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Heterocronias urbanas e gestos aberrantes

O anacronismo, desde logo, poderia não ser redu-
zido ao que todo historiador patenteado considera 
espontaneamente um horrível pecado. Ele poderia 
ser pensado como um momento, como uma pul-
sação rítmica do método, fosse ele seu momento 
de síncope, fosse paradoxal, perigoso como o é 
necessariamente todo risco.

Georges Didi-Huberman (2015)

omo atualizar a ideia, proposta por Aby Warburg, de 
Nachleben, traduzida como sobrevivência?1 Como pensar 
as sobrevivências de gestos urbanos de uma determinada 
época que emergem em outras distintas, provocando 
um choque entre tempos heterogêneos? Parece-nos 
que precisamos repensar o uso do anacronismo, ainda 
visto por muitos historiadores como um “pecado capi-
tal” a ser evitado, uma profanação da própria história, 
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“o diabo da história”, como se refere Georges Didi-Huberman 
(2013), ao propor o uso de anacronismos de imagens – pensando 
a imagem como conceito, ou gesto, e não somente como suporte 
iconográfico – como fundamentais para o campo da história da 
arte. De que forma podemos trabalhar com esses anacronismos 
gestuais, ou melhor, como podemos “correr o risco” do anacro-
nismo? Como superar o medo paralisante do anacronismo de uma 
história que se restringe ao eucronismo? Seriam as anacronias, 
como Jacques Rancière (2011) prefere chamar os anacronismos, 
gestos aberrantes, seguindo a ideia de “movimentos aberrantes”, de 
Gilles Deleuze (2005)? Movimentos anormais, que se furtam de 
seu centro, de sua centragem, e escapam às relações de número 
e linearidade, atestando uma anterioridade do tempo e eviden-
ciando a existência de outras lógicas ou, como Ana Clara Torres 
Ribeiro (2005) nos aponta, outras racionalidades alternativas?

A aceitação de um “uso controlado” do anacronismo, conforme 
nos indica Nicole Loreaux (1992) em seu Elogio do anacronismo, 
não pressupõe uma recusa do eucronismo, e também não se 
trata da proposta de um anacronismo vulgar, mas sim de consi-
derar a complexidade de tempos, através das sobrevivências, das 
emergências de outros tempos, das reminiscências, dos excessos, 
das sobras e dos restos de tempos distintos que sobrevivem, ou 
ganham uma sobrevida, em outros tempos, ou seja, que vivem 
além de seu próprio tempo, ou ainda, através daquilo que se 
mantém vivo na memória. A memória involuntária é sempre 
anacrônica, assim como são os sonhos. Memórias e sonhos são 
montagens de tempos (e espaços) distintos, uma mistura de tem-
pos heterogêneos que podemos chamar de heterocronia.

Como podemos pensar essa “ambivalência crítica”, como dizia 
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o artista Hélio Oiticica, esse choque de tempos distintos, que 
mostra a coexistência de tempos heterogêneos? Se, seguindo o 
artista, que dizia que “a pureza é um mito”,2 podemos dizer que 
a eucronia é um mito de pureza temporal, como trabalhar essas 
heterocronias, polirritmias no campo da história, em particular, 
das cidades e do urbanismo?

Walter Benjamin (1987c), em seu texto sobre o surrealismo, 
levanta a questão de outros tempos contidos em espaços e 
objetos obsoletos e nos mostra a força das “energias revolu-
cionárias do antiquado”, que podemos relacionar com a ideia 
de sobrevivências de Warburg, ou ainda, com nossa proposta 
de gestos aberrantes, que passariam a estar relacionados aos 
objetos e, também, aos espaços urbanos. Seria a proposta 
de “iluminação profana” surrealista, que parte de objetos e 
espaços urbanos antiquados – ou em vias de desaparecimento, 
sobreviventes de outro tempo –, um tipo de sobrevivência, 
um gesto aberrante que quebra a linearidade do tempo posi-
tivista, da ideia de progresso e cronologia linear, ao mostrar 
o cruzamento, o choque entre tempos heterogêneos em um 
mesmo objeto ou espaço urbano?

Podemos dizer, com Jeanne Marie Gagnebin (1999), que, nesses 
gestos, “a lembrança do passado desperta no presente o eco 
de um futuro perdido”– e que, portanto, deixa de ser perdido, 
podendo ser retomado? Benjamin (1985), em “Paris, capital do 
século XIX”, cita Jules Michelet em Futuro! Futuro!: “Cada época 
sonha a seguinte.” O sonho de futuro – como a memória do 
passado – é intrínseco, imanente ao presente vivido.

Como incorporar os tempos das memórias involuntárias e dos 
sonhos, como relacionar essas experiências oníricas e mnemônicas 
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com as narrativas históricas para quebrar, fissurar e atravessar as 

linearidades e simplificações temporais – como ocorre no famoso 

caso da madeleine, em Marcel Proust (2006), tão bem estudado 

por Benjamin (1987a)?  O que seria o equivalente da experiência 

da madeleine nas cidades? As ruínas arquitetônicas, as práticas e 

os gestos urbanos de outros tempos que sobrevivem? Seria essa 

uma experiência de gesto aberrante que provoca um choque de 

tempos heterogêneos, uma heterocronia urbana?

As heterocronias urbanas seriam essas coexistências de tempos 

distintos nas cidades, coexistências não pacificadas, que causam 

estranhamentos, conflitos, choques. Seriam como descompas-

sos, arritmias, um tipo de furo ou rasgo que abre um tempo 

dentro do outro, que cria uma brecha ou desvio temporal, onde 

temporalidades múltiplas podem emergir; um tipo de soluço ou 

tropeço que rechaça qualquer lógica temporal positivista, linear 

ou teleológica: montagens de tempos heterogêneos.

Montagens e desmontagens de tempos urbanos 

heterogêneos3 

Atlas é um trabalho de montagem no qual tempos distintos apa-

recem juntos. 

É um choque.

Georges Didi-Huberman4
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Materialidade e corporalidade dos diferentes tempos e 
gestos do Centro Antigo de Salvador 

Não se deve dizer que o passado ilumina o presente ou que o pre-
sente ilumina o passado. Uma imagem, ao contrário, é aquilo que 
o Outrora encontra, num relâmpago, o Agora, para formar uma 
constelação.

Walter Benjamin (2009)

A história é objeto de uma construção cujo lugar não é o tempo 
homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’.

Walter Benjamin (1987b)

A coexistência de diferentes tempos está evidente na materialidade 
da cidade. No tempo do “Agora” estão presentes as sobrevivên-
cias de gestos do “Outrora”, mas não de um passado histórico e 
linear. Referimo-nos às sobrevivências de “Outrora”, que irrom-
pem, emergem no “Agora” e que, portanto, provocam choques 
de tempos heterogêneos. São resquícios de diversos tempos: de 
diversos planos de futuro passados que acompanham a história 
do lugar (materializados ou apenas idealizados);5 de diferentes 
temporalidades, associadas às práticas urbanas (oficiais ou des-
viantes); de planos de futuros (im)postos no presente, que não 
param de irromper.

A proposta de buscar tempos heterogêneos, ou tempos de 
“Outrora”, na cidade do “Agora”, significou envolver corporal-
mente os pesquisadores em diálogo com o espaço urbano. Mas
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como ir em busca de tempos distintos – ou seriam “tempos per-
didos”, como se referia Proust?  Em quais vibrações estariam os 
tempos heterogêneos da cidade? Em que gestos e materialidades? 
Em qual(is) recorte(s) cronológico(s) de tempo dever-se-ia dar 
esta experiência de apreensão urbana?

A dinâmica proposta – imbricação corpo/cidade para o enten-
dimento das diversas maneiras que o tempo é percebido/cons-
truído – alterou significativamente as discussões prévias que 
tendiam a permanecer mais abstratas e teóricas. Percorrer as 
ruas e ladeiras de parte do (hoje) Centro Antigo de Salvador 
afetou-nos sobre como as materialidades inerentes aos gestos 
urbanos implodem em diversas temporalidades, quer seja da 
própria cidade, nas suas ruínas e seus restos, ou em seus gestos de 
passagem, em breves lampejos que costuram, sobretudo, espaços 
marginalizados do tecido urbano, fazendo emergir daí diferentes 
sociabilidades, disputas, tensões e resistências.

Dividida desde a sua fundação, Salvador viu a sua topografia 
definir uma Cidade Alta (cidade-fortaleza) e uma Cidade Baixa 
(cidade-porto), e, nesses contrastes urbanos, rampas, guindastes, 
planos inclinados, elevadores e ladeiras construíram, historica-
mente, as conexões entre essas duas cidades:

Um dos maiores desafios dos diferentes processos de modernização 
que buscavam transformar a antiga cidade da Bahia na cidade 
moderna de Salvador, sonhando romper com o passado de cidade 
colonial, foi a constituição de redes de serviços urbanos, sobretudo 
de transportes e, em particular, a articulação entre os dois dife-
rentes níveis da falha geológica de Salvador: Cidade Alta e Cidade 
Baixa. O transporte vertical, com planos inclinados e elevadores, 
foi fundamental para a criação de um sistema moderno, uma rede 
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de transportes urbanos integrada com os novos bondes, uma vez 
que as antigas ladeiras eram tidas como resquícios antiquados da 
labiríntica cidade colonial. (JACQUES, 2014, p. 89-90)

Como espaços de passagem, de transporte e de circulação de 
pessoas e mercadorias, as ladeiras foram construindo dinâmicas 
urbanas pelo trânsito cotidiano no subir e descer. Se, de um 
lado, as ladeiras são facilmente caracterizadas na literatura e 
no imaginário popular como área dos malandros, espaços de 
“canto”6 para os escravos de ganho, de gente negra, zonas de 
prostituição e malandragem, onde os marinheiros se divertiam 
e os boêmios farreavam, embebidos no mistério que recai sobre 
a cidade sob o manto de negrume da noite (AMADO, 1945);  de 
outro, elas continuam aspirando ao futuro, sendo a materiali-
zação do porvir de dias melhores para o sofrimento cotidiano 
de gente pobre da cidade. Passagens como: “para o futuro 
sobem as ladeiras da cidade da Bahia” (AMADO, 1945, p. 301) 
ou “as ladeiras eram os braços da cidade esticados para o céu” 
(AMADO, 2011, p. 71) traduziriam a força, a potência e a resis-
tência de um povo face às dificuldades de uma vida árdua e de 
muito suor. (AMADO, 2011)7 Se aqui reina a ideia de um tempo 
efêmero, do tempo da passagem, como perceber nesses espaços; 
nas ladeiras que aspiram à época seguinte, encaminhando-se 
para o seu despertar (BENJAMIN, 1985, p. 43), sobrevivências 
e latências que atravessam os tempos e nos chegam em sopros 
gestuais como reminiscências desse passado? 

As principais condicionantes para a escolha do sítio de fundação 
da nova capital da colônia portuguesa, em 1549, apontavam para 
a estratégia de localização das fortalezas (a Cidade Alta) e para 
as condições necessárias para a existência de um porto para os 
navios mercantes que iam e viam entre a Europa e suas colônias 
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no Novo Mundo. À extensa área de orla poente da cidade, que hoje 
se comunica com o alto através de elevadores, planos inclinados 
e ladeiras, deu-se o nome “a Praia”, ou Cidade Baixa, ou, ainda, 
Comércio, como a conhecemos atualmente.

No Comércio do “Agora”, além da palpitação cotidiana da maré 
de gente, que enche as ruas de dia, mas que reflui à noite, há 
ainda o tempo derramado dos aterros ao longo dos séculos e o 
tempo dos fluxos de capital que ali instalou fábricas e prédios de 
escritórios – um capital que também reflui, abandonando seus 
prédios e, sobretudo, os planos de futuro para aquele lugar –, ou, 
em um movimento de contramaré, volta a fluir, transformando 
trapiches em restaurantes de grife ou em casas de espetáculo 
noturno. Ocupações evidenciam o que acontece de várias outras 
maneiras, em gestos menores, nos movimentos dos espaços entre 
os edifícios, de forma planejada ou, na sua maioria, improvisada. 

No centro do Comércio o nome de uma ocupação – Luísa 
Mahin – retoma outra época, mostrando que um outro tempo 
não pacificado pode irromper e se fazer também presente. As 
portas e janelas tamponadas dos imóveis abandonados pelo bairro 
são gestos urbanos que reservam aquele lugar para outro tempo, 
negando o presente. O nome da ocupação também é, portanto, 
um gesto de inauguração: cria-se o presente naquele espaço.  Em 
vez de esperar este tempo acabar para outro começar, a ocupação 
faz outro tempo no “Agora”. Luísa Mahin participou da Revolta 
dos Malês em 1835, ocupando espaços também proibidos. Hoje, 
entre os vários imóveis abandonados da Cidade Baixa, seu nome 
ressurge na ocupação aberrante, conflituosa, como foi no século 
XIX: a ocupação de um espaço de forma irregular é também o 
choque de outros tempos. A Revolta dos Malês não foi simples-
mente destruída como uma etapa vencida na linearidade do 
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progresso colonial: ela foi controlada, contida, apagada ali, mas 
sobreviveu, resistiu, reacendeu em outro lugar, em outro tempo.

Contra a pureza do tempo histórico pacificado, à “tradição 
dos oprimidos” – segundo a conhecida expressão de Walter 
Benjamin8 – costuram-se outras histórias no texto linear da versão 
oficial. O ato corporal de ocupar, habitar, permanecer, durar onde 
não se deve, instaura um outro tempo que não é anacrônico – já 
que pertence também ao “Agora” e não mais ao “Outrora” –, 
mas cria uma heterocronia, já que se comunica com outro tempo 
e nega a narrativa temporal que aquele edifício narrava antes 
de ser ocupado. O tempo de então sobrevive assim no tempo 
presente instaurado – seja pelo confronto, seja pela subversão –, 
que evita o embate direto como o comércio informal espalhado 
pelos intervalos também ocupados do bairro.

Percebemos uma materialidade palpável: as construções de pedra, 
os aterros, as ruas alinhadas, as construções que são o contraes-
paço do movimento – as pedras que são o fundo do cenário para 
os gestos dos atores, mas também participantes da coreografia; 
gestos petrificados, gestos tornados pedra,9 pela ação daqueles que 
a ergueram, no acúmulo dos tempos históricos. Há, sobretudo, 
a materialidade dos corpos que, pela trama dos seus gestos-fio,10 
percorrem e habitam essa materialidade, criam campos no espaço. 
Esses campos são constituídos pela disposição diária dos fluxos e 
usos coletivos: da feira que ocupa as ruas de maior tráfego, dos 
ambulantes que sobem e descem os elevados (onde esses gestos 
são limitados: não se pode levar animais, bicicleta ou botijão de 
gás). O gesto de ocupar modifica a cidade sem necessariamente 
mover suas pedras, sem reformá-las: campos de atuação que se 
montam e desfazem diariamente, como as feiras ou os ambulantes, 
como o movimento das marés. Corpos e gestos que chegam logo
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pela manhã de outras partes da cidade, descidos no elevado, ou 
gestos arcaicos de oferta e de troca, que atraem a população de 
outras partes da cidade que, no entanto, gravita para o Comércio, 
atraída pela aglomeração e reunião de possibilidades.

No Comércio, entre os diferentes ritmos – o ritmo longo dos aterros 
e do planejamento urbano, o ritmo intermediário e oscilatório do 
empreendimento que materializa o capital em construções, o ritmo 
diário das pessoas atraídas pelas trocas –, o cruzamento de diferentes 
tempos que sincronizam ou colidem em arritmias e descompassos, 
que não esperam uma temporalidade única; vários tempos trazidos 
pelos gestos dos objetos, dos lugares, gestos de corpos em campos 
coletivos. Os edifícios que foram o sonho de outra época podem 
ser transformados pela vitalidade trazida diariamente pelos gestos 
novos ou antigos dos corpos que ocupam o bairro, alimentando 
futuros perdidos ou improvisando outros presentes.

O que antes se configurava como uma estreita faixa de terra da 
época da fundação da cidade, hoje se estende por várias ruas 
densas de gente, resultado de inúmeros pequenos aterros ocor-
ridos durante os séculos XVI ao XVIII e dos grandes aterros do 
século XIX e XX. Esse gesto de suplantar o mar contrapõe-se não 
só à lógica demolidora do urbanismo daquele período, como 
podemos notar nos processos de embelezamento da rua Chile, 
evidente nas intervenções características da Cidade Alta, mas, 
sobretudo, da negação de práticas de mar, de gestos aberrantes 
que ainda sobrevivem neste espaço.

A ocupação da grande área aterrada concentrou grande parte 
do comércio da cidade, além de bancos, papelarias etc. até o 
período da mudança do centro financeiro da cidade, nas décadas 
de 1960 e 1970, associada a construção de avenidas que ligavam às 
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novas áreas e a criação do novo Centro Administrativo da Bahia 
(CAB), resultando na alteração das atividades administrativas e 
econômicas desta região.11 

O suposto esvaziamento do bairro do Comércio está associado, 
portanto, não só aos planos de futuro (contidos no passado e no 
presente) reservados a este território, como também aos planos de 
futuro pensados para outras regiões da cidade. Se buscamos esses 
gestos aberrantes, que sobrevivem na cidade, precisamos identificar 
a colisão desses diferentes tempos emaranhados e dos diferentes 
espaços emaranhados. Os gestos urbanos, portanto, sobrevivem 
de outras relações entre tempo, espaço e ação. 

Os gestos aberrantes perturbam a ideia que se tem desse “esvazia-
mento” do lugar. A potência das modificações que esses agentes 
e usos provocam no espaço, modificam – de forma espaçada no 
tempo, nem sempre instantânea – os planos de futuro. As várias 
festas de largo12 que ocorrem na cidade permitem aos habitan-
tes o simples ato de andar no meio da rua, ver a cidade de outra 
perspectiva, perceber, num tempo mais lento, os “puxadinhos” 
presentes nos monumentos. Espacialmente e temporalmente, 
funciona como um catalisador de práticas (nas suas nuances de 
presenças e ausências) que fazem irromper e pôr em choque 
essas diversas temporalidades, dilatando-as e aproximando-as. 
Acessamos assim os tempos do profano e das diferentes religiões 
que coexistem. Percebemos e participamos das práticas espaciais 
associadas às temporalidades do dia e noite, da semana e dos 
feriados e finais de semana, de enchimento e esvaziamento, todas 
elas emaranhadas e coexistentes. Gestos aberrantes que emergem 
de outros espaços-tempos no tempo e espaço do “Agora”, uma 
dança e uma contradança, como o movimento das marés, entre 
o tempo da terra e do mar, entre as práticas da terra e do mar.
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Os gestos aberrantes também desestabilizam uma ideia de “deca-
dência” que está na justificativa dos processos de gentrificação13 
em curso, como nas propostas para a Cidade Alta, a exemplo do 
megaprojeto em curso na rua Chile. Em 1902, através do decreto 
Municipal da Câmara dos Vereadores, a antiga rua Direita de 
Palácio, na Cidade Alta, que também já se chamou Portas de 
São Bento e rua dos Mercadores, passou a ser chamada de rua 
Chile. A mudança de nome deveu-se às homenagens promovidas 
pelos estudantes da Faculdade de Medicina e pelo Governo da 
Bahia à uma esquadra que visitava o Porto de Salvador na época. 
A marinha chilena, naquela ocasião, era considerada a terceira 
força mais poderosa do mundo e havia interesses dos governantes 
brasileiros em homenageá-la, mobilizando a população em uma 
grande festa, na rua em questão, para a recepção dos marinheiros 
chilenos que visitavam a então cidade da Bahia pela primeira 
vez. Na ocasião, a rua passava por um momento de baixa em 
seu comércio, de certa “decadência”, sendo assim, a troca de 
nome, além de homenagear a marinha chilena, surgiu como uma 
estratégia do governo de então para manter o glamour, o poder 
e a prosperidade da “primeira rua do país”, slogan que reaparece 
novamente no mais recente projeto para a área. 

A rua Chile concentrou durante quase um século (entre 1870 
e 1970, aproximadamente) a vida intelectual, comercial, polí-
tica, social e cultural de Salvador, em um “cenário” de luxo, de 
vida próspera e abundante. Localizada na parte alta da cidade – 
um local estratégico para defesa militar e que, historicamente, 
foi ocupado pelas elites por ser mais protegido –, a rua Chile é 
arrodeada pela Baía de Todos os Santos, ligando a Praça Castro 
Alves à Praça Municipal, passagem obrigatória para a Praça da 
Sé e o Terreiro de Jesus. A rua Chile é, assim, o principal acesso 
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ao Pelourinho, espaço de maior apelo turístico, apesar de seu 
passado “macabro”,14 do Centro Antigo de Salvador.

Após a década de 1970, considera-se novamente que a rua Chile 
entra em um novo período de “decadência”, dessa vez bem 
mais longo. Entre alguns dos fatores que causaram essa suposta 
“decadência” da rua estão os projetos realizados de expansão 
da cidade em outras direções: a transferência do centro político 
a partir da concentração das repartições do estado no CAB, na 
Avenida Paralela; a construção do shopping center Iguatemi em 1975, 
modificando assim, uma boa parte do comércio, bancos, cinemas 
para esse novo vetor de crescimento da cidade. Salvador passou a 
ter outros grandes centros políticos, econômicos e de lazer. 

O processo de transformação por que vem passando a rua Chile 
atualmente é fruto de acordos entre poder público  pelo Governo 
Federal, através do Programa de Aceleração do Crescimento para 
as Cidades Históricas (PAC - Cidades Históricas) e pela Companhia 
de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), através 
do Programa PAC Pavimentação, e iniciativa privada (grandes 
grupos ligados ao mercado imobiliário e de turismo), que pros-
pectam para a rua Chile um futuro promissor a partir da volta 
de seu “glorioso” passado. Nesse sentido, a rua Chile encontra-se 
marcada por uma valorização imobiliária que pode ser percebida 
pela saída de antigos comerciantes, devida ao aumento dos valores 
dos aluguéis, bem como pelas grandes reformas de edificações 
históricas para novos usos, em particular para o turismo de luxo.

Para entendermos melhor esse atual processo, seria preciso fazer 
uma escolha arriscada: olhar para o contemporâneo. Olhar para 
seus aparecimentos e desaparecimentos, olhar para seus tempos 
e espaços diversos que ali coexistem. Olhar para os fragmentos
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ainda em suspensão das inúmeras e sucessivas transformações – 
e suas movimentações de terra15 – mais recentes, que ocorrem 
desde o início de 2015.

Seria impossível pensar esse contemporâneo sem sermos ana-
crônicos, sem passar por nossa condição moderna e seus ideais 
de passado (patrimoniais) e de futuro (utopias?) que hoje reba-
tem nas questões sociais, urbanas e de vida pública. Pensar o 
contemporâneo seria ir de encontro aos limiares e à diversidade 
de camadas espaços/temporais de nossas cidades. O contempo-
râneo é aquele que quer “acertar as contas com o seu tempo, 
tomar posição em relação ao presente”. (AGAMBEN, 2009, p. 58)

Ser contemporâneo é conseguir ver a sua própria época,16 pro-
põe-nos Agamben. Para tal torna-se necessário um movimento, 
um gesto intempestivo, uma posição em relação ao presente, é 
preciso assumir o risco do anacronismo. Ser anacrônico, estar 
um pouco fora de foco:

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contem-
porâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem está 
adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual; 
mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento 
e desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber 
e apreender o seu tempo. (AGAMBEN, 2009, p. 58-59)

Trata-se de uma posição singular e política em relação ao tempo 
presente. Por não estar totalmente imerso em seu próprio tempo, 
o contemporâneo consegue assim ver as luzes e as sombras de 
outra época e compará-las com outras épocas. Aqui entendemos 
que essas luzes e sombras não estão necessariamente em oposição, 
podendo estar uma dentro da outra ou caminhando lado a lado, 
em simultâneo, tocando-se, gerando ofuscamentos ou cintilações.
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Por isso o risco do anacronismo, para podermos sair de um ponto 
somente de sombra ou somente de luz. 

As luzes, para Agamben (2009), tratam-se também do projeto do 
Iluminismo, a força da razão na sua tentativa em tudo esclarecer, 
a tudo dar claro sentido. O propósito da contemporaneidade é 
“ver” o cinza dos campos de concentração, o cinza das minorias 
silenciadas pelo discurso oficial da história.

Agamben (2009) traz-nos também a ideia do arcaico, de um início, 
de uma origem que possivelmente não atingiremos, pois o con-
temporâneo dá-se via arqueologia. Torna-se necessário escavar 
em direção à origem, mas não para chegar até ela, e sim para que 
possamos ver as superfícies, as camadas, os cacos, a poeira em 
suspensão capaz de ofuscar o brilho certeiro das luzes.

É necessário ver o passado, ou melhor, é necessário ir em direção 
ao passado, que, na verdade, não passou completamente, que 
está presente, que sobrevive, como os resquícios da infância 
que permanecem na vida de qualquer adulto. A arqueologia 
diz respeito à seleção de brinquedos, de memórias de infância, 
de ferramentas que o adulto deve recordar para entender o seu 
presente para, então, profanar uma cronológica e linear “história 
dos vencedores” – para evocar novamente Benjamin – ao buscar 
outras histórias menores para narrar, para articular, dando ao 
contemporâneo um caráter crítico e político.

Ao entrarmos na Fotocolor, uma loja de materiais fotográficos 
localizada na rua Chile, o tempo parece dobrar, retorcer, voltar, 
ir adiante, acelerar, desacelerar, girar diante de nós. A loja de 
materiais fotográficos guarda, em seu interior, desde o final da 
década de 1960, um caótico arquivo/estoque capaz de contar boa
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parte da história da fotografia, desde seus primórdios. Em seu 
estoque encontram-se vários modelos de máquinas fotográficas 
analógicas e digitais. Um laboratório de revelação semidesmon-
tado. Inúmeros rolos de filmes revelados há mais de 40 anos 
que ainda esperam pela volta de seus donos. Álbuns de fotogra-
fias de várias cores e tamanhos que se empilham junto a tripés 
profissionais. Uma grande quantidade – 200 unidades, mais ou 
menos de máquinas LOVE  a primeira câmera descartável do 
Brasil –, adquiridas ainda na década de 1990, divide a prateleira 
com câmeras digitais de última geração. Fotografias abandona-
das pelos donos, que nunca voltaram para busca-las, registram 
hábitos cotidianos em transformação de uma cidade do Salvador 
também em transformação.17 

A poeira toma conta do lugar e se instala em meio aos objetos 
que podem se encontrar a venda ou não, assim como o próprio 
estabelecimento comercial:

A loja tá a venda. Tá a venda, mas eu não vendo. Vender pra quem? 

Ainda não é a hora. Tô esperando pra ver o que acontece. Tudo aí 

tá a venda. Primeiro piso, segundo piso, terceiro piso... vendo até 

a vista da Baia de Todos-os-Santos, ali dos fundos, se você quiser. 

Mas essa já venderam, né?!

diz Mario Filho, o proprietário e, hoje, único funcionário da 
Fotocolor.

A Fotocolor insiste em resistir, junto a outros tantos 
estabelecimentos comerciais situados na rua Chile, ao descaso 
do poder público que, desde o final da década de 1970, vem 
seguindo a risca seu projeto de abandono, ou do que podemos 
chamar de “decadência programada”. Porém, ao mesmo tempo
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em que resiste, seu proprietário também especula ao aguardar o 
momento certo para, quem sabe, fazer fortuna com a venda de 
seu estoque/arquivo e do próprio espaço de mais de 1000 metros 
quadrados da loja.

Como um gesto para Warburg, que seria um “fóssil em movi-
mento”,18 a Fotocolor parece vibrar em múltiplas direções, parece 
emanar vida diante de sua iminente morte, uma diversidade 
temporal e espacial, uma sobreposição de usos e experiências 
espaço/temporais capazes de causar vertigem em muitos desa-
visados, ou melhor, capaz de causar vertigem em muitos planos 
de revitalização/requalificação (ou outros “re”s) que tentam, a 
todo custo, através de bárbaras intervenções urbanas, uniformi-
zar e apaziguar os espaços, linearizar e simplificar os tempos, 
solapar as experiências limiares; experiências capazes de carregar 
esses gestos de outros tempos, gestos que causam algum tipo de 
estranhamento temporal: gestos aberrantes.

Do lado de fora da Fotocolor, em meio aos andaimes, amontoados 
de terras, tapumes, buracos provocados por escavações arqueo-
lógicas, tomamos conhecimento que a loja, como num jogo de 
imagens sobrepostas, reflete, em seu interior, as temporalidades 
e as materialidades diversas, os processos de aparecimento e 
desaparecimentos, de vida e de morte pelos quais a rua Chile e 
grande parte do Centro Antigo vêm passando.

Do outro lado da rua, um pouco mais à frente da Fotocolor, envolto 
por uma tela protetora, uma espécie de véu da construção civil, está 
o prédio do antigo Palace Hotel anunciando o futuro do passado. 
O promissor futuro aparece como uma miragem, impecável em 
sua arquitetura de estilo Art déco, dos anos 1930, em fase final de 
restauração. A reforma do “Outrora” Palace Hotel e “Agora” Fera
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Palace Hotel faz parte de um megaprojeto para “colocar Salvador 
no mapa do turismo mundial”. ( JACOBINA, 2015) O megapro-
jeto, que em seu início (2012) foi idealizado para chamar-se Nova 
Rua Chile, mas atende hoje pelo nome de Bahia Design District, 
iniciou-se a partir de 123 transações imobiliárias que resultaram 
na compra de 16 edifícios da rua Chile e suas imediações por um 
mesmo grupo empresarial. O jovem empresário, de 40 anos, que 
está a frente de todo esse investimento, Antônio Mazzafera, diz 
ser um apaixonado por “cultura e história” e acredita que áreas 
como a rua Chile podem ser “recuperadas”, a exemplo do que 
aconteceu em vários bairros ditos “degradados” de Nova Iorque 
e Londres, que, segundo o empresário, “renasceram a partir de 
iniciativas de empresários com essa visão”. ( JACOBINA, 2015)

“Diria que o Palace sozinho será uma grande âncora, mas se puder-
mos agregar outros projetos, ele poderá ter um sucesso muito maior. 
[…] Queremos um mix de investidores locais e de fora”, diz Mazzafera 
em uma entrevista concedida para a Muito, revista de domingo do 
jornal A Tarde, de Salvador. As reformas que começaram no final de 
2014 carregam consigo a construção de um imaginário de futuro onde 
o luxuoso passado da primeira rua do Brasil retornaria.19 Trata-se de 
uma promessa de futuro a partir do restauro de um determinado e 
único passado visto como “glorioso”, como diz Mazzafera: “Fazer 
uma obra de restauro é mais complexa do que erguer uma nova 
construção. O Palace tem uma arquitetura toda Art Déco e vamos 
manter isso. Desde o mobiliário até a fachada, tudo permanecerá 
como era na época.” ( JACOBINA, 2015)

Hoje, caminhar pelo Centro Antigo – com processos urbanos 
de transformação em momentos bem distintos nas três áreas 
percorridas: Comércio, rua Chile e Ladeiras – faz-nos questionar 
sobre os processos de “decadência”, arruinamento e esvaziamento



334

At
ra

ve
ss

am
en

to
s

desses espaços urbanos e de suas construções.20 Nas dinâmicas 
das forças em disputa, percebemos o quão forte é a sentença 
que cristaliza e imobiliza esses espaços no tempo. As propostas 
de patrimonialização21 levam à paradoxal compreensão de que 
o tempo ali está sendo paralisado, congelado em um momento 
único, e que qualquer permanência corre sempre o risco de ser 
removida. Assim como as vegetações, que tomam conta e se 
proliferam teimosamente pelas ruínas,22 pelas ladeiras, podemos 
perceber movimentos tácitos em indícios de ocupações23 que 
permanecem e contestam os projetos segregadores de futuro 
pensados, de forma recorrente, para esses espaços. 

Precisamos estar atentos a esses indícios, dando utilidade àquilo 
que resta e excede dos processos urbanos, aos farrapos, aos ges-
tos e movimentos aberrantes que aqui contestam e abalam a 
linearidade de uma história teleológica ainda fundamentada na 
ideia do progresso moderna. Assim, como aproximarmo-nos da 
figura do trapeiro, proposta por Walter Benjamin? O que signi-
ficaria recolher/catar um objeto obsoleto, que perdeu seu uso 
nas dinâmicas contemporâneas, e centrar seu esforço teórico 
para compreensão das forças históricas sobre aquele material? 
Um simples paralelepípedo sobre uma mesa de montagem foi-
nos suficiente para – intuitivamente, talvez como a madeleine de 
Proust – tornar-se uma alegoria dos processos de arruinamento 
presente nas ladeiras e, ao mesmo tempo, guardar a potência de 
gestos que o talharam, assentaram, e que hoje são descartados 
pelas ruas e esquinas da cidade. Esse movimento remeteu-nos, 
como propôs Benjamin (1987c), “às energias revolucionárias que 
transparecem no ‘antiquado’”.24

Como ainda superar a materialidade latente nessas ladeiras e 
ruínas e dar conta de uma outra materialidade, presente nos
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corpos que sobem, descem, passam e constroem outros espaços 
em racionalidades alternativas?25 Como extravasar a rigidez tem-
poral ditada pelas perspectivas patrimoniais e dar conta de uma 
sociabilidade construída por gestos-fio que cruzam e costuram 
espacialidades desviantes àqueles territórios vigiados e visados 
pela especulação imobiliária?

Podemos intuir que as temporalidades e espacialidades são cons-
truídas pela imbricação dos corpos, das corporalidades, em ação. 
São gestos aberrantes que contestam e abalam as simplificações e 
reduções das operações historiográficas e também patrimoniais 
sobre os processos de urbanização. Fazem perfurar a linearidade 
ou simplificação de suas narrativas, extravasando uma multiplici-
dade de reminiscências que nos atestam à recorrência dos diversos 
embates e disputas ao longo da história. Gestos de morar. Gestos 
de passar. Gestos de brotar árvores das pedras. Gestos que nos 
contam e nos desestabilizam ao percebermos a irrupção violenta 
do passado no presente, fazendo-nos cambiar as lentes historicistas 
por um olhar cada vez mais político.

Gestos aberrantes que nos assombram ao mostrar que o passado 
é um espaço de luta e de tensão que permanece, no presente, 
no tempo do “Agora”, mas também nos sonhos de futuro. 
Gestos que profanam a linearidade temporal ao explicitar o 
encontro conflituoso entre o “Outrora” (fóssil) com o “Agora” 
(relâmpago/movimento), permitindo sobrevivências e tensões 
de outros tempos. Gestos que subvertem os atuais processos 
de patrimonialização, diretamente ligados aos processos de 
espetacularização e gentrificação, que mais uma vez, como em 
quase todas as reformas modernizadoras anteriores, buscam 
homogeneizar os tempos distintos, evitar o choque dessas 
diferenças temporais ainda tão presentes em algumas de nossas 



336

At
ra

ve
ss

am
en

to
s

cidades ditas “históricas”, como na nossa primeira capital do país. 
Gestos que revelam as heterocronias urbanas – o que Benjamin 
chamou de “energias revolucionárias do antiquado” e Warburg, 
de “fóssil em movimento”, ou, ainda, de “sobrevivência” –, gestos 
urbanos de “Outrora” que encontram, “num relâmpago, o Agora, 
para formar uma constelação”, como escreveu Benjamin (2009).26 
São essas constelações cheias de tensões, dos tempos distintos 
que coexistem – sobretudo nas áreas mais opacas, ou apagadas, 
das cidades – que, ao se chocarem, promovem os “movimentos 
aberrantes”, como diria Deleuze, ou, como preferimos, os gestos 
aberrantes, diretamente relacionados aos corpos, mas também aos 
objetos, às edificações e, em particular, aos espaços urbanos.
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Notas

1. Sobre a nocão de Nachleben traduzido 
em português ver: WARBURG (2015) e 
Didi-Huberman (2013).

2. “Tropicália é um ambiente constituído 
de dois Penetráveis – A pureza é um mito 
e Imagética –, dispostos em um cenário 
tropical, com plantas e araras; no chão, 
caminhos de areia, de cascalho e de terra, 
que meio-escondem poemas-objetos (de 
Roberta Oiticica). O primeiro Penetrável 
é muito simples: uma cabine de madeira, 
com a inscrição interior – ‘A pureza é um 
mito’”. ( JACQUES, 2001) Esses temas 
foram recentemente discutidos em uma 
mesa redonda “A pureza é um mito” no 
seminário “Hélio Oiticica para além dos 
mitos”, organizado pelo Centro Hélio 
Oiticica em julho de 2016, evento den-
tro das comemorações dos 20 anos do 
Centro HO no Rio de Janeiro.

3. Todas as imagens aqui publicadas são 
referentes às atividades desenvolvidas 
pelo Grupo de Estudos Temporalidades, 
realizado em Salvador entre os dias 6 
e 9 de dezembro de 2016 durante o 
encontro CORPOCIDADE 5, realizado 
na Universidade Federal da Bahia e no 
Centro Antigo de Salvador. Além de 
todos os autores desse texto participaram 
do grupo de estudo: Comissão cientí-
fica: Luis Antonio de Souza, Margareth 
da Silva Pereira, Ricardo Trevisan; 

Articulação: Lucas Moreira; Monitoria: 
Danilo Araújo, Gabriela Rabelo; 
Subgrupo Rua Chile: Alícia Rocha, Ana 
Clara Ferreira, Anna Letícia Ventre, 
Betina S. Guedes, Cinira Arruda d’Alva, 
Elisandro Rodrigues, Késsio Guerreiro 
Furquim, Liliane Vasconcelos de Jesus, 
Otávio Borba de Oliveira, Ruy Cézar 
Campos Figueiredo; Subgrupo Ladeiras: 
Ana Beatriz Mascarenhas Pereira, Ana 
Carolina de Freitas Trindade, Beatriz 
Rodrigues, Berta de Oliveira Melo, 
Camila Leichter, Eduardo Duarte 
Ruas, Maria Ângela de Araújo Resende, 
Maria Madalena Ferreira Pinto da Silva, 
Prussiana Araújo Fernandes Cunha; 
Subgrupo Comércio: Bruno Amadei 
Machado, Ivy Schipper, Paulo Octávio 
Nunes Dias Teixeira, Rodrigo Capelato.

4. Entrevista  concedida em 21 dez. 
2010. YouTube, 3’44”. Disponível em: 
<https://youtu.be/WwVMni3b2Zo>. 
Acesso em: 3 mar. 2017. Sobre a questão 
da montagem ver: Jacques (2015).

5. Os processos de modernização (cha-
mados de embelezamento antes e, 
mais recentemente, de revitalização 
ou, ainda, de outros “re”s) sucederam-
se em Salvador nos últimos séculos. 
Uma grande intervenção, que também 
pretendia, como as anteriores (e outras 
posteriores), apagar os rastros da antiga 
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cidade colonial escravista e construir 
uma nova imagem de cidade moderna 
ou “civilizada”, começou no início do 
século XX com a grande reforma urbana 
promovida por J. J. Seabra entre 1912 e 
1926 – seguindo uma mesma tendência 
modernizadora-higienista-segregatória, 
dita civilizatória, da reforma do Barão 
Haussmann em Paris, e que havia sido 
seguida no país por Pereira Passos no 
Rio de Janeiro. Vários projetos ditos de 
“revitalização”, em várias etapas distin-
tas, dentro de um claro processo de patri-
monialização, também se sucederam (e 
continuam sendo propostos de forma 
recorrente por diferentes gestores) no 
Centro Histórico da cidade, em particular 
desde seu tombamento como patrimô-
nio nacional pelo IPHAN, em 1984, e 
seu reconhecimento como Patrimônio 
Cultural da Humanidade pela UNESCO, 
em 1985, a partir de quando aceleraram-
se as especulações pela suposta “voca-
ção turística” da área. Além da região 
do Pelourinho, parte do conjunto edifi-
cado do bairro do Comercio é tombado 
pelo IPHAN. Em 2008, como resposta 
às investidas legislativas, por parte 
da Prefeitura Municipal de Salvador, 
que visavam o aumento do gabarito 
das edificações na região, iniciou-se o 
processo de tombamento de todo o 
conjunto arquitetônico, paisagístico e 
urbanístico do bairro, aprovado pelo 
IPHAN no ano seguinte. (INSTITUTO 
DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL, 2009)

6. “Tudo que corre, grita, trabalha, 
tudo que transporta e carrega é negro”. 
(AVÉ-LALLEMANT, 1980 apud COSTA, 
1991) Como nos aponta Ana de Lourdes 
Ribeiro da Costa, os “cantos” eram for-
mações de negros, escravos alforriados 
e de ganho, que se agrupavam nas esqui-
nas, cantos e ladeiras da cidade, na espera 
para prestação de serviços de transporte 
de pessoas e mercadorias. (COSTA, 1991) 
Nesse contexto destacamos a presença de 
‘cantos’ na Ladeira da Preguiça, antiga 
Ladeira do “Tira Preguiça” ou “Sobe 
Preguiça”, pela sua proximidade com o 
porto da cidade.

7. Sobre a relação entre Jorge Amado 
e as ladeiras de Salvador, ver Wan-Dall 
Junior (2014).

8. “A tradição dos oprimidos nos 
ensina que o ‘estado de exceção’ em 
que vivemos é na verdade regra geral. 
Precisamos construir um conceito de 
história que corresponda a essa verdade.” 
(BENJAMIN, 1987a)

9. Há uma “tradição dos oprimidos” 
de jogar pedras nas forças de ordem 
repressoras nos protestos mais violentos, 
como os estudantes fizeram ao arrancar 
e jogar as pedras dos calçamentos 
(paralelepípedos, em francês: pavés) de 
Paris em Maio de 1968. “Sous les pavés, 
la plage” (sob as pedras, a praia), era um 
dos gritos de guerra do momento pixa-
dos nos muros da cidade. Este gesto de 
atirar pedras aparece inúmeras vezes em 
vários trabalhos artísticos expostos em 
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Soulèvements/Uprisings, exposição que 
ocorreu de novembro de 2016 à janeiro 
de 2017, com curadoria de Georges Didi-
Huberman, no museu Jeu de Paume, em 
Paris. Uma parte dessa exposição – infe-
lizmente por demais formalista e didática 
– foi dedicada exatamente aos gestos nas 
revoltas (na ordem das salas as revoltas 
eram didaticamente divididas em: I. Por 
elementos. II. Por gestos. III. Por pala-
vras. IV. Por conflitos. V. Por desejos).

10. “No cotidiano e no lugar, gestos-fio 
costuram saberes à co-presença, estimu-
lando a superação do prestígio ainda 
mantido pelas leituras mecanicistas e fun-
cionalistas da vida urbana. Apresenta-se, 
neste momento, mais um pequeno epi-
sódio: num ônibus cheio e trepidante, 
uma aluna de escola pública levanta-se e 
cede o seu lugar, num gesto espontâneo 
e gracioso, a uma senhora idosa. O gesto 
é registrado e elogiado por duas outras 
senhoras, que até então não se conhe-
ciam. Sorrindo, citam Gonzaguinha: ‘... 
a vida é bonita, é bonita e é bonita!’” 
(RIBEIRO, 2005, p. 416).

11. No bojo da realização de obras de 
infraestrutura urbana de grande impacto, 
a construção do Centro Administrativo 
da Bahia, em 1973, justificou, sobre-
maneira, o Projeto de Recuperação do 
Pelourinho, executado pelo Governo 
do Estado em 1975, que se propunha 
a restaurar o conjunto arquitetônico e 
possibilitar sua reintegração no desen-
volvimento do estado da Bahia, sendo 
a primeira de uma série de etapas vin-

douras de recuperação/revitalização da 
área. Em sua autobiografia, Navegação de 
cabotagem (publicado primeiramente em 
1992), Jorge Amado descreve o que teria 
impulsionado a construção do CAB: “A 
construção do Centro Administrativo 
avança em ritmo veloz, alguns dos pré-
dios que acolherão as secretarias do 
governo encontram-se em vias de con-
clusão, Jenner Augusto e eu visitamos 
o canteiro de obras a convite do gover-
nador Antônio Carlos Magalhães, ele 
nos explica a importância e o significado 
do Centro. A urbe vai sair dos limites 
históricos, vai se estender em direção a 
Itapuã, crescerá na orla marítima, a velha 
cidade do Salvador da Bahia de Todos-os-
Santos, capital da colônia, modorrenta, 
se transformará na capital dinâmica de 
um estado industrial. O governador traça 
o futuro – pagará a pena?, me pergun-
to.”(AMADO, 2012, p. 346-347)

12. “Não nos esqueçamos também que a 
Bahia é um estado que comemora seus 
feriados religiosos e cívicos com festa 
de largo – quando a população em peso 
ocupa as ruas da cidade, subvertendo a 
ordem e o controle sobre seus corpos, 
protestando e reivindicando suas deman-
das em uma catarse coletiva desde os 
tempos coloniais.” (VALIM, 2017)

13. Entendido como processo que busca 
um suposto “enobrecimento” de uma 
área da cidade, visando atender as elites 
locais e, sobretudo, empreendedores 
estrangeiros e turistas.
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14. O Pelourinho, antiga coluna de pedra 
localizada geralmente nos centros das 
praças das cidades coloniais, historica-
mente se constituiu como um dispositivo 
público para açoites e castigos de negros 
escravos. Mesmo a coluna inexistindo 
materialmente nos dias de hoje, a pala-
vra nomeia uma importante área para 
cidade. O Pelourinho integra o Centro 
antigo de Salvador e é o maior “cartão
-postal” criado pelas políticas públicas 
de incentivo à cultura e turismo. Nesse 
espaço reside, porém, a memória de 
um passado de repressão e violência ao 
corpo negro que teima em ser apagado 
das narrativas espetaculares do turismo.

15. “Três mil achados arqueológicos dos 
séculos 18 e 19 foram encontrados na Rua 
Chile durante as obras de requalificação 
de ruas do Centro Antigo de Salvador. 
Entre os objetos encontrados embaixo 
da pavimentação da via, estão peças de 
metal, pinos em cobre, conchas e corais, 
restos de tijolos, telhas e fragmentos de 
louças. De acordo com Luiz Fernando 
Erig Lima, integrante da equipe de 
arqueólogos contratada pelo órgão, o 
material será encaminhado ao labora-
tório da A Lasca Arqueologia, empresa 
paulista responsável pelo projeto da Rua 
Chile, especializada na avaliação e pro-
teção de bens culturais tombados. As 
peças serão higienizadas, classificadas, 
catalogadas e serão encaminhadas ao 
Museu Arqueológico da Empresa Baiana 
de Águas e Saneamento (Embasa). Os 
estudos preventivos estão sendo reali-
zados para a implantação da vala única, 

que abrigará fiação elétrica, cabos de fibra 
ótica, rede de gás, distribuição de água e 
coleta de esgoto. A atividade arqueoló-
gica está sendo desenvolvida por etapas. 
Em agosto, foi feita a pesquisa histórica 
para a coleta de dados existentes sobre a 
rua, fase que deve ser concluída no final 
de outubro, quando os resultados serão 
apresentados ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan).” 
(BAHIA, 2016)

16. “Aqueles que coincidem muito ple-
namente com a época, que em todos os 
aspectos a esta aderem perfeitamente, 
não são contemporâneos porque, exa-
tamente por isso, não conseguem vê-la, 
não podem manter fixo o olhar sobre 
ela”. (AGAMBEN, 2009, p. 59)

17. Nas fotografias empoeiradas e empi-
lhadas em um canto qualquer, podemos 
ver imagens do dia anterior em que 
os prédios da Biblioteca Pública e da 
Impressa Oficial foram ao chão, devido 
a uma implosão, ainda na década de 1970, 
durante do governo de Antônio Carlos 
Magalhães. Uma família posa para um 
fotógrafo em frente ao casarão do Largo 
da Graça, derrubado na calada da noite 
para dar lugar a um prédio de luxo ainda 
em construção. Em uma outra imagem, 
datada de 1968, está a rainha Elizabeth II 
em sua visita oficial a Salvador. Tempos 
diferentes se somam ao mofo, às traças.

18. “No final do século XIX, as pesquisas 
da geologia e da paleontologia torna-
ram comuns os termos ‘fósseis vivos’ 
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e ‘homem fóssil’, Warburg adotou essa 
ideia tratando dos fósseis em movimento 
utilizando o termo Leitfossil. Disse que um 
fóssil continha uma ‘vida adormecida em 
sua forma’. (MARCELINO, 2014, p.  96)

19. “Restaurar um prédio histórico requer 
artesania e um certo desprendimento, 
para quase trazer o tempo de volta, mas 
com uma infraestrutura contemporânea. 
A observação é do arquiteto norueguês 
Adan Kurdahl, que assina a reforma do 
Palace Hotel, reaberto oficialmente hoje 
com a bandeira Fera Hotéis, depois de 
mais de dez anos desativado. Construído 
em 1934, o Palace é um ícone da Rua 
Chile, a primeira rua planejada do Brasil. 
[...] Kurdahl estava entusiasmado com a 
ideia de devolver aos baianos o lugar que 
já hospedou Pablo Neruda, Orson Welles 
e Carmem Miranda, embora saiba que 
o Palace terá o desafio de existir num 
Centro Histórico com sérias dificulda-
des. O hotel, aliás, é parte de um projeto 
maior de revitalização da área, mas o 
empresário Antonio Mazzafera, CEO da 
Fera investimentos e que esteve presente 
durante a entrevista, manteve sigilo sobre 
isso.” (BITTENCOURT, 2017)

20. Podemos perceber a maior sen-
sação de esvaziamento na Ladeira da 
Montanha, onde, em 2015, parte dos 
casarões ali erigidos foram demolidos 
pela Prefeitura Municipal de Salvador sob 
a justificativa de perigo ambiental. Apesar 
de áreas marginalizadas, todas as ladeiras 
do Centro Antigo passam por proces-
sos violentos de especulação imobiliária. 

Na ladeira da Preguiça e na Ladeira da 
Conceição, por exemplo, destacamos a 
movimentação dos moradores do bairro 
e artífices para a contenção e contesta-
ções dessas ações. Uma articulação dos 
movimentos populares de resistência ao 
processo de gentrificação do Centro foi 
criada com o grito de guerra: “O Centro 
Antigo sangra!”

21. Diretamente relacionado às cama-
das de tempos urbanos heterogêneos, 
podemos dizer que o nascimento de um 
pensamento sobre a patrimonialização 
estaria ligado a um poder sobre a história, 
sobre a memória e o risco de esqueci-
mento, sendo tanto estratégia de ges-
tão pública quanto, consequentemente, 
motor propulsor da economia política. É 
nesse sentido que se pode também pensar 
a patrimonialização de modo análogo 
ao próprio urbanismo tradicional, tota-
lizador e hegemônico, considerando-a 
como dispositivo de poder que incide 
sobre a vida, sobre a alteridade urbana, 
portanto, regulando e normatizando não 
apenas corpos individuais, mas popula-
ções inteiras.

22. Podemos apreender uma estética 
particular das ruínas urbanas através da 
imagem não tão-somente poética, mas 
também literal, da capacidade das ruí-
nas “darem árvores” ou “enfrutarem”, 
como no poema Manoel de Barros, 
onde “as ruínas dão árvores” ou “algu-
mas ruínas enfrutam”. (BARROS, 2007, 
p. 9-11) No mesmo sentido, Georges 
Didi-Huberman (2011, p. 84)  postula 
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a existência e continuidade de restos e 
de resistências urbanas, um espaço de 
aberturas, de possíveis e de lampejos, 
apesar de tudo; da sobrevivência dos vaga
-lumes, que tendem a desaparecer ou tor-
narem-se mais escassos sob os holofotes 
do espetáculo urbano contemporâneo.

23. Pudemos retornar às ladeiras em 
exercício semelhante realizado em feve-
reiro de 2017 para a disciplina Memória, 
Narração e História do Programa de Pós-
Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da UFBA, ministrada por Paola 
Berenstein Jacques. Diferentemente da 
experiência na Ladeira da Montanha, 
durante o Corpocidade, que nos levava 
a concluir que os casarões da área esti-
vessem abandonados, dessa vez, um 
varal de roupas coloridas estendidas do 
outro lado da rua denunciava que um 
dos casarões “arruinados” fora recente-
mente pintado de rosa-choque e nele, 
uma moradora, à porta, com sua bolsa 
estendida à tiracolo, saudou-nos com um 
fervoroso “Boa Tarde!”

24. “Para o surrealismo, nada pode ser 
mais revelador que a lista canônica des-
ses objetos. Onde começar? Ele pode 
orgulhar-se de uma surpreendente des-
coberta. Foi o primeiro a ter pressentido 
as energias revolucionárias que transpa-
recem no ‘antiquado’, nas primeiras cons-
truções de ferro, nas primeiras fábricas, 
nas primeiras fotografias, nos objetos que 
começam a extinguir-se, nos pianos de 
salão, nas roupas com mais de cinco anos, 
nos locais mundanos, quando a moda 

começa a abandoná-los. Esses autores 
compreenderam melhor que ninguém a 
relação entre esses objetos e a revolução.” 
(BENJAMIN, 1987b)

25. “Evidentemente, existe dominação 
na ação espontânea e preservada de 
aprendizados pretéritos, das relações 
hierárquicas e da vivência da escassez. 
Porém essa ação possui a capacidade 
de ir além do já concebido e previsto. 
Dos gestos-fio ‘impensados’ podem 
advir descobertas radicalmente novas 
e vínculos imprevisíveis, o que também 
é necessário à tessitura do social, espe-
cialmente num período caracterizado 
pelo esgarçamento de relações sociais. 
Acrescente-se que o entendido como 
‘impensado’ por determinado segmento 
social pode simplesmente expressar a 
existência de racionalidades alternativas, 
estranhas à lógica sistêmica (parcelar e 
excludente) dominante. As racionalida-
des alternativas emergem em experiên-
cias espaço-temporais que se afastam 
daquelas vividas pelos segmentos sociais 
que controlam os meios técnicos mais 
atualizados de circulação e comunica-
ção.” (RIBEIRO, 2005, p. 421)

26. Worin das Gewesene mit dem Jetzt 
blitzhaft zu einer Kostellation zusammen-
tritt (Das passagen-Werk, Gesammelte 
Schiften, 1982). A tradução brasileira 
da frase completa, que usamos como 
epígrafe em tradução livre a partir das 
versões em francês e alemão, troca a 
expressão ‘como um relâmpago’ (blit-
zhaft, dans un éclair) por lampejo : “Não 
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é que o passado lança sua luz sobre o 
presente ou que o presente lança sua luz 
sobre o passado; mas a imagem é aquilo 

em que o ocorrido encontra o agora num 
lampejo, formando uma constelação”. 
(BENJAMIN, 2009, p. 504)
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