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RESUMO 

Em meio à processos intensos e ininterruptos de transformação urbana, a cidade e a vida urbana são 

constantemente investidas de novos signos e imagens capazes de permitir o acesso rápido do sujeito ao regime 

de representações vigentes. Tenta-se instaurar um sentido, criar classificações e hierarquias que auxiliam na 

criação de uma realidade, tanto individual quanto coletiva, menos complexa e portanto mais fácil de ser 

assimilada e orientada. No entanto, territorialidades instáveis e imprevistas coexistem em configurações espaço-

temporais provisórias. Aos enredos forjados por maquiagens e aparências, outros procedimentos surgem para 

inverter sentidos, como novas maneiras de agregar e de se tornar visível. No Pelourinho, território onde se tenta 

congelar uma imagem única, inúmeras são as táticas ficcionais acionadas para fruição da complexidade 

imanente à vida nas cidades. São práticas teimosas, disfarces, máscaras ocasionais que intervêm em diferentes 

conexões na tessitura da experiência urbana.   

Palavras-chave:  Imagem. Tempo. Território.  

ABSTRACT 

Inside intense and uninterrupted processes of urban transformation, the city and the urban life are constantly 

invested of new signs and images that allow a direct access into the regimen of representations established. It is 

given a certain direction as some classifications and hierarchies are used to assist in the creation of a less 

complex reality, both individual or collective and therefore more easy of being assimilated and being guided. 

However, unstable and unexpected territorialities coexist in provisory space-time configurations. The figures 

forged with make-ups and appearances are vulnerable to others procedures capable to invert directions and 

become visible. In Pelourinho, an only image is being attached, but innumerable are the fictional tactics put in 

action for the enjoyment of the complex urban life. They are stubborn practices and occasional masks that 

intervene in different connections in the urban experience. 

Key-words: Image. Time. Territory.  
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1 NARRATIVA INTRODUTÓRIA: UM INTERMEZZO PARA O TURISTA 

Quase que em fila entram no Pelourinho pela Praça da Sé, ocupando apenas um lado da 

calçada. Um dos guias turísticos filma o trajeto gritando „ó pai ó‟, anunciando a experiência 

do clichê cinematográfico a qual estavam prestes a viver. Com uma bandana branca e 

amarela que colocava pra trás seus organizados dreads, vestiu-se de Roque, o 

protagonista, para compor a cena que iria ser rodada naquele momento. De ponto em ponto 

vão parando para as fotografias, os frames que vão compor o filme a ser entregue no fim da 

viagem, um mini-documentário de 20 minutos. Ora abraçam as legítimas baianas suntuosas 

que ali posam para fotografias com suas roupas cheias de volumes, brilhos e colares, e que 

nem de longe trazem o suor e o cheiro do dendê de quem bate a massa de feijão e frita o 

acarajé. Ora vestem as máscaras de baiana ou de capoeristas por trás de um corpo de 

papelão e posam aos pés de Zumbi dos Palmares. Seguem numa certa velocidade como 

quem desvia do tumulto causado pelos encontros com vendedores de cordões que dão de 

presente fitinhas do Bonfim, desviam dos sacizeiros, vendedores de águas ou dos olhares 

dos que ocupam a praça, as prostitutas, moradores, comerciantes, todos curiosos com o 

alvoroço. “Mas esse povo gosta da Bahia”, exclama a moça que passa do outro lado da 

calçada. E de ponto em ponto seguem os anúncios: “venha ser uma baianinha, a própria 

baianinha, 2 por 3”. 

Ao atravessar a Praça da Sé e chegarem ao Terreiro de Jesus adentram logo a Catedral 

Basílica de Salvador da Bahia. Todos se acalmam e sentam para ouvir a descrição daquela 

obra arquitetônica sagrada e quase intocável... “predomina aqui na Catedral, o barroco, mas 

temos o maneirismo, temos também o rococó... a parte física, o caixote foi construído em 15 

anos, de1657 a 1662. As pedras vieram de Portugal, cortadas e numeradas em laço de 

navios. Já a parte decorativa durou 100 anos para ser construída. A pessoa  mais 

importante em termos de história e autoridade foi o sobrinho do governador que na época da 

capitania ajudou muito o trabalho dos jesuítas na Bahia com a seguinte vocatriz: ele fez com 

que os índios fossem liberados para ordem de exploração da terra. Eram temidos, os índios, 

pelos europeus... na época aqui, os índios da Bahia, os tupinambás, praticavam a 

antropofagia, eram índios que comiam carne humana. Então os jesuítas fizeram um feito 

ímpar, por educá-los a não praticar, não só o ato de comer carne humana, mas também as  

bruxarias, que eram as tradições daqueles que aqui já estavam. Então, naquela época que 

os portugueses vieram ao Brasil, no século 17, era importante que práticas como essas 

fossem realmente banidas, uma prática de comer carne humana, de bruxaria, de feitiçaria... 

Eu gosto de começar contando isso, porque aqui contem toda a história através das artes 

plásticas, aqui na parte interna tem toda a evolução do barroco, primeira parte, segunda 
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parte, terceira parte (....) O teto é de 1696 a 1700, é todo de madeira forrado a ouro, é um 

trabalho de banhamento. O problema são os curiosos que não tem respeito à arte, acabam 

arrancando o trabalho. Para que as outras gerações também conheçam, precisamos cuidar, 

por isso recomendo tirar fotos sem flash... Então nós temos três altares, são três séculos e 

meio de evolução na arquitetura. O primeiro, o renascimento do barroco, que tem como 

característica principal o frontão que lembra os castelos grego-romanos com as colunas 

coríntias. Noventa anos depois surge o barroco português que é o exagero e a ostentação 

da arte, que apesar de bastante rebuscado, é simétrico, e só ele possui as figuras 

mitomórficas que são os anjos barrocos e isomórfica, as folhas, as frutas, e a uva que é o 

símbolo do sangue de Jesus. E o terceiro a transição do renascimento para barroco, que é 

chamado de maneirismo, altar atribuído a São José. No teto temos as imagens dos 

evangelistas representadas, no touro, no leão, no anjo e na águia... Na Grécia Antiga essas 

figuras têm muita relação com o apocalipse. É isso, tirem fotos sem flash, por favor, vamos 

pessoal, 3 minutos para as fotos... E vamos ver a sacristia e o museu antes de seguir para 

Igreja de São Francisco.”1 O guia então seguiu conduzindo apressadamente os turistas 

atordoados com as informações. 

2 AS TRAMAS DE UM JOGO DE CENA  

Acumular imagens-lembranças ou tentar fixá-las são tentativas de compilação que se fazem 

necessárias na construção de uma memória coletiva, própria mesmo dos processos de 

subjetivação que operam saberes e poderes hegemônicos. É na esfera macropolítica, que 

os contornos da realidade pela qual nos guiamos são configurados, uma memória coletiva 

que pressupõe memórias sociais e de grupos, assim como necessita de lugares de memória 

onde objetos independentes se fazem fundamentais ao acesso rápido do sujeito ao regime 

das representações vigentes. São discursos enunciativos que codificam e sobrecodificam, 

adicionam e aperfeiçoam enunciados existentes, a fim de gerenciar essa memória coletiva 

em nome da suposta estabilidade de uma imagem de mundo.  

O discurso do guia turístico retorna às origens do Brasil, origem esta localizada onde 

começa a civilidade do povo, isto é, quando chegam os heróicos portugueses para banir as 

barbáries cometidas pelos povos que aqui já estavam e de outros que chegavam. 

Seguramente historiadores, etnógrafos, antropólogos, militantes dos direitos de grupos 

minoritários se esforçam constantemente para modificar este saber que ainda teima em se 

reproduzir naturalmente enquanto a grande história do país. Por outro lado, é certo que 

constroem outros discursos que são também incorporados àqueles já codificados a fim de 

ampliar o leque de imagens disponíveis ao reconhecimento imediato.  



 

II Seminário Internacional Urbicentros – Construir, Reconstruir, Desconstruir: morte e vida de centros urbanos 

Maceió (AL), 27 de setembro a 1º. de outubro de 2011 

 

4 

Pensar sobre os discursos para além do questionamento sobre a história que se tenta 

consolidar enquanto um saber estratificado faz indagar sobre a maneira como reconstroem 

uma certa aura das obras arquitetônicas e dos objetos independentes, através de uma 

experiência quase sagrada que só vale se vivida no jogo de cena, ou neste caso, num jogo 

de memória. Percorrer os caminhos uma vez percorridos, sentir através de encenações ou 

de espetáculos o que era possível sentir outrora, ouvir sons de outros tempos, uma busca 

pela experiência sem nenhum distanciamento, a busca por uma experiência atemporal.  

Em uma aguardada exposição no ano de 2009, onde obras do renomado escultor Rodin 

ocuparam as salas do Museu que leva seu nome2, uma suposta réplica de seu ateliê foi 

montada em uma das salas que ficava no fim percurso expositivo. Um manequim de plástico 

representava um dos virtuosos corpos contorcidos que o inspiravam, chapéu, guarda-chuva, 

quadros nas paredes, a poeira de gesso pelo chão. Minúcias que compunham a cena para 

que os visitantes fruíssem de uma experiência estética e sentissem ali no presente, em 

tempo real, a atmosfera em que o escultor produzia. Como se tal cenário tornasse visível, 

através das formas e de objetos, a invisibilidade das forças que impulsionavam o processo 

de criação do artista. 

O cenário é construído para ilustrar e não para dar espaço à criação, aí uma imagem dada 

comprime o tempo da imaginação. Tanto o percurso expositivo quanto a visita guiada são 

experiências da ordem da instantaneidade, nove minutos e meio foram necessários para 

que os turistas percorressem o salão principal da Catedral e se direcionassem à sacristia e 

ao museu dando continuidade às cenas que seguiriam. A proliferação de imagens tão cara à 

temporalidade contemporânea, ao mesmo tempo em que implica uma assimilação imediata, 

gera a angústia pela não absorção da totalidade de inúmeras imagens simbólicas 

disponíveis. Se estas imagens, e sempre mais, são representações que constroem a 

memória coletiva e individual, deflagram na iminência do esquecimento, a ansiedade do 

recordar através dos incontáveis bites para o armazenamento: são “três minutos para as 

fotografias”. Dentro da perspectiva de um dever de não esquecer, uma certa objetivação 

racional da memória individual e coletiva se impõe. 

Tentar tornar presente o que já foi por uma vontade de rememoração movida muitas vezes 

por interesses políticos, econômicos e também culturais, é tarefa impossível. Afinal o 

presente passa, ele foi. Ainda é mais difícil quando se trata de tentar atingir a completude 

dos fatos ignorando os distúrbios dos processos de atualização. Tal rememoração que se 

impõe como uma simultaneidade temporal, não considera os ajustes das imagens-

lembrança às necessidades do presente, suas acomodações ou suas deformações. Uma 
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atualização, quando intencionada ou direcionada, descarta os riscos e as possíveis 

desventuras que o salto na memória ontológica implica, e assim descarta o que há de 

acidental. A imprevisibilidade do atualizar então dá lugar à aparência. Uma vez mais a 

pergunta: quais imagens são as candidatas a se tornarem atemporais? Quais são as 

escolhidas para representarem o passado no presente? 

De certo as escolhas não são arbitrárias, configuram um campo de disputa de inúmeros 

poderes que atuam na escolha de tal ou qual imagem. Na descrença de um futuro preciso, 

ao passado cabe a função de “iluminar” o presente (JEUDY, 2003). Sendo assim, os 

enquadramentos simbólicos sobre o passado devem amenizar as tensões de um presente 

desencantado que ameaça o sentido de continuidade das sociedades e diretamente 

interferem nos arranjos políticos e econômicos vigentes. Eleitas são as imagens simbólicas 

mais fortes para cada configuração espaço-temporal, seja na gestão de memórias coletivas, 

seja para sustentar nacionalismos ou na criação de identidades comercializáveis. A escolha 

ocorre pela eficiência na assimilação dessas imagens, se imediata, melhor. Tal 

enquadramento simbólico garante uma transmissão de sentido previamente elaborado que 

assegure a representação das culturas e das sociedades, e por isso elegem lugares, objetos 

e monumentos, ou discursos capazes de garantir tal inteligibilidade.  

“Alfabetização visual”, assim se referiu o historiador ao programa de Educação Patrimonial 

elaborado pelo IPAC - Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Secretaria de Cultura do 

Estado da Bahia - em uma visita guiada à Igreja do Rosário dos Pretos. “Da mesma forma 

que nos alfabetizamos para ler as letras, nós também nos alfabetizamos para ler a 

morfologia da cidade, nós só enxergamos o que vemos”. A didatização da apreensão 

desejada é a tentativa de perpetuar um sentido instaurado entre o passado e o presente que 

consolida um regime de representações na qual as pessoas depois de assimilá-las possam 

se reconhecer nelas. Governar tal transmissão de sentido é ultrajar um modo de construção 

da subjetividade coletiva, e ai sempre, numa escala macropolítica. Criam-se símbolos para 

eternidade, guardando do passado o que se tem como valor positivo no presente.   

A Casa das 7 Mortes, a Igreja do Pilar, o Palácio Rio Branco e a Igreja do Boqueirão são 

obras que fazem parte do programa idealizado sobre a premissa de “reconstrução da 

memória arquitetônica do Centro Antigo de Salvador”, além da Igreja do Rosário, como 

escrito no folheto de divulgação. São obras que receberam verbas do Ministério do Turismo 

e do Banco do Nordeste para sua restauração e posteriormente farão parte de um programa 

de maior amplitude turística, uma vez que a etapa atual comporta apenas pequenos grupos 

de interessados, arquitetos, guias, e poucos turistas.  
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Sob um olhar mais atento, nuances que distinguem discursos, de certa forma permitem 

perceber o complexo jogo de poderes por traz de suas construções. Quando se retoma a 

fala do guia turístico na Catedral Basílica, com sua grande história sobre o heroísmo dos 

jesuítas, enxerga-se um discurso já ultrapassado sobre a soberania de um povo colonizador. 

E é curioso saber que essa obra apresentada ao público por tais verdades não está sendo 

cuidada pelo Estado: os trabalhos de conservação e restauro da Basílica dos homens 

brancos estão sob responsabilidade da Ong italiana CTS-str de Vicenza, pela Família 

Francesco Job e Frainner, pela Abitare Design e pela Fundação Maria Nóbrega – 

Londres/Recife. Por outro lado, para além da riqueza arquitetônica e da azulejaria 

portuguesa, também é curioso que obras como a Igreja do Rosário dos Pretos ou a Casa 

das Sete Mortes sejam as grandes atrações que seguem “a proposição de número 6 do 

Plano de Reabilitação do Centro Antigo de Salvador (CAS) que trata da „qualificação dos 

espaços culturais e monumentos‟” (http://www.centroantigo.ba.gov.br/).  

A igreja do Rosário foi construída por uma irmandade de negros no século XVII na baixada 

do Taboão, fora dos muros da antiga Salvador. A igreja é símbolo de resistência na cidade. 

Todas as terças-feiras é rezada a missa ao som dos atabaques e é de lá que parte a 

procissão no dia de Santa Bárbara todo 4 de dezembro, uma das principais festas do 

sincretismo religioso baiano que atrai milhares de pessoas que se apinham pelos largos e 

pelas estreitas ruas do Pelourinho. Se hoje o discurso do Estado ancora-se no 

reconhecimento de diferenças sociais, religiosas ou culturais, bem como na afirmação de 

minorias e na mitificação de singularidades, e isto quer dizer que continuam a ensejar a 

autenticidade de uma baianidade, é esperado que obra de tamanho valor simbólico ocupe 

destaque no programa de qualificação de monumentos. A primeira intervenção na Igreja 

data da década de oitenta, quando se iniciam as etapas de ação do Programa Monumenta 

que sustentará a construção da imagem da cidade erigida sobre o ícone da africanização, 

justamente quando negros e moradores são expulsos do Pelourinho para a entrada dos 

investidores e comerciantes.  

Construção ultrajada de sentidos esvaziados, cria-se uma idéia de baianidade ao mesmo 

tempo em que se tenta retirar o que dela existia naquele local. O que se quer expor nas 

restaurações? Um retorno às origens? Seria esta a imagem mais significativa ou mais 

codificável? Porque se escolhe manter a cor verde no frontispício rococó do Rosário dos 

Pretos no lugar do vermelho que a sobrepôs inicialmente? Porque reconstruir por 

aproximações as pinturas no teto da igreja que ficaram encobertas por um azul durante 

tanto tempo? Talvez aqueles anjos devessem permanecer escondidos. Ignoram-se as 

transformações ao longo do tempo, as densidades que se sobrepõem e elege-se o que 

http://www.centroantigo.ba.gov.br/
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parece ser mais representativo. Na elaboração de tais imagens simbólicas, diferenças e 

singularidades são assimiladas para que possam ser facilmente reconhecidas. Como nos 

fala Jeudy, a lógica patrimonial opera sobre uma ordem especular, onde se absorvem tudo o 

que há de incomum para se criar uma equivalência geral, é o que chama de processo de 

reflexividade.   

A lógica patrimonial conduz, segundo uma tradição hegeliana, a se fazer uma 
apologia da reflexividade, isto é, da capacidade de uma sociedade, poder se olhar 
no espelho dela própria, para melhor se compreender e para melhor se gerir (...). 
Trata-se, aqui, de impor ao olhar, uma visão definida de territórios e lugares, uma 
visão que não é mais conduzida pela invisibilidade das coisas, por seu enigma. O 
ato de se colocar em exposição é um princípio de integração e de reprodução da 
cultura. É o contrário de uma aventura, pois o enquadramento do sentido está 
definido antes mesmo do expor. (JEUDY, 2003: pg.76) 

Entre esse mapa de sentidos já incorporados e universos enigmáticos de forças, existe a 

tensão entre o que está visível, exposto e o invisível, que coexiste, entre as formas 

construídas e as forças que pedem passagem. O guia-historiador que conduz o programa 

de Educação Patrimonial propõe um exercício que acredita interessante: caminhar no dia de 

domingo pela Rua Carlos Gomes ou pela Avenida Sete olhando para cima, já que na altura 

dos olhos se tem a confusão das lojas e de seus anúncios e nos dias de semana pessoas 

se amontoam ocupando ruas e calçadas. “Quando se caminha olhando pra cima você tem 

uma perspectiva muito mais limpa das coisas, você consegue enxergar a arquitetura, o 

gradil do século XIX, os vitrais que estão jogando fora, os duomos dos mosteiros”3. São as 

formas construídas destituídas dos corpos que as ocupam que parecem interessar, quando 

na verdade o tumulto, a indiscernibilidade que impossibilita classificações, a codificação 

irresolúvel das experiências em temporalidades diversas, colocam em crise referências 

estáticas. Alfabetizar é disciplinar, como disse Jeudy, é eliminar a aventura, criar 

representações estáveis ao submeter esse invisível a uma configuração da realidade tida 

como absoluta, bem como a uma certa integridade identitária.  

Será que o que precisa ser assimilado no espelho para escapar do perigo de esquecimento-

desaparecimento são realmente os gradis do séc. XIX ou a vida urbana efervescente que 

povoa as ruas? É um jogo de visibilidade, uma disputa entre o que está sendo exposto e 

que quer ser visto. No caso da Avenida Sete ou da Rua Carlos Gomes, é a vida pulsante da 

experiência urbana que se sobrepõe à estaticidade das formas construídas, mesmo porque 

até elas, se não cuidadas ou restauradas, não se sustentam como imagem virtuosa do 

passado.  

Numa esquina específica, na entrada do trecho mais movimentado da Avenida Sete e bem 

próximo de onde essas agitadas vias se encontram, um casario antigo em ruínas destoa da 
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paisagem ávida e conflituosa de seu entorno. As casas que o rodeiam, ocupadas por lojas 

populares, também datam do período colonial e estão sob proteção do Patrimônio Histórico 

e Cultural, no entanto estão longe de constituírem um conjunto uniforme e enrijecido como 

um exemplar de tal arquitetura. São reminiscências impregnadas pela ação do tempo que 

borram os limites da demarcação precisa que julga o que tem ou não valor histórico e 

cultural. Emaranhado a eles, prédios modernistas fazem coexistir diferentes universos 

temporais, em sua maioria hotéis 24 horas e residências cujos andares térreos são 

ocupados pelos mais variados tipos de comércio que lotam as calçadas. A Galeria Plaza e o 

Bar O Colon que conserva o longo balcão e as bebidas expostas nas paredes espelhadas 

como há sessenta e dois anos atrás, inscrevem ali um período de modernização mais 

recente, a cidade moderna, e mesmo ela já começa a entrar nas categorias patrimoniais. Do 

outro lado da rua, o Forte São Pedro irrompe a paisagem entremeada, a imagem do 

monumento de arquitetura militar se fixa na sua solidez e vigília. As calçadas desse lado da 

rua são esvaziadas, a hostilidade do seu caminho é atropelada pelo intenso fluxo de 

passagens do cruzamento em que está. 

Em meio a tal paisagem deturpada que nem de longe se aproxima de uma forma perfeita ou 

absoluta, o casario em ruínas deflagra um deslocamento temporal: não acompanha o ritmo 

incessante da vida urbana e tampouco se paralisa numa forma congelada. As aberturas do 

térreo foram cimentadas para evitar invasões enquanto o restante do prédio se esvaece aos 

poucos. A superfície ali criada é inscrita por acontecimentos, num certo momento foi 

ocupada por um grafite do artista Limpo com um desenho de seus bonecos que mais 

parecem flutuar, como num sobrevôo se espalham pela cidade. Um curioso mapa é criado a 

partir de jorrões de tinta azul, branca, vermelha e amarela dando forma aos bonecos que 

levam sempre à mão uma flor. O grafiteiro4 elege estrategicamente lugares de grande 

visibilidade, cruzamentos, pontos turísticos, postes, becos, e diz preferir as ruínas pois ali 

seus desenhos têm a possibilidade de durar mais, já que não são cuidados. Uma conduta é 

comum aos grafiteiros: muros ocupados são territórios que dificilmente se sobrepõe, não se 

pinta sobre outro grafite, existe ai um certo respeito. Não por outro grafite o boneco do 

Limpo deixou de estampar a superfície dessa ruína, ao chegar novembro o movimento de 

consciência negra ocupou a cidade com cartazes da programação do dia 20, anunciando 

caminhadas e o encontro com o presidente. Na disputa ferrenha por visibilidade, territórios 

se sobrepõem deixando de coexistir, a conduta respeitosa se desfaz e a imagem simbólica 

que em tal momento se fez mais forte é a que prevalece. Algum tempo depois a superfície 

cimentícia foi coberta com um tapume de madeira que ocupou parte da calçada. A cor rosa 

tingiu a madeira e se manteve assim, apenas rosa, por uns dias. Mais uma vez Limpo 
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inscreveu sobre a madeira a imagem que o identifica, e ali seu boneco sobre o fundo rosa 

permaneceu até se esvaecer por completo junto com a madeira que apodrecia por não 

agüentar as chuvas do período que seguiu. Hoje, nesse cruzamento e sobre os restos de 

madeira, banners com fotografias e números de candidatos eleitorais estampam a fachada e 

avançam ainda mais sobre a calçada. E com olhar mais atento, se vê ao fundo a superfície 

cimentícia com a inscrição de outro grafite, não mais um boneco do Limpo. São 

acontecimentos que emergem enquanto imagens, outros tantos que permanecem invisíveis 

enquanto o casario deixa o tempo passar e se inscrever desapressadamente. 

As ruínas da cidade dão abertura a esse jogo de imagens não fixas, subordinadas à ação do 

tempo flutuante, não encadeado. Mesmo no universo da representação que teima pela 

estabilidade, o jogo do visível e do invisível impede a completude idealizada. 

Acontecimentos como estilhaços, produzem imagens que incorporam o tempo, e deixam de 

ser apenas representação da cidade, mas se tornam cidade. O corpo rompe com a 

paisagem vista à distância e faz o imprevisível e a imaginação se fundirem aos códigos 

simbólicos. Em meio a tal universo de representações que dificilmente saem de si mesmas 

pela insistência em um passado congelado, seria possível pensar então em imagens que 

emergem como efeito de saturação dessa insistência? 

Pensar em congelar imagens é pensar em torná-las fixas, íntegras e unificadas, tentativa 

imprescindível para dar coerência ao sentido instaurado. Preserva-se uma construção de 

passado ou de memória individual e coletiva em nome de um valor de identidade, identidade 

de raças, de nações, de culturas ou identidade de lugares. Nos discursos oficiais, 

econômicos, culturais (incluindo o acadêmico, o de organizações e o partidário) o uso 

exaustivo do termo revela a iminência do próprio desaparecimento onde se busca encontrar 

em imagens simbólicas e objetos independentes, ou seja, na aparência e na forma, 

espelhos para o reconhecimento do mesmo que sejam capazes de assegurar sua 

perpetuação.  

No senso comum, cristalizar é permanecer em determinado estado ou converter-se de modo 

definido em algo por meio de atualizações esvaziadas de sentido. No entanto seria de certa 

insolência pensar em uma completa assimilação às ordens dominantes. Nos enredos dos 

jogos de cena, incontáveis são os falsos ajustes e os variados disfarces que surgem como 

possíveis rupturas às investidas de congelamento das representações vigentes, são as 

armadilhas de sua assimilação. As atualizações são imprevisíveis, territorialidades 

provisórias e instáveis se configuram, outras se desterritorializam, e são capazes de saturar 

as imagens estáveis da ordem especular imposta que quer afirmar uma dissimulada coesão 
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da vida urbana. Os múltiplos universos possíveis em tais jogos fazem das máscaras uma 

maneira de se governar com autonomia ou como afirma Ribeiro, possibilita súbitas 

inversões de sentido, desvios e rearranjos de referências codificadas.   

Nesses jogos sociais, que incluem as lutas por capital simbólico, estão implicados: a 
fala e o gesto, a acomodação e a insubordinação, a manipulação de classificações 
sociais e a ação que se desenvolve nas fronteiras entre o visível e o invisível. 
Também aí se encontram passagens entre diferentes ambientes, onde são 
procuradas, e eventualmente alcançadas, trocas intersubjetivas. (RIBEIRO, 2010: p. 
31) 

Qual máscara vestir para entrar em cena nesse jogo de visibilidade? Se no lugar das 

máscaras de baiana na Praça da Sé, estivessem máscaras de saci‟s, qual delas o turista 

preferiria sair na foto? Em 2009, um coletivo de arte ocupou na Rua das Laranjeiras uma 

casa cedida pelo IPAC. Esperava-se que o Grupo de Interferência Ambiental (GIA) 

promovesse ações que pudessem atrair usuários “diferenciados” ao Pelourinho. Os sambas 

de quinta-feira sempre cheio de artistas e acadêmicos, respondiam às expectativas da 

instituição, mas por outro lado davam abertura às trocas não programadas, já que naquela 

roda de samba entrava quem quisesse, os que perambulam pelas ruas, os turistas 

desavisados e os que trabalhavam em lojas e restaurantes. Uma outra ação do grupo foi 

colocar em frente aos corpos de papelão de baianas e de seus tabuleiros, máscaras de 

sacis que poderiam ser interpretadas apenas como mais um folclore, ao menos para 

aqueles que conhecem um pouco das narrativas infantis brasileiras. Porém, quando se sabe 

que os sacizeiros são os que moribundam pelas ruas subjacentes do centro, fora dos 

holofotes das instituições e dos poderes econômicos, surge a dúvida: será que essa imagem 

serviria como referência à ordem especular? Seria ela uma fotografia a se guardar no 

álbum? A teatralização de tal condição nas máscaras de papelão faz entrar em cena 

personagens cujo esforço é restringi-los aos bastidores, às ruas secundárias de poucas 

passagens que permanecem na penumbra por não estarem no campo de alcance da 

iluminação cênica. 

Territorialidades instáveis são criadas em configurações espaço-temporais provisórias. 

Quaisquer que possam ser as estratégias de fabulação acionadas para fruição da 

complexidade imanente à vida urbana, coexistem com os sistemas de representação 

vigente. Vestir-se baiana, entregar fitinhas do Bonfim, tornar-se guia turístico, montar bancas 

de tererês ou ser artista nas calçadas, inúmeras são as táticas ficcionais que surgem não 

apenas para vivência de um personagem, os papéis criados e recriados são circunstanciais, 

se fazem úteis de acordo com a necessidade de entrar ou sair de cena.    
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O tempo quando incorporado às imagens, as fazem deixar de serem apenas representações 

esvaziadas de passado, mesmo que numa disputa por visibilidade. Seja pela 

imprevisibilidade das atualizações, os disfarces desestabilizam a integridade das referências 

do que é escolhido como reflexo no espelho, na imagem que se quer cristalizar. Por vezes o 

espetáculo surge como vetor de (auto)valorização e dificilmente está dissociado da 

espetacularização promovida pela ordem dominante em sua atuação nas cidades. Aos 

gestos e imagens sedimentados, esgotados, novos procedimentos surgem para inverter 

sentidos, como dispositivos de resistência, como novas maneiras de agregar, de se tornar 

visível mesmo assumindo clichês esvaziados, são práticas teimosas e astuciosas. “Aquilo 

que se chama „vulgarização‟ ou „degradação‟ de uma cultura seria então um aspecto 

caricaturado e parcial, da revanche que as táticas utilizadoras tomam do poder dominador 

da produção” (DE CERTEAU, 2008, p.95). 

Nesse jogo de visibilidade, é preciso olhar atento e aproximado. Os enredos que se tornam 

autônomos não deixam de tocar, deslocar e cruzar as redes constituídas na produção de 

subjetividade hegemônica. Clichês assumidos por vezes são táticas, além da simples 

imagem reconhecível, estão a mostrar modos de vida, reivindicações, criam afetos e são 

também invenções, porém correm o risco de eventualmente serem transformados em mero 

exotismo étnico de consumo descartável.  

Um vendedor de redes, que mora e cuida de um albergue na Rua do Bispo, conta com 

detalhes o funcionamento do comércio informal na região, onde pega a mercadoria e como 

aquelas que o permite ter uma certa mobilidade são mais seguras, suas caminhadas tem 

percursos e horários mais ou menos pensados, vão pelo movimento das ruas ou pelo 

encontro marcado com um amigo. Na época do verão, quando a cidade está em polvorosa é 

preciso um esforço de negociação com a fiscalização. Há alguns anos, consegue colocar 

nas calçadas da Faculdade de Medicina, diversas telas, dentre elas, aquelas com paisagens 

tipicamente baianas que estão à venda nas inúmeras lojas do centro, outras de artistas 

pouco conhecidos que vivem na região, e essas de poucos exemplares. E ainda tem suas 

próprias obras, pinturas abstratas, que se misturam às outras tantas e formam um conjunto 

que se não olhado com cuidado poderia ser qualquer um dos vários que estão pelas vitrines 

das lojas de souvenir. O vendedor de redes sabe bem a hora de recolher seus quadros, e 

esperar outra abertura para expor. Em sua cartografia do Centro Histórico, entende como 

alguns jogos de poder se estabelecem e como territórios se conformam e se desfazem, e 

nessas brechas consegue dar visibilidade às suas criações e coleções.      
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É preciso tirar as poeiras das imagens clichês para enxergar aberturas às construções de 

territórios subjetivos a partir de escapes e estratégias, e até mesmo a partir de espetáculos. 

Se a ordem dominante insiste na repetição de alguns rituais, legitima apenas certas 

encenações. As máscaras criadas e os papéis inventados são dispositivos capazes de 

transvalorar sentidos esvaziados, se infiltram num território como o Centro Histórico tão 

habituado a ser palco.  

Desde 2007 o IPAC via Secretaria de Cultura do Estado, coordena o programa Pelourinho 

Cultural, que promove apresentações artísticas, eventos culturais envolvendo artistas tanto 

locais quanto internacionais. Das milhares de atrações ocorridas ao longo destes anos, as 

que anunciam o programa são alguns grandes eventos de alcance nacional  como a edição 

do Perc Pan; o Festival Internacional de Artes Cênicas – FIAC; o Sesi Bonecos do Brasil e 

do Mundo, e o Festival Tangolomango. Sem contar os grandes pontos altos da 

programação: Carnaval, São João e Festa de Santa Bárbara. O Pelourinho Cultural, assim 

como colocam, “desenvolve uma programação intensa e diária, dando movimento e 

vitalidade ao Centro Antigo de Salvador” (http://www.pelourinho.ba.gov.br/institucional). 

Há vida, e isto é preciso reforçar. Seja por ações programadas, seja por táticas ficcionais, ou 

pelas práticas ordinárias, teatralizações acontecem simultaneamente em diversas ladeiras, 

largos e praças. Há pouco tempo ocorreu no Pelourinho um evento onde as ruas 

oficialmente eram as áreas de atuação, sem estruturas montadas, as ruas assim como 

estavam, onde a vida urbana corria em seu ritmo desencadeado, mas habitual. O recente 

edital “Tô no Pelô” do IPAC e da Fundação Cultural do Estado premiou, em sua primeira 

edição, uma Mostra Latino Americana de Performances Urbanas (Mola) dentro da novíssima 

categoria de intervenção urbana. Durante alguns dias do último setembro, pessoas vindas 

principalmente das áreas de dança e de artes cênicas realizaram ali suas performances, nos 

largos e praças mais movimentados, olhados e fotografados.  

Difícil pensar nos processos criativos que movem as construções de tais ações, se pela 

reverberação com a rua, pela própria experiência urbana, pelo ineditismo ou se querem 

provocar qualquer deslocamento de percepções. Seja como for, as performances da Mostra 

foram assistidas com entusiasmo pelos poucos que participavam do evento, que 

circundavam os artistas com máquinas fotográficas e de filmagem. As performances pouco 

tencionaram as margens desse local, permaneceram no campo de visibilidade onde o 

espetáculo é consenso, seja ele como for, e portanto, pouquíssimos conflitos ou mesmo 

contágios geraram aos que ali vivem, freqüentam, trabalham ou aos turistas que por ali 

http://www.pelourinho.ba.gov.br/institucional
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passavam. Claro que não se podem generalizar tais ações, talvez alguma tenha chegado às 

fronteiras, atingindo efeitos transformadores, operado além da dimensão do visível.  

Este território está aberto ao jogo de cena, a imagens imprevisíveis, aos acontecimentos e a 

inscrições do tempo volteado, turbilhonado. Os encontros são rupturas que dão luz aos 

assombros de sua face opaca e aos rumores impuros do mundo que não deixam a narração 

ilusória da cena se sustentar. Ai a possibilidade de invenção de outros territórios subjetivos e 

de romper com formas vigentes, fazer os anjos barrocos saírem de seus altares e se 

fundirem aos rituais antropofágicos, que hibridizam, improvisam, burlam regras, atravessam 

mapas de representações e assombram imagens estáveis. Este território não estranha o 

espetáculo.  

Insinuo (...) que o espetáculo precisa ser libertado da espetacularização, que o 
controla e domina. O espetáculo, que reúne espaço-tempo-ação, constitui-se numa 
expressão condensada de embates simbólicos que tocam dimensões subjetivas e 
cognitivas do poder. Neste sentido, a espetacularização pode ser refletida como 
impedimento do exercício do direito ao espetáculo. Um direito que, para o sujeito, 
corresponde ao direito de ser visto, lido e conhecido em seus próprios termos e, 
assim, com a máscara e o roteiro de sua escolha. Por esta razão, torna-se 
especialmente necessário valorizar o espetáculo criado pelo “estar junto” e 
reconhecer o “dar espetáculo” como possibilidade de reinvenção da experiência 
urbana. (RIBEIRO, 2010: p. 32) 

Tambores vibram e ecoam à distância, som das palmas e berimbaus que entoam cantos, 

dobraduras em folhas de palmeira viram rosas e esperanças. É preciso compreender a 

possibilidade do espetáculo enquanto foco de enunciação coletiva, capaz de criar sentido 

entre passado e o presente, sentido que opere circuitos de poder de desestabilização no 

lugar de salvaguardar um sentido instaurado.  E como visto, a subjetividade opera também 

na escala íntima, micropolítica, na dimensão do invisível, da qual insurgem rupturas e 

assimetrias que impossibilitam congelamentos já que as trocas não cessam.  

3 CONCLUSÕES  

Há espetáculo, há de se deixar claro. E no entanto o que se tenta pensar aqui é na 

possibilidade de sua apropriação enquanto táticas ficcionais que emergem como efeito de 

saturação das imagens que insistem em se impor, e do alto de seu exercício de poder, 

querem se manter quietas e intocadas. Estas imagens subjugam enredos que se tornam 

autônomos num jogo de cena repleto de multiplicidades pouco perceptíveis e singularidades 

que escapam incontrolavelmente.    

Configurações provisórias espaço-temporais são aliadas do acaso e do imprevisto, são 

suportes a territorialidades instáveis e aos acontecimentos. Aos enredos forjados por 

maquiagens e aparências, outros procedimentos vem em cena para inverter sentidos, como 
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novas maneiras de agregar e de se tornar visível. São práticas teimosas, disfarces, 

mascaras ocasionais que intervêm em diferentes conexões na tessitura da experiência 

urbana. Quaisquer que sejam as ficções fabuladas no intuído de acompanhar os enredos 

das tramas das cidades, ora perigosos, ora encantadores, coexistem com o sistema de 

representação vigente, são as armadilhas de sua assimilação, possíveis rupturas às 

investidas de congelamento.  
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[1]

 A narrativa é a transcrição do discurso de um guia turístico que acompanhava um grupo de cerca de trinta 
pessoas pelo Pelourinho. 
[2]

 O museu causa muitos rebuliços, muitos se questionam porque a Bahia tem um Museu Rodin. Em jornais, 
revistas, blogs, foi durante um tempo motivo de debate. 
[3]

 O guia-historiador foi quem conduziu a visita à Igreja Rosário dos Pretos, atividade do programa de Educação 
Patrimonial elaborado pelo IPAC. 
[4]

 São raros os momentos em que se pode presenciar a ação dos grafiteiros nas ruas. Vemos em seus 
desenhos, a configuração de uma imagem. Mas a ação em si, enquanto feitura,  é de extrema potência. É 
fascinante a capacidade que têm de transformar, enquanto duração, o espaço onde atuam. Uma simples parede 
mostra sua porosidade e sua textura. Os que estão de passagem tomam um outro tempo para si, muitas vezes 
pausam. Surge uma outra temporalidade. O movimento de seus corpos atrás de traços, nos apoios que criam, 
nas fissuras que descobrem nos muros e paredes, são capazes  de contaminar os corpos mais passivos. 


