alle attuali relazioni tra urbanistica e corpo, tra cor-
po urbano e corpo del cittadino.” (Jacques Britto, articolo 
“Corpocidade: arte come micro-resistenza urbana”)

(�VL�LQWHQGH��OR�VSD]LR�SXEEOLFR�FRPH�VSD]LR�FRQÀLW-
tuale, le pratiche di resistenza urbana rappresentano 
precise azioni politiche, 

um homem que só se desloca andando. Tempo lento, 
tempo rápido. Ilhas do tempo lento, ilhas do tempo 
rapido. Dito isso, é claro que essa separação nunca é 
tão rígida, sempre haverá deslocamentos e híbridos: 
o homem lento andará nas ilhas rapidas, como o 
homem rapido passara nas ilhas lentas.
Do ponto de vista da interação das praticas urbanas 
com o espação, tambem, a cidade não se apresenta 
como homogenea: podemos evidenciar como as 
praticas ligas a uma maior apropriação e vivencia 
do espaço publico são localizadas, pela maioria, 
HP�ORFDLV�HVSHFL¿FRV��HVWDPRV�IDODQGR�DTXL��SRU�
exemplo, da relação com o espaço dos feirantes, 
dos venedores ambulantes, mas tambem dos velhi-
nhos jogando tabuleiro, dos moradores de rua, das 
crianças jogando futebol, etc. Outra característica 
que vale a pena destacar a respeito das praticas, è a 
importancia de algumas delas enquanto resistencias 
urbanas, 

“micro-políticas ou ações moleculares de resistência ao 
processo molar de espetacularização da cidade” onde “o 
empobrecimento da experiência urbana pelo espetáculo 
leva a um empobrecimento da corporalidade, os espaços 
urbanos tornam-se simples cenários, sem corpo, espaços 
GHVHQFDUQDGRV��R�TXH�LQFLWD�D�UHÀH[mR�XUJHQWH�VREUH�DV�
atuais relações entre urbanismo e corpo, entre o corpo 
urbano e o corpo do cidadão.” (Britto, Jacques; Corpoci-
dade: arte enquanto micro-resistencia urbana)

Entendendo assim o espaço publico como locus do 
FRQÀLWR��DV�SUDWLFDV�GH�UHVLVWHQFLD�XUEDQD�UHSUHVHQ-
tam ações politicas,                                 

“Porque a política, bem antes de ser o exercício de um 
poder ou uma luta pelo poder, é o recorte de um espaço 
HVSHFt¿FR�GH�³RFXSDo}HV�FRPXQV´��p�R�FRQÀLWR�SDUD�GHWHU-
minar os objetos que fazem ou não parte dessas ocupa-
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³SHUFKp�OD�SROLWLFD��EHQ�SULPD�GL�HVVHUH�O¶HVHUFL]LR�GL�XQ�SR-
WHUH�R�XQD�ORWWD�SHU�LO�SRWHUH��q�LO�ULWDJOLR�GL�VSD]LR�VSHFL¿FR�
GL�µRFFXSD]LRQL�FRPXQL¶��q�LO�FRQÀLWWR�SHU�OD�GHWHUPLQD]LRQH�
degli oggetti che fanno o meno parte di queste occupazio-
ni, dei soggetti che partecipano o meno delle stesse etc. Se 
O¶DUWH�q�SROLWLFD��OR�q�QHO�PRPHQWR�LQ�FXL�JOL�VSD]L�H�L�WHPSL�
che ritaglia e le forme di occupazione di questi tempi e 
spazi interferiscono con il ritaglio degli spazi e dei tempi 
dei soggetti e degli oggetti, del privato e del pubblico, delle 
FRPSHWHQ]H�H�GHOOH�LQFRPSHWHQ]H��FKH�GH¿QLVFH�XQD�FRPX-
nità politica”. (Rancière, 2006). 

Non abbiamo più, ora, una città come unità, bensì 
XQD�FLWWj�DUFLSHODJR��GLYLVD�LQ�YDULH�LVROH��LVROH�¿VLFKH��
isole mentali, isole di tempo lento, isole di tempo 
rapido e isole di pratiche di resistenza. Attraverso la 
sovrapposizione di questi cinque layers, ci rendia-
mo conto del fatto che, nella maggior parte dei casi, 
HVLVWRQR�FRLQFLGHQ]H��OH�LVROH�¿VLFKH�VRQR�TXHOOH�GL�
tempo rapido, le isole mentali sono quelle di tempo 
lento, nelle quali hanno luogo le pratiche di resisten-
za urbana. Possiamo dire, perciò, che la città è com-
posta da due tipi di isole che si oppongono: quelle 
che chiamiamo egemoniche e quelle che chiamiamo 
minoritarie, dove le prime si isolano volontariamente, 
attraverso la costruzione di muri che le circondano; 
le seconde si chiudono su se stesse per sopravvivere, 
FRPH�IRUPD�GL�GLIHVD�GDOO¶HVSDQVLRQH�GHOOH�LVROH�HJH-
moniche. Nonostante questa divisione, 

³q�QHFHVVDULR�GLI¿GDUH�VHPSUH�GHOOH�QRVWUH�FDWHJRULH��
Questa opposizione tre molare e molecolare può essere una 
WUDSSROD��,R�H�*LOOHV�'HOHX]H�WHQWLDPR�VHPSUH�GL�LQFURFLDUH�
TXHVWD�RSSRVL]LRQH�FRQ�XQ¶DOWUD��FKH�HVLVWH�WUD�PLFUR�H�PD-
cro. Le due sono diverse. Il molecolare, come processo, può 
nascere dal macro. Il molare si può instaurare nel micro.” 
�*XDWWDUL��5ROQLN�������

ções, os sujeitos que participam ou não delas, etc. Se a arte 
é política, ela o é enquanto os espaços e os tempos que ela 
recorta e as formas de ocupação desses tempos e espaços 
que ela determina interferem com o recorte dos espaços e 
dos tempos, dos sujeitos e dos objetos, do privado e do pú-
EOLFR��GDV�FRPSHWrQFLDV�H�GDV�LQFRPSHWrQFLDV��TXH�GH¿QH�
uma comunidade política.” (Rancière, 2006)

Não temos mais, agora, uma cidade como unidade, 
mas uma cidade arquipelago, dividida em varias 
LOKDV��LOKDV�¿VLFDV��LOKDV�PHQWDLV��LOKDV�GH�WHPSR�
lento, ilhas de tempo rapido e ilhas de praticas de 
resistencia.
Atreves da sobreposição das cinco camadas, nos 
damos conta do fato que elas, na maioria dos casos, 
FRLQFLGHP��DV�LOKDV�¿VLFDV�VmR�DV�GH�WHPSR�UDSLGR��
e as ilhas mentais são as de tempo lento, onde as 
praticas de resistencia urbana acontecem. Podemos 
dizer, então, que a cidade é composta de dois tipos 
de ilhas que se opoem: as que chamamos de hege-
monicas e as que chamamos de minoritarias, onde 
as primeiras se isolam voluntariamente, atraves da 
construção de muros ao redor delas; e as segundas 
se fecham sobre si mesmas para sobreviver, como 
forma de defesa da expansão das ilhas hegemonicas. 
Apesar dessa divisão, 

³p�SUHFLVR�GHVFRQ¿DU�VHPSUH�GH�QRVVDV�FDWHJRULDV��(VVD�
oposição entre molar e molecular pode ser uma arma-
GLOKD��(X�H�*LOOHV�'HOHX]H�VHPSUH�WHQWDPRV�FUX]DU�HVVD�
oposição com uma outra, que existe entre micro e macro. 
As duas são diferentes. O molecular, como processo, pode 
nascer no macro. O molar pode se instaurar no micro.” 
�*XDWWDUL��5ROQLN�������

E de fato, na cidade, podemos perceber que existem 
processos que conseguem quebrar os limites dessas 
ilhas, que conseguem criar laços entre elas. Essas 
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Possiamo, infatti, rilevare  che nella città esistono 
processi che riescono a rompere i limiti di queste 
isole, arrivando a creare legami tra le stesse. 
Questi lacci sono rappresentati dalle pratiche urba-
QH��FKH�VL�GLVORFDQR�GD�XQ�ODWR�DOO¶DOWUR�GHOOD�FLWWj�H�OD�
movimentano.
In questo senso, il carretto del caffè è tras-spaziale. Il 
raccoglitore di spazzatura è trans-spaziale. La donna 
GHOOH�SXOL]LH�GHOOD�*DPERD�FKH�ODYRUD�LQ�XQ�DSSDUWD-
mento di Vitoria è trans-spaziale. Il venditore ambu-
lante di caramelle  è trans-spaziale.

ligações são representadas das praticas urbanas, 
que se deslocam de um lado ao outro da cidade e à 
movimentam. 
Nesse sentido, o carrinho do café é trans-espacial. O 
FDWDGRU�GH�OL[R�p�WUDQV�HVSDFLDO��$�PXOKHU�GD�*DP-
boa que limpa o apartamento da Vitoria é tras-es-
pacial. O baleiro é trans-espacial. 
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6.2 Un piano di arcipelago - Um plano de arquipélago

La descritta divisione della città in isole si fa più 
problematica quando si osserva che, di fatto, non 
esistono piani urbani che considerino la città come 
un congiunto corpo unitario: i piani di quartiere esi-
stenti non fanno altro che frammentare ancor più una 
situazione urbana già frazionaria.
)DWWH�TXHVWH�FRQVLGHUD]LRQL�ULVSHWWR�DOOD�FRQ¿JXUD]LR-
QH�GHOOD�FLWWj��VRUJH�RYYLD�OD�GRPDQGD��FRP¶q�SRVVL-
bile creare un piano di arcipelago? Come riuscire a 
ULVWDELOLUH��XVDQGR�OH�SDUROH�GL�.DQW��XQD�³XQLWj�GHOOD�
diversità?” E come fare tutto ciò senza indebolire le 
già fragili isole minoritarie  e ,anzi, tentando di forti-
¿FDUOH"�&RQVLGHULDPR��RUD��O¶DOWUR�ODWR�GHOOD�PHGDJOLD���
Come già detto, le isole minoritarie sono quelle che 
contengono le pratiche di resistenza; possiamo, per-
tanto, considerarle anche come isole di resistenza, in 
generale, al processo di spettacolarizzazione. Oltre-
tutto, queste isole detengono potenzialità in rapporto 
ai processi di trasformazione, che sono in grado di 
SHQHWUDUH�DOO¶LQWHUQR�GHJOL�VWUDWL�VRFLDOL�H�PRGL¿FDUOL�
(¶�GD�TXHVWR�SXQWR�GL�YLVWD�FKH�FL�WURYLDPR�GL�IURQWH�
alla vera importanza delle isole minoritarie.

“Considero che oggi chi sta collocando i problemi più 
cruciali rispetto al futuro delle società […] sono le differenti 
minoranze. Non che le minoranze abbiano una teoria a 
ULJXDUGR��QRQ�FKH�HVVH�DEELDQR�VWUXPHQWL�SHU�PRGL¿FDUH�L�
differenti ordini sociali, ma sono le minoranze che pren-
dono in considerazione la problematica della soggettività 
LQFRVFLHQWH�LQ�FDPSR�VRFLDOH�>«@�´�VRVWHQJRQR�*XDWWDUL�
H�5ROQLN�³(¶�SHU�TXHVWR�FKH�ULWHQJR�FKH�XQ�GLDORJR�WUD�OH�
minoranze potrebbe avere una portata molto maggiore 
rispetto ad un semplice accordo tra gruppi oppressi. Questo 
dialogo può sfociare in un atteggiamento molto positivo, 

Essa divisão da cidade em ilhas vira mais problema-
tica se observarmos que, de fato, não existem planos 
urbanos que considerem a cidade como conjunto: os 
planos de bairro não fazem outra coisa que frag-
mentar ainda mais uma situação urbana já fracio-
QDGD��)HLWDV�HVVDV�FRQVLGHUDo}HV�VREUH�D�FRQ¿JXUD-
ção da cidade, surge agora obvia a pergunta: como 
FULDU��¿QDOPHQWH��XP�SODQR�GH�DUTXLSHODJR"&RPR�
FRQVHJXLU�UHVWDEHOHFHU��QDV�SDODYUDV�GH�.DQW��XPD�
“unidade da diversidade”? E como fazer tudo isso 
sem emfraquecer ainda mais as ilhas minoritarias, 
ou melhor, tentando fortalecer elas?
Consideramos agora o outro lado da moeda: como 
já dito, as ilhas minoritarias são as que contem as 
praticas de resistencia; podemos portanto concluir 
que as ilhas minoritarias representam tambem ilhas 
de resistencia, em geral, ao processo de espetacu-
larização da cidade. Alem disso, elas representam 
potencialidades de processos de transofmação, 
que podem penetrar nas varia camadas urbanas e 
PRGL¿FD�ODV��(¶�QHVVD�SHUVSHFWLYD�TXH�QRV�FRORFDPRV�
diante da importancia das ditas ilhas minoritarias:

“Considero que, hoje quem esta colocando os problemas 
mais cruciais no que diz respeito ao futuro das socieda-
des [...] são as diferentes minorias. não que as minorias 
tenham uma teoria a respeito, não que elas estejam tendo 
meios de intervenção para mudar as diferentes ordens so-
ciais, mais são elas que levam em consideração a proble-
matica da subjetividade incosciente no campo social [...].
é por isso que considero que um dialogo entre as minorias 
poderia ter um alcance muito maior de que um simples 
acordo entre grupos oprimidos. Esse dialogo pode desem-
bocar numa atitude muito positiva, muito mais ofensiva, 
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que vai consistir num questionamento da propria mola 
PHVWUD��GD�SURSULD�¿QDOLGDGH�GDV�VRFLHGDGHV�DWXDLV�´�
�*XDWWDUL��5ROQLN�������

3DUD�*XHWWDUL�R�SUREOHPD��HQWmR��UHVLGH�QXP�SUREOH-
ma de relações: uma questão molecular, se colocada 
em varios niveis, pode tomar uma importancia tal 
que faz ela se tornar relevante tambem numa escala 
maior. Aqui nasce o conceito de Rede, que consiste 
em achar 

“dispositivos que permitem criar tanto estruturas de 
defesa, como estruturas mais ofensivas; dispositivos que 
permitem criar aberturas e contatos, impossiveis de se 
UHDOL]DU�QR�LVRODPHQWR���TXDQGR�VH�HVWD�LVRODGR��¿FD�VH�
desprovido de meios e a tendencia, nesse caso, é dobrar-se 
sobre se mesmo, para se proteger). são dispositivos vivos, 
porque encarnados no proprio campo social, em relações 
GH�FRPSOHPHQWDULGDGH��GH�HVFRUDPHQWR���HP¿P��HP�UHOD-
ções rizomaticas.”

Analizando a cidade, vimos esse processo de do-
bramento sobre se mesmas nas ilhas minoritarias 
que, isoladas, não conseguem encontrar outro jeito 
para resistir, se não o de se fechar. Quais, então, os 
dispositivos que podemos usar para crias uma Rede, 
sem perder o carater processual tipico das relações 
moleculares? E se o nosso dispositivo, talvez pode-
mos dizer tipicamente brasileiro, fosse o da hibrida-
ção, da mistura? Atraves dele poderíamos reverter 
R�SURFHVVR�GH�JHQWUL¿FDomR��FRORFDQGR�QDV�LOKDV�KH-
gemonicas as praticas de resistencia minoritarias; 
e, ou mesmo tempo, poderíamos hibridar entre elas 
as ilhas minoritarias, na intenção de fortalece-las 
criando ligações. 
$�FULDomR�GH�XPD�UHGH�ÀXLGD��IHLWD�GH�FUX]DPHQWRV��
mutações, de passagens de um lugar para outro: a 
criação de uma TRANS-CIDADE.

molto più offensivo, che consisterà in una messa in discus-
VLRQH�GHOOD�SURSULD�PROOD�SULQFLSDOH��GHOOD�SURSULD�¿QDOLWj�
GHOOH�VRFLHWj�DWWXDOL�´��*XDWWDUL��5ROQLN�������

3HU�*XDWWDUL�OD�TXHVWLRQH��SHUFLz��ULVLHGH�LQ�XQ�SUREOH-
ma di relazioni: una questione molecolare, se collo-
FDWD�LQ�YDUL�OLYHOOL��SXz�DUULYDUH�DG�DVVXPHUH�XQ¶LP-
portanza tale da trasformarla in una problematica di 
scala maggiore. Da qui nasce il concetto di Rete, che 
consiste nel costruire 

“dispositivi che permettano di creare tanto strutture di di-
fesa, quanto strutture più offensive; dispositivi che permet-
tano di creare aperture e contatti, impossibili da realizzare 
QHOO¶LVRODPHQWR��TXDQGR�VL�q�LVRODWL�VL�ULPDQH�VSURYYLVWL�GH�
mezzi, e la tendenza, in questo caso, è di richiudersi su se 
stessi per proteggersi). Sono dispositivi vivi, perché incar-
nati nello stesso tessuto sociale, in relazioni di complemen-
WDULWj��GL�LQWHUD]LRQH�±�LQ¿QH��LQ�UHOD]LRQL�UL]RPDWLFKH´�

Analizzando la città, abbiamo colto questo processo di 
ripiegamento nelle isole minoritarie che, isolate, non 
riescono a trovare un modo alternativo di resistere, se 
non quello di chiudersi. Quali, perciò, i dispositivi da 
usare per creare una rete, senza perdere il carattere 
processuale tipico delle relazioni molecolari?
E se il nostro dispositivo, forse potremmo dire tipica-
PHQWH�EUDVLOLDQR��IRVVH�TXHOOR�GHOO¶LEULGD]LRQH��GHOOD�
PLVFHOD"�$WWUDYHUVR�O¶LEULGD]LRQH�SRWUHPPR�LQYHUWLUH�
LO�SURFHVVR�GL�JHQWUL¿FD]LRQH��FROORFDQGR�QHOOH�LVROH�
egemoniche le pratiche di resistenza minoritaria; e, 
allo stesso tempo, potremmo ibridare tra di loro le 
LVROH�PLQRULWDULH��FRQ�O¶LQWHQ]LRQH��DWWUDYHUVR�OD�FUHD-
zione di nuovi legami, di rafforzarle tra di loro. 
/¶LEULGD]LRQH�DVVXUJH��FRVu��DO�UDQJR�GL��VWUXPHQWR�SHU�
UHDOL]]DUH�XQD�UHWH�ÀXLGD��IDWWD�GL�LQFURFL��PXWD]LRQL��
GL�SDVVDJJL�GD�XQ�OXRJR�DOO¶DOWUR��OD�FUHD]LRQH�GL�XQD�
75$16�&,77$¶�
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Città formale - Cidade formal

Città informale - Cidade informal
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6.3 Cicli e relazioni - Ciclos e relações
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Assistenza giuridica e sanitaria - Assistência jurídica e sanitária
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2.

1. Associazioni di abitanti - Associação de moradores

2. Assistenza giuridica - Assistência jurídica

3. Assistenza sanitaria - Assistência sanitaria

1. 2. 3.

1. 2.

1. 2.

3.
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2.

1. Associazioni di abitanti - Associação de moradores

2. Assistenza giuridica - Assistência jurídica

3. Assistenza sanitaria - Assistência sanitaria
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Ciclo dei pescatori - Ciclo dos pescadores 

1.
 C

os
tr

uz
io

ne
 s

tr
um

en
ti

 - 
C

on
st

ru
çã

o 
in

st
ru

m
en

to
s

2.
Pe

sc
a 

- P
es

ca

3.
 P

ul
iz

ia
 p

es
ce

 - 
Li

m
pe

za
 p

ei
xe

4.
 T

ra
sp

or
to

 - 
Tr

an
sp

or
te

5.
 V

en
di

ta
 - 

V
en

da

6.
 S

to
cc

ag
gi

o 
- A

rm
az

en
am

en
to



305



306

3. 6.  1.

2.

4.

5.

1. Costruzione strumenti - Construção instrumentos

2.Pesca - Pesca

3. Pulizia pesce - Limpeza peixe

4. Trasporto - Transporte

5. Vendita - Venda

6. Stoccaggio - Armazenamento
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Conoscenza artigiana - Conhecimento artesão 
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2.

1. Offerta workshop - Oferta oficinas

2.Creazione - Criação

3. Vendita - Venda
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2.

3.
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1.
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Cultura popolare - Cultura popular
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1.

1. Capoeira

2. Percussioni - Percussão

3. Samba

4.Cucina tradizionale - Cozinha tradicional

1. 2. 4. 2. 3.

4.

4.
4.

1.

1.



313



314



315



316

Ciclo dei senzatetto - Ciclo dos moradores de rua

1.
 M

an
gi

ar
e 

- C
om

er

2.
 R

ac
co

lt
a 

m
at

er
ia

le
 - 

C
ol

et
a 

m
at

er
ia

l

3.
 R

ic
ic

la
re

 - 
R

ec
ic

la
ge

m

4.
 D

or
m

ir
e 

- D
or

m
ir



317



318

1. 4.

1. Mangiare - Comer

2. Raccolta materiale - Coleta material

3. Riciclare - Reciclagem

4. Dormire - Dormir

3.

1.

1. 4.
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Ciclo ortofrutticolo - Ciclo de frutas e legumes
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1. Offerta workshop - Oferta oficinas

2.Coltivazione - Cultivo

3. Vendita - Venda
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Sport acquatici - Esportes aquáticos
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2.

1. Stand up

2.Kaiak

3. Barca a remi - Barco a remos

3.

1.
1. 2.
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Teatro - Teatro
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Tempo libero - Tempo livre
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1. Attività sportive - Esportes
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1. Attività sportive - Esportes

2. Relax 
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Intersezioni - Interseções
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Intersezioni - Interseções
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7 . Conclusioni - Conclusões

Attraverso il processo di analisi urbana presentato, 
SHUWDQWR��q�SURSULR�DOO¶LQWHUQR�GL�TXHOOH�FKH�FKLDPLD-
mo isole minoritarie che andiamo a rintracciare i 
nostri strumenti principali di progetto, quelle prati-
FKH�FKH�SRVVLHGRQR�LQ�VH�XQD�IRUWH�FDSDFLWj�GL�PRGL¿-
cazione dello spazio e dello stile di vita urbani. 
Queste resistenze, oltre che provocare una trasforma-
]LRQH�GHOO¶DPELHQWH�DOO¶LQWHUQR�GHO�TXDOH�HVHUFLWDQR�OD�
SURSULD�LQÀXHQ]D��VRQR�IRQGDPHQWDOL�LQ�TXDQWR�UDS-
SUHVHQWDQWL�GHOO¶�DIIHUPD]LRQH�GL�XQ¶LGHQWLWj�LEULGD��
FKH�ULHVFH�FRVu�D�VIXJJLUH�DOOH�FODVVL¿FD]LRQL�H�VWDQ-
GDUGL]]D]LRQL�FKH�WHQGRQR�D�VHPSOL¿FDUH�LO�FRQWHVWR�
urbano, impoverendolo.  
&HUFKLDPR�LQ�TXHVWR�PRGR�GL�LQYHUWLUH�O¶DWWXDOH�SUR-
cesso di costruzione della città, che attraverso lo stru-
PHQWR�GHOOD�JHQWUL¿FD]LRQH�VWDELOLVFH�GHOOH�LQÀXHQ]H�
che partono dalle isole egemoniche, sovrapponendo 
ad esso delle reti di resistenza urbana che, da un lato, 
PLUDQR�DOO¶XQLRQH�GHOOH�PLQRUDQ]H�DO�¿QH�GL�XQD�ORUR�
UHFLSURFD�IRUWL¿FD]LRQH��GDOO¶DOWUR�FHUFDQR�LQ¿OWUDUVL�
DOO¶LQWHUQR�GHOOH�LVROH�HJHPRQLFKH��FKH�KDQQR�FRPH�
principale caratteristica quella di volersi astrarre da 
una realtà urbana considerata scomoda, dalla quale si 
vogliono distanziare. Ed è proprio questo distanzia-
PHQWR�FKH�PHWWH�LQ�SHULFROR�O¶HVLVWHQ]D��H�OD�UHVL-
stenza) di quelle isole che, di fatto, rappresentano la 
maggior parte della popolazione di Salvador.
Arriviamo in questo modo alla descrizione di una 
75$16���&,77$¶��XQD�FLWWj�FKH�VL�PXRYH�QHOOR�VSD]LR�
del “tra”, che si sviluppa nelle pause e cresce attra-
verso la generazione di ibridi, i cui strumenti fonda-
mentali sono rappresentati dalle reti che, originatesi 
DOO¶LQWHUQR�GHOOH�LVROH�PLQRULWDULH��VL�HVSDQGRQR�H�VL�

Através do processo de análise urbana apresentado, 
portanto, é precisamente dentro do que chamamos 
ilhas minoritárias que vamos traçar nossas princi-
pais instrumentos do projeto, em aquelas práticas 
que têm uma forte capacidade de alteração do espa-
ço e estilo de vida urbano.
Essas resistências, além que provocar uma trans-
IRUPDomR�GR�DPELHQWH�RQGH�H[HUFHP�VXD�LQÀXrQFLD��
VmR�HVVHQFLDLV�FRPR�UHSUHVHQWDQWHV�GD�³D¿UPDomR�
de uma identidade híbrida, que é, assim, capaz de 
HVFDSDU�j�FODVVL¿FDomR�H�SDGURQL]DomR�TXH�WHQGHP�D�
VLPSOL¿FDU�R�FRQWH[WR�XUEDQR��HPSREUHFHQGR�R�
Tentamos, desta forma, reverter o processo de 
FRQVWUXomR�GD�FLGDGH�TXH�DWUDYpV�GD�JHQWUL¿FDomR�
HVWDEHOHoH�LQÀXrQFLDV�TXH�YrP�GDV�LOKDV�KHJHP{QL-
cos, sobrepondo redes de resistência urbano que, por 
XP�ODGR��YLVDP�j�XQLmR�GDV�PLQRULDV�DR�¿P�GH�XPD�
IRUWL¿FDomR�HQWUH�HODV��
SRU�RXWUR�ODGR��WHQWDP�VH�LQ¿OWUDU�GHQWUR�GDV�LOKDV�
hegemônicos, cuja principal característica é a de 
querer se abstrar de uma realidade urbana conside-
rada inconveniente, do qual elas querem se destacar. 
E é precisamente este distanciamento que põe em 
perigo a existência (e força) daquelas ilhas que, na 
verdade, representam a maioria da população de 
Salvador.
&KHJDPRV�GHVWD�IRUPD�D�GHVFULomR�GH�XPD�75$16���
CIDADE, uma cidade que se move no espaço do “en-
tre”, que se desenvolve durante os intervalos e cresce 
por meio da geração de híbridos, cujos instrumentos 
fundamentais são representados pelas redes que, 
originadas nas ilhas minoritárias, se expandem e se 
sobrepõem ao tecido urbano existente, reivindicando 
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VRYUDSSRQJRQR�DOO¶HVLVWHQWH�PDJOLD�XUEDQD��ULYHQGL-
cando il proprio diritto alla città e alla re-esistenza. 
/D�WHVVLWXUD�GL�TXHVWD�WUDQV�FLWWj�q�FRPSRVWD�GD�
piccoli interventi, che attraverso il collegamento e la 
relazione tra di loro riescono ad interagire con una 
scala maggiore, quella della città, trasformandola. 
8WLOL]]DQGR�L�WHUPLQL�GL�*XDWWDUL��SRWUHPPR�GH¿QLUH�
TXHVWR�SURFHVVR�FRPH�XQ¶RUJDQL]]D]LRQH�PROHFRODUH�
FKH��DWWUDYHUVR�OD�FUHD]LRQH�GL�UHWL��ULHVFH�DG�LQ¿OWUDUVL�
DOO¶LQWHUQR�GL�DOWUL�OLYHOOL�XUEDQL��¿QR�D�UDJJLXQJH-
UH�XQD�VFDOD�PRODUH�GL�LQÀXHQ]D��2SSXUH��DOOD�GH�
6ROj�0RUDOHV��³XQ¶D]LRQH�FRQ�LQLH]LRQL��SUHVVLRQL�FKH�
GLVWULEXLVFRQR�HQHUJLD�DWWUDYHUVR�OH�SHOOH��(¶�O¶HSLGHU-
mide dei tessuti urbani che ci permette di trasformare 
LO�PHWDEROLVPR�LQWHUQR�GL�TXHVWR�RUJDQLVPR��O¶RUJDQL-
smo città.”

seu direito à cidade e a re-existência.

$�WH[WXUD�GHVWD�WUDQV�FLGDGH�p�FRPSRVWD�GH�SH-
quenas intervenções que através da conexão e da 
relação entre eles são capazes de interagir com uma 
escala maior, a da cidade, transformando-a. Usan-
GR�RV�WHUPRV�GH�*XDWWDUL��SRGHPRV�GH¿QLU�HVWH�SUR-
cesso como uma organização molecular que, através 
GD�FULDomR�GH�UHGHV��FRQVHJXH�VH�LQ¿OWUDU�HP�RXWURV�
níveis urbanos, até alcançar uma escala molar de 
LQÀXrQFLD��2X��j�OD�6ROj�0RUDOHV��³XPD�DomR�FRP�
injeções, pressões que distribuem energia através da 
pele. É a epiderme do tecido urbano, que nos permite 
transformar o metabolismo interno deste organis-
mo, o organismo cidade.”
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