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RESUMO

As ruínas localizadas nas áreas centrais de duas cidades brasileiras, Igatu e Salvador, são o ponto de partida 
para a identificação e o entendimento de situações urbanas diferentes. O trabalho discute as práticas e os usos 
relacionados  com  as  construções  abandonadas,  mas  que  comportam  diversos  modos  de  existência, 
sobrevivência e risco; e também aponta a influência destes conjuntos arquitetônicos na produção do espaço das 
cidades e nos planejamentos em curso.
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ABSTRACT

The ruins located in the central areas of two Brazilian cities,  Salvador and Igatu are the starting point for the 
identification and understanding of different urban situations. The paper discusses the uses and practices related 
to abandoned  buildings,  that configure different  modes of existence,  survival  and risk;  and  also  shows  the 
architectural influence above the production of urban spaces and the planning underway.
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1. INTRODUÇÃO

Este é um estudo sobre eventos associados à natureza e propiciados no ambiente de dois 

centros urbanos distintos1. Trata-se de uma formulação que busca preencher o espaço das 

chaves  entre  os  termos  “natureza”  e  “cidade”  pela  identificação  e  entendimento  de 

experiências  que  configuram  alguns  modos  de  existência,  especialmente  aqueles  que 

acarretam processos  de subjetivação  agenciadores  de  singularidades.  O trabalho  relata 

estados  de  sobrevivência,  subsistência  e  morte,  utilizando  para  a  análise  a  condição 

estabelecida pela existência de ruínas significativas nas áreas centrais de duas cidades. 

Discute formas de contribuição para a vida, mas também o risco e o perigo associados à 

eventos  de  calamidade  e  agressividade.  Pretende  problematizar  aspectos  relativos  à 

produção  do  espaço  em  situações  que  a  natureza  comparece  por  meio  de  irrupções, 

afloramentos e precipitações, que modificam radicalmente a condição dos corpos afetados, 

tanto pela sua permanência quanto pela sua ruína. 
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 A  atual  existência  de  ruínas  nas  cidades  de  Salvador  e  Igatu  possibilita  uma 

aproximação teórica entre estas localidades, a partir da especulação acerca das formas de 

produção e apropriação do espaço urbano capitalista. Trata-se do estudo do arruinamento 

de construções,  de acordo com os processos específicos  de transformação  sofridos  no 

decorrer  do  tempo  e  sob  a  comparação  do  que  se  pretende  fazer  com elas  no  futuro 

próximo.

A  configuração  das  áreas  centrais  destas  cidades  ocorreu  por  movimentos  de 

seleção,  hierarquização  e  disputa  inerentes  às  dinâmicas  de  poder  engendradas  por 

processos econômicos, sociais, culturais, políticos e territoriais, afetando significativamente 

as  suas  conformações.  Em  momentos  diferentes,  houveram  situações  de  grande 

aproveitamento e valorização das construções localizadas nestas áreas, porém, encerrados 

seus  ciclos  naquilo  que  eram considerados  mais  virtuosos  do  ponto  de  vista  da  lógica 

hegemônica  em  cada  caso,  as  áreas  centrais  destas  cidades  entraram  em  declínio 

econômico  e  escassez  de  investimentos.  O  abandono  de  muitos  edifícios  ocasionou  a 

atuação de novas forças sobre eles,  tais como a ação das intempéries da natureza, de 

grupos sociais vulneráveis e (geralmente) criminalizados, iniciativas depredadoras - inclusive 

por parte das instâncias públicas - além de outras interferências, resultando, na atualidade, 

a presença marcante de ruínas urbanas localizadas em áreas de grande centralidade.

A apresentação dos casos aqui problematizados utiliza, para cada um deles, uma 

notícia publicada pela mídia jornalística relatando um fato emblemático recente; uma breve 

descrição dos processos urbanos e econômicos contribuintes para a formação das suas 

ruínas;  e  inicia  um  questionamento  acerca  dos  encaminhamentos  institucionais  e 

urbanísticos  que  estão  em  eminência,  tentando  explicitar  suas  contradições  e 

intencionalidades. Algumas questões formuladas permitem tentativas de respostas, outras 

conduzem a novas questões e muitas permanecerão abertas. O escopo teórico que orienta 

as especulações é a reflexão de Guattari, no que se refere às co-implicações dos fluxos 

capitalísticos e os processos dissidentes destes:

Isso nos remete à ambiguidade dos fluxos capitalísticos que funcionam nos dois 
sentidos: no sentido de uma apropriação dos processos maquínicos – cada mutação 
maquínica  deve  tornar-se  compatível  com  as  estruturas  de  representação,  as 
estruturas sociais, os polos personológicos, as hierarquias, os territórios, etc. - e, 
além disso, no sentido de haver uma estrutura de reterritorialização. É preciso que 
haja, ao mesmo tempo, essa apropriação e essa redundância, esse reforço de uma 
ordem, de um sistema, de uma representação: talvez seja isso, exatamente, que 
caracteriza a economia de fluxos capitalísticos. (GUATARI, 2005, p. 210)

A lógica é de uma atualização ininterrupta entre o que é reterritorializado e o que 

emerge enquanto dissidência, num fluxo constante. No contexto dos estudos de caso aqui 
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explorados,  pode-se indagar  de que modo as  ruínas -  ao deflagrarem dissidências  das 

lógicas estabelecidas em determinados valores instituídos naqueles espaços – adentram 

nos movimentos percebidos entre os fluxos capitalísticos e a desterritorialização? 

2.  IGUATU: RUÍNAS EM CONSOLIDAÇÃO

A Fundação Pedro Calmon/SecultBA através da Biblioteca Pública do Estado da 
Bahia promove a exposição “Ruínas de Igatu” que apresenta painéis com textos e 
imagens sobre o vilarejo (Igatu) e sobre o projeto ‘Consolidação e Reabilitação das 
Ruínas  de  Igatu,  Andaraí-BA’,  realizado  pela  Companhia  de  Restauro,  com  o 
patrocínio da Petrobras.2

Igatu é um distrito do município de Andaraí, localizado na região serrana do estado 

da  Bahia  e  uma  das  fronteiras  do  Parque  Nacional  da  Chapada  Diamantina.  A cidade 

participou intensamente do ciclo da exploração do diamante no início do século 20, quando 

abrigou uma população de aproximadamente 9.000 habitantes,  e era servida por escola 

pública, cinema, água encanada, gerador com turbina hidráulica, iluminação elétrica e cabo 

telefônico. Nos anos 40 do mesmo século - com a concorrência da produção Sul-Africana - 

inicia a decadência da economia do garimpo de diamantes no estado da Bahia e Igatu sofre 

intenso  declínio  econômico  e  populacional,  findando  o  século  20  com  menos  de  400 

habitantes e todos serviços listados acima desativados. Por estar situada sobre uma grande 

formação  rochosa  e  haver  sido  construída inteiramente  com este  material,  o  centro  da 

cidade resultou, com o passar dos anos de esvaziamento, em algumas centenas de casas 

de pedras vazias e semi-destruídas. 

Na década de 1990,  com o afluxo de turistas atraídos pelo  Parque Nacional  da 

Chapada  Diamantina,  Igatu  passa  por  uma  inflexão  e  se  torna  destino  turístico  em 

decorrência da sua paisagem de altitude e, sobretudo, pelo conjunto de ruínas tombado pelo 

IPHAN3 e  pela UNESCO4 no início do século 21.  Em março de 2011 foi  estabelecido o 

Parque Municipal das Ruínas de Igatu, com o objetivo imediato de gerenciar as obras de 

consolidação  do  conjunto  e,  posteriormente,  administrar  e  zelar  pela  sua  visitação.  O 

financiamento desta primeira etapa de investimentos pertence à PETROBRÁS e faz parte 

do Programa de Aceleração de Crescimento, ou PAC5.

Em  Igatu,  quando  suas  ruínas  adquirem  “status” patrimonial  proporcionando  o 

incremento econômico pelo turismo e possibilidade de captação de recursos6, inicia-se um 

procedimento  técnico  de  apropriação  e  domínio  do  processo  físico  de  arruinamento.  O 

procedimento inclui  medidas de restrição dos usos da área através do ordenamento da 

visitação, da imposição de regras de conduta e circulação, e, principalmente, pela execução 

de  procedimentos  técnicos  de  consolidação  das  ruínas.  A modificação  do  “status”  e  as 
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operações  decorrentes  desencadeiam  aqui  os  seguintes  questionamentos:  Quais  os 

sentidos das ruínas de Igatu? Como a mais evidente expressão de agonia e abandono da 

cidade transmuta-se no veículo do seu ressuscitamento? No que tange as temporalidades, 

como  se  articulam  passado,  presente  e  futuro  nesse  processo?  Que  operações  são 

agenciadas -  e  em quais  estâncias  de poder  e  fabricação de novos sentidos  –  para  a 

consolidação artificiosa de um presente?

Para  introduzir  a  discussão  das  questões  formuladas,  inicialmente  explora-se 

algumas ideias apontadas por Ana Fernandes (2006) em um texto cuja temática é a cidade, 

a  cultura,  e  as  contradições  dos  processos  de  patrimonializaçãoão  e  cenarização  dos 

espaços contemporâneos: 

A  patrimonialização  convulsiva  das  cidades  se  caracteriza  pela  transformação 
obsessiva  de  objetos,  bens  e  saberes  em  patrimônio  material  e  imaterial.  (…) 
Contribui  para  esta  lógica  a  possibilidade  infindável  de  reprodução  de  novas 
situações de história e memória, na medida em que a historicização dos processos é 
quase  imediata  e  sempre  é  possível  recortar,  aproximar,  criar  novos  focos 
tensionadores de atrações. Assim, a história, a memória e a cidade transformam-se 
em supermercados de produtos e eventos produzidos para serem consumidos de 
maneira contínua e voraz. (FERNANDES, 2006, p.57-58)

Em Igatu, a reprodução de situações de consumo para o reforço e apelo da história 

serão  materializadas  pela  caracterização  de  cenas  construídas,  como  a  “Casa  do 

Garimpeiro”, ou pelo estabelecimento de datas comemorativas, efemérides, festivais,  etc. 

Muitas possibilidades de eventos rememorativos – agora mercantilizados - abrem-se para 

Igatu no bojo da reconversão da história e memória em patrimônio. A autora denomina esta 

sequência  de  operações  em curso  como uma “reinvenção  mercantil”,  que  inicia  com a 

homologação  do  patrimônio  pelos  órgãos  formais,  segue-se  o  pretenso  congelamento 

temporal e a instauração dos mecanismos comerciais, culminando com a cenarização e o 

ordenamento dos espaços.

No caso de Igatu, tal reinvenção mercantil transforma a estagnação - que foi sua 

derrocada no século 20 - em seu maior valor no século 21. Esta operação implica a adoção 

de medidas extremamente artificiosas, como a fixação das pedras de topo com adesivos 

especiais ou a remoção de capins e outras vegetações consideradas menos atrativas para a 

composição paisagística, entre outros procedimentos. O projeto apresenta a necessidade de 

arbitrar limiares de estratificações ou descartes, levando seus executores a decidir até que 

ponto  o  arruinamento  é  conveniente,  excessivo  ou  insuficiente  para  a  consolidação  do 

estado de arruinamento “ideal” para o objetivo patrimonialista. Segundo o relatório técnico 

que sustenta o projeto de consolidação das ruínas de Igatu:

(...) falar em patologias, em se tratando de ruínas, envolve mais que questões de 
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ordem técnica. É preciso ter claro que algumas patologias geralmente comuns e 
degradantes de construções, nas ruínas assumem um lado positivo, pois são parte 
do  processo  de  arruinamento,  portanto,  da  ruína  em  si.  (…)  A  presença  de 
vegetação superior também é mapeada como patologia, mas a decisão da remoção 
ou não foi especificada em cada ruína. Em alguns casos compõe o cenário e faz 
parte da paisagem, se integra às ruínas e transmite a noção da passagem do tempo, 
do  abandono.  (Disponível  em:  http://www.ruinasdeigatu.com.br/,  acessado  em 
20/02/2011.) 

A decisão sobre a admissão ou não, e em qual grau, da expressão das patologias 

traz outro sentido para a discussão, que é o da representação de um sentido de decadência. 

Ao determinar  quais  tipos de interferências serão feitas,  de qual  forma,  utilizando quais 

meios  tecnológicos,  afirma-se  a  supremacia  dos  conhecimentos  técnico  e  científico 

colocados a serviço do aparato patrimonialista. E ocorre um tipo de apropriação por parte 

deste corpo técnico quando o mesmo passa a ser o agente da reinvenção, pois é ele que 

atribui legitimidade para as medidas que irão validar os critérios de veracidade e qualidade 

estética da representação. Fornecem os arbítrios e garantias de veracidade para legitimar o 

cenário histórico. Complementa a operação agregar ao conjunto estruturas arquitetônicas 

como passarelas, centro de convivência para atividades culturais, coberturas e padrões de 

sinalização. Sobre o papel da arquitetura em ações como esta, Henri Pierre Jeudy e Paola 

Berenstein  Jacques  tecem  considerações  que  colaboram  para  aprofundar  o 

questionamento:

Quando se trata de reabilitação, o estatuto da história (história do lugar) parece as 
vezes se reduzir à produção de referências simbólicas ligadas à conservação do 
passado para criar a representação pública de uma certa espessura do tempo. (…) 
Os vestígios da história assim conservada fazem parte da cultura do passado, não 
incidem sobre o uso presente do local (…) a arquitetura do local permanece sendo o 
invólucro patrimonial. (JACQUES e JEUDY, 2006, p.14)

São  arquiteturas  que,  uma  vez  referenciadas  pelo  corolário  preservacionista  e 

patrimonialista  dos  órgãos  agenciadores  do  patrimônio,  como  o  IPHAN  e  a  UNESCO, 

funcionam como sedimentadoras do estado permanente, contribuindo para imobilização de 

outros devires e formalizando, para Igatu, um tipo de aprisionamento do seu tempo e função 

urbanos. A representação de uma “espessura do tempo” atua sobre os vestígios de história 

reduzindo-os à uma mera produção de “referências simbólicas” e “invólucros” do passado. 

Para  Ana  Fernandes  (2006),  configura  uma  contradição  a  fixidez  da  temporalidade, 

almejada como imutável  e pura,  quando confrontada com os processos constituintes da 

cidade contemporânea. Transpondo a argumentação da autora para nossa questão, é como 

se Igatu tivesse “parado no tempo” quando sofreu seu esvaziamento populacional e falência 

econômica no passado, e agora necessitasse “parar o próprio tempo” para usufruir um novo 

ciclo no presente.

Igatu experimenta muitas mudanças ao formalizar a estagnação de alguns processos 
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e se patrimonializar. Além de tentar estancar a ação do arruinamento, implica uma série de 

ações de legitimação, interferência, cenarização, tematização e ordenamento, entre outras, 

que vão demandar o remodelamento das relações pré-existentes entre os objetos e a vida 

citadina. A complexidade de tantas ações coordenadas caracteriza o funcionamento do que 

Henri  Pierre  Jeudy  chamou  de  “maquinaria  patrimonial”  ao  analisar  as  interferências  e 

consequências  que acarretam a patrimonialização.  As ruínas de Igatu  proporcionaram e 

proporcionam uma experiência que será modificada em outra quando implementarem os 

sistemas de visibilidade programados, e “a organização simbólica não corresponder mais à 

antecedência dos comportamentos culturais e sociais” (JEUDY, 2005). 

A  exibição  patrimonial  imobiliza  a  própria  nostalgia  e  anula  a  aventura  da 
transmissão. Prevalece o princípio da retroação perpétua. (…) Mas não se sonha 
mais  com  a  época  seguinte.  O  sentido  mais  corrente  atribuído  à  conservação 
patrimonial é o da manutenção da ordem simbólica das sociedades modernas. Se 
ele  (o  patrimônio)  se torna uma mercadoria  como as outras (os bens  culturais), 
perderá o seu poder simbólico. (JEUDY, 2005, p. 16 e 20)

O mesmo autor  nos fala acerca das “relações corporais  vivas”,  entre as quais  a 

possibilidade relacional dos nossos corpos com os objetos simbólicos, e que também estão 

sendo  substancialmente  alteradas  em  Igatu.  Muda-se  formalmente,  materialmente  e 

simbolicamente,  sob o argumento da não mudança e da conservação.  Todos processos 

tratados aqui, tais como patrimonialização e cenarização dos espaços urbanos, nos termos 

propostos  por  Paola  Berenstein  Jacques,  Henri-Pierre  Jeudy  e  Ana  Fernandes,  são 

expressões  de  processos  de  mudança  afetos  à  espetacularização  das  cidades 

contemporâneas. No caso, o entendimento de espetacularização é parte das reflexões de 

Guy Debord:

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que resulta de sua 
própria  atividade  inconsciente)  se  expressa  assim:  quanto  mais  ele  contempla, 
menos  vive;  quanto  mais  aceita  reconhecer-se  nas  imagens  dominantes  da 
necessidade, menos compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em 
relação ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de seus 
próprios gestos não serem mais seus, mas de um outro que os representa por ele. É 
por isso que o espectador não se sente em casa em lugar algum, pois o espetáculo 
está em toda parte. (DEBORD, 1997, p. 24)

Guy Debord fala de “mercadoria” ainda antes da cidade ser tratada nestes termos, 

como o é hoje, mas a descrição que fez da relação entre espectador e espetáculo dialoga 

diretamente com a ideia discutida entre os autores supra citados, principalmente no que se 

refere  ao  comprometimento  das  produções  simbólicas  do  presente  e  do  futuro,  e  da 

modificação das experiências corporais e cognitivas frente ao que é espetacularizado no 

cotidiano.

Outro aspecto, relativo às construções físicas e simbólicas que se pretende efetivar 
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em Igatu advém das suas relações escalares, ressaltando que atualmente a cidade possui 

menos  de  400  habitantes;  a  área  das  suas  ruínas  é  maior  que  a  área  utilizada  pela 

população;  e  que  atualmente  as  principais  atividades  econômicas  estão  associadas  ao 

turismo. Como a maioria dos autores que estão dialogando sobre a patrimonialização, em 

geral,  se  referem às  grandes  cidades  que  se apresentam como produtos  de  consumo, 

indaga-se como extrapolar suas questões para uma cidade pequena como Igatu? 

Ao  analisar aspectos  do  fenômeno de  mercantilização  dos  elementos  simbólicos 

urbanos  e  as  relações  que  vêm  sendo  construídas  entre  a  cidade  e  a  cultura, Ana 

Fernandes (2006) aborda a questão por dois ângulos: o hegemônico, localizado no centro 

da promoção da culturalização e que ela considera de “rompimento”,  e os processos de 

resistência  (contra-hegemônicos)  que  ela  chama  “promissores”.  Na  contemporaneidade, 

entre  estes  extremos  existem  camadas  de  relações  urbanas  complexas  e  diversas, 

permeando e mediando as ações de ruptura e resistência, mas que, na escala de Igatu, 

resultam  em  uma  outra  hegemonia,  no  caso  a  de  “ruptura”.  Sabemos  que  ela  implica 

necessariamente na constituição de forças contrárias,  contra-hegemônicas, as chamadas 

por Ana Fernandes como “promissoras”, porém, dada a escala da cidade e outros fatores, 

elas ainda são imprevisíveis e/ou invisíveis. Em Igatu “tudo que existia na atividade humana 

em estado fluido” está convergindo para um “valor exclusivo em virtude da formulação pelo 

avesso  do  valor  vivido”,  pela  imposição  das  aparências  como  “afirmação  de  toda  vida 

humana” (DEBORD, 1997, p.24).

Por fim, também relacionado à escala da cidade e seu planejamento atual, observa-

se que o tombamento e proteção do conjunto de ruínas alija da cidade toda área que foi 

objeto de ocupação no momento da expansão urbana. Caso se realizem as expectativas 

atuais  de  incremento  econômico  pela  museificação  e  concretize-se  um  novo  ciclo  de 

crescimento, como se dará a expansão urbana nesta nova fase? De todos os novos projetos 

apresentados  –  alguns  com  seus  recursos  já  assegurados  –  nenhum  sequer  esboça 

reflexões sobre o ordenamento do território ou a infra-estrutura urbana, como também não 

foi feito o plano diretor das sua zonas urbana e rural. Ainda sobre isso, desconsiderou-se 

que um dos fatores causais da radical decadência experimentada no passado decorreu do 

fato de a economia, naquela época, depender exclusivamente da lavra e comercialização do 

diamante.  Entretanto,  no  momento  de  investir  recursos  para  o  fomento  da  economia, 

novamente cria-se a dependência em apenas uma atividade.              

3. SALVADOR: RUÍNAS EM RISCO

Segundo  a  Coordenadoria  de  Defesa  Civil  de  Salvador  (CODESAL),  nas  áreas 
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centrais da capital bahiana existem 186 casarões históricos tombados pelo IPHAN 
correndo alto risco de desabamento, sendo que 38 deles abrigam pelo menos 260 
pessoas. (jornal ‘A Tarde’, 20/06/2010)

As ruínas  centrais  da  capital  do  estado  da  Bahia  estão  inseridas  em uma  área 

tombada  pelo  IPHAN,  pela  UNESCO  e  considerada  Zona  de  Proteção  Rigorosa  pela 

legislação  municipal  (art.  133.  Lei  2.403  de  23/08/1972).  Os  casarões  mencionados  na 

reportagem citada estão localizados nos bairros centrais de Santo Antônio, Sé, Pelorinho e 

Comércio, e a atenção da mídia foi despertada, neste caso, por ter havido na véspera o 

desabamento de um deles, localizado no Comércio, que resultou em quatro vítimas fatais7. 

O conjunto expressivo de casarões abandonados existentes nas áreas centrais de 

Salvador8 foram  utilizados  formalmente  como  moradia  até  os  anos  40  e  50  do  século 

passado, quando novas áreas de expansão residencial foram incorporadas à cidade e o 

centro  sofreu  um  êxodo,  causado  pela  saída  das  classes  média  e  alta  baianas.  Uma 

somatória de fatores resultou o abandono de um grande número de edificações residenciais, 

entre  os  quais  pode-se  citar,  de  forma  genérica,  o  desinteresse  do  poder  público,  o 

engessamento causado pela legislação federal de tombamento, a decadência do comércio e 

centro  financeiro,  e  o  afluxo de  pessoas excluídas ou  marginais  à  economia  formal  da 

cidade. 

No início dos anos 90 uma grande reforma começa a ser executada no Pelourinho e 

advém  desta  a  expulsão  dos  seus  moradores  de  baixa  renda,  acarretando  um 

reassentamento não planejado para uma parte destas pessoas, o qual se realiza, inclusive, 

pela ocupação de imóveis vazios e abandonados nos outros bairros centrais próximos ao 

local  das  reformas.  Na  região  conhecida  como  Pelourinho,  abrangendo  cerca  de  12 

hectares, nos anos de 1992 a 2005 foram reformados  531 dos 734 imóveis previstos nos 

planejamentos  do  governo  e  do  IPHAN.  Neste  mesmo  período  2909  famílias  foram 

“relocadas” para fora da área (FERNANDES, 1993). 

Em Salvador, ao contrário de Igatu, a presença das pessoas é que configura um dos 

grandes problemas enfrentados na administração do patrimônio histórico localizado em suas 

áreas centrais. Apesar da implantação de diversos mecanismos de restrição ao acesso e 

uso do seu conjunto de edifícios tombados e abandonados, assim como a promoção da 

gentrificação dos espaços visíveis aos olhos do turismo, nas áreas centrais da cidade o 

elemento  humano  permanece,  mesmo  que,  muitas  vezes,  em  modos  de  existência 

radicalmente  precarizados,  concorrentes  em  arruinamento  com  o  dito  patrimônio  que 

desaba. As quatro pessoas mortas no acontecimento reportado pelo jornal eram catadores 

de papel e a sua vizinhança constitui-se também, mas não apenas, por centros de tráfico e 
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uso  de  drogas  (notadamente  o  crack),  cortiços,  núcleos  de  prostituição  e  abrigos  de 

menores  abandonados9.  Uma  grande  quantidade  de  ocupações  informais  estão 

estabelecidas  nos  casarões  arruinados,  demarcando  regiões  caracterizadas  por  uma 

população de despossuídos ocasionais e permanentes. A pesquisadora Carolina Fonseca, 

ao analisar em uma dissertação de 2009 a mesma questão escreve:

(...) uma miríade de vetores de subjetivação, de fissura emergem e desaparecem (...) 
produzindo modos de morar, de socializar, de lucrar profissionalmente, de espacializar 
processos artísticos enquadrados, na cartografia do urbanismo, em categorias fixas, 
tais  como  criminalidade,  marginalidade,  prostituição,  abandono  e  ruína.  Estas 
categorias  são  estratificações,  mecanismos  de  conter  o  movimento  de  variação 
contínua e de justificar as estratégias de ocultamento. (FONSECA, 2009, p. 162) 

Os casarões em penúria abrigam uma gama de processos urbanos e modos de 

existência  que  são  invisibilizados  pela  condição  de  ruína  e  abandono  dos  imóveis,  só 

emergindo sua existência para o restante da cidade quando ocorrem precipitações radicais 

e se efetiva o arruinamento completo. Este tipo de abandono comporta contradições, entre 

as quais ressalta-se o fato de todos estes corpos – edifícios, pessoas, plantas e animais - 

em geral abandonados pelas instâncias decisórias do estado sofrerem pela condição da 

exclusão ao mesmo tempo que permanecem completamente à sua mercê. 

A relação de abandono é,  de fato,  tão ambígua, que nada é mais difícil  do que 
desligar-se dela. O bando é essencialmente o poder de remeter algo para si mesmo, 
ou seja, o poder de manter-se em relação com um irrelato pressuposto. O que foi 
posto pelo bando é remetido à própria separação e, juntamente, entregue a mercê 
de  quem  o  abandona  ao  mesmo  tempo  excluso  e  incluso,  dispensado  e 
simultaneamente capturado. (AGAMBEN, 2002, p. 116)

A ruína, neste caso, significa a instauração de um território à parte na cidade, que 

abriga  a  estratificação  de  existências  em  situação  de  risco  e  fragilidade  múltiplos, 

associados tanto ao seu modo de existir quanto à forma de se abrigar na cidade. Só quando 

a multiplicidade acarreta e efetiva consequências em erupções mais violentas acontecem 

ações  de  mitigação.  Esta  excepcionalidade  à  regra  remete  à  um  paralelismo  também 

percebido pelo mesmo autor, quando afirma:

É como se o direito contivesse uma fratura essencial entre o estabelecimento da norma 
e sua aplicação e que, em caso extremo, só pudesse ser preenchido pelo estado de 
exceção, ou seja, criando-se uma área onde essa aplicação é suspendida, mas onde a 
lei, enquanto tal, permanece em vigor. (AGAMBEN, 2004, p. 48-49)

O  fato  de  haver  um  consentimento  tácito  da  utilização  das  ruínas  centrais  de 

Salvador  para  determinados  modos de existência  que seriam,  noutras  espacialidades e 

épocas,  incabíveis,  também  configura  um  estado  de  exceção.  Os  movimentos  de 

interferência urbana sobrepostos nestas áreas centrais de Salvador são transformadores e 

estagnizantes simultaneamente. Ao promover grandes reformas urbanísticas por meio de 

projetos dissociados da presença humana, assegura-se a afirmação do que a pesquisadora 
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Paola Berenstein (2007) denomina “urbanismo desencarnado”,  o qual caracteriza-se pela 

“patrimonialização, estetização, espetacularização, padronização e gentrificação”.

 Porém,  através  da  ocupação  das  áreas  e  construções  abandonados,  a  figura 

humana reaparece nas áreas gentrificadas. Mesmo clandestinizada, é ela quem utiliza, cada 

vez mais intensamente, estas partes da cidade, e quanto mais estas figuras são alijadas das 

ações formais que atuam na cidade, mais visceralmente estão ligadas às suas construções 

e ao próprio projeto urbano:

Os  praticantes  ordinários  da  cidade  atualizam  os  projetos  urbanos  e  o  próprio 
urbanismo, através da prática, vivência ou experiência dos espaços urbanos. (…) Os 
moradores  de  rua  por  exemplo  poderiam  ser  vistos  como  os  homens  lentos 
contemporâneos  (ver  MILTON  SANTOS,  1994),  pois  são  os  que  efetivamente 
praticam  a  cidade  uma  vez  que  habitam  literalmente  o  espaço  público  urbano. 
(BERENSTEIN, 2007, p. 95 e 100)

Parece que as áreas mais antigas de Salvador  configuram, há muito,  um campo 

especulativo, onde se aguarda eternamente a realização de um grande lucro prometido pela 

patrimonialização dos seus centros. Desde a primeira metade do século 20 persiste uma 

passividade  consentida  pelos  poderes  constituídos  no  que  se  refere  à  manutenção, 

ocupação e gestão destes espaços que, exceção da pequena área reformada e gentrificada, 

estão entregues ao completo  abandono.  Circunstancialmente,  em resposta  imediatista à 

acontecimentos  trágicos  como  o  narrado  na  reportagem,  são  executadas  obras 

emergenciais de contenção e escoramento dos edifícios mais vulneráveis. 

Existem edifícios que estão tendo seu escoramento refeito pelo mesmo IPHAN que 

instalou há dez anos passados a primeira geração de escoras que ora sucumbe. Estas 

ações, de caráter provisório e emergencial, ao perenizarem-se acarretam sobreposições de 

temporalidades e arruinamentos diferentes, e outros corpos – novas escoras – somam-se 

aos que já se encontravam estratificados temporalmente. Formam um obscuro contraponto 

aos  espaços  reformados  e  iluminados,  expondo  aquilo  que  está  por  se  valorizar  na 

especulação das próximas reformas.

Os sentidos das ruínas centrais de Salvador envolvem questões diferentes daquelas 

aventadas sobre Igatu, porém centradas em contraditórios aspectos de semelhança. Há um 

sentido  de  estagnação  aparente,  relativo  à  paralisia  imposta  às  construções  e  suas 

circunstâncias urbanas imediatas, pois que são quadras e ruas inteiras em alguns casos. Tal 

qual Igatu, trechos inteiros da cidade de Salvador estão “consolidados” na forma de ruínas. 

A Ladeira da Montanha (Rua Barão Homem de Mello) por exemplo, é uma importante via de 

ligação entre as chamadas cidades baixa e alta que comporta grande fluxo de veículos - 

principalmente ônibus circulares - durante o dia. 
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Se  tomarmos  um destes  ônibus  ladeira  acima,  percebemos  que  sequer  existem 

pontos de parada durante a subida de 650 metros e que os dois lados da rua possuem uma 

extensa sequência de ruínas. Algumas são ocupações (neste setor de ruínas predominam 

prostitutas  e  existem  dois  bares),  outras  estão  emparedadas  (com  consentimento  ou 

omissão do IPHAN, alguns proprietários vedam com alvenaria todas aberturas das casas, 

de certa forma “consolidando” as ruínas) e ainda outras,  a maioria,  estão simplesmente 

vazias. Ocorre que, durante a noite, quando cessam os ônibus, funciona também nesta rua, 

além dos dois míseros bares, o acesso à uma casa noturna bastante frequentada da cidade. 

Ela está instalada num enorme casarão localizado na rua paralela morro acima, a mesma 

rua que possui um conjunto de construções muito comprometidos. Todas as casas estão 

escoradas e a rua inteira permanece interditada para qualquer tipo de circulação ou acesso, 

só  sendo  desobstruída  durante  o  funcionamento  da  casa  de  shows  e  apenas  para  a 

passagem de pedestres. 

Em Salvador,  como em Igatu,  as ruínas adquirem valores cenográficos,  mas sob 

contextos urbanos absolutamente diferentes. Cena 1: ao passarmos de ônibus pela Ladeira 

da Montanha durante o dia,  sob o Elevador Lacerda,  com a vista da baía de Todos os 

Santos  ao  fundo  e  dezenas  de  casarios  em decomposição.  Cena  2:  ao  passarmos  no 

mesmo local durante a noite e admirarmos o mesmo conjunto fazendo fundo para a vista 

das prostitutas na rua, os bares e a casa noturna gigante iluminada, música ao fundo. 

A espetacularização destas ruínas, apesar de também acarretar a tipificação de um 

produto  e  forma  de  consumo,  envolve  consumidores  diferentes,  pois  em  Salvador, 

especificamente na Ladeira da Montanha, há uma inserção cotidiana do cenário ruína como 

pano de fundo para a paisagem abrangente da cidade, a qual se avista de longe a partir de 

pontos  de  miragem  na  cidade  alta,  baixa,  e  também  pelo  mar.  A circulação  nas  suas 

proximidades imediatas é restrita  às  poucas pessoas que trafegam na rua,  considerada 

perigosa e esvaziada de funcionalidades outras que não a mera passagem. Desta forma, os 

cenários produzidos em Igatu e Salvador estão à mercê do estado, simultaneamente pelo 

abandono e pela ação.

4. APONTAMENTOS FINAIS

As  ruínas  discutidas  neste  trabalho  constituem campos  de  potências  ativadas.  Quando 

deixaram  de  ser  construções  funcionais  para  suas  respectivas  cidades,  passaram  a 

acumular  novas  possibilidades  e  adquiriram,  pelo  esvaziamento,  disponibilidade  plena. 

Desterritorializadas  das  condições  de  existência  originais,  permanecerem  à  mercê  da 

ambiguidade  dos  fluxos  capitalísticos,  até  haver  sua  reapropriação  por  processos 
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maquínicos.  A reapropriação  as  tornam  novamente  compatíveis  com  as  estruturas  de 

representação - culturais, sociais, políticas e econômicas - e estabilizam novas bases de 

reterritorialização. As funções destoantes causais podem ser reincorporadas ao sistema e 

configuram  ciclos  de  modificação  dos  significados  e  potências,  por  meio  de 

desestabilizações  e  reordenamentos  que  ora  desagregam  e  ora  incorporam  os  corpos 

desterritorializados.

As circunstâncias especificas relativas às inserções urbanas, densidade populacional 

e suas necessidades, vontade política, condições de mercado, acrescidas das diferentes 

materialidades  e  formas  de  arruinamento,  resultaram  a  instauração  de  processos 

completamente distintos para cada cidade, a despeito de ambas constituírem patrimônios 

tombados e regulamentados pelos mesmos órgãos. No presente, as ruínas de Igatu estão 

na  eminência  de  outra  reincorporação  e  se  despotencializam  radicalmente  pela 

consolidação,  enquanto  os  casarões  de  Salvador  permanecem  em  estado  de  grande 

potência e risco. O que determina a transição de um estado a outro, sua desativação e 

reinserção, está afeto à lógica hegemônica da produção do espaço na sociedade capitalista, 

na qual os valores envolvidos determinarão em que momento e sob qual pretexto se dá a 

incorporação.  Nos  dois  casos  há  um  apelo  cultural  orientado  por  condicionantes 

patrimonialistas que, paradoxalmente, funcionam como legitimadoras, tanto do estado de 

abandono quanto das possibilidades de reincorporação.
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