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Há, pelo menos, três momentos para quem sonha uma escrita. O 
primeiro é o da juventude, quando o muito a dizer esbarra em 

limites exasperantes: a experiência é pouca, as leituras 
titubeantes, o sonho excessivamente grandioso. O segundo 

encontra a primeira maturidade: um excesso de cuidado leva a 
revisões continuadas da obra possível, o desejo do texto acabado 

é contido pelo julgamento crítico, há um não-estar-pronto-
ainda que retém vôos ousados. O terceiro é o da segunda 

maturidade: o desejo da obra madura fica para trás; alguns 
sonhos já se frustraram, cederam lugar a uma certa leveza que 
relativiza julgamentos muito rígidos; a obra perfeita, acabada, 

do tudo dito cede lugar a outra, que se reconhece em 
movimento, que já não se espera tão polida para se fazer 

pública. Algo selvagemente, podemos dizer desses três 
momentos que eles correspondem aos três tempos: instante do 

ver, tempo de compreender, momento de concluir. 
  

Valter Rodrigues, manuscrito de 1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RRRRESUMOESUMOESUMOESUMO 
 

Entre aqueles que se apaixonam pela vida das cidades, as urbanesas ganham tantos 
nomes quantas são suas feições: cidades invisíveis, cidades subjetivas, musas das ruas, 
contramãos. Partindo dos relatos de sonho criados por alguns destes apaixonados, 
traçamos a fisionomia das urbanesas, num procedimento de montagem que incorpora o 
que nos contam estes sonhadores. As urbanesas personificam três tensões ou 
problemas, tendo a cidade como paisagem: a tensão entre a pobreza de experiência e o 
cotidiano urbano; a força afetiva dos desvios ao utilitarismo e privatismo exacerbados 
na administração das cidades contemporâneas; e, por fim, a relação entre escrita e 
cidade, literatura e pensamento. Através da combinação do arranjo referencial e de 
imagens literárias, cinematográficas, filosóficas e fotográficas, seguimos os rastros de 
três urbanesas que, por força do ímpeto que a cada uma anima, foram assim batizadas: 
EXPERIÊNCIA, TEIMOSIA e ESCRITA. A história que atravessa as urbanesas se desenrola 
em torno do desencontro entre EXPERIÊNCIA e COTIDIANO na cidade. Trata-se de uma 
pesquisa cujo procedimento consiste em tomar os conceitos por personagens e as 
análises por enredos; do que se obtém, literalmente, tramas conceituais. Neste modo de 
pesquisar, uma linha errática passa entre o traço narrativo e o analítico. Contudo ela 
não os separa, os embaraça. Assumindo a própria pesquisa como prática de restauração 
da cidade subjetiva, a montagem de escritas – ou riscos – não se refere à cidade como 
totalidade, e sim como profusão de experiências que não perduram nem se enraízam e 
que, no entanto, persistem deixando seus vestígios registrados em escritas dispersas por 
toda parte, como exercícios de restauração da experiência urbana. Aquém e além de um 
experimento de linguagem, o cruzamento da narrativa com as problematizações da 
experiência urbana é o próprio gesto através do qual os conceitos e questões 
reverberam entre si. Trata-se de tomar os riscos da cidade como linhas de 
problematização e restauração da experiência urbana. O que entra em questão aqui é a 
aposta no uso de imagens capazes de fazer desejar na cidade mesma, uma cidade outra. 
 
PalavrasPalavrasPalavrasPalavras----chavechavechavechave: Experiência, teimosia, cidade, escrita, montagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AAAABSTRACTBSTRACTBSTRACTBSTRACT 
 

Among those who fell in love for the life of cities, urbanesas earn as many names as it 
features: “invisible cities”, “subjective cities”, “muses of the streets”, “one-way street”. 
Based on the reports created by some of those lovers, we draw the face of urbanesas, as 
a composition procedure that incorporates what these dreamers tell us. The urbanesas 
personify three tensions or problems, having the city as landscape: the tension 
between poverty of experience and the urban everyday life; the deviation’s affective 
strength from exacerbated utilitarianism and privatism in the administration of 
contemporary cities; and, finally, the relationship between writing and city, literature 
and thought. By the combination of the referential arrangement and literary, 
cinematic, philosophic and photographic images, we followed the trail of three 
urbanesas that, under the impulse that animates each one, so were baptized: 
EXPERIENCE, STUBBORNESS and WRITING. The story that goes through the urbanesas 
unfolds around the mismatch between EXPERIENCE and EVERYDAY LIFE in the city. It 
is a research which the procedure consists in to take the concepts as characters and the 
analysis as storyline; from that we obtain, literally, conceptual plots. In this way of 
researching, an erratic line passes between the narrative and analytic trace. However it 
does not separate them, it embarrasses them. Assuming the research itself as the 
practice of the subjective restoration of the city, the composition of writings - or risks 
- does not refer the city as a totality, but as a profusion of experiences that does not 
last or root; nevertheless, it remains leaving their vestiges recorded in scattered 
writings everywhere, as restoration exercises of the urban experience. Before and 
beyond of an language experiment, the intersection of narrative with the 
problematizations of the urban experience is the very act by which the concepts and 
questions reverberates themself. It is to take the risks of the city as problematizations 
lines and restoration of urban experience. What is in question here is the betting in 
the usage of images which are able to make you desire in the same city, another city. 
 
Keywords:Keywords:Keywords:Keywords: Experience, stubbornness, city, writing, composition. 
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Un dessin d’enfant n’est pas une œuvre d’art: c’est un appel à des circonstances nouvelles. 

 

�� 

 

Um desenho de criança não é uma obra de arte: é um chamado a novas circunstâncias. 

 

Fernand Deligny, Les vagabonds efficaces 

 

 

 

 

 



XV 
 

ostuma-se dizer que as palavras traem. Desconfiamos dos seus dizeres 

dissimulados, nos intrigamos com suas vozes de ressaca. Vasculhamos 

obsessivamente seus pertences, perseguimo-las pelas esquinas para saber 

aonde vão. Financiamos detetives que as investigam, expelindo longos relatórios no 

limite da clandestinidade ou, em casos mais drásticos, chamamos a polícia para colocá-

las atrás das grades. Mas seria preciso lembrar que o adultério é, antes, um ato de amor; 

que a paixão, perigo das palavras, sucede porque há vida. Hoje, com o texto em mãos, 

vejo que nem a poligamia de ideias que me agitou por dois anos pôde evitar uma 

dissertação completamente apaixonada, quer dizer, traída. 

Teria feito um trabalho sobre uma cidade, algumas cidades, todas elas... No que 

vejo agora impresso, só consigo encontrar um conjunto inacabável de histórias de 

amor... Entre palavras. Experiência, teimosia, cotidiano, desvios... Como o delírio, o 

amor nem sempre caminha por onde esperamos. Desencontra, erra, endoida. Desde o 

primeiro encontro, as cidades que nos habitam nos põem delirantes, a nelas entrever 

uma ‘alma encantadora’, um ‘espírito’. Sem saber o que fazer com isso, tentamos, com 

gestos imprecisos, apontar o que tanto nos atrai, nos inquieta ou nos fere. Saímos 

assinalando, nomeando. Criamos palavras para falar nossos delírios. Sucede a partir de 

então, de modos às vezes estranhos, que estas palavras se amem ou se ignorem, que 

empreendam combates entre si, que façam alianças. Que se traiam, enfim. 

Evidentemente, nesse trair-se que é pensar e escrever, qualquer passante pode 

atrair, como acontece aos olhos imantados de desejo na face do flâneur, que tudo olha e 

segue – até que outra passante desvie sua rota. Nas ruas do que pensamos e escrevemos, 

a cidade deixou de ser tema para compor uma constelação de problemas e imagens. É 

que além da paixão pela cidade, há a paixão pelas palavras. E não custa lembrar: as 

palavras traem.  

Na parelha entre caminhar e escrever, ler e habitar, segui alguns itinerários 

antevistos por outros amantes de cidades e palavras, mas mesmo nisso a leitura é um 

descaminho.  O que distingue a leitura da decodificação, senão o desvio? Foi assim que 

as leituras se tornaram também texto. Não por acaso, o conto, a poesia, a novela 

tornaram-se precisas coordenadas para cidades impossíveis, plenas de realidade. 

Mas não foi assim, de vez, que a pesquisa assumiu seu trajeto. Como tudo, ela 

tem seus descomeços. O projeto de pesquisa que submeti ao mestrado chamava-se Pela 

C
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restauração da cidade subjetiva: heterotopias da experiência urbana. Esse título 

assombroso remetia a algo que, num misto de fascínio e desafio, parecia funcionar 

como ponto de convergência de ideias surgidas no percurso de formação: um interesse 

de pensar a cidade e a experiência urbana numa leitura não estritamente disciplinar, 

que tampouco se esgotasse num exercício acadêmico.  

Escrevi o projeto sob o signo de duas conferências de Félix Guattari, intituladas 

“Espaço e Corporeidade”1 e “Restauração da Cidade Subjetiva”.2 Na primeira, 

encontrara uma articulação entre corpo e cidade que aponta um caminho possível para 

problematizações da experiência urbana, a partir da relação entre os processos de 

subjetivação e os modos de habitar e viver nas cidades. Esta questão, veremos, persiste 

no trabalho, na interlocução com o pensamento de George Simmel a respeito das 

“técnicas da vida” na metrópole,3 com Marcel Mauss a partir de seu ensaio sobre as 

“técnicas do corpo”, e com Michel de Certeau e sua problematização das práticas 

cotidianas. 

Do segundo texto, não só recortei um título para o projeto, como sua “hipótese” 

de trabalho, isto é, a de que importaria pensar os modos como as cidades subjetivas 

atravessam as cidades de pedra, experiência que, segundo Guattari, careceria ser 

restaurada, preservada, como uma espécie de “patrimônio” ameaçado de destruição. Tal 

ameaça viria justamente do empreendimento que um discurso hegemônico costuma 

evocar como solução para os dilemas da cidade contemporânea, a saber, o crescimento 

ordenado, planificado, que tudo prevê e tudo prediz, soterrando a história das cidades 

sob as camadas de piche e concreto, impondo a violência surda do asfalto não apenas ao 

chão, mas também à subjetividade.  

Entretanto, mesmo diante da homogeneização sistemática do espaço urbano, 

Guattari aposta nos processos de heterogênese que tornaram a própria história das 

cidades possível, pois é justo no encontro com a diferença que a experiência pode se 

singularizar e, assim, afirmar a cidade como espaço polifônico, como multiplicidade 

que confronta a setorização dos saberes, das práticas e da própria vida. A tendência 

dominante de estratificação e monitoramento a céu aberto não impede, segundo 

Guattari, que a cidade engendre a todo instante e por todos os lados focos de 

                                                 
1 GUATTARI, 1992a. 
2 Idem, 1992b. 
3 SIMMEL, 2005. 
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resistência a processos como estes, ainda que precariamente, não sendo gratuito o 

convite a traçar linhas de fuga para outros territórios existenciais.4 

Estes dois escritos sinalizam a perspectiva política presente no projeto inicial. 

Textos que li compulsivamente por algum tempo, como que para selar entre suas ideias 

e meu pensamento uma correspondência permanente, uma frequentação. Obviamente, 

tenho uma admiração por estas falas de Guattari pelo fato delas fornecerem alguma 

inteligibilidade ao desejo que me animava (a relação entre a cidade enquanto 

experiência e os modos de pensar, sentir, agir e dizer, numa palavra, aquilo que se pode 

condensar sob o que chamamos de “processos de subjetivação”). Mas, além da 

inspiração e do ensejo, o que faz pensar que haveria práticas de resistência a investigar? 

O que significaria pesquisar pela restauração da cidade subjetiva? Duas questões que, 

combinadas, reviraram o projeto. 

Em primeiro lugar, a experiência de formação que o mestrado proporcionou – 

tanto em suas atividades formais como na intensa parceria que pude experimentar com 

alguns professores e colegas –, teve um papel decisivo nessa mudança de rota.  Havia 

entre nós o interesse comum em pensar, através de campos problemáticos variados, a 

relação entre o arranjo dos procedimentos de pesquisa e os compromissos que falam 

através de nós nessa prática. Sem perder de vista que “o saber não é feito para 

compreender, ele é feito para cortar”,5 utilizamos os espaços de interlocução oferecidos 

em algumas disciplinas e, sobretudo, as conversas sem hora marcada, para apostar no 

descaminho da problemática dos métodos de pesquisa, tentando, na medida do 

possível, deslocar a questão do domínio da eficiência para o plano da experiência, no 

sentido daquilo que, uma vez sendo realizado, transfigura um modo de pensar. Aquém 

ou além do debate melindroso que envolve as questões metodológicas, tratamos 

naquele momento de fazer de nossas pesquisas um laboratório coletivo, com 

interferências e partilhas que extrapolam a possibilidade de menção.  

Essa atmosfera de colaboração e experimentação, criada com a oferta do curso 

Tópicos Avançados em Psicologia Social e Política I, no primeiro semestre de 2010, 

interpelou diretamente as ideias que conduziam o projeto de pesquisa. A partir de 

leituras filosóficas, antropológicas, sociológicas e históricas, o curso delineou um 

campo problemático em torno da emergência e do funcionamento do Estado imiscuído 
                                                 
4 GUATTARI, 1992a; 1992b; DELEUZE; PARNET, 1998. 
5 FOUCAULT, 1992a. 
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nas práticas cotidianas. Evidentemente, a questão de base era a própria demanda do 

Estado por produção de conhecimento. Essa inflexão nos impelia a pensar nos riscos, 

impasses e apostas que o trabalho do pesquisador implica, em especial quando se ocupa 

de práticas que escapam ou se esquivam do normatizado. 

 Foi a partir daí que o interesse pela relação entre a experiência urbana e suas 

práticas de resistência foi se transformando numa encruzilhada política. Por que razão 

caberia investigar as práticas de desvio do instituído? Sabemos que não é casual nosso 

parentesco com os detetives que, como nós, trabalham em busca de vestígios; investigar 

serve para saber, e o saber permite encontrar aqueles que escapam, dizer onde se 

escondem, informar como vivem. Mas o interesse pelos vestígios também reserva outra 

filiação: o caçador. Os artifícios milenares de leitura dos rastros na floresta, a 

camuflagem, a paciência para agir no tempo oportuno, a capacidade de incorporar nos 

seus gestos a astúcia própria de sua caça: qualidades que fazem da imagem do caçador 

uma inspiração não-policialesca para a pesquisa. Enquanto um pressupõe um contrato e 

uma demanda daqueles que recorrem a seus serviços, o outro tem em seu ofício a 

imanência da ação que vale por si mesma. Embora isso indique uma preferência pelo 

caçador, não há dúvida quanto ao fato de que ambos os investigadores operam em nós; 

favorecer um ou outro não resolve os impasses que a pesquisa das práticas de resistência 

envolve. Mas ter clareza quanto a sua coexistência pode proporcionar um caminho 

outro para a pesquisa. 

O caminho outro a que nos referimos pode ser resumido na proposta seguinte: 

“Não buscamos nada por detrás da tela, queremos apenas deslizar as imagens sobre a 

página. Tampouco queremos exibir à plena luz a constelação completa, mas deixá-la na 

devida penumbra. Com a ideia sistemática prévia de sugerir, de evocar.”6 Esta ideia, 

presente no “Prospecto” do livro Co-Ire, album sistemático de la infancia, de René 

Schérer e Guy Hocquenghem, diz respeito a uma vontade de pesquisa que não 

pretende catalogar e classificar objetos, mas constelar e fazer diferir o acervo de 

imagens de um determinado problema. Proposta semelhante é feita por Walter 

Benjamin em seu interminável projeto das Passagens,7 no qual constrói um mosaico 

                                                 
6 “Nada hemos intentado rebuscar detrás de la pantalla, sólo deslizar las imágenes sobre la página. Ni 
tampoco queremos exhibir a plena luz la constelación completa, sino dejarla en la adecuada penumbra. 
Con la idea sistemática previa de sugerir, de evocar” (SCHÉRER; HOCQUENGHEM, 1979, p. 7, tradução 
livre). 
7 BENJAMIN, 2007. 
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com fragmentos de pensamento, de cotidiano e de sonhos de uma época cuja marca seu 

trabalho quer apenas mostrar. O que eles fazem em relação à infância e à cidade 

inspirou o arranjo de alguns traços desta pesquisa, que se não caminha pelas mesmas 

direções pretende, ao menos, fazer-lhes ressonância.  

 Dessa perspectiva, a segunda questão que desestabilizara o projeto de pesquisa 

desde o começo – como pesquisar pela “restauração da cidade subjetiva”? – encontrou 

uma resposta que se tornou o próprio procedimento do trabalho. Talvez possamos 

pensar a restauração da cidade subjetiva como ato de criação, o que implica a própria 

pesquisa como procedimento de restauração da experiência urbana. 

 
Já há muito tempo o poder político sabe produzir relatos a seu serviço. [...] 
Com toda razão. Sem eles, os bairros novos permanecem desertos. Pelas 
histórias de lugares, eles se tornam habitáveis. Habitar é narrativizar. 
Fomentar ou restaurar esta narratividade é portanto também uma tarefa de 
restauração. É preciso despertar as histórias que dormem nas ruas que jazem 
de vez em quando num simples nome, dobradas neste dedal como as sedas da 
feiticeira.8 

 

É preciso ressaltar que essa restauração de que nos falam Certeau e Guattari não 

é uma tentativa saudosista de voltar ao passado ou uma tarefa de embalsamadores. Num 

trabalho de restauração, nunca se sabe o que será mantido, alterado, reconstruído. 

Restaurar é um ato estético e político porque impele a decisão da cor, do humor, da 

posição, que não serão fiéis a outra coisa que aos gestos deste praticante que é o 

restaurador. “Isto significa que a restauração não sabe, afinal, o que ela faz ‘voltar’ – ou 

o que ela destrói – quando restaura as citações e os fragmentos de memórias 

inapreensíveis. A esses fantasmas que frequentam o trabalho urbano pode ela apenas 

oferecer um balizamento de pedras já marcadas, como palavras para isso”.9  

Foi assim que a história das urbanesas ganhou consistência e se tornou não só 

um experimento de linguagem, mas a própria ferramenta através da qual os problemas 

e conceitos reverberam. A própria pesquisa como restauração, como montagem de 

escritas, não da “Cidade” como bloco ou ajuntamento geográfico, mas como profusão 

de experiências que não perduram nem se enraízam e, no entanto, existem e deixam 

seus vestígios registrados em escritas dispersas por toda parte, como exercícios de 

restauração (ou de instauração) da experiência urbana. Em outras palavras, tratar-se-ia 

                                                 
8 CERTEAU, 2009b, p. 200-1, grifos nossos. 
9 Id., ibidem, p. 201-2. 
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de tomar as escritas da cidade como linhas de investigação da experiência urbana. 

Recorro à literatura, à poesia, ao cinema, mas não para propor a análise de qualquer 

espécie de “real” urbano presumível desde as obras utilizadas na montagem. O que 

entra em questão aqui é a aposta no uso das forças que estouram em imagens capazes de 

fazer desejar na cidade mesma, uma cidade outra. 

Os episódios erradios que estão por vir sucedem em cidades muitas, tempos 

diversos. O que acontece é inexplicável; um homem sagaz aconselharia a não quebrar a 

cabeça procurando pelos motores da luta, mas a atentar para os lances, as astúcias, os 

contrapassos.10 Estes papéis que, no conjunto, dissertam por linhas erráticas, 

entrelaçadas em alguns pontos, dispersas em outros, tramam por constelações 

labirínticas de uma cidade aí, à maneira do que se passa com os garotos autistas que 

vivem com Deligny:11 não “esta ou aquela” cidade, mas uma cidade aí, uma cidade-

experiência; talvez porque a cidade seja menos um lugar que uma travessia pelos 

lugares, sua passagem por nós. 

A história se passa em duas partes: “Errática 1 – Paixão minguante, riso 

bárbaro” e “Errática 2 – Euforia”, divididas em quatro momentos ou “Labirínticas” 

que, no conjunto, somam 12 episódios sucedidos com nossas personagens. Do que é 

possível antecipar, vêm aí imagens e conceitos que tentam atingir as urbanesas por 

inúmeros caminhos. Tal qual toda cidade, haverá paisagens mais áridas, bairros 

tranquilos, ruas obscuras. Como sugere Certeau, o “que torna a cidade habitável não é 

tanto sua transparência utilitária e tecnocrática, mas antes a opaca ambivalência de suas 

estranhezas”.12 Assim, um mesmo lugar pode inquietar a uns e nada dizer a outros. O 

texto está aí para ser habitado, ocupado, reapropriado. 

Menos que um inventário, o conjunto destes episódios monta um fragmental 

dos achados que, à maneira dos corpos celestes mais distantes numa constelação, vistos 

como pontos minúsculos entre as estrelas maiores, compõem uma atmosfera de 

efemérides com um brilho longínquo, mas sem a qual a consistência do traço que 

constela não atingiria mais do que um contorno. O brilho-poeira não deve ser 

espanado da noite, sob a pena do céu ficar demasiado escuro. Sem a pretensão de 

                                                 
10 Alusão à peça “Na selva das cidades” (Im Dickicht der Städte), escrita por Bertolt Brecht entre 1921 e 
1923. 
11 DELIGNY; JOSEPH, 1978 apud SCHÉRER, 2000. 
12 CERTEAU, 2009b, p. 191. 
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iluminar, mas deixando “na devida penumbra” essa história quer apenas sugerir, evocar 

ou, numa outra imagem possível, montar um roteiro. 

A palavra roteiro costuma evocar estranhamento. Contudo, nos apeguemos ao 

sentido mais prático do que significa fazer um roteiro, por exemplo, no cinema. Ele 

serve para apresentar uma possibilidade primeira de execução das cenas, mas também 

está à inteira disposição dos realizadores para ser modificado segundo as circunstâncias. 

Gostaria que o texto desta pesquisa fosse lido com essa ideia em mente: um roteiro de 

história, que ainda está por ser posto à prova das ocorrências de locação e filmagem, 

quer dizer, a própria leitura. O fato de ser um texto à mercê da leitura, que pode e deve 

ser alterado por ela, é para o roteirista ao mesmo tempo um desafio e um convite. “É 

preciso colocar a honra do roteirista na frente do destino do roteirista. É preciso tentar 

escrever roteiros ótimos, mesmo que depois o diretor faça barbaridades com ele”.13 

Pensemos que o “diretor” não é outro senão o leitor – o que torna desejável que sua 

leitura seja realmente bárbara. É ele quem vê as possibilidades alcançadas ou 

malogradas de um roteiro, que avalia suas soluções e aponta seus problemas. Ainda que 

tudo isso venha a ser modificado na leitura, ao roteirista cabe se obstinar em contar a 

história da melhor maneira possível. Assim, o que a pesquisa-roteiro pretende não é 

indicar o bom caminho, mas sugerir um possível ponto de partida e algumas linhas de 

condução da história. 

O rumo incerto que esta postura implica atravessa cada ato dos ofícios de 

pesquisa, seus espaços, suas relações, suas tarefas. Na escrita, prática comumente 

destinada ao império da função de comunicar, parte desta economia generosa, desta 

estética de astúcias e de uma ética da teimosia estão ao alcance das mãos, literalmente: 

são elas, afinal, que silenciosamente tocam as letras na direção do texto por escrever. Se 

tudo o que um trabalho de pesquisa produz resulta em textualidades diversas, talvez 

caiba pensar a presença da escrita entre os problemas capitais desta prática. 

 
Um escritor — entendo por escritor não o mantenedor de uma função ou o 
servidor de uma arte, mas o sujeito de uma prática — deve ter a teimosia do 
espia que se encontra na encruzilhada de todos os outros discursos, em 
posição trivial com relação à pureza das doutrinas (trivialis é o atributo 
etimológico da prostituta que espera na intersecção de três caminhos).14 

 

                                                 
13 MÁRQUEZ, 2004, p. 26, grifos do autor. 
14 BARTHES, 2004, p. 26, grifos do autor. 
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A trivialidade como virtude. Nossa escrita se oferece nesse encontro de 

caminhos que afluem de textos literários, filosóficos, históricos, sociológicos etc. para 

construir uma cidade plena de vias que levam a lugares diversos. Este roteiro é apenas 

um esboço do que as urbanesas merecem, pois “o que eu escrevo não é escrever, é 

preparar-se para escrever algum dia impossível”.15 

                                                 
15 VALÉRY, 2011, p. 87. 
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Lampejo das urbanesas 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Contar histórias a não importa quem, que as escuta como sendo histórias, que não te 

conhece, que não espera literatura. Quão bela seria a vida como andarilho contador de 

histórias! Alguém diz uma palavra e contas a história. Nunca pararás, nem de dia, nem 

de noite, ficarás cego, perderás o movimento dos membros. Mas restará a boca a teu 

serviço, e contarás o que te passa pela cabeça. Não possuirás nada, apenas um número 

interminável e sempre crescente de histórias.  

 

Melhor ainda seria se pudesses viver apenas de palavras e tampouco precisasses comer. 

 

Elias Canetti, Sobre os escritores 
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ascas de madeira rangem vagarosamente ao limite do estalo. Reclamam, 

como portas antigas, do estiramento que as percorre, irritando os ouvidos 

com o barulho agonizante. O ladrar de paus se transfunde em túnicas 

vestindo passos leves.  Botões de rosa brotam das pontas dos dedos – seriam ramos? 

Raízes e cipós tomados pelas mãos – seriam tranças? Uma estranha música acompanha 

o arregaçar de sons que impacienta o olhar quando, não mais que de repente, as vestais 

lenhosas vêm aguardar na calçada o fechar do semáforo ou o abrir da gentileza. 

Descalças, atravessam a avenida repleta de carros engatados em primeira marcha, no 

intento de ganhar um segundo a menos. Motoristas atônitos assistem às árvores 

caminharem lentamente em direção ao vagar das ondas. A cidade está em obras, há mil 

argumentos para abater os troncos centenários que atrapalham o passeio. Serradas na 

base, suas raízes não lhes pertencem mais: só lhes resta criar pés para precariamente 

aprender a andar. Para onde? 

 As urbanesas crepitam. Cresceram lado a lado com a cidade no decurso do 

século. Testemunharam a apoteose do asfalto a lamber seus enlaces com a terra. Mas 

também presenciaram histórias, conheceram personagens, deram abrigo a muitas 

tramas. Nutriram-se de memórias inventadas sob suas frondosas sombras. Derrubadas, 

passaram a animar o corpo das vestais. É que as urbanesas não se reduzem aos troncos 

daquelas árvores assassinadas. A calculada brutalidade de sua morte lhes dá a ocasião de 

um novo nascimento, tão agressivo em sua delicadeza a ponto de assombrar os agentes 

da ordem. As urbanesas são agora signos dispersos, experiências espalhadas. Persistirão 

naqueles que passaram a vida a cruzar com elas pelo caminho, marcando um desvio 

involuntário no andar, sempre que um passante chegar ao ponto em que elas emergiam 

do chão. Elas deixam de ser o obstáculo à calçada administrada, mas retornam 

obstinadamente sob o traço de uma elegia.  

As urbanesas erram. Não sabem nem têm para onde ir. Sua nova condição – 

pervagar sem rumo pelo solo desterrado da cidade – não as ilude: sua sina agora é 

partir, tal qual foram partidas. O que há de dor em seus semblantes é coroado pelo 

entardecer e pela brisa preguiçosa, a despeito do horário de pico. Sua despedida pode ser 

um prenúncio de que as histórias que assistiram se pulverizarão pelas ruas, quem sabe 

encontrando novos abrigos. Por onde?  

L 
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 As urbanesas teimam. Talvez não resistam ao machado e à serra, aos tratores e às 

ordens de serviço, mas parecem precisar menos de força que de uma certa disposição. 

Porque a teimosia não se reduz ao campo das lutas e, no entanto, é um desvio implacável. 

Se as urbanesas se obstinam, se perseveram na existência a contrapelo do sonho de uma 

cidade sem estranhamento ou história, há que se pensar na infantil e efêmera teimosia, que 

quer e contraquer – mesmo cerceada por todos os lados –, escapando ora silenciosa, ora 

estridentemente. 

 Para onde irão as urbanesas? Passada a cantoria das vestais lenhosas, em quê se 

transmutarão? Em quê se incorporarão? Como encontrá-las em outros lugares? Poderiam 

elas ser criadas? Se houver alguma possibilidade de encontrar respostas, ela está no encalço 

das errâncias, está na própria errância. Será o caso de ensaiar expedientes vagabundos na 

escrita para, quem sabe, ser surpreendido com o lampejo de sua presença.1 

  

�� 

 

Entre aqueles que se apaixonaram por pensar a vida das cidades, as urbanesas 

ganham tantos nomes quantas são suas feições: cidades invisíveis, cidades subjetivas, musas 

das ruas, megamáquinas, contramãos...  Partindo dos relatos de sonho – oferecidos por 

alguns destes apaixonados – que traçam a fisionomia de certas urbanesas, nosso ofício 

consistirá em oferecer três retratos feitos de vestígios do que nos contam estes sonhadores; 

três urbanesas que, por força do ímpeto que a cada uma anima, foram assim batizadas: 

EXPERIÊNCIA, TEIMOSIA e ESCRITA.2 Passemos à trama de suas histórias. 

 

Rica em passado, pobre em futuro. É o que dizem de EXPERIÊNCIA. Seus tesouros, 

raptados incessantemente, restam perdidos pelas cidades de agora. Muitas são as versões 

                                                 
1 O texto acima deriva do vídeo da performance “no meio da pista de cooper tinha uma árvore. tinha 
uma árvore no meio da pista de cooper”, realizada em 14 de julho de 2008 no Porto da Barra (Salvador, 
Bahia), por ocasião da derrubada de três árvores centenárias do calçadão, sob alegação da demanda pela 
construção de uma pista de cooper. As performers Patrícia Caetano, Juliana Lião e Drica Rocha se 
inspiraram na história “O jardim das pessegueiras”, que integra o filme Sonhos (1990), do diretor de 
cinema japonês Akira Kurosawa (1910-1998). O vídeo pode ser visto no site:  
<http://www.youtube.com/watch?v=zu67YUYmunM&feature=player_embedded>. 
2 Para facilitar a identificação, optei por grafar em versalete sempre que me referir à «EXPERIÊNCIA», à 
«TEIMOSIA» e à «ESCRITA» – dentre outros elementos desta trama – como personagens. Sendo assim, a 
ocorrência do destaque sempre indicará que se trata de uma personagem da trama, embora a distinção 
entre as personagens, os conceitos e os sentidos correntes das palavras seja exatamente o que precisaria 
vacilar. 
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para sua decadência, mas uma em especial chama atenção: EXPERIÊNCIA teria se perdido 

depois de um encontro desventuroso com o enigmático COTIDIANO num cinema do 

centro da cidade. Dali por diante, não seria mais a mesma, errando à procura de seus 

próprios rastros no meio da cidade. 

 Do que se sabe, TEIMOSIA foi aprendiz de EXPERIÊNCIA. Apropriara-se dos 

ensinamentos de EXPERIÊNCIA a seu modo, para obstinadamente desviar da LEI, da 

GESTÃO, do CONTROLE (dentre outros funcionários do ESTADO que tomam conta da 

cidade). Por outro lado, o contato com EXPERIÊNCIA também lhe rendeu o aprendizado de 

que os DESVIOS se esquivam da CONSCIÊNCIA, do PROJETO, da PALAVRA DE ORDEM. 

TEIMOSIA intui que a força dos DESVIOS é afetiva – daí sua potência criadora, efêmera, 

imprevisível. Mas TEIMOSIA empreende uma tarefa quimérica por expedientes oníricos: 

convencer EXPERIÊNCIA a permanecer na cidade, apesar de seus desentendimentos com 

COTIDIANO e da improvável “recuperação” de sua riqueza.  Para isso, a aprendiz buscará 

nas visões que a acometem, os vestígios deixados pelos DESVIOS. 

 Por fim, a urbanesa ESCRITA. Adiantemos: ela figura nos bastidores da trama: 

cortejada e cotejada por NORMA, de quem é amanuense em expedientes burocráticos, passa 

os dias a rabiscar maços intermináveis de papel-ofício. Embora lide com palavras no seu 

emprego, ESCRITA costuma ouvir vozes de outras paragens no trato diário com os papéis, o 

que deixa a pobre por vezes consternada, a suspeitar que alucina. NORMA deseja colocar 

ESCRITA sob sua tutela e, por isso, sempre a examina meticulosamente. Para atingir seu 

anseio, NORMA tenta lhe fazer crer na existência de um sujeito fantasioso chamado 

MODELO, cujas qualidades deveriam ser críveis, mais que admiráveis. Sempre que pensa 

em MODELO, ESCRITA se entristece – e ouve vozes aterradoras.  

Mas nem tudo na vida de ESCRITA é embaraço e perseguição. ESCRITA se compraz 

de inventar (motivo de todo o assédio de NORMA): quando pode, fabula histórias, mistura 

textos que resultam em outros escritos, faz diversões de si mesma. Na companhia das irmãs 

siamesas POESIA e LITERATURA, conspira alegremente transmutações de seu ofício; 

diferente do que lhe incita a lembrança de MODELO, não se vê impelida a imitar, mas 

somente aproveitar sua força de proliferar versões para narrar o que contrata com sua 

sócia, a excêntrica PESQUISA. Fissurada pelas coisas que lê sobre as cidades e a vida que as 

habita, PESQUISA volta e meia padece de terríveis episódios neuróticos, crises paranoicas e 
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delírios megalomaníacos. Nessas condições, nem mesmo ESCRITA consegue suportá-la. No 

mais, convivem bem: são carne e unha. 

 ESCRITA não conhece EXPERIÊNCIA nem TEIMOSIA, mas sabe de sua existência 

pelas notícias que PESQUISA lhe traz de suas leituras. Fato é que a busca de EXPERIÊNCIA 

por COTIDIANO e a peleja de TEIMOSIA para não se afastar de sua terna mestra impeliram 

as personagens a passar por riscos, dentre os quais o primeiro já se pressente: montar um 

intrincado quebra-cabeça chamado Dissertação. Haverá desfecho possível para esta mal 

traçada trama? 

  

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEEERRÁTICA RRÁTICA RRÁTICA RRÁTICA 1111    

Paixão minguante, riso bárbaro 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

    

LLLLABIRÍNABIRÍNABIRÍNABIRÍNTICA TICA TICA TICA 1111    
____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Para compreender a ‘rua’, é preciso fazer distinção entre ela e o antigo ‘caminho’. Os 

dois são completamente diferentes no que diz respeito a sua natureza mitológica. O 

caminho traz consigo os terrores da errância. Um reflexo deles deve ter recaído sobre 

os líderes de povos nômades. Ainda hoje, nas voltas e decisões incalculáveis dos 

caminhos, todo caminhante solitário sente o poder que as antigas diretrizes  

exerciam sobre as hordas errantes. Entretanto, quem percorre uma rua parece  

não precisar de uma mão que o aconselhe e lhe guie. Não é na errância que o  

homem sucumbe à rua; ele é submetido, ao contrário, pela faixa de asfalto,  

monótona e fascinante, que se desenrola diante dele. A síntese destes  

dois terrores, no entanto – a errância monótona –, é representada pelo labirinto. 

 

Walter Benjamin, Passagens [P 2, 1] 
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IIII    

CâmeraCâmeraCâmeraCâmera----olhoolhoolhoolho    

 

uma apertada rua de mão única em pleno centro de Vitória da Conquista, 

o Cine Madrigal anunciava em letras vermelhas o filme em cartaz: Um 

homem com uma câmera, cintilava a fachada do prédio. Desde 22 de maio 

de 1968, quando exibiu em sua première “A noite dos generais” (1967), suas mais de 

mil poltronas de estofo verde jamais suspeitaram que pudessem um dia derrocar... Tal 

era a ilusão das crianças, contemporâneas solidárias de adultos e velhotes que passavam 

com veneração pela portinha de vidro, resguardada por uma urna de mogno onde se 

depositavam os bilhetes. Entrar no Madrigal era acessar o santuário da fantasia. 

Aquele cinema, aposentado – quiçá definitivamente – aos 39 anos, ruiu sob a 

expectativa ansiosa em torno da implantação dos cinemas de shopping, que ocorreria 

pouco tempo depois, numa das saídas do perímetro urbano. A galeria que atravessava o 

quarteirão ladeava o comprimento da sala, que movimentava o centro até alta noite. O 

zunido de disparos e frenagens de carros em perseguição, as orquestrações harmoniosas 

de romances, as gargalhadas e gritos estridentes de susto podiam ser ouvidos mesmo da 

Praça Nove de Novembro, diante da qual a rua em forma de “U” rasga sua curva cem 

metros à frente da galeria.  

Comércios variados perfilam-se pela letra-rua siamesa, que tem um nome em 

cada reta: na Sete de Setembro, fundeando o cinema, consertam-se TVs, ensina-se 

inglês, faz-se um bom café, liquidam-se tecidos, exibem-se manequins, despacham-se 

justiças; o charme da antiga “Rua do Maga Sapo”, cujos moradores mais honrosos 

saltavam de lado a lado entre as poças de lama, volta e meia morrendo pisoteados pelos 

passantes do início do século passado – daí o nome da via –, se construiu pelas mãos 

febris de uma boemia esquecida, embora vestigiosa nas rugas dos respeitosos senhores 

que, solitária ou efusivamente, ocupam os botequins hoje obedientes ao horário 

comercial. Do outro lado da galeria, a Rua Ernesto Dantas abriga lojas de 

departamentos, serviços em extinção, uma miúda loja de discos, apetrechos esportivos, 

uma tapeçaria, instrumentos musicais, boutique de chocolates e um shopping decadente 

com mais portas fechadas que a prisão. Nem por isso a rua deixa de ter gente, mas sem 

N
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o Madrigal, sabemos bem, uma cor (o vermelho dos letreiros) e um som (o vozerio 

eufórico na fila da bilheteria, na saída das sessões) foram confiscados dos passantes. 

Destino comum antes de fechar as portas de vez, o Madrigal chegou a exibir por 

algum tempo um catálogo pornô na tentativa de sobreviver, mas não resistiu à crise 

financeira e à revolta da opinião de um público insondável: contra a “destruição” da 

memória do cinema. “Não resta dúvida de que há muito o cinema deixara de ser 

‘familiar’ e que suas instalações pouco tinham em comum com as confortáveis e 

assépticas salas de shoppings”.1 Assediado em função do endereço estratégico do 

imóvel, o cinema-coração do centro da cidade em que nasceu Glauber Rocha foi 

recentemente convertido em igreja. Assim perdi meu emprego de lanterninha. 

Meu trabalho era divertido, mas às vezes um tanto tedioso e mesmo, acreditem, 

um pouco complicado. Casais de namorados nunca foram problema (no máximo 

beliscava o botão da lanterna para acalmar os ânimos de quando em vez), nem mesmo 

as crianças... Mas os rapazotes, estes sim, sempre impossíveis! Nem sabiam que filme 

esquentava o pano, mas frequentavam como fiéis. Os reconhecia pela zoada das latas de 

refrigerante em desfiladeiro por debaixo das cadeiras ou saltando os degraus ao lado 

das rampas. Metia a lanterna em suas fileiras, sussurrando um enérgico “SHSHSHSH!!!!” 

por trás da luz branca, minha arma, a ser usada com máxima economia: as pilhas 

alcalinas custavam a repreensão do gerente, que na ladainha mensal recomendava 

parcimoniosa discrição durante as sessões. Pode parecer bobagem, mas só quem passou 

a vida empunhando a lanterna numa sala de projeção sabe do que falo. 

É preciso iniciar-se em toda uma ciência do rumo certo no escuro, o que exige 

conhecer o recinto não como a palma da mão – que quase nunca percebemos –, mas 

como a própria fome. Deve-se aprender, não sem esforço, a controlar o alcance da luz 

da lanterna, para não constranger nem atrapalhar a sessão. Embora não ignorasse o 

formigamento no polegar para pressionar o interruptor da lâmpada, um lanterninha 

que se preze tinha mais que fazer do que importunar por esporte.  

Mas certas vezes, mesmo os baderneiros me faziam falta. Afinal, nem sempre 

valia a pena entregar-se às repetidas sessões de alguns cartazes. Como panaceia para a 

cinefilia local, o Madrigal exibia filmes de toda estirpe, inclusive os que careciam de 

qualquer delas. Não por acaso, sua rampa testemunhara encontros improváveis. É de 

                                                 
1 VALE, 2000, p. 18. 
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um destes encontros que me lembro agora, não sei bem por quê. Talvez tenha chegado 

a hora de contá-lo. 

Lá, naquele cinema em contramão, num dia difícil de precisar, sucedeu um fato 

intrigante demais para não ser passado à frente. Deu-se que, numa das sessões de 

exibição de Um homem com uma câmera, uma situação difícil de explicar se passou. Vi 

com meus próprios olhos, mas confrontando meu testemunho com os antigos colegas 

do cinema, nunca cheguei a bom termo: dizem que eu misturo as coisas e falo como se 

eu mesmo tivesse passado por tudo aquilo. Não sei... não sei, conto como posso. O que 

sei é que, depois daquele dia (ou terá sido antes? sempre confundo...), perdi meu 

emprego. Mas não importa agora. 

EXPERIÊNCIA era conhecida no cinema. Sempre que podia, frequentava o 

Madrigal, mesmo quando ele já andava manco: preferia os “cinemas de rua” das antigas 

galerias, onde procura aventuras que não voltam para casa em sacolas multicor. 

Naquele dia, pediu um ingresso na bilheteria e, de súbito, se espantou com seu próprio 

reflexo nos espelhos da antessala: um lance de escadas povoado de cartazes desbotados 

pelo tempo a fez ouvir os passos apressados de crianças no sentido do breu, e o andar 

arrastado dos namorados na rampa os escondia de um mundo ao mesmo tempo em que 

fazia chispar, a cada avanço dos pés, um pedaço daquela luminosa janela de sonhos. 

 

– Senhora, seu ingresso! 

  

 EXPERIÊNCIA retorna a si, pega o bilhete e entra no salão quase deserto. A sessão 

tem poucos espectadores, mas o feixe dourado que atravessa a sala deixa a escuridão 

repleta, como se a luz refletida nas poltronas dissesse que é impossível estar sozinho 

num lugar assim. EXPERIÊNCIA preferia sentar-se nas últimas fileiras, pois gostava de 

ver, além do filme, os sustos, gargalhadas, temores e alegrias do público. “Pago por um 

prazer e levo dois” – pensava. Fixada no telão, ela tem um leve presságio de que as 

imagens por vir não serão esquecidas. 

 

�� 
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A câmera-olho calibra o foco numa mulher por despertar. A cidade ainda 

dorme. Máquinas paradas, ruas desertas, praça em silêncio. O dia nasce apressado, 

tempo bom, ensolarado. A mulher sacode os restos do sono de um lado a outro da 

cama... Com a cabeça deitada sobre os trilhos, a câmera-olho aguarda impassível a 

locomotiva sobrevoar-lhe voraz para que enfim – sem ter de morrer sob os vagões – se 

veja o inimaginável: a mulher acorda do sonho! 

 O trabalho a espera na oficina iluminada pelos primeiros minutos da manhã. 

“Tudo é novo sob o sol.”2 Enquanto isso, um infame, desses que dormem na rua, é 

surpreendido pela câmera-olho e acorda. Sua risada sinaliza uma alegria vagabunda de 

estar vivo, talvez por ter dormido bem, apesar do chão. Perto dali crianças e aleijados 

repousam um pouco mais e os trilhos do bonde são varridos. As portas que dão para a 

avenida começam a se abrir, os primeiros passantes vêm animar as ruas. 

Os expedientes começavam a dar o pulso da cidade. “Automóveis emergiam 

disparando das ruas estreitas e fundas para a rasa claridade das praças. A mancha escura 

de transeuntes formava fios nevoentos. Onde riscos de velocidade maior cruzavam 

aquele ritmo negligente, os fios se adensavam, corriam mais depressa, retornando 

depois de algumas pulsações ao ritmo regular.”3 O reflexo dos passos nas vitrines se 

avoluma barulhentamente “nesse mundo que buzina, pisca, cintila, chia”.4 Pistões 

azeitados começam a girar e as chaminés sopram seu bafo preto no clarão do céu. Uma 

mulher escova os dentes; pelas ruas há nascimentos e funerais, separações e casamentos, 

partidas e chegadas. 

Lavadeiras, manicures e engraxates exercem seu ofício enquanto o jornal do dia 

suja as mãos com a tinta fresca. No decurso de poucas horas “a vida tumultuária da 

cidade vibrava num rumor de apoteose, e era ainda mais intensa, mais brutal, mais 

gritada, naquele trecho do Mercado, naquele pedaço da rampa, viscoso de imundícies e 

de vícios.”5 A multidão se espalha e agita os arruamentos. O olho-câmera deriva pela 

cidade acordando para nada mais, nada menos que um novo dia...  

O desejo de inventar um “cinema absoluto”, independente das linguagens do 

teatro e da literatura faz de Man with a movie camera (1929) um filme genuinamente 

                                                 
2 Título de uma crônica do livro A cidade mulher (1991), de Alvaro Moreyra. 
3 MUSIL, 2006, p. 27. 
4 MONTEIRO, 2008, p. 21. 
5 RIO, 2008, p. 54. 
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imagético. Resultado das montagens de um “excerto do diário de um cameraman”, o 

filme retrata em fragmentos uma realidade fragmentária: o cotidiano das cidades. 

Originalmente mudo,6 o filme gravado nas cidades soviéticas de Moscou, Kiev e 

Odessa7 há pouco mais de 80 anos, almeja uma “comunicação cinematográfica dos 

acontecimentos reais” sustentada pela ausência de cenário e de personagens, na 

tentativa de emancipar o cinema em relação ao teatro e à literatura. Entretanto, Man 

with a movie camera parece tornar ainda mais evidente o modo como a câmera-olho de 

Dziga Vertov produz uma cidade fantástica em seu puro e simples cotidiano.8 Nada se 

passa no fato de uma mulher acordar e se arrumar para ir ao trabalho; nada de mais 

acontece no enxame de gente que invade as ruas toda manhã; nenhuma surpresa na 

existência de operários e vagabundos pelas ruas e, justo por isso, o registro do ordinário 

provoca um estranhamento: nós realmente conseguimos fazer com que todos os dias se 

pareçam iguais? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Em 2003, o filme ganhou nova edição, incluindo trilha sonora composta pela banda de jazz britânica 
The Cinematic Orchestra, digna de menção por tornar-se uma personagem direta do filme, dialogando 
com as imagens da cidade que acorda na cama de uma mulher ou num banco de praça, com os zunidos da 
fábrica ou o burburinho dos bares. 
7 OLIVERI, 2006. 
8 “O cinema de Vertov baseia-se num princípio de filmagem e num método de montagem. A filmagem é 
feita segundo o princípio do “cine-verdade”, ou seja, avesso a qualquer encenação. E, na montagem, o 
“cine-olho” reconstrói radicalmente as imagens-fato” (MASCARELLO, 2006, p. 135). Para os Kinoks, 
como se autodenominavam estes “homens com uma câmera”, tratava-se de realizar um cinema cristalino 
como o próprio olho, simulando o máximo possível de sua maquinaria de “puro registro”. Entretanto, 
isso não significa que eles ignorassem a intervenção de sua presença com a câmera nas ruas ou, o que é 
crucial, que o registro de uma imagem esgota o trabalho do Kinok: correspondente ao princípio de não 
“encenar” as imagens, advém a “construção”, “fabricação”, numa palavra, a montagem do filme. 
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IIIIIIII    

Depois Depois Depois Depois daquele beijodaquele beijodaquele beijodaquele beijo    

 

XPERIÊNCIA se embevecia com o fluxo das imagens quando notou a presença 

extasiada de um sujeito na poltrona vizinha. Não o havia percebido antes, o 

que a deixou confusa. Até onde se lembrava, estava sozinha na fileira que 

escolheu. Aproveitando a troca do rolo, ela puxa conversa: 

 

– Gosta do filme? 

– Assisto todos os dias desde que estreou – diz sorridente o vizinho. 

– Vem a este cinema todos os dias para ver o mesmo filme? 

– Porque não?... Já sei: acha que sou um desocupado! Mas é que a cada vez que 

assisto, é um filme diferente que vejo. 

  

 Entre atônita e encantada, EXPERIÊNCIA quer continuar a conversa, mas o filme 

continua e o vizinho, num gesto ameno, aponta para a tela. Embora tenha voltado ao 

filme, EXPERIÊNCIA só consegue pensar na frase que acabara de ouvir. Na agitação que 

o breve diálogo disparou, ela não resiste e o cutuca: 

 

– Me desculpe, mas queria ouvir mais sobre essa história com o cinema... Você 

disse que nunca vê o mesmo filme quando o assiste de novo. Acho que penso algo 

parecido contigo, mas quero ouvir mais... Importa-se de conversar agora? 

– Sem problemas! Amanhã estarei aqui para assisti-lo novamente. 

– Você é muito gentil. É uma satisfação encontrar gente assim. Como é mesmo 

teu nome? 

– COTIDIANO, ao seu dispor. 

– Prazer! – EXPERIÊNCIA se apresenta. – Espero que este seja apenas nosso 

primeiro encontro! 

– Tira as palavras da minha boca! Mas o que te intriga no cinema? Quero dizer, 

porque você se interessa pelo meu jeito de ver filmes? 

E
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– Não sei explicar muito bem, talvez isto não envolva apenas o cinema, os 

filmes. Fico pensando nisso de ver as mesmas coisas com olhar renovado a cada vez... É 

um grande esforço. Mas também nos dá boas surpresas, não é? 

– Talvez sim, mas o contrário também pode ser interessante: numa única vez, 

ser tocado por uma imagem que não te deixa voltar ao ponto em que estava antes dela.  

– Que engraçado: você fala com uma propriedade... Você é crítico? 

– Dizem que não, mas há quem conteste. 

 

EXPERIÊNCIA não contém a risada, mas prossegue: 

 

– Mas o que te faz gostar tanto de vir ao cinema? Tem alguma relação com a sua 

vida? 

– Nunca pensei muito nisso. Venho aqui, compro o ingresso e subo a rampa. 

Um cartaz, suas legendas e dados técnicos me dizem que é um filme, que tem uma 

unidade ou ao menos um suporte comum. Sento-me quase sempre na mesma fileira e a 

sucessão de imagens diz que há mais do que isso a flutuar sobre a superfície branca do 

telão. Uma imagem me arrasta, outra passa impune por meus olhos... O que faz com que 

uma ou outra tenha tal ou tal destino? Também não sei explicar. Mas sinto que isso 

muda a cada vez que assisto a um filme novamente. Se isso vale para o mundo lá fora, 

temos muito a conversar... 

– É exatamente o que penso! Fora desta sala, na claridade do dia, também se 

passa algo assim: as coisas não são sempre as mesmas, as pessoas também mudam, seus 

rostos se desfazem quando os olhamos mais demoradamente; a noite traz outros lugares 

dentro das mesmas cidades. Talvez este filme me faça pensar mais nisso por tentar 

captar essa beleza do dia-a-dia, não acha? 

– Claro, mas o dia-a-dia também é enfado, também é mesmice. O esforço, se 

existe, está em encontrar no meio disso os tesouros e as surpresas. 

– Pois é, mas isso piora quando percebo a raridade dessas conversas por aí. Que 

importa ao mundo ter surpresas? O que nos torna atentos a essas viagens? Será que há 

jeito de transmitir isso aos outros? 

– Você tem preocupações terríveis! – o vizinho não controla o riso... 



40 
 

– Eu sei, mas não consigo abrir mão delas. Talvez por isso goste tanto de vir ao 

cinema... Desculpe-me se te alugo com meus romantismos... 

– Mas se o digo é porque admiro teu jeito. Meu modo de elogiar é um pouco 

estranho... 

– Gosto de você... Enquanto te escuto, tenho a sensação de que essa conversa se 

passa do lado de lá da tela...  

– Que sorte a minha! 

– O quê? 

– Te encontrar aqui... Tinha mais de mil possibilidades de poltrona para não te 

encontrar... 

– Você é um sedutor, isso sim... 

 

 As mãos dos dois se tocam pelo apoio das cadeiras. Com os olhos cerrados, sob o 

banho de luz que ainda projeta imagens no telão, aproximam-se um do outro com vagar 

ansioso. A música do filme compassa o transe dos amantes que, no clímax, faz acender 

as luzes do salão. A sessão termina, EXPERIÊNCIA abre os olhos e, diante da claridade da 

sala, se vê sozinha em meio às fileiras. Ainda sob a magia do beijo, ela procura 

atordoada pelo amante desaparecido. Sem saber o que ocorreu, levanta cambaleante da 

poltrona estranhamente empoeirada e segue em direção à saída obstruída por teias de 

aranha e escombros. O que se passou? 

 Na entrada do Cine Madrigal não há ninguém. A bilheteria e a bombonière estão 

vazias e sem qualquer sinal de uso recente. EXPERIÊNCIA tem calafrios e temores de 

continuar na antessala. Através das portas de vidro turvadas de sujeira, vê a rua escura e 

deserta. Sai e sente o vento frio entrar pelas brechas da roupa esfarrapada que agora mal 

lhe cobre. O que se passou? EXPERIÊNCIA, sempre agasalhada e bem vestida, parecia 

nunca ter sentido o conforto de uma roupa sobre a pele. Numa vitrine reluzente de 

néons, se estupefaz com a silhueta miserável, reflexo de si. O que se passou? 

 Não se reconhece o centro da cidade. O assovio dos ventos dobrando as 

esquinas desorienta os caminhos. Aquelas ruas sempre foram para ela a própria morada, 

mas de alguns instantes para cá, se sentia alheia a tudo. “A cidade, à medida que me 

entranhava nela, me surpreendia por seu aspecto desértico. Estava iluminada como de 

costume, mais do que de costume, embora as lojas estivessem fechadas. Mas as vitrines 



41 
 

continuavam iluminadas, com o intuito sem dúvida de atrair o freguês e levá-lo a dizer, 

Puxa, que bonito, e não é caro, voltarei amanhã, se ainda estiver vivo.”9 Entre os seios 

seminus, o coração de EXPERIÊNCIA bate-falha de dor. Pela primeira vez, ela tem medo 

de dormir na rua, mas tem sono, muito sono. Com os olhos fixados em seu reflexo na 

vitrine, torce para que a sonolência seja na verdade um sinal do despertar que o 

pesadelo traz em meio ao desespero. No fundo, porém, sente não haver razões para 

alimentar este anseio. O que se passou? EXPERIÊNCIA desfalece na calçada. 

 

Um beijo é muitas vezes a esmola que  
faz uma mulher a uns lábios lisonjeiros;  
outras, um pedaço d'alma que se escapa  
pela boca. No primeiro caso o homem  
é a vítima, no segundo é a mulher.10 

 

�� 

 

 Corriqueiro, banal, ordinário, vulgar, barato, monótono, raso, normal. 

Cotidiano: pode a penca dessas qualidades nos dar alguma experiência? O correr dos 

dias atarefados, a repetição dos encontros, a sobrevivência, o noticiário... O que tudo 

isso tem a ver com a experiência, se nos parece que cada minuto passado sob as malhas 

da rotina urbana sufoca os últimos fôlegos da experiência? Houve um tempo em que as 

guerras ofereciam soberbamente aos homens algo a dizer no retorno aos dias de paz. 

De tal modo a guerra tornou-se corriqueira, ordinária, normal que parece não ter mais 

esta potência. Na mochila dos sobreviventes, nada mais que trapos de vivências. A 

guerra executada e transmitida via satélite, refinamento dos espetáculos de morte do 

início do século passado, exibe o cadáver da experiência com todas as justificativas para 

seu aniquilamento. 

 
Porém, nós hoje sabemos que, para a destruição da experiência, uma catástrofe 
não é de modo algum necessária, e que a pacífica existência cotidiana em uma 
grande cidade é, para esse fim, perfeitamente suficiente. Pois o dia-a-dia do 
homem contemporâneo não contém quase nada que seja ainda traduzível em 
experiência [...]. O homem moderno volta para casa à noitinha extenuado por 
uma mixórdia de eventos – divertidos ou maçantes, banais ou insólitos, 
agradáveis ou atrozes –, entretanto nenhum deles se tornou experiência.11 

                                                 
9 BECKETT, 2006b, p. 32. 
10 ESCRICH, 1935, p. 5. 
11 AGAMBEN, 2008, p. 21-2. 
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 Há um dilema entre EXPERIÊNCIA e COTIDIANO. Literalmente, um dilema, pois 

o modo binário de pensar tende a nos fazer ver entre estas palavras – pelos sentidos 

que elas carregam – uma contradição indissolúvel. Mutuamente excludentes, cotidiano 

e experiência terminariam por fundamentar uma mesma realidade, e aí vinga o 

impasse. Colocá-las em relação implica passar pelas voltas deste nó. Evidentemente, é 

preciso circunstanciar as condições em que se coloca o dilema, condições de 

pensamento, de problematização: trata-se de pensar cotidiano e experiência como 

conceitos, mas também como imagens que interpelam a análise da cultura urbana e dos 

modos de vida na cidade. 

 Walter Benjamin dedica belas páginas para a relação entre experiência e vida 

urbana. Atento às chagas e encantos da modernidade, Benjamin analisa o sentido da 

experiência no seio estratégico e cultural do capitalismo, a metrópole. A rigor, seu 

conceito de experiência ganha espessura na medida em que assume o contorno do 

próprio apagamento: a experiência em Benjamin é quase sempre pensada a partir da sua 

perda, desdobramento da captura dos modos de vida no aramado capitalista e de seus 

desarranjos.12 

 A relação entre metrópole moderna e experiência conta a história de um 

desencontro, pois é justamente o crescimento das cidades, impulsionado pela 

Revolução Industrial desde seu primeiro fôlego, que prepara o cenário de míngua da 

experiência: o cotidiano urbano e a rotina acabam por eliminar as chances de qualquer 

permanência e só o atual merece viver. Diz-se que “a experiência está em baixa”: das 

grandes Guerras Mundiais para cá, só teríamos empobrecido na capacidade de ter 

experiências e passá-las adiante.13 

 A partir desse esgarçamento da experiência partilhada (Erfahrung), Benjamin 

notará a contrapartida de um imperativo da experiência solitária, da “vivência” 

(Erlebnis)14 no que ela porta de mais anódino: as ocupações sempre urgentes da rotina, 

a vida para o trabalho, as vicissitudes do “levar a vida”. O homem que nasce sob as luzes 

da modernidade urbana está ocupado; seu tempo, administrado; seu corpo, sempre a 

serviço. Contas a pagar, notícias a acompanhar, coisas a adquirir. Sua palavra de ordem: 

                                                 
12 BENJAMIN, 1994c. 
13 Id., 1994a; 1994b. 
14 Id., 1994c. 
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alheamento. “Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser 

transmitidas como um anel, de geração em geração?”15 Homem galvanizado, banhado 

no zinco da pressa, excitado pela sede de novidade, sobrevive à metrópole. O narrador, 

a menos que engendre manhas permanentemente, a menos que invente outra voz, nela 

enferruja, trinca, não suporta. 

 Diagnóstico terrível. Poderia nos fazer crer que estamos acabados e que o 

Apocalipse ronda nossas cabeças. Mas Benjamin não parece ter parte com o 

catastrofismo enfadonho que sacode esqueletos para tornar o pensamento uma 

lamentação. A questão pede a ousadia de pensar mais devagar.16 O que está em jogo com 

a constatação de que estamos mais pobres em experiências?  

A pobreza de experiência que marca a entrada no século XX para Benjamin não 

representa um decréscimo quantitativo, mas uma mudança de sinal no trato com a 

experiência, que se descola da vida; é no plano do valor que a crise da experiência 

recrudesce. Provérbios, histórias e narrativas, formas tradicionais de transmissão de 

experiência que traçavam um território existencial, perdem seu lugar de referência 

num regime sociotécnico em que o arranjo mestre-aprendiz é substituído pela divisão 

social do trabalho.17 A pertença do camponês sedentário às tradições e histórias de sua 

terra e a miríade de aventuras do marinheiro comerciante foram, para as gerações que 

antecederam o auge da industrialização, os arquétipos de homens que tinham algo a 

dizer, pois seus modos de vida se compunham de experiências: neles, cada ensinamento 

provém das ocorrências e padecimentos da vida, sendo devolvido a ela por meio da 

partilha com os outros, que devem ser capazes de enxertar em suas próprias vidas o que 

aprendem ouvindo “os mais experientes”. Esta noção de experiência, fincada na 

tradição, encontra seu sentido articulada à pressuposição de autoridade. E é esta 

autoridade que se vê caducar no turbilhão da vida urbana, em que parece não ser mais 

possível – talvez nem desejável – contar com a autoridade da “pura experiência de 

vida” para solucionar os problemas que a metrópole coloca no encalço dos dias.  

                                                 
15 BENJAMIN, 1994a, p. 114. 
16 “Não se trata, então, de pensar de maneira vaga ou irracional, mas de ousar pensar, como no início da 
filosofia nos Diálogos de Platão, de ousar pensar devagar, por desvio, sem pressupor a necessidade de um 
resultado ao qual levaria uma linha reta. Ousar abandonar as ilusões de soberania e de controle do assim 
chamado sujeito do pensar e do conhecer em prol da multiplicidade e da riqueza do real, daquilo que se 
chama de objetos, um reconhecimento atencioso da concretude irredutível das coisas [...]” (GAGNEBIN, 
2010, p. 16-7). 
17 BENJAMIN, 1994c. 
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Na medida em que é seu valor que se modifica, as experiências não 

necessariamente se extinguem, mas talvez passem a ocupar um novo lugar, do que 

decorre a curiosidade sobre seus destinos e, consequentemente, se desejamos ir a seu 

encontro. Não significa, portanto, que as experiências não existam mais. “A experiência, 

matéria artesanal da narração, percorre, passa por diferentes estratos não estando presa a 

um espaço e tempo únicos. Portanto, sempre em vias de se fazer, inacabada, já que se 

realiza em uma passagem de uma história a outra; uma travessia”.18 Talvez agora, como 

sugere Agamben, elas se efetuem imperiosamente fora do homem,19 isto é, sem produzir 

interferências no seu modo de vida: exemplares são as tecnologias de registro ou captura 

substituindo a prova sensível das coisas – e o fruir do pulso de uma aula é secundário ao 

ímpeto de gravá-la. O que estes processos podem nos indicar? “Não se trata aqui, 

naturalmente, de deplorar esta realidade, mas de constatá-la. Pois talvez se esconda, no 

fundo desta recusa aparentemente disparatada, um grão de sabedoria no qual podemos 

adivinhar, em hibernação, o germe de uma experiência futura.”20 

O advento desta outra forma de miséria não é redutível a suas manifestações 

contemporâneas. “Nada mais tolo que ver nele um ‘sintoma de decadência’ ou uma 

característica ‘moderna’”.21 Sua proveniência é concomitante ao desenvolvimento 

histórico das forças produtivas, e a singularidade da análise benjaminiana nos faz 

encontrar aí não os signos do Fim, mas a constelação de um novo céu, pois é justamente 

a minguante da experiência que dá “uma nova beleza ao que está desaparecendo”.22 

Gesto, semblante e fisionomia das urbanesas: o que definha encontra em seu 

desvanecimento a própria marca da criação. O que está em vias de ser criado, 

entretanto, não se sabe. É esta panorâmica incerta que nos deixa sob um fio de navalha, 

que nos incita a errar pelos rastros deixados pela experiência. Mas o que o 

desenvolvimento das cidades tem a ver com isso? 

 Toda trama se faz no embaralhamento, e o impulso da cidade capitalista parece 

se encontrar com a dissipação da experiência em tantos pontos quantos sejam seus 

cruzamentos. Sem que haja qualquer prevalência deste traço sobre outros possíveis, 

destacaremos o “medo do contato” ou “medo do toque” como uma imagem radical 

                                                 
18 LIMA, 2010, p. 24. 
19 AGAMBEN, 2008. 
20 Id., ibid., p. 23. 
21 BENJAMIN, 1994c, p. 201. 
22 Id., ibid. 
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desta trama; neste caso, uma imagem de aversão à experiência, que atravessa a vida 

urbana de inúmeras maneiras. 

Numa perspectiva histórica e sociológica, Richard Sennett (2008) traça os 

contornos deste temor ao analisar a situação dos judeus na cidade de Veneza, no 

período da Renascença. Entre as cidades europeias de maior destaque desde o poente 

da Idade Média, Veneza parece contrair o germe de uma nova configuração urbana, 

distanciada da forma primordial da cidade murada, manifestando os primeiros sinais do 

advento de estratégias urbanísticas hoje praticamente universais, como o zoneamento 

funcional e político do espaço habitado.23 Marcada por esta passagem, Veneza 

consolidará na história das cidades um modelo de ordenamento social tão perseverante 

quanto seu objeto de controle: o gueto. 

“O toque do judeu atrai e contamina. O gueto representava um compromisso 

entre uma necessidade prática, de caráter econômico, que eles atendiam, e as aversões 

que despertavam, um medo físico”.24 Evitar contato direto com determinados grupos, 

uma prática tão antiga quanto presente, implica pertencimento a outro grupo 

igualmente determinado (naquele caso, os cristãos); a cidade fora assim sulcada de 

fronteiras claramente estabelecidas entre os territórios diversos – daí as condições de 

invenção do gueto como tecnologia de controle da diferença, hoje diluída nas cidades 

pelo mundo em formas não menos perversas. 

 
Assim como Sennett, Foucault enxerga no mundo contemporâneo o 
declínio da sociabilidade no espaço público, transformado em lugar de 
seqüestro, e de esquadrinhamento do indivíduo. Este esquadrinhamento é 
possibilitado não apenas pelas tecnologias de poder, a exemplo das que se 
manifestam na arquitetura das cidades, na localização das praças, e dos locais 
de diversão, ou na organização interna das fábricas, escolas, prisões etc., 
como também pelo trabalho de codificação e de normatização das condutas 
realizado pelos saberes médicos, jurídicos, sociológicos, antropológicos, 
policiais, que crescem visivelmente desde o século passado, na ânsia de 
organizar as multidões que aparecem como problemas novos, oriundos da 
industrialização e da urbanização em larga escala.25 

 

 Mas aquela aversão ao contato já não incide somente entre grupos sociais ou em 

função de crivos identitários. A vocação da cidade para atrair e produzir trânsitos 

diversos – de gente, objetos, tecnologias, culturas... – acaba por chocar-se com o medo 

                                                 
23 Cf. MUMFORD, 1991 (Capítulo XI – Desmoronamentos medievais, antecipações modernas; item 2, 
Veneza versus Utopia, pp. 349-56). 
24 SENNETT, 2008, p. 183. 
25 RAGO, 1993, p. 18-9. 
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do contato pulverizado em cada centímetro de suas ruas, em cada minuto dos seus dias. 

Numa inspiração antiedipiana, diríamos que a paranoia do toque atravessa o campo 

social26 – mesmo que não lhe atribuamos uma origem ou que especifiquemos sua 

finalidade. Entretanto, a eclosão dos fenômenos de massa, intensificada pelo 

crescimento das cidades a partir da segunda metade do século XVIII, dá o que pensar.  

Em Massa e Poder (1995), Elias Canetti empreende uma devassa pelos motores 

dos fenômenos de massa e pelos modos como o poder os atravessa. Daí extraímos uma 

descrição deste temor tão comum, que acaba por regular a sociabilidade para evitar a 

incidência de seu objeto: o contato físico com desconhecidos. Queremos sempre ver o 

quê ou quem nos toca, se possível conhecê-lo ou, ao menos, ter a capacidade de classificá-

lo, antecipar seus movimentos, extraindo-lhe a potência de estranheza que nos ameaça. 

 
Tal aversão ao contato não nos deixa nem quando caminhamos em meio a 
outras pessoas. A maneira como nos movemos na rua, em meio aos muitos 
transeuntes, ou em restaurantes, trens e ônibus, é ditada por esse medo. 
Mesmo quando nos encontramos bastante próximos das pessoas; mesmo 
quando podemos observá-las bem e inspecioná-las, ainda assim evitamos, 
tanto quanto possível, qualquer contato com elas. Se fazemos o contrário, é 
porque gostamos de alguém, e, nesse caso, a iniciativa da aproximação parte 
de nós mesmos.27 

 

Esta espécie de medo sobrevém sem qualquer necessidade da ocorrência 

concreta do contato, como pode ser pensado a partir do que diz Canetti. O “cidadão de 

bem” tem neste receio a origem de um mandamento inegociável em sua conduta.  “A 

totalidade da vida, conforme ele a conhece, assenta-se em distâncias; a casa na qual ele 

encerra a si próprio e as suas posses, o cargo que ocupa, a posição pela qual anseia – 

tudo isso serve para criar, consolidar e ampliar distâncias”.28 Não se trataria apenas de 

uma aversão irracional, mas de um modo de produção das relações com os outros e 

consigo mesmo, do gestual à postura do corpo, no qual cada movimento parece 

corresponder às incisões deste medo. Não apenas um temor de ser tocado; haveria nisso 

                                                 
26 Invoco a afirmação de Deleuze e Guattari quanto à indissociabilidade entre produção social e 
produção desejante, uma vez que não se trata de pensar o campo social e o desejo como extensões 
destacáveis, mas como pontas de realidade que curtocircuitam permanentemente. Assim, até mesmo os 
traços mais mortíferos do nosso modo de vida – como o medo do contato – estariam sempre ligados 
simultaneamente ao desejo e ao real social (Cf. Capítulo I – As máquinas desejantes. In: DELEUZE; 
GUATTARI, 2010). 
27 CANETTI, 1995, p. 13. 
28 CANETTI, 1995, p. 16, grifo do autor. 



47 
 

uma “impossibilidade da vítima”. Conjugada à produção desta paranoia, vinga a aversão 

de tocar, o nojo. Ao ponto de demandar certos anteparos para sair às ruas: 

 
LUVAS 

 
No asco por animais a sensação dominante é o medo de, no contato, ser 
reconhecido por eles. O que se assusta profundamente no homem é a 
consciência obscura de que, nele, permanece em vida algo de tão pouco 
alheio ao animal provocador de asco, que possa ser reconhecido por este. – 
Todo asco é originalmente asco pelo contato. Desse sentimento até mesmo a 
subjugação só se põe a salvo com gestos bruscos, excessivos: o asqueroso será 
violentamente enlaçado, devorado, enquanto a zona de contato epidérmico 
mais fino permanece tabu. Só assim é possível dar satisfação ao paradoxo do 
imperativo moral que exige do homem, ao mesmo tempo, a superação e o 
mais sutil cultivo do sentimento de asco. Não lhe é permitido renegar o 
bestial parentesco com a criatura, a cujo apelo seu asco responde: é preciso 
tornar-se senhor dela.29 

 

Parece haver apenas um modo para que o temor de ser reconhecido pelo 

contato se dissolva, justamente a inversão de seu sentido: da aversão ao desejo. Estaria aí 

o mote de emergência das massas. Só no seu meio é que o homem abandonaria o medo 

do toque; coetâneo às primeiras grandes cidades, este ímpeto produzirá novas 

personagens circulando pelas ruas. A agitação febril que movimenta e dá ritmo às 

cidades aparece como objeto de encantamento na literatura, em escritos como O 

homem da multidão, de Edgar Allan Poe (2010), consagrando um tipo de narrativa em 

que a cidade e seu turbilhão de gente se tornam personagens decisivos na história, 

extrapolando o cenário ou a figuração. A paisagem urbana produz por sua própria 

condição os afetos e efeitos que a tornam digna de ensaiar seu próprio papel na 

literatura, como vemos no estado de ânimo do primeiro flâneur tornado texto: 

 
É uma das principais avenidas da cidade e estivera bastante movimentada 
durante todo o dia. Mas à medida que escurecia, a afluência ia aumentando 
aos poucos; e no momento em que todos os lampiões se iluminaram, duas 
densas e contínuas correntes de gente passavam apressadamente diante da 
porta. Nunca estivera, nesse momento particular do entardecer, numa 
situação semelhante, e o agitado mar de cabeças humanas enchia-me, pois, de 
uma emoção deliciosamente nova. Deixei de lado, afinal, qualquer 
preocupação com as coisas que se passavam dentro do hotel e concentrei-me 
na contemplação da cena do lado de fora.30 

 

O destino do personagem sem nome que Poe retrata neste celebrado conto 

desdobra-se em variações por toda a literatura que o sucede. Qual destino? Um 
                                                 
29 BENJAMIN, 1995, p. 16-7. 
30 POE, 2010, p. 92. 
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convalescente observa a rua, agitado pelo mundaréu de gente a circular para além das 

vidraças do café e não tem escolha: “Finalmente, precipita-se para o meio dessa 

multidão, em busca de um desconhecido cuja fisionomia, num relance vislumbrada, 

tinha-o fascinado. A curiosidade tornara-se uma paixão fatal, irresistível!”31 Perder-se 

na multidão que povoa as ruas da metrópole: praticamente um mandamento literário. A 

janela de esquina do meu primo, tão vizinha do traço d’O homem da multidão, não traz 

também este ímpeto à tona? “Preste atenção, primo! Vou tentar ensinar-lhe ainda que 

somente as primícias da arte de enxergar. Pegue minha luneta e olhe direto para baixo 

na direção da rua [...]”.32 O Livro do Desassossego não é também a junta de fragmentos 

do caminhar pela cidade? “Por ali arrasto, até haver noite, uma sensação de vida 

parecida com a dessas ruas. De dia elas são cheias de um bulício que não quer dizer 

nada; de noite são cheias de uma falta de bulício que não quer dizer nada. Eu de dia sou 

nulo, e de noite sou eu.”33 Escritores como Charles Baudelaire, Honoré de Balzac, 

Machado de Assis, Robert Musil, Joaquim Manoel de Macedo, Italo Calvino, Alvaro 

Moreyra, Franz Kafka e inúmeros outros dão em seus textos exemplos vivos de que a 

rua não se resume ao “alinhado de fachadas por onde se anda nas povoações...”.34 Esta 

investida é abreviada no clamor de João do Rio: “Ora, a rua é mais do que isso, a rua é 

um fator da vida das cidades, a rua tem alma! Em Benarés ou em Amsterdão, em 

Londres ou em Buenos Aires, sob os céus mais diversos, nos mais variados climas, a rua 

é a agasalhadora da miséria.”35 

Quando João do Rio diz que a rua agasalha a miséria, me faz retornar à questão 

inicial, a saber, a da problemática relação entre o cotidiano urbano e a perda da 

experiência, diagnosticada por pensadores como Benjamin e Agamben. Como uma 

nova forma de miséria, a perda da experiência habitaria as ruas da metrópole – 

mendigando à espreita de seu próprio desaparecimento? Retirada de seu contexto 

imediato, a frase do escritor nos força a perguntar: pode a rua agasalhar esta nova 

miséria? Será que o cotidiano urbano só destrói os barracos precários em que algum 

rastro de experiência se obstina em existir? 

                                                 
31 BAUDELAIRE, 2010, p. 25. 
32 HOFFMANN, 2010, p. 16-7. 
33 PESSOA, 1994, p. 50. 
34 RIO, 2008, p. 29. 
35 Id., ibid., grifo nosso. 
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 A experiência, lembra Jorge Larrosa, é imbuída de uma multiplicidade de 

sentidos. Se nos dedicássemos a categorizá-los, muito provavelmente encontraríamos 

uma confluência desta pluralidade para a dimensão da viagem, da travessia, da aventura 

e do perigo,36 o que nos põe a pensar a experiência como “exposição”: expor, 

etimologicamente, é por à vista, posicionar para fora, ao alcance do exterior. A rigor, 

experimentar é correr risco. A questão se recoloca de outro modo: o cotidiano de 

nossas ruas nos expõe a que riscos? Será que as cidades do nosso tempo se reduzirão ao 

léxico, ao alinhamento de fachadas por onde se anda nas povoações? Nossa pobreza de 

experiência não corresponde a um medo de exposição aos riscos?  

 Retorno a Benjamin: este medo e esta pobreza sinalizam, antes que um 

lamento, os sinais do surgimento de uma nova barbárie,37 no sentido mais positivo 

possível: fluxo que vem de fora e que executa seus propósitos com o mínimo 

necessário. Na mídia, nas artes, na vida cotidiana, esta barbárie produz 

estranhamentos não porque seja absolutamente estrangeira, mas por nascer no 

próprio seio destas práticas. A ela correspondem simultaneamente um desencanto e 

uma fidelidade ao presente.38 Esta intempestividade e a violência que seu parco 

arsenal imprime sobre a realidade tem um tom menos severo do que se esperaria. 

Parece haver no seu semblante um traço alegre da invenção, que conta com não mais 

do que a própria força e a astúcia extraídas dos restos do nosso tempo.  

 
Em seus edifícios, quadros e narrativas a humanidade se prepara, se 
necessário, para sobreviver à cultura. E o que é mais importante: ela o faz 
rindo. Talvez esse riso tenha aqui e ali um som bárbaro. Perfeito. No meio 
tempo, possa o indivíduo dar um pouco de humanidade àquela massa, que 
um dia talvez retribua com juros e com os juros dos juros.39 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Exclui-se da nossa tarefa o sentido corrente no vocabulário mercadológico que captura e converte 
experiência em algo mensurável e reproduzível, isto é, em tempo cronológico de exercício de 
determinada atividade ou em competência técnica. Neste caso, experiência se torna correlato de hábito, 
costume ou perícia, o que se opõe radicalmente à experiência como sentido e sensibilidade (em outros 
termos, linguagem, corpo e pensamento). Cf. LARROSA, 2002. 
37 BENJAMIN, 1994a. 
38 Id., ibid. 
39 Id., ibid., p. 119. 
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IIIIIIIIIIII    

Amor, mistério, liberdadeAmor, mistério, liberdadeAmor, mistério, liberdadeAmor, mistério, liberdade    

 

ão perdi a consciência, quando perder a consciência não será para 

retomá-la. Não prestavam atenção em mim, embora evitassem me 

pisar, consideração que deve ter me tocado, tinha saído para isso. Eu 

estava bem, impregnado de escuro e calma, aos pés dos mortais, no fundo do profundo 

dia, se dia era. Mas a realidade, cansado demais para procurar a palavra certa, não 

tardou a se estabelecer, a multidão tornou a fluir, a luz voltou, e eu não precisava 

levantar a cabeça do asfalto para saber que me encontrava no mesmo vazio ofuscante de 

havia pouco.”40 

Ninguém a via deitada no passeio. Saltava-se seu corpo para passar, mas não se 

reconhecia ali uma mulher adormecida. Como quase tudo nas ruas, era mais um 

obstáculo a vencer até voltar para a segurança e conforto de casa. Estes transeuntes sem 

rosto caminham apressados pela calçada quando EXPERIÊNCIA desperta. O sol a pino e o 

trânsito engarrafado denunciam o meio-dia. Sem forças, EXPERIÊNCIA se levanta da 

calçada e não reconhece a rua em que está. Tudo é terrivelmente diferente da noite 

passada, quando viera pela última vez ao cinema, quando encontrara um gentil vizinho 

de poltrona pelo qual se enamorou...  

Tentando lembrar-se do que ocorrera depois daquele beijo, sua memória 

desanda, o pensamento não flui: cai direto na calçada inóspita da qual acabara de se 

levantar. Suas pernas fraquejam, caminhar é difícil. Maltrapilha, EXPERIÊNCIA nem vê 

sinal de sua remota e generosa riqueza, outrora espalhada pelas ruas. Onde foram parar 

seus dotes e seus dons? O que se passou naquele beijo em COTIDIANO? Terá sido ele o 

surrupiador de sua fortuna? 

 Entorpecida, EXPERIÊNCIA se embrenha pelas ruas à procura do suspeito. Já não 

sabe o que sentir pelo sedutor fundido às imagens daquele filme. Que imprudência, 

aquele beijo! Que aventura terrível! Sob o afago de COTIDIANO, EXPERIÊNCIA derroca 

e sofre por sentir não ter mais lugar na cidade. Precisa aquietar a tormenta que a possui 

para encontrar algum sentido em toda essa desgraça. Mas com que forças, por que 

caminhos? 

                                                 
40 BECKETT, 2006b, p. 49. 

“N
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EU 
Nas calçadas pisadas 

de minha alma 
passadas de loucos estalam 

calcâneo de frases ásperas 
              Onde 

forcas 
esganam cidades 

e em nós de nuvens coagulam 
        pescoços de torres 

        oblíquas 
só 

                    soluçando eu avanço por vias que se encruz- 
ilham 

à vista 
de cruci- 
fixos 

polícias41  
 

 A cidade está outra para ela, há poucos vestígios de sua antiga fisionomia 

dispersos na paisagem. “Na rua fiquei perdido. [...] Havia ruas onde eu não me 

lembrava de ter visto nenhuma antes, várias das quais me lembrava haviam 

desaparecido e outras enfim mudado completamente de nome. A impressão geral era a 

mesma de antigamente. É verdade que eu conhecia bem mal a cidade. Talvez fosse 

outra cidade. Eu não sabia aonde devia ir. Tive muita sorte, várias vezes, de não ser 

esmagado. Eu era motivo de riso, daquele riso vigoroso e sem malícia, que faz tão bem 

para a saúde.”42 No sinistro que àquela hora da noite povoava o lugar, qualquer sinal de 

acolhida parecia distanciar-se. 

Num quarteirão reformado, resta a banca de revistas que EXPERIÊNCIA 

costumava frequentar para saber das novas. O jornaleiro não reconhece a miserável que 

o cumprimenta com intimidade, mas hesita a enxotá-la quando fita seus olhos 

marejados. EXPERIÊNCIA lhe pede um jornal para se cobrir do frio que chega com o fim 

de tarde – o homem lhe entrega uma edição do dia anterior –, segue pela avenida a 

cada passo mais densa de automóveis e pressas. Encontra um beco protegido da 

corrente de ar frio que percorre o passeio, onde se agacha e começa a distribuir pelo 

chão úmido as folhas de jornal. No desmanchar dos cadernos, vê notícias que falam da 
                                                 
41 MAIAKOVSKI, 2003, p. 65 apud MASCARELLO, 2006, p.112. 
42 BECKETT, 2006c, p. 57-8. 
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cidade em que vivia até um dia atrás como se ela pertencesse a um passado longínquo, 

inatingível. EXPERIÊNCIA já nem tem fome. Com a visão turvada pelo crepúsculo, conta 

apenas com a luz débil do poste fincado na entrada do beco para continuar padecendo 

da leitura dos fragmentos de um dia-de-ontem para ela inverossímil. Nada encontra 

que permita compreender o que acontecera com a cidade enquanto assistia àquele 

filme, enquanto se apaixonava por COTIDIANO. Mas bastou que se deitasse encolhida 

sobre sua cama de jornal para encontrar uma pista. 

 Balançada pelo vento, a página exibia um retrato do conquistador ternamente 

abraçado a uma senhora de olhos secos, semblante austero, roupas justas. A legenda da 

fotografia anuncia a cerimônia de casamento entre o jovem rapaz e a madura 

VIVÊNCIA, celebrado na noite passada, pouco depois da sessão de cinema em que o 

noivo acabara por coroar sua despedida de solteiro flertando com EXPERIÊNCIA. A 

matéria diz ainda que, embora atrasado para o cerimonial, o noivo chegara radiante ao 

casamento. Mais abaixo, novas fotos da noiva exibindo suas joias. Sim, suas joias: então 

era isso! COTIDIANO, o sedutor ladrão de sua fortuna? Cada vez mais fraca, 

EXPERIÊNCIA definha de desgosto. Quer se extinguir quieta, ali naquele beco. Se não 

pertence mais à cidade, prefere abandonar-se à morte que lutar por migalhas do que 

lhe foi roubado. 

 À procura de meio para dar cabo à própria vida, EXPERIÊNCIA deixa o leito de 

letras sem conforto e topa com latões de lixo no fim do beco. Um deles, abarrotado de 

papeis soltos com volutas desenhadas à caneta nas bordas, escritos à mão ou nas finadas 

máquinas de escrever, chamam sua atenção. Numa página a se apagar, lê palavras 

prestes a se desfazer: 

 

Acreditei, um dia, que amar era dizer tudo, expor tudo, estar 
permanentemente nu; como se isso fosse assim fácil e possível. Até que 
nessa ânsia de nenhum mistério, o amor esvaziou-se de mim, tornou-se 
uma palavra jogada a todo canto como bandeira da qual se desinvestisse 
todos seus laços só ficando pano, este pano, estas cores, esse emblema 
sem qualquer idéia de pátria como lugar. Sim, como lugar, um lugar 
sagrado, com L maiúsculo, que só se aprende verdadeiramente quando se 
está dele exilado e impedida a volta.  

Nessa voragem de amor feito palavra sem mistério, fiquei exilado dentro 
dele, o que é pior, pois desse exílio não se se dá conta, ele envolve as 
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idéias, os gestos, todo o corpo, e o eu amo é qualquer coisa de todo 
alienada. 

Esqueci, oh Deus, que o amor tem algo de aproximação com a morte, e 
dizer amo-te, esse amo-te é todo contido n’amor-te. 

Esqueci, que isso eu sabia, de toda aflição, de todo corte, de todo desejo 
sustentado na possibilidade de ter (e perder), e esse ter, o que jamais se 
satisfaz, o que sustenta todo amor e todo gesto. 

Isso tudo, todo confuso, traz a morte para o real, para essa indiferença 
cotidiana que no entanto se enfurece se as grades cedem, e o pássaro, 
insistente e sem jeito antevê sua velha árvore, sonha revoar e parte nesse 
sonho reeditando a juventude. O amor, no entanto, quem o inventou 
aliado a toda liberdade? Que engodo, que engano, que equívoco o dessas 
palavras juntas, amor e liberdade, que mentira, Deus dizer amor livre. O 
amor, quando o encontro – se o encontro –, já de saída, me põe bêbado. 
É aí por onde caio, e onde sei que já não escolho caminho, sou antes 
escolhido por eles, assim como estes gestos, este tempo, estes anseios. É 
ele, que por todo lado, me tem preso.43 

 

A folha de ofício amarelada se esfarela num sopro mais forte do vento. Mas a 

leitura forçada à penumbra do beco bastou para que EXPERIÊNCIA detivesse ainda um 

fôlego, um lampejo de vida. Ainda que enganada, não se entregaria assim, sem ao 

menos procurar os vestígios do que resta de sua riqueza pela cidade transfigurada. Certa 

de que este já não é seu lugar, buscará pelos restos do que sempre partilhou com a 

cidade que dá sinais de já não se interessar mais por ela. Desiludida, partirá rumo a 

outras paragens, quiçá menos frias. Mas antes, COTIDIANO terá, ao menos, um desejo-

promessa a atender. O cinema não seria o último ponto de encontro dos dois. 

 

��    

 

 A vida cotidiana é constantemente associada à significação de um mundo 

coerente e à evidência de algo espontâneo, uma espécie de “atitude natural”. A crise ou 

o problema são tomados quase sempre como “novidade” exterior, aquilo que obrigaria 

                                                 
43 RODRIGUES, V. A., s./d. 
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a sair da rotina. Mantém-se o problemático sempre fora dela, como seu contrário. E aí 

há uma questão importante:   

 
Então o quotidiano seria o que no dia a dia se passa quando nada se parece 
passar. Mas só interrogando as modalidades através das quais se passa o 
quotidiano – as modalidades que caracterizam ou representam a vida 
passante do quotidiano – nos damos conta de que é nos aspectos anódinos da 
vida social, no «nada de novo» do quotidiano, que encontramos condições e 
possibilidades de resistência que alimentam sua própria rotura.44 

 

José Machado Pais não ignora os aspectos normatizados que constituem as 

ritualidades cotidianas. Ratifica que a rotina é, de fato, imprescindível à vida social. 

Entretanto, insiste em explorar as rupturas da rotina na própria rotina. Seus tons, 

cheiros, ritmos variam “numa transitoriedade que não deixa grandes marcas de 

visibilidade”.45 O cotidiano enquanto “campo vivo” requer um modo de atenção 

diferenciado, que se interessa pelos restos, pelos “submundos feitos dos desperdícios e 

rebotalho do pensamento logocêntrico”.46 O cotidiano, segundo esta perspectiva, não 

pré-existe ao ato de problematização que o produz no pensamento. 

 
Quer isto dizer que o cotidiano não é uma parcela isolável do social. Com 
efeito, o quotidiano não pode ser caçado a laço quando cavalga diante de nós 
na exacta medida em que o quotidiano é o laço que nos permite «levantar 
caça» no real social, dando nós de inteligibilidade ao social.47 

 

Um pormenor desta prática de caça brilha como detalhe no célebre texto de 

Georg Simmel, As grandes cidades e a vida do espírito (2005),48 pedindo passagem se a 

leitura envereda para o caminho das práticas cotidianas na cidade. Duas discretas 

aparições no texto – talvez turvadas pela densa exploração dos aspectos psíquicos e 

sociológicos da experiência metropolitana ou pela tipificação da atitude urbana por 

excelência, o blasé – chegam a intrigar por sua discrição. Trata-se da expressão técnica 

                                                 
44 PAIS, 2007, p. 30. 
45 Id., ibid. 
46 Id., ibid., p. 34. 
47 Id., ibid., p. 32. 
48 Utilizo a tradução mais recente da conferência, feita por Leopoldo Waizbort (2005), vertida 
diretamente do original em alemão. Anteriores a esta versão, existem ao menos outras duas traduções 
para o português publicadas: ambas as traduções – uma brasileira, escrita por Sérgio Marques dos Reis 
(1987) e outra portuguesa, publicada no livro organizado por Carlos Fortuna (1997) – derivam da versão 
inglesa do texto; o uso da tradução de Waizbort responde apenas ao modo como, na sua versão, se 
destaca o sentido que a expressão “técnica da vida” assume para a problematização que proponho. 
Evidentemente, as três traduções não se excluem; ao contrário, constituem a possibilidade de 
perspectivar a leitura entre elas e assim enriquecer o entendimento do texto de Simmel. 
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da vida. Ainda que rareie sua presença no texto da conferência, parece haver nela o 

indício de importantes questões para pensar o cotidiano urbano. 

 Embora Simmel não se dedique a definir conceitualmente a expressão, pelo 

modo como aparece no texto ela contrai uma polissemia: remete, por um lado, ao plano 

das ações cotidianas matizadas pelas particularidades da proliferação dos modos de 

viver na cidade. Frente à expressiva racionalização do tempo, do espaço e das relações 

sociais – movimento que faz da urbanização signo da segunda metade do século XIX –, 

a invenção e difusão de procedimentos que permitam ao homem moderno dar conta da 

cidade ao seu modo, na medida do seu quinhão, manifestam o caráter ao mesmo tempo 

capilar – cada modo de vida contará com suas técnicas – e global – é preciso, em todo 

caso, desenvolvê-las para viver na cidade. O duplo tom das técnicas da vida, 

especificidade e exigência geral, percute o processo que consolida sua forma na 

multiplicidade dos negócios urbanos (ocupações, produtos, serviços, organizações...) e 

na “intensificação da vida nervosa”, como bem assinala Simmel na clássica conferência. 

 Por outro lado, a expressão parece estar aberta a sentidos subterrâneos ao 

primeiro, constituindo-o sem, no entanto, esgotarem-se nele. Ao falar em técnica da 

vida, Simmel dá vazão à possibilidade de que tal técnica figure não apenas como 

resposta às exigências do cotidiano citadino, mas também como modo de apropriação e 

singularização da experiência urbana. Não por acaso, o sociólogo alemão se interessa 

pelos fenômenos cotidianos, marcados pela “superficialidade”, nos quais percebe a 

oportunidade de analisar “o sentido e o estilo da vida”.49 As técnicas da vida 

apresentam-se, segundo esta perspectiva, como pontuais e efêmeros procedimentos de 

enfrentamento da rotina. Enfrentar a rotina, no sentido reativo de suportá-la, mas 

também – daí o ponto nevrálgico da ideia – para interferir, tirar proveito dela a partir 

de modalidades as mais diversas, compondo a miscelânea dos estilos de vida que avulta 

na cidade. Com alguma precipitação, poderíamos ver em Simmel uma leitura 

individualizante das técnicas da vida, mas o que está em jogo ao pensar a posição destas 

técnicas é o caráter eminentemente coletivo destes procedimentos, ditos e gestos no 

cotidiano da cidade. Tratar-se-ia mais de pensar o que circunstancia estas práticas do 

que identificá-las a polos estanques de significação.  

                                                 
49 SIMMEL, 2005, p. 580. 
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 Este enfrentamento ativo da rotina, materializado em modos de pensar, sentir, 

agir e dizer, pressupõe que se disponha do próprio corpo como instrumento das 

técnicas da vida. “Os gestos são verdadeiros arquivos da cidade, se entendermos por 

‘arquivos’ o passado selecionado e reempregado em função de usos presentes”.50 Sob 

esta leitura, a expressão simmeliana produz ressonância com as técnicas do corpo, 

assinaladas por Marcel Mauss como sendo “as maneiras pelas quais os homens, de 

sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu corpo”.51 De 

que corpo fala Mauss? Do corpo físico-biológico, individual, mas afirmando 

enfaticamente que este corpo não é “natural”. Decorre daí o contorno analítico que a 

concepção de técnicas corporais carrega. 

No curto e rico ensaio que concentra as ideias de Mauss sobre estas técnicas, 

vemos um breviário de usos que o homem faz do seu corpo, em certa medida 

orientados pela tradição e pela eficácia inerente a estes procedimentos, configurando 

um domínio técnico no qual não há outro “instrumento” que não o próprio corpo 

humano. Ora, Mauss adverte que é preciso escapar ao engodo da suposição de que só há 

técnica onde há instrumento. Trata-se, ao contrário, de um modo de pensar em que o 

processo e o produto se confundem, ou melhor, não se dissociam, são necessariamente 

imbricados um no outro, no que Mauss constitui uma vizinhança com a concepção 

ontogenética52 da técnica. Por este caminho, o corpo individual é constantemente 

marcado pela educação, pelos ritos, pelos pequenos acontecimentos do dia a dia que 

produzem corpo e subjetividade indissociadamente. “A posição dos braços e das mãos 

enquanto se anda é uma idiossincrasia social, e não simplesmente um produto de não 

sei que arranjos e mecanismos puramente individuais.”53 

Para Mauss, a técnica pressupõe transmissão e, portanto, uma tradição. Deve 

também produzir efeitos, ser eficaz, sem o quê não caberia falar de técnica. Assim, o 

corpo humano enquanto objeto e meio técnico do homem por excelência, é 

permanentemente assinalado por atos mudos que só se enunciam pelos movimentos, 

atividades e repousos do corpo. É toda uma série de ritmos, atitudes e posturas: 

posições da mão, jeitos de andar, formas de corrida, de nado, da caça, os modos de 

                                                 
50 CERTEAU, 2009b, p. 199. 
51 MAUSS, 2003b, p. 401. 
52 ESCÓSSIA, 1999. 
53 MAUSS, op. cit., p. 404. 



57 
 

olhar, as “manhas” de ingestão, de controle do sono etc. No infinito destas miúdas 

práticas cotidianas, protegidas por sua própria insignificância, como sugere Lévi-

Strauss em sua introdução à obra de Mauss,54 o corpo humano torna-se um 

compósito vivo do corpo social. 

 
Essa adaptação constante a um objetivo físico, mecânico, químico (por 
exemplo, quando bebemos) é efetuada numa série de atos montados, e 
montados no indivíduo não simplesmente por ele próprio mas por toda a sua 
educação, por toda a sociedade da qual faz parte, conforme o lugar que nela 
ocupa.55 

 

Não há exagero em afirmar que prefiguram neste ensaio de Mauss diversos 

“programas” de pesquisa realizados no correr do século XX56 e ainda por vir. Da 

antropologia à psicanálise, da educação à política, é possível estabelecer profícuas 

possibilidades de apropriação do estudo das técnicas do corpo. Se o corpo humano é 

assim “montado”, conformado, produzido, torna-se premente a colocação do problema 

político que desponta no escopo de uma análise das técnicas do corpo ao longo da 

história das sociedades. A desnaturalização do corpo humano permite apreendê-lo como 

produto de relações de força que atravessam a cultura sob as formas da educação, da 

crença, da afetividade, da sensibilidade, do discurso. É toda uma operatória dos usos do 

corpo, em que o corpo humano deixa de ser oposto ou refratário ao corpo social. Por esta 

perspectiva, as técnicas do corpo não podem ser dissociadas das técnicas da vida, uma vez 

que o corpo é permanentemente assinalado como objeto de intervenções políticas.  

Grosso modo, diríamos que Mauss reverbera nas análises de Foucault quanto 

aos “tratamentos” que se impunham sobre o corpo do louco,57 ao delinear as condições 

de estabelecimento e legitimação do saber médico sobre o corpo humano,58 na análise 

do nascimento das prisões e sua relação com a educação e controle dos indivíduos,59 na 

pesquisa das relações entre sexo, verdade e subjetividade:60 trata-se de recorrer aos 

detalhes por meio dos quais “microfisicamente” a história se inscreve e se produz nos 

                                                 
54 LÉVI-STRAUSS, 2003. 
55 MAUSS, 2003b, p. 407-8. 
56 Sigo aqui uma indicação apontada pelo prof. Manoel Mendonça nas leituras que fizemos do Ensaio 
sobre a dádiva (id., 2003a) e d’As técnicas do corpo (id., 2003b), durante a disciplina Tópicos Avançados 
em Psicologia Social e Política I do Mestrado em Psicologia Social da UFS (2010). 
57 FOUCAULT, 2005. 
58 Id., 2001. 
59 Id., 1987. 
60 Id., 1999a; 1999b. 
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corpos, em suas condutas. Quer se trate do louco convertido em doente mental pela 

psiquiatria e as instituições manicomiais, do estabelecimento da disciplina como um 

dos princípios ordenadores da sociedade industrial, ou ainda da existência de um 

dispositivo de sexualidade que modularia a verdade do sujeito a partir da incitação do 

discurso do sexo, é a existência de relações de saber e poder sobre os corpos que indica 

esta vizinhança entre Mauss e Foucault. 

Do mesmo modo, as pesquisas de Michel de Certeau (2009a; 2009b) acerca do 

cotidiano e das práticas “microbianas” de consumidores e usuários – categorias 

frequentemente negativadas no discurso das ciências sociais – exprimem sua aliança 

com o enquadre proposto por Mauss.61 Seu interesse pela proliferação de criações 

anônimas destes atores sem identidade e lugar próprio se oferece como uma inversão 

decisiva na análise das práticas cotidianas, pois aí não se orienta a pesquisa para os 

produtos ou bens culturais em si mesmos, mas para os usos e as apropriações sem 

autoria que os desviam ou ressignificam. 

A análise das minúcias que constituem a transmissão dos gestos, das maneiras, 

dos pequenos fazeres, em suma, dos usos do corpo em seus detalhes decisivos é 

modulada por Certeau na leitura que realiza das operações e trajetórias do dia a dia, nas 

quais praticantes anônimos apresentam suas astúcias face à ordem vigente, ao 

esquadrinhamento do espaço e ao controle do tempo. Que seriam, afinal, estas 

operações e trajetórias senão procedimentos de enfrentamento da rotina, técnicas da 

vida? Aqui Simmel e Mauss se reencontram, na articulação entre a pesquisa das técnicas 

corporais e os modos de vida: “Há razão de estudar todos os modos de adestramento, de 

imitação e, particularmente, essas formas fundamentais que podemos chamar o modo 

de vida, o modus, o tonus, a ‘matéria’, as ‘maneiras’, a ‘feição’.”62 

 Técnicas do sono e da vigília, da atividade e do movimento, do uso da força, dos 

cuidados corporais, do consumo, da alimentação, do sexo, da medicação... A dimensão 

individual que anima estas práticas só se concretiza na constituição de modos de viver. 

Implica, assim, uma transmissão e um uso da tradição, ainda que para subvertê-la ou 

reinventá-la. Tudo o que aí se produz se passa no corriqueiro, ordinário, e comum 

cotidiano... Evidentemente, não se trata de equivaler esta constituição social do corpo ao 

que Benjamin e Agamben analisam como a pobreza ou destruição da experiência. Mas se a 
                                                 
61 Cf. CERTEAU, 2009a (especificamente na Apresentação, p. 19; e na Introdução Geral, p. 42). 
62 MAUSS, 2003b, p. 411, grifos do autor. 
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produção destas técnicas do corpo implica a produção de técnicas da vida, será que estes 

procedimentos de enfrentamento da rotina se esgotam nas exigências pragmáticas do 

cotidiano? Os excessos, desperdícios, esquivas e caprichos – estas artes63 marginais – não 

nos dizem nada além da luta para sobreviver na cidade? Ainda que não nomeemos o que 

nestas frestas aparece como “experiências”, o que elas permitem pensar sobre destruição da 

experiência? O que quer que pensemos como desvio do cotidiano, não se passa noutro 

plano que não o deste mesmo cotidiano. Estes desvios estariam então fora da experiência? 

Onde está anunciada uma relação de oposição, está também um problema: se a experiência 

é destruída pelo cotidiano da cidade, como poderemos falar numa “experiência urbana”? 

Que posição ocupam os desvios do cotidiano face à experiência e seu desaparecimento? 

A presença do desvio estabelece um ponto de tensão na relação entre cotidiano e 

experiência. Seja esta ligação auto-excludente ou não, destrutiva ou não, cotidiano e 

experiência curtocircuitam sempre que entra em questão a presença dos desvios: 

resistências, astúcias, heterotopias, antidisciplinas, contracondutas... As tantas formas (já 

criadas e por vir) de batizar desvios são tão múltiplas quanto o são as próprias práticas 

desviantes. Não pretendemos amalgamar esta miríade conceitual, mas apenas indicar que o 

interesse pelo desvio parece dizer algo sobre esta complicada relação entre cotidiano e 

experiência. “Parece dizer” implica que, de fato, não sabemos o que tal interesse diz. O que 

nos impele a uma aposta... 

Talvez haja nesses desvios uma marca infantil, sem juízo ou razão, tão 

desqualificada quanto vigorosa – aliás, justo por isso diminuída: a teimosia. Falar nestes 

termos pode ser um caminho para insistir na presença da afetividade como elemento 

decisivo nos desvios que inquietam o cotidiano. A teimosia, vício virtuoso da obstinação, 

que na menor criança salta aos olhos da família e atrai para si as reprimendas, os controles, 

as apreensões, não tem nada a dizer, prescinde de plano ou projeto, é avessa à 

intencionalidade, é injustificável. É potente por ter a capacidade de produzir efeitos de 

realidade tão concretos quanto insuspeitados. É nesse fio de navalha que aparece uma nova 

personagem nas ruas da cidade. 

                                                 
63 No sentido de estripulias, feitos de criança: as más-artes, como diz Guimarães Rosa em Grande sertão: 
veredas (2006). Nesse sentido, ver também René Schérer e Guy Hocquenghem, Co-Ire, album 
sistemático de la infancia (1979), livro em que a criança é “constelada” em imagens não parentais, 
fornecidas por novelistas e pelas histórias infantis, mostrando-se assim “contemporânea” dos adultos, e 
não como seu estado anterior ou pré-desenvolvido. Decorre que a astúcia e a teimosia nasçam muito 
cedo, já na mais tenra infância.  
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– Então me diz! Será que a gente pensa quando faz isso? Só a tentação conta! A gente 

trata uma delas com total simplicidade, viola sem nenhum propósito as regras do 

próprio comportamento, e ela pega e se pendura no pescoço da gente. Aí está o amor! 

 

Nikolai Leskov, Lady Macbeth do distrito de Mtzensk 
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IIIIVVVV    

Cadê elas?Cadê elas?Cadê elas?Cadê elas?    

  

s núpcias de COTIDIANO e VIVÊNCIA compassam o pleno expediente da 

cidade. Minutos, tarefas, diligências, compromissos são o apogeu do 

desposar para os recém-casados. Enquanto ela faz os cálculos do dia, dos 

porfazeres que a consomem voluptuosamente, ele satisfaz os desejos da esposa pelos 

caprichos da rotina. Tudo faz crer num enlace perfeito, em que a lua de mel se ilumina 

de trabalho, descanso e lazer. Pelas praças e largos da cidade, EXPERIÊNCIA vê seus 

presentes transformados em pertences que pouco guardam de sua memória. No encalço 

do casal, ela atravessa um largo onde o apinhado de gente cerca uma artista de rua. 

Distraídas da performance pela passagem da mulher de roupas esfrangalhadas, as 

pessoas disparam gargalhadas contra EXPERIÊNCIA, que adianta o passo. Atrás de si, 

ouve uma voz juvenil gritar seu nome e começa a correr. Quem a reconhecera? Porque 

a perseguem? Amedrontada, segue em direção ao terminal de ônibus, quando escuta 

novo chamado, em tom de apelo: 

 

 – Professora! Sou eu, sua pior aluna! 

  

 A pobre estanca de súbito no meio da rua. Não acredita no que vê: a artista que 

atraía os passantes era TEIMOSIA, querida aprendiz dos tempos em que EXPERIÊNCIA 

ganhava a vida como professora. Indisciplinada e vivaz, TEIMOSIA deixou a escola 

quando EXPERIÊNCIA, aposentada por tempo de serviço, se afastou do ensino. Sempre 

vira naquela aluna um espírito arteiro. E diante de seu sucesso mambembe, se convence 

de que a cidade anda às avessas de certas presenças. Que importa isso agora? 

 

 – O que lhe aconteceu? Quem fez isto contigo? 

 – Eu não sei... Não consigo pensar direito. Suspeito de alguém que conheci, 

talvez ontem... Um malandro chamado COTIDIANO! Foi depois de... Foi quando... Ele 

tem alguma coisa a ver com isso, preciso encontrá-lo, acertar as contas! – TEIMOSIA 

estranha a resposta. Sem entender bem o que se passa, retruca: 

 – Mas por que ele faria isso? 

A
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 – Vou descobrir antes de ir embora. 

 – Ir embora? Ir embora para onde, por quê? 

 – Se faz de boba, TEIMOSIA? Não vê que a cidade já não tem lugar para mim? 

Não vê meu rosto acabado? Meus trapos? Minha nudez? Que faço num lugar que não 

me aquece? 

 – Não, EXPERIÊNCIA, não! Deixe de drama! 

– Ou fujo ou definho. 

– Mas você já foge por toda parte...  

– O que diz? 

– Nada, professora, nada... Está frio, você precisa de agasalho, conversamos depois. 

 

 As duas tomam um ônibus em direção ao subúrbio. Ponto a ponto do itinerário, 

EXPERIÊNCIA conta à amiga-aprendiz os detalhes de seu malsucesso desde a sessão de 

cinema.  TEIMOSIA não consegue juntar as peças do que diz sua mestra: o cinema está 

fechado há anos, o casamento de COTIDIANO e VIVÊNCIA já acumula bodas, os tesouros 

de EXPERIÊNCIA nunca renderam mais que a alegria da partilha. Entretanto, como 

duvidar da concretude de sua miséria? EXPERIÊNCIA teria enlouquecido? TEIMOSIA 

fervilha de intrigas. 

 A acolhida simples do subúrbio acalma EXPERIÊNCIA. Alimentada e exausta, a 

pobre dorme sob a vigília intranquila de TEIMOSIA. Toda aquela história sem pé nem 

cabeça tinha, ao mesmo tempo, todo sentido. Que o digam os perrengues da própria 

TEIMOSIA para continuar existindo. Pensando bem, ela sabia, COTIDIANO era um tanto 

ambíguo, ardiloso, difícil de compreender. O que aprendera ouvindo as histórias de 

EXPERIÊNCIA, tomara corpo em seu contato incessante com o conquistador da 

professora. Era tão grata a uma como a outro. Mas também sabia dos caprichos que 

cercam estes tipos, suas manias principalmente. A distinção no trato pela qual clama 

EXPERIÊNCIA vai de encontro à sem-cerimônia com que COTIDIANO leva a vida. Teria 

sido esse o motivo da confusão? Mas e todo esse estrago, esse delírio? Ocupada como é, 

focada sobre si mesma e suas questões sempre mais urgentes, VIVÊNCIA tem algo a ver 

com isso? Embora não fosse íntima do casal, também não os tinha como vilões. Mas sua 

mestra lhe dera um testemunho de perigos e malfeitorias terríveis. TEIMOSIA precisará 

ir à caça de outras respostas para ajudar EXPERIÊNCIA. Aproveitando o cochilo da 
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amiga, a aprendiz sai à cata de alguns de seus aliados na arte de criar brechas pela cidade 

administrada. 

 Os DESVIOS não são tão fáceis de encontrar. Sua própria condição de vida os 

incita à clandestinidade. Não podem dar mole. O menor deslize e são capturados, 

postos a trabalhar para a GESTÃO. Por isso se multiplicam em catervas inumeráveis, 

mudam de nome permanentemente, se camuflam na obediência. “Subversão não é 

opor-se, mas contornar, desviar, exagerar até deturpar, aceitar até ultrapassar”.1 À custa 

das indisciplinas que eles cometem, sua vida raramente é duradoura, têm o fôlego dos 

insetos: precisam morrer para continuar existindo. Mas os efêmeros também se 

alimentam, e é TEIMOSIA que os provêm de energia. Na ausência dela, eles não 

durariam mais do que o suficiente para serem incorporados pelo CONTROLE (este, 

quando consegue, lhes atribui uma pecha desonrosa: “desvio-padrão”). 

 As virtudes dos DESVIOS e de TEIMOSIA lhes permitiu travar uma amizade 

vigorosa: obstinação e fugacidade é uma mistura temida pelo ESTADO, que convoca os 

cidadãos a resignações inescapáveis. Compartilhando entre si tenacidade e astúcia, 

TEIMOSIA e seus parceiros desenvolvem saídas provisórias, investidas silenciosas, 

golpes sem autoria. “Por que teimar em desviar?”, é conclame sem fim, interpelando 

à procura do menor vestígio de voz que responda “desviamos para...”, “teimamos por 

que...”. Isso basta para que, num piscar de olhos, se construa o acesso que faz do 

desvio “mais uma via”, que inclui na tecnologia a previsão do teimoso. Donde a 

melhor estratégia de formação para a obediência – os gestores o captaram 

rapidamente – consiste em acompanhar o traçado dos desvios para, ao seu derredor, 

traçar a linha elástica de um nicho. 

 O passo nervoso e atento aos becos se apressa. TEIMOSIA não tira da cabeça a 

miséria de EXPERIÊNCIA, e prestando atenção às ruas, entra num remeximento 

atordoado. “A exaltação angustiada do caminhador louco nas cidades. A rua é um 

dispositivo maravilhoso para manter, alimentar, aprofundar a crise. Por todo lado 

olhares furtivos, movimentos entrecortados, ruídos contraditórios: barulhos dos 

veículos, sinos, gritos, a batida dos milhares de passos na calçada. E como é necessário 

desenredar um caminho para si, tudo vira uma luta e um delírio se cumpre.”2 

                                                 
1 GROS, 2010, p. 179. 
2 Id., ibid., p. 152. 
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 O Forte de Santo Antonio quase não aguenta: o mar da Barra está intranquilo. 

Seu rumor surdo deixa TEIMOSIA tal qual. A madrugada que acabara há pouco não 

deixara o menor sinal de presença no calçadão que vibrava num calor tremeluzente. 

Estranho sol a pino que a fez lembrar o despertar miserável de EXPERIÊNCIA. Um tanto 

cansada de uma noite em busca sem êxito pelos desvios, TEIMOSIA só precisaria de uma 

pestana ao abrigo do sol para revigorar o fôlego. 

 

 – Cadê elas?... – pergunta, exausta, pelas sombras. 

 

�� 

 

 Alcançar, tomar, enfrentar, exercer, assumir... Entre estes e tantos outros 

verbos, costumamos acomodar o poder. Sob os maniqueísmos da lógica da dominação, 

nos caberia pensá-lo exclusivamente em função das figuras que o exercem, por um 

lado, e das que sofrem os efeitos deste exercício, por outro. Mas o traçado deste 

conceito na história do pensamento – e das práticas que evocam sua presença – tem 

feito perceber quão borradas são as fronteiras entre os domínios, se é que ainda 

podemos tratar a questão de modo tão geométrico. Busquemos, então, uma apreensão 

menos dicotômica do problema: consideremos o poder não como o que está de um dos 

lados da divisa entre dominadores e dominados, mas como aquilo que se estabelece 

num território difuso de confrontos incertos. Recorrendo uma vez mais ao pensamento 

de Foucault, tal é a tentativa que se segue. 

 O problema do poder flutua entre a necessidade de ser pensado e a defasagem 

de ferramentas conceituais no repertório filosófico e político para torná-lo pensável. 

Embora tenha reiteradamente afirmado seu desinteresse pela constituição de uma 

teoria geral do poder,3 Foucault empreende um percurso analítico em que a pesquisa de 

sua maquinaria – de sua microfísica – prevalece no horizonte. Entretanto, aí não se 

tratará mais de investigar a racionalidade interna dos sistemas de poder, mas, ao 

                                                 
3 “É certo que não tenho, alias não mais do que as pessoas de minha geração, nenhum instrumento 
inteiramente pronto para construir isso. Procuro construí-lo a partir das inquirições empíricas precisas 
sobre tal ou tal ponto, sobre tal ou tal setor muito preciso. Não tenho uma concepção global e geral do 
poder. Sem dúvida, depois de mim virá alguém que o fará. Eu, eu não faço isso” (FOUCAULT, 2006b, p. 
227). 
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contrário, de procurar nas práticas históricas mais capilares os sinais que demarcam e 

disseminam os territórios de luta. 

 
Na sociedade, há milhares e milhares de relações de poder e, por 
conseguinte, relações de forças de pequenos enfrentamentos, microlutas, de 
algum modo. Se é verdade que essas pequenas relações de poder são com 
freqüência comandadas, induzidas do alto pelos grandes poderes de Estado 
ou pelas grandes dominações de classe, é preciso ainda dizer que, em sentido 
inverso, uma dominação de classe ou uma estrutura de Estado só podem bem 
funcionar se há, na base, essas pequenas relações de poder. O que seria o 
poder de Estado, aquele que impõe, por exemplo, o serviço militar, se não 
houvesse, em torno de cada individuo, todo um feixe de relações de poder 
que o liga a seus pais, a seu patrão, a, seu professor – aquele que sabe, aquele 
que lhe enfiou na cabeça tal ou tal ideia?4 

 

 Sob este ponto, intercede a primeira distinção de perspectiva em relação ao 

problema do poder, cuja efetuação prescinde de uma essência para existir. O poder não 

é um cetro encantado ou o nome do rei; de fato, é ele que produz estes objetos e 

sujeitos, mas proliferando-se sob as mais diversas modalidades de relação, sempre 

parciais (ainda que se pretendam totais), sempre reversíveis (mesmo que estabelecidas 

como definitivas). Cada pequeno gesto ou palavra de ordem, cada imagem ou desejo 

que permeia o cotidiano é permanentemente alvejado por relações de poder, que não 

funcionam exclusivamente sob o princípio da sobredeterminação ideológica; seu 

cenário se desenvolve num intrincado combate entre as forças do Estado e o 

movimento imprevisível das teimosias em condições específicas, isto é, histórica e 

politicamente situáveis.  

 Disso decorre o abandono de uma concepção absoluta de poder, pois é 

justamente a partir da possibilidade de que algo nessa miríade de relações saia do 

controle, que as formas de efetuação de poder se tornam possíveis, e não o contrário. É 

por não enxergar tudo que o Estado desenvolve um arsenal de tecnologias de 

visibilidade; é por não tocar a todos que o Estado forja braços cada vez mais delgados. 

“Se assistimos ao desenvolvimento de tantas relações de poder, de tantos sistemas de 

controle, de tantas formas de vigilância, é justamente porque o poder sempre foi 

impotente.”5 O poder não é um instrumento, são os instrumentos que condicionam 

uma determinada forma de poder; o poder é sempre uma relação, quer dizer, só se 

                                                 
4 FOUCAULT, 2006b, p. 231. 
5 Id., 2006c, p. 274. 
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efetua porque há a possibilidade de fuga, de escape, de desvio por parte daquilo que é 

por ele objetivado. 

 Retomando a imagem da linha entre dominadores e dominados, o poder não 

está, portanto, nem de um lado, nem de outro: ele é a própria linha, mas uma linha 

errática, emaranhada entre quaisquer que sejam os polos em relação. Ela não os separa, 

os embaraça. “A resistência ocorre no mesmo espaço das relações de poder, não como 

se lhe fosse sempre vítima, mas porque é esta que faz com que o poder seja relação de 

forças e não um puro estado de dominação.”6 É sob esta condição que se coloca a 

conhecida fórmula de Foucault: “a resistência é anterior ao poder”. Mas de que relações 

de poder e de que resistências estamos falando? Afinal, não se trata de uma teoria geral 

do poder ou da resistência, mas de pensar suas condições de existência num 

determinado campo problemático. 

 Toda prática de resistência incide sobre modalidades concretas de luta.7 É a 

presença viva destas práticas no cotidiano que fornece ao poder as condições de sua 

efetuação, quer dizer, é a resistência que sinaliza a dimensão empírica de determinada 

relação de poder. Estaria aí uma prerrogativa para conjugar outros dois operadores do 

pensamento foucaultiano, a partir dos quais restringimos o foco para os desvios da 

experiência urbana. Trata-se das noções de heterotopia e contraconduta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 SAMPAIO, 2007, p. 10. 
7 “Em toda parte se está em luta – há, a cada instante, a revolta da criança que põe seu dedo no nariz à 
mesa, para aborrecer seus pais, o que é uma rebelião, se quiserem –, e, a cada instante, se vai da rebelião à 
dominação, da dominação à rebelião; e é toda esta agitação perpétua que gostaria de tentar fazer 
aparecer” (FOUCAULT, 2006b, p. 232.). 
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VVVV    

A oficinaA oficinaA oficinaA oficina    

    

em ter a menor noção de quanto tempo tinha se passado desde que adormecera, 

EXPERIÊNCIA observa seu derredor com sonolência. Ainda deitada, avista 

objetos com sinais de usos imprevistos, sobretudo livros: servindo para cortar, 

desmontar, colar, combinar, torcer... O torpor da sonolência ainda a habita enquanto 

esquadrinha a casa com olhar curioso. Admira todos aqueles apetrechos de TEIMOSIA, 

dispostos de tal modo que ninguém duvidaria estar numa oficina. Mas o que sua aluna 

tanto fabrica? Que ofício demandaria esse não acabar mais de ferramentas? 

 O sol empurra pela janela adentro uma claridade alegre de começo de tarde. 

Atenta a cada centímetro da mesa a sua frente, EXPERIÊNCIA se vê diante de rabiscos, 

fotografias, esboços de mapas, folhas de livro rasgadas à mão, filmes, relatos de golpes, 

historietas de anônimos e forasteiros, uma verdadeira constelação de desvios. Não 

entende bem o que essa dispersão de imagens e dizeres pode significar. – Coisas de 

malabares – intui. Sabe que a vida de TEIMOSIA na cidade exige malemolência, mas não 

deixa de se surpreender com a profusão de geringonças a sua volta. Toda uma 

contraengenharia que leva a pensar menos num combate direto, numa batalha prestes a 

acontecer, que num exercício permanente de escapadas, truques, artimanhas, 

malandragens... Sim, TEIMOSIA usa esses inventos diariamente, para viver. – Onde será 

que ela foi?– “Você tem preocupações terríveis...”.  

 A voz amena do conquistador sussurra em sua memória. Dói. Quer afastá-la, 

mas não consegue. “Amanhã estarei aqui para assisti-lo novamente”. Poderia acreditar? 

Mas o cinema está arruinado, não haverá sessão... Jamais teria a chance de ver aquele 

filme de novo e encontrar nele algo que a ajudasse a compreender o que aconteceu. 

Não poderia nunca saber se aquela voz sedutora estava certa quando dizia que é 

possível ver um filme diferente a cada vez que ele se repete. Mas ela se lembra de outra 

coisa dita por seu suspeito: “...numa única vez, ser tocado por uma imagem que não te 

deixar voltar a ponto em que estava antes dela”. Isso era um aviso? Que estava apartada 

de seu passado era fato, mas teria sido tudo isso efeito de uma imagem? Não podia 

acreditar e, em todo caso, era tudo o que tinha nas mãos. Precisaria agir com pouco, 

S
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ainda que não soubesse por onde começar: sendo ou não o responsável por sua 

derrocada, só COTIDIANO poderia dizer que imagem produziu sua pobreza. 

 EXPERIÊNCIA explora tudo novamente, agora com a ansiedade de quem procura 

por algo que não sabe precisar. Encontra em meio aos papéis uma caderneta 

inteiramente rabiscada, com indicações, lembretes, coordenadas, notas curtas, receitas, 

endereços, desenhos. Na primeira folha, escrito forte, uma palavra: contramãos. Uma 

rápida debulhada nas folhas lhe indicou que isso deveria ser uma espécie de guia de 

sobrevivência para TEIMOSIA, um amuleto escrito. Ela se esquecera de levar? 

“Preocupações terríveis” passam pela cabeça de EXPERIÊNCIA. Num súbito, mete o 

breviário no bolso. Não poderia esperar o retorno da aluna para retomar sua busca. Era 

preciso aproveitar o resto de dia claro, procurar COTIDIANO, e encontrar a tal imagem 

que a transfigurou. Um burburinho vindo da rua a convida a olhar para fora. Pela 

janela, vê uma flor de corpos pueris se abrir do outro lado da rua, chuveniscando em 

todas as direções por escapadas espirais, ziguezagueantes, intermitentes, em mil trotes e 

pulos desde um portão gradeado. As crianças saem da escola, com toda a algazarra e 

folia que exige aquele ato de fuga. EXPERIÊNCIA sorri. 

  

�� 

 

 O espaço é uma categoria frequentemente negligenciada pelo pensamento 

filosófico moderno.8 Nos giros do final do século XVIII, inicia-se a instauração 

metódica de políticas dos espaços, sustentadas por discursos e técnicas resultantes de 

descobertas científicas daquele século. Por esta dupla apropriação – por uma tecnologia 

política e por uma prática científica –, a filosofia perde o “direito” de pensar o espaço e 

passa a se dedicar restritivamente à interrogação do tempo, implicando uma 

desqualificação e certa resistência, por parte da filosofia que desde Kant nos alcança, 

em relação às questões que envolvem o espaço.9 

 Ao situar historicamente o “abandono” do problema do espaço pela filosofia, 

Foucault o reposiciona em sua investigação através de uma articulação necessária com 

problema político: o espaço deixa de ser pensado como mero substrato ou fronteira 

física (o solo, o ar etc.), um dado imóvel e inerte (sítio localizável) para ser concebido a 
                                                 
8 FOUCAULT, 1992b. 
9 Id., ibid. 
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partir das estratégias, saberes e poderes que o constituem.10 Neste sentido, seu modo de 

abordar o espaço não apenas o reinsere no plano filosófico como determina um 

direcionamento histórico-político para esta reinserção: 

 
Seria preciso fazer uma “história dos espaços” − que seria ao mesmo tempo 
uma “história dos poderes” − que estudasse desde as grandes estratégias da 
geopolítica até as pequenas táticas do habitat, da arquitetura institucional, da 
sala de aula ou da organização hospitalar, passando pelas implantações 
econômico−políticas.11 

  

 Como fazer uma história dos espaços e das forças que os engendram? Vê-se aí 

um apelo a repensar a relação entre espaço e política, quiçá lançando mão de 

ferramentas ainda por inventar. Antes mesmo de colocar esta questão, Foucault já 

assinalava um contraste entre esta posição sem lugar que tipifica as utopias e, de outra 

parte, as contraposições que desassossegam a linguagem, interferindo naquilo que 

existe efetivamente, condição que faz vacilar a norma sob a impossibilidade de ordenar 

o mundo segundo as generalidades e binarismos dos códigos. A esta segunda disposição, 

Foucault denomina heterotopia. 

 
As utopias consolam: é que, se elas não têm lugar real, desabrocham, 
contudo, num espaço maravilhoso e liso; abrem cidades com vastas avenidas, 
jardins bem plantados, regiões fáceis, ainda que o acesso a elas seja 
quimérico. As heterotopias inquietam, sem dúvida porque solapam 
secretamente a linguagem, porque impedem de nomear isto e aquilo, porque 
fracionam os nomes comuns ou os emaranham, porque arruínam de antemão 
a “sintaxe”, e não somente aquela que constrói as frases – aquela, menos 
manifesta, que autoriza “manter juntos” (ao lado e em frente umas das 
outras) as palavras e as coisas. Eis por que as utopias permitem as fábulas e os 
discursos: situam-se na linha reta da linguagem, na dimensão fundamental da 
fábula; as heterotopias [...] dessecam o propósito, estancam as palavras nelas 
próprias, contestam, desde a raiz, toda possibilidade de gramática [...].12 

 

 O desvio silencioso do instituído, a contestação não anunciada é o aspecto que 

modula a incomum potência política das heterotopias. São “protestos” sem palavra de 

ordem, acontecimentos que contaminam a linguagem ali mesmo onde ela exerce seu 

domínio. Elas cultivam estranheza onde o Mesmo impera. Entretanto, seus efeitos 

extrapolam o campo da linguagem ao pensar esta outra potência do espaço. Numa 

conferência proferida a arquitetos e urbanistas,13 Foucault coloca em perspectiva a 

                                                 
10 FOUCAULT, 1992b. 
11 Id., ibid., p. 212, grifos do autor. 
12 Id., 1999c, p. XIII, grifos do autor. 
13 Id., 2006a. 
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história da constituição dos espaços em que a vida humana acontece. Na ocasião, é 

retomada a distinção entre utopias e heterotopias. Ao tratar do pensamento 

contemporâneo na relação entre estes espaços e os sentidos que lhes atribuímos, o 

filósofo constata que esta relação tem sido referida quase sempre a um certo espaço de 

dentro. Seria preciso pensar num espaço de fora, sobre o qual Foucault diz: 

 
[...] o que me interessa são, entre todos esses posicionamentos, alguns dentre 
eles que têm a curiosa propriedade de estar em relação com todos os outros 
posicionamentos, mas de um tal modo que eles suspendem, neutralizam ou 
invertem o conjunto de relações que se encontram por eles designadas, 
refletidas ou pensadas.14 

 

 Enquanto o espaço de dentro corresponde à caracterização dos seus possíveis 

atributos, o espaço de fora se constitui por determinadas posições. A associação deste 

espaço à ideia de posicionamento sinaliza um traço forte do pensamento foucaultiano, a 

saber, a primazia das práticas. É pensando o espaço como um conjunto de práticas – e 

não como um dado, um vazio em que supostamente nos movimentamos – que 

encontramos as primeiras articulações entre espaço e cotidiano. O espaço de fora é, 

neste sentido, um espaço praticado. 

 As heterotopias seriam, então, estes espaços praticados, estes 

contraposicionamentos reais que perturbam o estabelecido na sua existência concreta. 

Se as utopias protestam e profetizam além-mundo, as heterotopias desfiguram e põem 

em crise ali mesmo, silenciosamente. Trata-se da passagem de uma busca por “outro 

mundo” para um pensamento de 

 
[...] lugares reais, lugares efetivos [...] que são espécies de 
contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas nas quais 
[...] todos os posicionamentos reais que se podem encontrar no interior da 
cultura estão ao mesmo tempo representados, contestados e invertidos, 
espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam 
efetivamente localizáveis.15  

  

  É preciso manejar com certa prudência esta expressão. O risco de uma captura 

da heterotopia pela gravidade da ideia de “revolução” exige atenção redobrada ao que 

diz Foucault: estes contraposicionamentos já funcionam por toda parte, não se 

explicam pela intencionalidade (o que impede “pretensões” de totalizá-los) e não 

                                                 
14 FOUCAULT, 2006a, p. 414. 
15 Id., ibid., p. 415, grifo nosso. 
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contraem qualquer possibilidade de um programa. Foucault não está oferecendo uma 

“alternativa”16 à utopia, são posições completamente diferentes. As heterotopias são 

práticas anônimas, de um anonimato absoluto que se desdobra em ausência de projeto. 

 A importância desta advertência está em reservar o sentido do problema 

precisamente às práticas que desviam de qualquer necessidade de “mudar o mundo”. O 

campo problemático que aí emerge é o da vida cotidiana, dos espaços e das práticas que 

trapaceiam a rotina sem a impedir de efetuar seu ritmo, mas ao mesmo tempo 

colocando-lhe em crise. Esta crise heterotópica sinaliza outro aspecto do espaço 

praticado, a saber: não obstante a “discrição” destas práticas, elas implicam um campo 

de tensões, disputas, conflitos. Não há heterotopia que se constitua alheia às relações de 

força e aos jogos de poder, o que permite uma entrada no plano da política coincidente 

com o problema da experiência urbana.  

 
Estas unidades espaço-temporais, estes espaços-tempo têm em comum o fato 
de serem lugares onde eu sou e não sou, como o espelho ou o cemitério; ou 
ainda onde sou um outro, como no bordel, numa vila onde passo as férias ou 
numa festa, carnavalizações da existência ordinária. Elas ritualizam as 
clivagens, os limiares, os desvios, localizando-os.17 

 

 Mas é possível encontrar heterotopias no lugar mais corriqueiro, mais real e 

emblemático da cidade: a rua. A rua que aí se enuncia é apreendida para além do espaço 

de dentro, dos seus atributos. Trata-se da rua como espaço de fora, lugar de encontro 

com a heterogênese dos signos da cidade: passos, tráfegos, ruídos, cheiros, imagens, 

afetos. A rua abriga heterotopias à espreita da rotina, nas dobras de um espaço 

insuspeitado porque inconsciente. É na rua, este lugar tão visível, aberto, determinável 

que o dia a dia citadino se transmuta silenciosamente, apesar da profusão dos seus 

barulhos e ruídos: nas pequenas astúcias de um ambulante, nas precauções de um 

transeunte para evitar maus encontros, no movimento esguio das malandragens 

tapeando os controlatos, na reinvenção dos usos do meio-fio, da calçada, dos bueiros, 

                                                 
16 Em entrevista a Hubert Dreyfus e Paul Rabinow, a propósito da questão do cuidado de si, Foucault é 
enfático: “Não! Eu não estou procurando nenhuma alternativa [...]. Veja bem, o que eu quero fazer não é 
a história das soluções, e esta é a razão pela qual eu não aceito a palavra “alternativa”. Eu gostaria de fazer 
a genealogia dos problemas, das problematizações. Minha opinião é que nem tudo é ruim, mas que tudo 
é perigoso, o que não significa exatamente o mesmo que ruim. Se tudo é perigoso, então temos sempre 
algo a fazer” (FOUCAULT, 1995b, p. 256, grifos do autor). 
17 “Ces unités spatio-temporelles, ces espaces-temps ont en commun d’être des liuex où jê suis et ne suis 
pas, comme le miroir ou le cimetière; ou bien où jê suis un autre comme en la maison close, au village de 
vacances ou à la fête, carnavalisations de l’existence ordinaire. Ils ritualisent des clivages, des seuils, des 
déviations el les localisent” (DEFERT, 2009, p. 41, tradução livre). 
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de um beco. O olhar corriqueiro, em busca de relevâncias a reconhecer, vê em tudo isso 

não mais que atos absolutamente sem importância. No entanto, é justamente aí, nestas 

práticas de ocupação, de re-apropriação e de interferência que o problema político da 

cidade e da experiência urbana ganha força.  

 Sob este aspecto, há outro elemento importante para pensar esta operatória do 

espaço, a noção de contraconduta. Foucault emprega este termo ao tratar de modos de 

enfrentamento cujas pontas nos alcançariam desde os séculos XV e XVI, a partir do 

contexto da Reforma, e que indicariam uma crise política a incidir diretamente sobre a 

experiência ocidental da subjetividade.18 Na análise foucaultiana, a prevalência desta crise, 

conjugada à emergência de novas formas de luta na contemporaneidade, assume os 

contornos de um novo combate, em que se efetuam combinações cada vez mais sofisticadas 

entre técnicas de individualização e procedimentos de totalização. “Isto se deve ao fato de 

que o Estado moderno ocidental integrou, numa nova forma política, uma antiga 

tecnologia de poder, originada nas instituições cristãs.”19 Sai de cena o poder pastoral, entra 

o Estado moderno; declina o fiel, insurge o homem ordinário. 

 Falar em contraconduta seria, para Foucault, uma tentativa provisória de escapar 

dos mal-entendidos em torno do conceito de “resistência”. O desconforto advém da 

necessidade de precisar um conjunto de práticas que não poderiam ser totalmente 

abarcadas pelo sentido da revolta, da desobediência ou da dissidência: 

 
Queria simplesmente colocar agora um problema de puro e simples vocabulário. 
Aquilo a que chamei há pouco de resistências, recusas, revoltas, será que não 
poderíamos encontrar uma palavra para [o] designar? Como designar esse tipo 
de revoltas, ou antes, essa espécie de tramas específica de resistência a formas de 
poder que não exercem a soberania e que não exploram, mas que conduzem?20 

 

  A administração da cidade como vetor de intervenções políticas no cotidiano 

também aparece como um dos temas do curso ministrado por Foucault entre 1977 e 1978, 

intitulado Segurança, Território, População (2008). Encontram-se neste curso pistas do 

funcionamento das estratégias sutis de condução da vida que marcam a organização da 

cidade moderna. Mais do que a autoridade soberana ou a exploração da força de trabalho, a 

cidade se converte em palco de práticas de administração da vida. Mais que a racionalização 

dos tráfegos, a setorização da economia e do comércio, o esquadrinhamento do espaço 
                                                 
18 FOUCAULT, 1995a. 
19 Id., ibid., p. 236. 
20 Id., 2008a, p. 263-4, grifo nosso. 
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habitado, emerge aí um investimento cada vez mais incisivo nos processos de subjetivação, 

o que se estende aos discursos de cidadania, as campanhas de “bom uso” da cidade, a 

construção dos mitos que orientam o olhar dos citadinos. 

 Na esteira deste processo, as contracondutas desfigurariam os procedimentos 

empregados para conduzir a vida. Como as heterotopias, estas também seriam raras, 

anônimas, discretas. Foucault ressalta que a escolha desta palavra também atende à tentativa 

de evitar a substantivação destas práticas, o que daria em mais um mal entendido: aquele 

que moraliza as práticas e santifica, heroiciza ou condena seus praticantes.21 Com esta 

cautela, Foucault mais uma vez insiste no caráter coletivo das práticas: 

 
Além disso, essa palavra – “contraconduta” – talvez também permita evitar certa 
substantificação que a palavra "dissidência" permite. Porque de dissidência vem 
“dissidente", ou o inverso, pouco importa – em todo caso, faz dissidência quem é 
dissidente. Ora, não estou muito certo de que essa substantificação seja útil. 
Temo inclusive que seja perigosa [...]. Temos aí um procedimento de santificação 
ou de heroização que não me parece muito válido. Em compensação, 
empregando a palavra contraconduta, é sem dúvida possível, sem ter de 
sacralizar como dissidente fulano ou beltrano, analisar os componentes na 
maneira como alguém age efetivamente no campo muito geral da política ou no 
campo muito geral das relações de poder.22 

  

 Há uma relação crítica entre as heterotopias e as contracondutas, relação que parece 

importante para pensar as práticas cotidianas que compõem a experiência urbana e que se 

desdobra em dois sentidos: em primeiro lugar, a cidade contemporânea, exaustivamente 

caracterizada sob a imagem do espaço planejado e administrado, é a mesma cidade 

cravejada de espaços que distorcem a medida e desarranjam a gestão. Ora, estes “espaços 

outros” não são exteriores à racionalidade investida no urbano, pelo contrário, eles se 

presentificam nesta ordem, mas colocando-lhe em questão por sua condição de espaços 

praticados; aí está a grande diferença desta concepção de espaço, que não se confunde com 

o substrato físico, mas corresponde a rede de relações que o engendra. O segundo sentido 

desta relação remete ao modo como o planejamento e administração da cidade se 

convertem em planejamento e administração da vida – aquilo que Foucault chama de 

“biopolítica”23 – e que, embora produza uma série de efeitos positivados, não deixa de ser 

contestado (contraconduzido) anonimamente no cotidiano da cidade. Como pensar o 

anonimato destas teimosias? 

                                                 
21 FOUCAULT, 2008a. 
22 Id., ibid., p. 266, grifo nosso. 
23 FOUCAULT, 2008a. 
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VIVIVIVI    

DerivaDerivaDerivaDeriva    

 

agando a tarde inteira entre a pista de cooper e a calçada sem defeitos, 

TEIMOSIA nada encontrara que indicasse onde os DESVIOS teriam ido parar. 

Ali por perto, entre as árvores do Porto da Barra, deixavam seus sinais 

mudos de presença; nada disso existe mais, nem sinal, nem vestígio. Encostados na 

mureta reformada, os três tocos brasis aguardam sua retirada definitiva. Amanhã tudo 

estará limpo, alheio a qualquer sinal de uso, e a nova calçada poderá ser reinaugurada, 

sem memórias do passado antiortopédico de suas pedras portuguesas. 

 TEIMOSIA já vai longe, devassando Salvador em seu começo de noite. Que diria 

para EXPERIÊNCIA? Os DESVIOS estavam ali, nas ruas, num alarido silencioso que só a 

malabarista escutava. Pensava poder chamá-los a sua casa, onde a professora a esperava. 

Mas cada um que tomava pelo braço em convite, se desfazia para em outra parte saltar 

sem alarde. Conhece o procedimento, eles são resistentes a toda captura. Mas não fazia 

sentido, TEIMOSIA não pretendia se apossar de qualquer que fosse. O que se passa? 

  

 A caderneta folheada sedentamente indicava mil direções. Não trazia uma 

coordenada sem remeter a outras, subterrâneas, periféricas, indiciárias. Fazia jus ao 

batismo que a aluna dera aos apontamentos ali rascunhados. Enquanto andava 

aturdidamente pelas ruas de ontem, EXPERIÊNCIA tinha a sensação de ser observada por 

todos os lados. Aquele temor desaparecera, mas continuava a sentir que não estava só. A 

caderneta trazia pistas para muitas coisas, menos para achar COTIDIANO. TEIMOSIA 

contara de seus encontros, mas não disse onde nem como. Caminhava sondando 

aqueles papéis “com uma atenção irretocável e vigilante, suscetível de apreender, no 

virar de uma página ou de uma esquina, o brilho de um estranhamento que se escondia 

aí, despercebido”.24  

 No toque de duas ruas, no cruzamento de dois caminhos, se acotovelam as 

esquinas. Ponto de encontro, contato, interferência, a esquina pede atenção para evitar 

trombadas, colisões, atropelos. É lugar de disputas, pelo privilégio da vista, das saídas. 

Também é atração, convergência.  Quem anda pela rua só pode saber o que vem de lá se 

                                                 
24 CERTEAU, 2011a, p. 118. 

V
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vai ao seu encontro. Ao se aproximar, pode ver o movimento das vias que se 

atravessam, podendo, a cada cruzamento, dobrar, mudar de direção. Não se pode sair 

do lugar sem passar pela esquina, ponto de encontro dos riscos.  

 EXPERIÊNCIA segue a direção de um cruzamento que, indica a caderneta, leva 

a Deriva. Um lugar? A certa altura da rua, as anotações já não correspondem: 

rabiscos nervosos preenchem as páginas seguintes àquele ponto em que 

EXPERIÊNCIA se encontrava. Um senhor de olhar faiscante interrompe o golpe em 

que rasgava o vento com sua bengala branca ao ver se aproximar EXPERIÊNCIA. 

Quer lhe falar de imagens e homens. 

 

 – “Pois cada imagem e cada lance força-os a revisar todo o Universo. E há para 

cada homem uma imagem a encontrar que aniquila todo o Universo. Vocês que 

entrevêem os clarões alaranjados desse abismo, apressem-se, aproximem seus lábios 

desse cálice fresco e fervente”.25 

  

 EXPERIÊNCIA toma o lápis preso no espiral. 

 

De rua em rua, perdida em descaminho, te procuro a não saber mais 

quantos giros do tempo. Cada cimo de prédio tem um relógio apontando 

urgências contra mim. Já não posso existir onde a sobrevida é o único 

ímpeto. Sou travessia e não há portos. O fio das horas que trama sua 

roupa não me aquece. Sinto frio e estou cansada. Não sei se aguento 

mais. Não te vi chegar, não te vi sair. Que querias de mim? Que fizeste a 

precisar que eu fechasse os olhos, que não o visse escapar? Ardiloso! 

Brinca com um sentimento assim?! Que não te façam o mesmo: talvez 

não suporte! Tanta conversa, tanta lábia... Se querias me roubar, pra quê 

a covardia? Levasse o que interessava sem me dizer nada daquilo. Não 

haveria essa tristeza de não te encontrar... Desde aquele dia esquecido, 

aquele dia poeira e solidão, meu rumo é só mais uma visão entre tantas 

que não são você. 

 

                                                 
25 ARAGON, 1996, p. 93. 
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 A morte poderia ser suportada: com o tempo, bem ou mal se aplaca a dor e 

retoma-se o pulso das coisas. Mas o rapto não.26 EXPERIÊNCIA, arrancada de si mesma 

por uma paixão, obcecada por um rosto do qual só retém um contorno sombrio, vaga 

por uma cidade desaparecida. Anda ora devagar, ora apressada e vê o ritmo de outro dia 

começar. “Tomei a direção do nascente, a esmo, para ser iluminado o mais cedo 

possível”.27  Já sem dor, vai caminhar por mais um dia, a procura de uma imagem... 

 

 ... Sim, eu era pago para “lanternar” quando preciso, é verdade. Estava ali pra 

garantir a ordem e aparecer o mínimo possível. Vão me julgar porque prestei atenção a 

tudo isso? Dirão que não era da minha conta! Por que me intrometi, não faço ideia. 

Ainda nem sei por que me lembro dessa história. Talvez eu goste de contá-la, mas 

ninguém nunca acredita. Vocês não duvidariam se a tivessem visto como eu vi, sentada 

aqui nessas fileiras. Como era bonita! “Suave mulher do vento que seca o feno das 

luzes, tu, cujos cabelos puros, por um caminho riscado de cometas, chegam por 

contrabando até meus olhos...”28 Ah... Que saudades, Madrigal... Vixe! Miséria! Miséria! 

A pilha acabou! 

 

 
 

 

 

                                                 
26 SCHÉRER; HOCQUENGHEM, 1979. Cf. “Primer episodio – El rapto”, pp. 9-46. 
27 BECKETT, 2006a, p. 24. 
28 ARAGON, 1996, p. 153. 
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Euforia 
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_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E quanto a mim – tenho já vinte e seis anos – mereceria ainda participar desse 

milagre? Terei ainda por muito tempo o sentimento do maravilhoso cotidiano? Eu o 

vejo a se perder em cada homem que avança em sua própria vida, como por um 

caminho mais e melhor pavimentado, que avança nos hábitos do mundo numa 

comodidade crescente, que se desfaz progressivamente do gosto e da percepção do 

insólito. É o que, desesperadamente, eu jamais poderia saber. 

 

Louis Aragon, O camponês de Paris 

 

 

 

 

 



82 
 

VIVIVIVIIIII    

Sessão fora de horaSessão fora de horaSessão fora de horaSessão fora de hora    

 

avia muitos dias em que as pessoas se postavam lá no topo. Tendo o 

céu como fundo, pareciam-me orladas de negro como os figurinos 

autocolantes”.1 Montado entre as asas douradas da Vitória,2 o anjo 

olhava admirado para as ruas lá em baixo. Só mesmo eu, sendo criança, poderia 

enxergá-lo. Perplexo. Desejoso: – “Há muito tempo, os nômades devem ter ficado tão 

entediados, que disseram: ‘Vamos construir aqui e ali... Cidades horríveis... Para que 

nosso tédio fique nas praças e ruas... Casas e apartamentos. Pois estamos vazios e 

esgotados. Estamos vazios e esgotados.’ Como se chama isso? Uma caça ao vento. É 

preciso buscar algo, alguma alegria”.3  

 As cidades nasceram de uma caça ao vento. Não se sabe o que um anjo entende 

por isso. Não falamos, afinal, sua língua. É provável que alguns homens, entre aqueles 

que rasgaram no chão bruto os primeiros arruamentos de uma ou outra vila, primeira 

idade das metrópoles, tenham sonhado o sentido dessa caça. Outros, talvez, sequer 

suspeitem de sua existência. Uns e outros se alegram e se entristecem na cidade sem, 

contudo, saber o que o mensageiro de Deus pensava. “Os humanos não veem mais 

como nós. Os olhos deles se acostumaram só a tomar. Eles observam e tomam. Eles não 

sabem mais dar. Eles se esqueceram de que a luz entra no coração pelos olhos... E 

depois reflete, pelos olhos, o coração. O ciclo foi interrompido”.4 

 Quando um anjo fecha os olhos, pode atravessar a eternidade. Numa piscadela, 

o mensageiro vê uma festa. Pessoas assaz alegres comemoram um nascimento. É a 

cidade que brota da terra, cria das mulheres.5 Em meio à folia, um breve olhar foi 

suficiente para que a história daqueles dois se cruzasse. O tempo se passou, aquela 

                                                 
1 BENJAMIN, 1995, p. 79. 
2 Alusão ao Siegessäule, “Obelisco da Vitória” ou “Coluna da Vitória”, um dos principais monumentos da 
cidade Berlim (Alemanha), presente na abertura do filme Tão longe, tão perto, do cineasta alemão Wim 
Wenders (1993). 
3 Adaptação de um trecho dos pensamentos de Cassiel (Otto Sander) (TÃO LONGE..., 1993). 
4 Adaptação de um trecho dos pensamentos de Raphaela (Nastassja Kinski), anjo parceira de Cassiel 
(TÃO LONGE..., 1993). 
5 “As palavras ‘lar’ e ‘mãe’ estão, certamente, inscritas em todas as fases da agricultura neolítica e [...] foi a 
mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e dando forma aos primeiros vasos de 
barro. Na forma, também a aldeia é criação sua: não importa que outras funções pudesse ter, era a aldeia 
o ninho coletivo para o cuidado e a nutrição dos filhos. [...] A casa e a aldeia, e com o tempo a própria 
cidade, são obras da mulher” (MUMFORD, 1991, p. 19).   

“H
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cidade cresceu, ganhou irmãs por toda extensão do globo. O anjo pisca novamente os 

olhos. Um sujeito anda ensimesmado pelo centro de Vitória da Conquista. Vindo das 

bandas da Prefeitura, atravessa a Praça Tancredo Neves em direção à Rua Lisboa. Os 

bicos que agilizava para o ‘pessoal da política’ pagavam mais que seu antigo emprego, 

era verdade. Mas fazer serviço de banco, fretar a pé calhamaços de papel xerocado para 

lá e para cá, guardar lugar na fila de um cartório, sem sombra de dúvidas, eram 

ocupações sem um pingo sequer daquele prazer que ele sentia trabalhando no escuro. 

 De tantas saudades, evitava passar na entrada da galeria. Sentia um nó na 

garganta se obrigado a fazê-lo. Era o caso daquele dia, em que o ‘pessoal do escritório’ 

lhe incumbira de buscar uns salgados naquela-lanchonte-perto-de-onde-você-

trabalhava. A lanchonete ficava na segunda sala da galeria, quase em frente à entrada 

principal do Cine Madrigal. Damiel6 – ninguém acertava seu nome, ao ponto de ter se 

conformado com o erro: se perguntavam ‘como se chama?’, não perdia mais tempo 

dizendo “com M de Maria”, e respondia espontaneamente: ‘Daniel, e o seu?’ – 

compraria dez reais de coxinha e alguns refrigerantes. 

 Missão cumprida, hora de voltar. Faria o mesmo caminho da vinda para não 

desviar a atenção. O expediente do banco, reduzido em função do horário de verão, 

amortizava seu intervalo de almoço. Com as sacolas nas mãos, Damiel dá as costas para 

o balcão da lanchonete e sai sem levantar os olhos para a bilheteria, isolada por largas 

talas de madeira. Ao colocar os pés fora da galeria, uma voz feminina o interpela: 

 

 – A sessão está atrasada! 

  

 Sem acreditar no que ouviu, olha para trás por mero desencargo. Mentira: por 

uma curiosidade que o mataria com mais um passo! 

 

 – Desculpe, o cinema fechou. 

 – Como, “fechou”? Acabei de comprar os ingressos e exijo que nos deixe 

entrar! 

 

                                                 
6 Damiel é o nome do anjo amigo de Cassiel. Apaixonado pela vida dos mortais, Damiel (Bruno Ganz) é 
o primeiro a abrir mão da eternidade, tornando-se humano no filme anterior a Tão longe, tão perto 
(1993), chamado Asas do desejo (1987), também dirigido por Wim Wenders.  
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 Damiel olha para a lanchonete. A moça que o atendeu deve estar no banheiro e 

não há mais ninguém por lá. Quem mais estava com aquela mulher? ‘As coxinhas vão 

esfriar!’. 

 

 – Senhorita, não posso ajudá-la, tenho que levar o almoço dos meus colegas e, 

depois, muito trabalho a fazer. 

 – Mas você trabalha aqui! 

  

 O olhar daquela mulher... Não era possível... Fazia mais de cinco anos que tudo 

se acabara. Ninguém se lembrara dele nem quando o cinema estava no auge – mal de 

trabalhar por trás da lanterna. Quem é essa mulher vestindo um longo grená surrado? 

 

– Como se chama a senhorita? 

– Experiência – disse a mulher. 

– Com...? – hesitou e desistiu Damiel que, após anos e anos corrigindo seu 

próprio nome na boca dos outros, desenvolvera uma condescendência solidária a todos 

os batismos excêntricos. 

– Daniel, a seu dispor. 

 

�� 

 

Com Michel de Certeau o cotidiano insurge em positividades e desvios. Antes 

de tudo, é preciso lembrar que Certeau faz uma crítica – generosamente incisiva – à 

leitura foucaultiana do panóptico em Vigiar e Punir (1987), dedicando-se em especial à 

concepção de disciplina formulada por Foucault.7 Na “Introdução Geral” do primeiro 

volume de A invenção do cotidiano, Certeau explicita a contraposição de escopo do seu 

estudo em relação às análises das tecnologias e estratégias de disciplina e controle:  

 
Se é verdade que por toda a parte se estende e se precisa a rede da 
‘vigilância’, mais urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade 
inteira não se reduz a ela: que procedimentos populares (também 

                                                 
7 Entretanto, é preciso ressaltar, como o fez o próprio Foucault, que “[...] os procedimentos de poder 
colocados em prática nas sociedades modernas são bem mais numerosos, diversos e ricos. Seria falso 
dizer que o princípio da visibilidade comanda toda a tecnologia do poder desde o século XIX” 
(FOUCAULT, 1992b, p. 211). 
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‘minúsculos’ e cotidianos) jogam com os mecanismos da disciplina e não 
se conformam com ela a não ser para alterá-los; enfim, que ‘maneiras de 
fazer’, formam a contrapartida, do lado dos consumidores (ou 
dominados?), dos processos mudos que organizam a ordenação 
sociopolítica. [...] Esses modos de proceder e essas astúcias de 
consumidores compõem, no limite, a rede de uma antidisciplina que é o 
tema deste livro.8 

 

Aquilo a que Certeau se propõe analisar a partir daí é “o outro lado” da história: 

as práticas microbianas que resistem às estratégias do Estado e do Capital mantendo, 

mesmo sob seu “domínio”, astuciosas artes de fazer, dizer e pensar a vida cotidiana. 

Pesquisa que a um só tempo corresponde e interpela à investigação foucaultiana. 

Enveredaremos numa trilha subterrânea entre os dois pensadores, um tanto diversa 

daquela depreendida no imediato da leitura de A invenção do cotidiano; o recurso a 

noções como as de heterotopia e contraconduta, criadas por Foucault, no permitirá 

perfazer este caminho entre estas duas perspectivas da relação “poder-resistência”. Daí 

que neste texto eles apareçam mais próximos do que convencionalmente se os dispõe. 

 A vizinhança problemática entre Foucault e Certeau oferece ao menos estas 

duas circunstâncias de encontro: em primeiro lugar, um adversário seletivo, que situa 

sua relação com o pensamento de Foucault (e também de Bourdieu) no plano de uma 

“antiafinidade eletiva”,9 uma seleção que aponta no mesmo passo o distanciamento 

necessário para elaborar sua própria análise e o balizamento nas contribuições de 

trabalhos que transitam num campo problemático se não comum, pelo menos 

adjacente. Dessa curiosa política de vizinhança, Certeau desenvolve uma “colaboração” 

indireta que impulsiona sua empreitada, de tal forma que estas “influências” se 

presentificam – seja nos direcionamentos da pesquisa, seja na sua escrita – pelas 

alterações e avigoramentos que provocam em seu trabalho.10 

  Em segundo lugar, a via dos conceitos que se imbricam. Diante do fato histórico 

de que as pesquisas que resultaram em Vigiar e Punir e A invenção do cotidiano 

(publicados em 1975 e 1980, respectivamente) se colocam numa espécie de paralelo 

teórico, há uma contraface de ideias que se interpenetram na leitura das práticas 

cotidianas. É por aqui que as heterotopias de Foucault vêm ao encontro do espaço 

vivido e das operações mudas dos praticantes em que Certeau investe; é por aqui que 

                                                 
8 CERTEAU, 2009a, p. 40-1. 
9 GIARD apud CERTEAU, op. cit., p. 17. 
10 CERTEAU, op. cit. 
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suas astúcias, a rede das táticas invisíveis de subversão da ordem sob seu próprio 

domínio se articula com a atitude descrita por Foucault como contraconduta. 

Obviamente, os conceitos nunca se equivalem, mas produzem entre si relações que 

modificam sua posição, alteram seu sentido; há que se pensar que problemas estas 

relações podem suscitar e diante de que práticas. 

 Se por um lado a racionalidade das estratégias – plano sobre o qual é possível 

determinar e isolar um sujeito ou polo de querer e poder, que mantém uma relação de 

exterioridade com seus alvos e ameaças11 – normatiza a vida, por outro as operações dos 

viventes estão prenhes de astúcias que tiram proveito do acontecimento, dos elementos 

à disposição, movimentos e forças quase sempre estranhas, vindas justo da fonte que 

pretende exercer controle. “A ordem efetiva das coisas é justamente aquilo que as 

táticas ‘populares’ desviam para fins próprios, sem a ilusão que mude proximamente.”12 

Tal é a aposta de Certeau, ilustrada na análise de algumas práticas cotidianas: 

falar, ler, caminhar, comprar, habitar, cozinhar... Cada um destes fazeres “banais” é 

povoado por meticulosas táticas – movimentos sem domínio próprio, que aproveitam o 

imprevisto e a transitoriedade, a ocasião e a circunstância, burlando o cálculo das 

estratégias – que funcionam em silêncio, muitas vezes sem que o próprio praticante 

tenha consciência de que subverte algo na ordem estabelecida.13 Não se trata, pois, de 

uma intencionalidade racionalmente contestatória, mas de um saber-fazer que não se 

ocupa de sua auto-afirmação enquanto tal, que é efêmero e em certa medida 

inconsciente, o que em nada o impede de produzir efeitos. Aliás, é exatamente esta 

condição precária, sem “domínio próprio”, sem consciência de si que torna possíveis as 

subversões subordinadas – talvez seja precisamente o inverso – que interessam a 

Certeau. É o modo como os “fracos” e “dominados” inventam artes de fazer que o 

impele a elaborar uma política das astúcias.14 

 
Eu gostaria de acompanhar alguns dos procedimentos – multiformes, 
resistentes, astuciosos e teimosos – que escapam à disciplina sem ficarem 
mesmo assim fora do campo onde se exerce, e que deveriam levar a uma 
teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma inquietante 
familiaridade da cidade.15 

 
                                                 
11 CERTEAU, 2009a. 
12 Id., ibid., 2009a, p. 83. 
13 Id., ibid. 
14 Id., ibid. 
15 Id., ibid., p. 163. 
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Uma marca forte do trabalho de Certeau sobre o cotidiano é a correspondência 

do procedimento de pesquisa com o objeto em questão (no seu caso, as astúcias de 

usuários e consumidores, do homem ordinário). A arte de dizer estas maneiras de fazer 

já as exerce, as dá corpo, sem o quê seu propósito se esvazia, se esteriliza, perde a força 

da operação que põe em evidência, se perde da prática que analisa. Certeau diz que é 

necessário “reaprender operações comuns e fazer da análise uma variante do seu 

objeto.”16 Isso não quer dizer que o pesquisador se iguala ao praticante, ou que a 

pesquisa equivale às práticas investigadas. A diferença que persiste é, aliás, condição de 

possibilidade para a passagem do tempo de “solidariedade” do pesquisador com o seu 

campo e a rede de relações que aí estabelece para o tempo da redação, no qual 

inevitavelmente se manifestam os compromissos institucionais, econômicos e políticos; 

é por meio desta passagem que o pesquisador obtém seu “lucro”, financeiro ou 

intelectual, e que demarca a posição “profissional” que o destaca necessariamente em 

relação ao atores sociais que participam do seu empreendimento “fornecendo” práticas 

à análise.17  

Diante disso, a correspondência não é uma indiferenciação. Trata-se de fazer 

das técnicas de pesquisa algo que “repete diferindo” aquilo que estuda, que simula as 

potências do campo problemático em questão no próprio trabalho do pesquisador, no 

seu modo de pensar, analisar e transmitir aquilo que investiga, produzindo assim 

composições originais e efeitos singulares. No limite, é a pesquisa que assume, uma vez 

mais, seus traços de arte. Neste ponto, encontramos um fosso que ainda intimida 

pesquisadores das ciências humanas, cavado entre a ciência e as demais práticas sociais. 

 
Desde que a cientificidade se atribuiu lugares próprios e apropriáveis por 
projetos racionais capazes de colocar zombeteiramente os seus modos de 
proceder, os seus objetos formais e as condições de sua falsificação, desde 
que ela se fundou como uma pluralidade de campos limitados e distintos, 
em suma, desde que não é mais do tipo teológico, a ciência constituiu o 
todo como o seu resto, e este resto se tornou o que agora denominamos a 
cultura.18 

 

 Interessar-se pelo resto das disciplinas, a matéria rejeitada pela industriosidade 

científica, a sucata dispersa na vida cotidiana: é assim que Certeau devém sucateiro, 

                                                 
16 CERTEAU, 2009a, p. 35, grifo nosso. 
17 Id., ibid. 
18 Id., ibid., p. 62, grifos do autor. 
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catador dos desperdícios nesse “terreno onde já não há mais discursos”.19 Mas 

também por seu modo de dizer o que pesquisa. Servindo-se de conceitos gastos como 

os de estratégia, tática, uso e consumo, Certeau procede à tentativa de não se 

distanciar da linguagem ordinária em que as práticas se desenrolam. Em todo caso, 

diz algo novo a partir de velhas peças, compõe um maquinário inédito com 

componentes recondicionados. 

 
No terreno da pesquisa científica (que define a ordem atual do saber), com 
suas máquinas e graças a seus resíduos, pode-se desviar o tempo devido à 
instituição; fabricar os objetos textuais que significam uma arte e 
solidariedades; jogar esse jogo do intercâmbio gratuito, mesmo que castigado 
pelos patrões e pelos colegas [...]; subverter assim a lei que, na fábrica 
científica, coloca o trabalho a serviço da máquina e, na mesma lógica, 
aniquila progressivamente a exigência de criar e a “obrigação de dar”. [...] 
Tratar assim as táticas cotidianas seria praticar uma arte “ordinária”, achar-se 
na situação comum e fazer da escritura uma maneira de fazer “sucata”.20 

 

 O procedimento certeauniano, como aqueles que ele analisa, é dotado de uma 

maneira, um jeito, um estilo que lhe confere singularidade e, da mesma forma, de uma 

técnica meticulosa e discreta, que paulatinamente se apropria do objeto de análise e 

torna também seu o movimento das práticas pesquisadas. Inventa para si uma arte de 

pesquisar cheia de astúcias, no jogo em que aproveita na escrita as frestas do 

estrategismo teórico para produzir um pensamento do impensado, o cotidiano e suas 

artes. Certeau adverte que a paisagem imaginária de uma pesquisa é importante, ainda 

que não contenha “rigor” em si mesma. É que tradicionalmente, a questão do método – 

e os dilemas que ela introduz na relação entre o conhecimento e as outras práticas – é 

vista como a exigência de “um discurso que organiza a maneira de pensar em maneira 

de fazer, em gestão racional de uma produção e em operação regulada sobre campos 

apropriados”,21 excluindo todo o universo cultural que permeia cada gesto e 

pensamento do pesquisador, as fantasias, as experiências sem currículo, as manhas.  

Por efeito desta exclusão, o método se distancia da função poética e política em 

que se inventa o modo de pesquisar, para se tornar parâmetro de uma obediência sem 

rosto (o credor da rigorosidade científica). Decorre daí uma oposição entre as práticas 

que já tem lugar no discurso metodológico (isto é, que determinam como a pesquisa 

                                                 
19 CERTEAU, 2009a, p. 123. 
20 Id., ibid., p. 85. 
21 Id., ibid., p. 127-8. 
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deve ser feita) e aquelas que ainda não figuram na alçada do possível ou autorizável. 

Atento aos impasses desta lógica e sem abrir mão do seu procedimento, Certeau 

fornece os indícios de uma perspectiva de trabalho um tanto diferente, tendo em seu 

repertório, como um caminho possível, a narratividade. 

Mais que a comunicação de funções, dados e experimentos, a narrativa 

produz efeitos de sentido em que o essencial é a apropriação e a partilha de uma 

experiência. Enquanto a discursividade científica precisa arrancar a matéria de 

estudo de sua circunstância e transferi-la para um terreno seguro onde possa 

dissecá-la, descrevê-la e explicá-la, o relato é por definição aquilo que procede do 

ato de palavra,22 tem no acontecimento as unhas cravadas e dele não se separa, sob a 

pena de perder o sentido. “Para clarear a relação da teoria, por um lado, com esses 

processos que a produzem e, por outro, com aqueles que lhe servem de objeto de 

estudo, o meio mais adaptado seria um discurso que relata uma história”.23 O lance 

que o narrador conta é executado no relato.24 

Retomemos aqui o retrato do narrador em Walter Benjamin, espécie em 

extinção desde que a informação ocupou todo o tempo e os sentidos do homem.25 A 

paciência para ouvir, exigência crucial na construção de um bom relato, é tão rigorosa e 

difícil quanto qualquer outra qualidade necessária na realização de uma pesquisa. Não 

por acaso, Benjamin destaca que o tédio é fundamental ao narrador e à sua tarefa: “O 

tédio é o pássaro de sonho que choca os ovos da experiência. O menor sussurro nas 

folhagens o assusta. [...] Quanto mais o ouvinte se esquece de si mesmo, mais 

profundamente se grava nele o que é ouvido”.26 Entretanto, esse amálgama entre o 

narrador e sua história não significa que é a veracidade dos fatos que orienta sua 

prática. Há outros motores nessa arte de dizer: 

 
Essa narratividade seria um retorno à “Descrição” da época clássica? Há uma 
diferença que as separa, fundamental: no relato, não se trata mais de ajustar-
se o mais possível a uma “realidade” (uma operação técnica etc.) e dar 
credibilidade ao texto pelo “real” que exibe. Ao contrário, a história narrada 
cria um espaço de ficção. Ela se afasta do “real” – ou melhor, ela aparenta 
subtrair-se à conjuntura: “era uma vez...” Deste modo, precisamente, mais 
que descrever um “golpe”, ela o faz. [...] Algo na narração escapa à ordem 

                                                 
22 CERTEAU, 2009a. 
23 Id., 2011b, p. 161-2, grifos do autor. 
24 Id., 2009a. 
25 BENJAMIN, 1994c. 
26 Id., ibid., p. 204-5. 
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daquilo que é suficiente ou necessário saber e, por seus traços, está 
subordinado ao estilo das táticas.27 

 

O que leva Certeau a insistir em um procedimento de pesquisa que partilhe do 

movimento que anima as próprias táticas, que seja portador das astúcias que nelas 

encontra é uma atitude política em relação ao conhecimento e aos efeitos que ele 

produz. Por este motivo é que sua pesquisa não consiste num levantamento sistemático 

de todas as táticas de resistência dos homens ordinários, consumidores, praticantes. 

Essa vontade – estratégica – de totalizar, a que serve? Como responder a ela, senão por 

meio das esquivas e golpes de astúcia, por uma política de pesquisa obstinada em fazer 

transitar em seu próprio funcionamento as operatórias que investiga? 

 
Na instituição a servir se insinuam assim um estilo de trocas sociais, um 
estilo de invenções técnicas, e um estilo de resistência moral, isto é, uma 
economia do “dom” (de generosidades como revanches), uma estética de 
“golpes” (de operações de artistas) e uma ética da tenacidade (mil 
maneiras de negar à ordem estabelecida o estatuto de lei, de sentido ou 
fatalidade). A cultura “popular” seria isso, e não um corpo considerado 
estranho, estraçalhado a fim de ser exposto, tratado e “citado” por um 
sistema que reproduz, com os objetos, a situação que impõe aos vivos.28 

 

  Dádivas, malemolências, teimosias. Vivemos, amamos, sofremos, lutamos 

através delas, mas quando tentamos enunciá-las, elas se esquivam, escorregam. O 

cotidiano pode até ser “uma criatura dócil”... Mas é cheio de artimanhas, tem “saberes 

muito antigos”.29 Há em sua obediência às forças que o constrangem um sinal de 

astúcia. “Ela aparece sempre mais ou menos ‘nos vãos’, imersa numa prática que não se 

preocupa, em nenhum momento, mesmo quando ela a utiliza, em explicar sua natureza, 

em justificar seu procedimento”.30 Ela não tem domínio próprio sobre as coisas do 

mundo. Efetua-se através de forças que não controla. Os gregos lhe deram o nome de 

Métis, filha de Oceano e primeira esposa de Zeus, mais tarde engolida pelo marido 

porque esperava um filho que o superaria.31 Ao engolir Métis, o rei dos deuses passa a 

ter toda astúcia dentro de si, tornando-se capaz de elevar ao máximo sua “prudência 

avisada”. 

 

                                                 
27 CERTEAU, 2009a, p. 142, grifos do autor. 
28 Id., ibid., p. 83, grifos do autor. 
29 Id., ibid. 
30 DÉTIENNE; VERNANT, 2008, p. 11. 
31 Id., ibid. 
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A métis é uma forma de pensamento, um modo de conhecer; ela implica um 
conjunto complexo, mas muito coerente, de atitudes mentais, de 
comportamentos intelectuais que combinam o faro, a sagacidade, a previsão, 
a sutileza de espírito, o fingimento, o desembaraço, a atenção vigilante, o 
senso de oportunidade, habilidades diversas, uma experiência longamente 
adquirida: ela se aplica a realidades fugazes, móveis, desconcertantes e 
ambíguas, que não se prestam nem à medida precisa, nem ao cálculo exato, 
nem ao raciocínio rigoroso”.32 

 

  Essa forma de pensamento ou modo de conhecer implica toda uma série de 

saberes sem domínio próprio, sem a qual não apenas as situações limite, mas, 

sobretudo, nossa vida cotidiana restaria simplesmente impraticável. Entretanto, métis é 

um saber-fazer que só pode ser ensinado pelas ocorrências. 

 
Em primeiro lugar, a capacidade inteligente que métis designa se exerce 
sobre os planos mais diversos, mas sempre onde o acento é posto sobre a 
eficácia prática, a procura do êxito em um domínio da ação: múltiplas 
habilidades úteis à vida, domínio do artesão em seu ofício, habilidades 
mágicas, uso de filtros e de ervas, astúcias de guerra, enganos, fingimentos, 
desembaraços de todos os gêneros”.33 

 

  Já se pressente que entramos num terreno de risco para homens de ciência. Os 

filósofos já o intuíam, evitando tratar de um assunto tão movediço que, no entanto, 

também estava presente em cada um de seus sábios gestos.34 O primeiro inimigo da 

métis não poderia deixar de ser o próprio logocentrismo, que a relegou ao plano dos 

restos do pensamento, uma matéria de menor importância. 

  Sinteticamente, a métis pode ser entendida como um dom mais preciso que a 

força,35 uma vez que seu uso é justamente o que possibilita inverter, deslocar ou mitigar 

a superioridade daquele ou daquilo que se enfrenta; um segundo traço advém do fato 

que a métis opera em circunstâncias incertas, em que cada instante pode mudar as 

coisas num sentido ou no outro: não há, portanto, nenhuma garantia prévia de êxito ou 

favor por parte da métis, pois ela pode se mover para o “outro lado”. É preciso, assim, 

estar sempre de prontidão para agir “no tempo de um relâmpago”. 

 

Isto não quer dizer que ele cede, como fazem comumente os heróis 
homéricos, a um impulso súbito. Ao contrário, sua métis soube 
pacientemente esperar que se produzisse a ocasião esperada. Mesmo quando 
ela procede de um impulso brusco, a obra da métis situa-se nas antípodas da 

                                                 
32 DÉTIENNE; VERNANT, 2008, p. 11, grifo dos autores. 
33 Id., ibid., p. 17, grifo dos autores. 
34 Id., ibid. 
35 Id., ibid., p. 20. 
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impulsividade. A métis é rápida, pronta como a ocasião que ela deve 
apreender no vôo, sem deixá-la passar. Mas ela não é nada menos que leve, 
lepté: munida do peso da experiência adquirida, ela é um pensamento denso, 
espesso, apertado – pykiné; em vez de flutuar lá e cá ao sabor das 
circunstâncias, ela ancora profundamente o espírito no projeto que ela 
maquinou antes, graças a sua capacidade de prever, além do presente 
imediato, um pedaço mais ou menos espesso de futuro”.36 

 

 Há um terceiro sinal: ela não é una, nem unida, mas múltipla e diversa. 

Manifesta-se de formas profusas, varia seu procedimento, é arredia à reprodução. Cada 

ocasião exige daquele que a possui uma ação correspondente à singularidade do 

instante. Por fim, resta seu quarto traço: “A métis é uma potência de astúcia e engano. 

Ela age por disfarce. Para ludibriar sua vítima, ela toma emprestada uma forma que 

mascara, em lugar de revelar seu ser verdadeiro”.37 Aquilo que à primeira vista parece 

fraco, vencido, dominado pode trair o olhar fatalista num golpe em silêncio.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
36 DÉTIENNE; VERNANT, 2008, p. 22, grifos dos autores. 
37 Id., ibid., p. 29, grifos dos autores. 
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VIIIVIIIVIIIVIII    

Por que você me olhou?Por que você me olhou?Por que você me olhou?Por que você me olhou?    

 

le não sabia por que razão guardava na carteira há tanto tempo aquela chave, 

já escurecida pelo iodo. O boné e o casaco, usava-os em casa. A lanterna 

servia a outros fins. Mas e a chave? Merecia o lixo pela fidelidade àquela 

velha porta de zinco? A Rua Sete de Setembro estava repleta de gente àquelas treze 

horas de um sol mentiroso. Podiam vê-los entrar, mas quem se importava? O maior 

obstáculo seria a ferrugem burocrática, que não admitiria quem quer que fosse 

entrando por uma porta feita exclusivamente para a saída. 

 

– Por favor... 

– Obrigada! 

 

Um curto lance de escada separava a rua do patamar de entrada do salão. O breu 

alérgico parecia intumescer a cada degrau, mas ao atingir o final da elevação, toda luz 

era dispensável. Damiel sempre o preferira assim, ‘noir’. Completamente arrebatado 

pela visão daquela gruta impossível, outra vez é chamado à realidade pela espectadora. 

 

–Aqui estão nossos ingressos. 

 

Damiel recebe das mãos de EXPERIÊNCIA dois bilhetes de estacionamento 

amassados. Guarda-os no bolso. Quase automaticamente, eles se dirigem aos seus 

devidos lugares: ela escolhe o centro da sala; ele vai para a cadeirinha de escritório, 

velha companheira que mora ao lado da porta do banheiro masculino, no fundo do 

salão. Uma hora de contemplação silenciosa do escuro, a olhar para a tela, visível apenas 

pela débil intrusão de frinchas de luz pela rampa. 

Quando aqueles dois chegaram, o filme já estava começado. Discretos, 

respeitosos, ocuparam seus lugares sem alarde. Percebendo o vazio da sessão e 

sentindo-se demasiado solitário lá no fundo, COTIDIANO vêm sentar-se junto à distinta 

e absorta senhorita. 

 

E
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– Olá! Desculpe-me incomodá-la, mas você sabia que trabalho aqui... Você me 

reconhece? – pergunta ele ainda incrédulo.38 

– Olá. Acho que sim. 

– Se lembra do que faço aqui no Madrigal? 

– Como?!  Se me lembro?... Você é o lanterninha... 

 

Àquela altura não poderia ignorar a comunhão de sua vida com a daquela 

mulher. Ela sabia de tudo. Damiel é impelido a continuar... 

 

– E sabe por que te olhava? 

 – Por quê? 

 – Pois... Como explico? Lembra como nos olhávamos? 

 – Quem? 

– Eu a você e você a mim. Ou não houve nada disso? 

 – De quê? 

 – Me olhou?! Sim ou não? 

 – AURA! 

 

Damiel procura assustado por quem ela chama: 

 

 – O que disse? 

 – AURA, vamos! 

 

 Ela olha para trás, chamando alguém... O lanterninha insiste: 

 

– Te vi me olhar. Por que me olhava? 

– Não sei. 

 – Eu também não sei. Mas sei que não posso viver sem isso, isso sim eu sei. 

 – AURA, te disse que venha, papai vai vir... – Não pode viver sem o quê? 

– Sem que me esclareça. 

 – Esclarecer o quê? 
                                                 
38 A conversa que se segue é livremente inspirada num diálogo entre Pavel (Maksim Ushakov) e Vera 
(Polina Agureyeva), personagens do filme Euphoria, do diretor siberiano Ivan Vyrypayev (2006). 
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– Por que nos olhávamos. Estou agoniado... 

– AURA, venha agora mesmo! 

– Eu mesmo não entendo o que houve. Você sabe? 

 – Não.  – AURA! O que eu te disse? 

 

 A filha de EXPERIÊNCIA brinca por entre as fileiras, rodopiando nos corredores, 

dando cambalhotas pela rampa: 

  

 – Aqui estou...  

  

 Damiel está confuso. Não sabe o que faz ali, não sabe o que diz, não sabe o que 

sabe. 

 

 – E o que vamos fazer? 

 – O que vamos fazer? 

 – ... 

 – ... Eu não sei... Mas como é mesmo o seu nome? 

 – COTIDIANO, a seu dispor... 

  

�� 

 

Num daqueles meios de tarde em que as crianças têm muito que fazer, uma 

equipe de pequenos construtores prepara a máquina. Lá está a velha moto de guerra, 

tomada por tons de ferrugem que a harmonizam com as estepes em volta. Em seu dorso 

de estofo podre, posicionam o piloto. Preparativos mil são providenciados: engates, 

ajustes, alavancas. Cuidando que a mão do piloto pressione devidamente a embreagem, 

um dos mirins aciona a marcha de saída. O ronco do motor contrasta com o silêncio 

convicto do condutor e a expectativa da equipe. Acelerar, impulsionar, partir: os 

meninos dão o último impulso na moto que vai, vai, vai... Pela estrada.39 

A veredinha de chão batido faz trepidar a máquina. À frente da moto brota a 

bifurcação, mas não é nada. Se a estrada pede uma escolha e o dia faz dispensar os 

                                                 
39 Alusão ao prólogo do filme Euphoria (2006). 
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faróis, o calor do sol, separado do brilho na face do piloto, aplaca sua cegueira. A 

máquina avariada não tem alternativa. Nem direita nem esquerda: erre. 

Assim pulsa o desejo, as crianças, euforia. Mas por que pensamos que agimos 

melhor quando a escolha é concedida ou possível? O adulto pergunta: isto ou 

aquilo? Somente um pensamento infantil responderia como o cego à bifurcação: 

para além do corrigível “isto e aquilo” que a educação repara com o tempo, a 

resposta impossível, inaceitável salta com naturalidade na voz da criança: nem isto, 

nem aquilo... Quero, mas não desta maneira! Atitude infantil, pois. Que costuma ser 

punida até o desejo ser vergado à servidão de optar entre uma e outra coisa. Querer 

de outro modo, ou de um modo outro, quiçá inexistente, por ser inventado. É pelo 

que clamam as crianças... Em nós. 

 Por toda parte queremos ignorar que a irrupção desta força obstinada não 

abandona quem adultesce. Assume novas faces, deturpa-se, inverte-se talvez. Mas 

permanece aí, discreta ou escandalosa, aquém e além da obediência. A infância teima, 

mas não precisamos desatar dos pequenos essa atitude para encontrá-la nas ruas. É 

preciso, antes, ver o quanto de infância há espalhado na cidade: em seus desvios. 

As ruas não foram feitas para crianças, dizemos. Os pequenos até podem passar, 

passear por elas, mas nunca ocupá-las ou habitá-las “como nós”. A escassez de infância 

entre nós não se deve a um decréscimo de natalidade, como bem perceberam Schérer e 

Hogcquenghem, mas a toda retenção e controle de suas potências imprevisíveis.40 Seu 

livre encontro com as ruas poderia tornar a cidade mais perigosa – alegada a fragilidade 

das crianças. Por isso elas são raras nas ruas. Mesmo os meninos-de-rua já não podem 

plenamente habitá-las: são vulneráveis, nada mais podendo ser dito a seu respeito. “Ser 

escasso porque não circula, retido em lugares constrangidos por ataduras que, 

ocasionalmente, podem afrouxar-se, mas que irremediavelmente os prendem a estes 

sítios”.41 Assim como a relação com as crianças, também a relação com as cidades não é 

concebível fora dos casos previstos e codificados. 

A criança, propriedade do casal; a cidade, propriedade dos adultos. Uma e 

outra mantém, assim, uma relação tutelada, em que as surpresas e perigos do 

encontro se veem confiscados a ambas as partes. “A cidade tornava a prometê-los a 

                                                 
40 SCHÉRER; HOCQUENGHEM, 1979. 
41 “Ser escaso porque no circula, retenido en lugares obligados por ataduras que, ocasionalmente, puden 
aflojarse, pero que irremediablemente atan a esos sitios” (Id., ibid., p. 59, tradução livre). 
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mim a cada novo dia e à noite ficava a devê-los. Se ocorriam, logo desapareciam, 

assim que eu chegasse ao local, do mesmo modo como os deuses, que só dispõe de 

instantes para os mortais”.42 O que poderia promover o encontro improvável entre 

a cidade e a infância? Talvez uma escapada, um plano de fuga que, como tal, jamais 

se anuncia. “Era seu primeiro crime, e tão longamente premeditado que não havia 

espanto nem temor. Como um profissional da fuga, ia indo pela calçada comprida, 

rente ao muro. O sol espichava sua sombra para trás, vezenquando ele se voltava 

para ver se ela ainda o acompanhava. Ainda.”43 

A menos que seja para fins pedagógicos, a criança não pode errar. A cidade é 

plenamente paramentada de signos e dispositivos pensados pelos adultos para evitar 

percursos erradios. Mas eles se enganam, pois supõem que a criança só brinca com 

aquilo que para elas é designado como brinquedo: 

 
Desde o Iluminismo essa é uma das mais bolorentas especulações dos 
pedagogos. Seu enrabichamento pela psicologia impede-os de reconhecer 
que a Terra está repleta dos mais incomparáveis objetos de atenção e 
exercício infantis. E dos mais apropriados. [...] Sentem-se irresistivelmente 
atraídas pelo resíduo que surge na construção, no trabalho de jardinagem ou 
doméstico, nas costura ou na marcenaria. Em produtos residuais reconhecem 
o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas, e para elas 
unicamente.44 

 

Essa capacidade única da infância – sem fim nem finalidade – para inventar o 

mundo ao seu redor, potência estrategicamente domesticada pelo adulto, canalizada 

para o útil, para a ação eficaz, para a economia de gesto, é o que só pode sobreviver na 

cidade errando. Ora nos pés do vagabundo, ora nas mãos do delinquente, ora nas linhas 

mudas traçadas por um menino de outro mundo. Ao trabalhar com crianças 

diagnosticas como autistas, Fernand Deligny insiste em falar da errância que perpassa 

seus rabiscos não como a prova de um “erro”, mas como o plano indiciário de um 

convite às singularidades de um mundo sem palavra que, justamente por ser deste 

modo, não pode ser avaliado pelos critérios da linguagem funcional.45 Não é essa a 

marca daquilo que chamamos de desvios, quer dizer, as astúcias, contracondutas, 

                                                 
42 BENJAMIN, 1995, p. 130. 
43 ABREU, 2005, p. 128. 
44 BENJAMIN, op. cit., p. 18-9, grifos nossos. 
45 DELIGNY, 2007. 
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heterotopias? Podemos sinalizar as resistências de outro modo senão acompanhando 

sua ausência de aceno, sua execução impensada, seu mutismo? 

Deligny arrisca uma palavra cheia de forças, estranhos perigos: “Erre”. Com ela, 

quer fazer passar a presença outra dos garotos autistas no mundo. Não “este” mundo,  

mas um mundo aí, incerto, indefinido, outro. Mundo que em vez de ontologias, 

multiplica mapas, desenhos, rabiscos, mudas insistências. Aquém do endereço de um 

sujeito que ele ignora, de uma linguagem que não o alcança, o menino erra pela folha 

em branco, com os objetos no ar. “Ninguém está aí quando esse garoto do Serret brinca 

com a louça: nem Édipo, nem Narciso; ‘ecceidades’, diria Deleuze, que apenas 

manifestam sua presença, e cuja presença é sempre manifesta. Sem segredo, ou, como se 

diz, a descoberto”.46  

Essa presença manifesta num mundo outro, em que a errância se traduz num 

gesto de vida, deixaria transparecer uma conjugação imperativa em nossa língua: erre! 

Derive! Sabemos que distinguir não é separar. É preciso, então, atentar para a diferença 

entre subverter e criar. “A errância não é uma deriva. O território de uma rede não é a 

grade da cidade moderna que os situacionistas47 desejam subverter, mas um lugar por 

criar. Não é uma subversão política a partir de uma experiência sensorial e estética, não 

é nem jogo, nem prazer”.48 Em suma, não há palavra de ordem para a errância na exata 

medida em que não é possível errar deliberadamente. 

A errância não é em si mesma algo bom ou ruim. “Vejamos errar, agora em 

castiço português: vaguear, espalhar-se, flutuar... Dedos erram sobre o teclado e 

fragrâncias, pelo ambiente. Que ressonâncias da ordem do discurso terão feito do 
                                                 
46 DELIGNY; JOSEPH, 1978, p. 259 apud SCHÉRER, 2000, p. 33. 
47 A Internacional Situacionista é um grupo/movimento criado por arquitetos, artistas plásticos, cineastas 
e escritores na Europa do final da década de 1950. Marcada pela intransigência de sua crítica social, 
cultural e política, a I.S. propunha, sobretudo a partir do pensamento de Guy Debord, seu integrante 
mais conhecido, a prática da deriva como procedimento de pesquisa-subversão por um urbanismo 
revolucionário, em que a experiência sensorial e emocional de andar sem destino afirmaria um direito ao 
desvio na cidade, seja a partir de “jogos psicogeográficos” (como, por exemplo, andar numa cidade 
guiado pelo mapa de outra). “O denominador comum entre esses artistas, e suas ações urbanas, seria o 
fato de que eles vêem a cidade como campo de investigações artísticas aberto a novas possibilidades 
sensíveis, e assim, possibilitam outras maneiras de se analisar e estudar o espaço urbano através de suas 
obras ou experiências. [...] a deriva situacionista não pretendia ser vista como uma atividade 
propriamente artística, mas sim como uma técnica urbana para tentar desenvolver na prática a idéia de 
construção de situações através da psicogeografia. A deriva seria uma apropriação do espaço urbano pelo 
pedestre através da ação do andar sem rumo” (JACQUES, 2004, online). 
48 “L’erre n’est pas une dérive. Le territoire du réseau n’est pas la grille à subvertir de la ville moderne 
des situationnistes, mais un lieu à créer. Ce n’est pas une subversion politique par une expérience 
sensorielle et esthétique, ce n’est ni du jeu ni du plaisir” (PETRESCU, 2006, p. 197, tradução livre, grifos 
nossos). 
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errante apenas um desqualificado vagabundo, subtraindo-lhe a expansão e o 

perfume?”.49 O que há de tão forte e perigoso em errar, senão o risco sempre presente 

do naufrágio, da perdição, da loucura? Cada corpo – garoto autista, folha de papel, 

cidade – é composto de linhas diversas, como nos dizem Deleuze e Guattari (1997). 

Entre as linhas do hábito e da variação, vazando através delas, passam as linhas de 

errância que, “guiadas” por forças estranhas ao sujeito e à linguagem, singram por fora, 

por aí.50 Assim, não se trata de heroicizar a errância em detrimento do itinerário, mas 

apenas de pensar como um e outro se imbricam na composição da vida, seja no silêncio 

de um menino de outro mundo, seja no burburinho da rua. 

 
Os situacionistas também ligaram a psiquê ao lugar, ao espaço, através da 
prática psicogeográfica. Eles também esboçaram trajetos, mas seu interesse 
era pelo efêmero, o aleatório, a estetização dos passos acelerados, do 
ordinário, em que eles procuraram o único, o excepcional, enquanto que 
Deligny, ao contrário, quer criar o comum, o ordinário, a vida cotidiana com 
“o excepcional”, o débil, o difícil, o errante.51 

 

Será possível estabelecer comunidade com “o excepcional”, habitante de um 

mundo outro? Tomemos o desafio de Deligny para colocar o nosso: podemos traçar o 

que nos escapa na cidade: seu cotidiano, seus desvios? Somos capazes de desenhar as 

linhas habituais, flexíveis, errantes que nos compõem com as cidades?O que estes 

desenhos podem nos contar?De que meios dispomos para executar a “arte da novela”52 

necessária para fazer deslizar sobre a folha em branco os riscos da rua?  

Procuramos pelo procedimento ao mesmo tempo em que delineamos o 

problema – em verdade, talvez eles estejam de tal modo macerados um no outro que já 

não possamos separá-los. Prática arriscada, pois “ela não tem problema algum de 

aplicação: destaca linhas que tanto podem ser as de uma vida, de uma obra literária ou 

de arte, de uma sociedade, segundo determinado sistema de coordenadas mantido”.53 

Como a criança em fuga ou o “imutável” que erra sem sair do lugar nos permitem 

atingir à cidade? Às vezes, é preciso uma imagem vazia do que se espera ver – o cinema 

                                                 
49 RODRIGUES, H. B. C. et alli, 2008, p. 37. 
50 Id., ibid. 
51 “Les situationnistes ont eux aussi lié la psyché au lieu, à l’espace, à travers la pratique 
psychogéographique. Eux aussi ont tracé des trajets, mais ils étaient intéressés par l’éphémère, le hasard, 
l’esthétisation du passage hâtif, de l’ordinaire, dans lequel ils cherchaient l’unique, l’exceptionnel, tandis 
que Deligny, au contraire, veut créer du commun, de l’ordinaire, de la vie quotidienne avec « 
l’exceptionnel », le débile, le difficile, l’errant” (PETRESCU, 2006, p. 197, tradução livre). 
52 DELEUZE; GUATTARI, 1996. 
53 Id., ibid., p. 78. 
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está repleto destes descaminhos. De uma imagem a outra, a sequência que rompe o 

liame do costumeiro pode abrir uma janela no meio do filme: para respirar, descansar 

os olhos ou simplesmente deixar outras linhas que compõem a história transparecerem. 

“E constantemente as linhas se cruzam, se superpõem por um instante, se seguem por 

um certo tempo. Uma linha errática se superpôs a uma linha costumeira e aí a criança 

faz algo que não pertence mais exatamente a nenhuma das duas, reencontra algo que 

havia perdido — que aconteceu?”.54 

O que aconteceu? Isso não esgota a questão. É que o pensamento feito escrita 

nem sempre obedece: condição para que pensemos diferentemente. “Teimar quer 

dizer, em suma, manter ao revés e contra tudo a força de uma deriva e de uma 

espera. E é precisamente porque ela teima, que a escritura é levada a deslocar-se”.55 

Seja a criança que quase rasga a folha de tanto insistir na mesma linha sem vazão – 

até que, sem mais porquê, o lápis descarrile pelo papel afora; ou aquela que conspira 

em sonho a fuga dos cuidados familiares para sabe lá que aventura, estas imagens tão 

residuais, marginais, periféricas não deixam de nos surpreender como nosso 

próprio resíduo, nossa margem, periferia. Nós que ao conversarmos com alguém de 

papel e caneta em mãos, logo começamos a rabiscar qualquer coisa enquanto 

falamos; que na flutuante atenção da aula desenhamos algo sem sentido; que temos a 

solidão povoada de outras presenças. Nós que vagamos, tentando escapar do 

familiar ainda que também o desejemos. Que parentescos obscuros brotariam entre 

o autista e o blasé, entre a criança fugitiva e o flâneur se não os tomássemos por 

formas estanques, mas como emaranhados plenos de entrelinhas? 

 
Deligny faz uma geo-análise, uma análise de linhas que segue o caminho 
longe da psicanálise, e que não concerne apenas às crianças autistas, mas a 
todas as crianças, todos os adultos (vejam como alguém anda na rua, se ele 
não está tomado demais em sua segmentaridade dura, que pequenas 
invenções ele põe nisso), e não somente o andar, mas os gestos, os afetos, a 
linguagem, o estilo.56 

 

Nós que, como as crianças, vivemos nas cidades, não as deixamos falar por si 

mesmas e, muito menos, andar pela cidade por aí. Contudo, a sombra que nos 

acompanha nas errâncias silenciosas pela cidade é a teimosia. O rapto consentido da 

                                                 
54 DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 77. 
55 BARTHES, 2004, p. 26-7. 
56 DELEUZE; PARNET, 1998, p. 149. 
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Alice de Wim Wenders57 não a torna uma criança tutelada pelo adulto que a 

acompanha; antes, é ela que o conduz, é ela que quer lhe apresentar as coisas de 

Amsterdã, que o faz rodar à toa por ruas imprecisas, que se faz de intérprete onde falha 

o idioma do estrangeiro. Anfitriã no nomadismo, Alice só não quer parar de escapar e 

fazer escapar em seu tutor o despropósito de um riso infantil. 

Mas dizem os pais, proprietários e prefeitos, que essa atitude acriançada não 

deve ocupar e habitar a cidade “como nós”. Mas, de fato, nós a habitamos? Nós 

ocupamos as ruas? É claro que sim: quando nos surpreendemos, um pouco que seja, 

com o grão de uma inocência outra, vivida, experimentada como pedra no sapato; 

quando nos pegamos, ainda que de relance, infantis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57 ALICE NAS…, 1974. 



102 
 

IXIXIXIX    

Nunca mais será para sempreNunca mais será para sempreNunca mais será para sempreNunca mais será para sempre    

 

ó recuperou o tino de si mesmo lá pela Central dos Correios, esbaforido, com 

as sacolas gordurosas nas mãos. Já passava das cinco da tarde quando bateu com 

a cara na porta do escritório fechado. Largou a encomenda em seu destino e 

saiu a esmo pela rua.  

 
Quando se examina seus próprios momentos de desespero profundo ou de 
súbita euforia – ou melhor, pois não há uma verdadeira escolha entre as 
duas: de intensidade – encontra-se uma tentação pela caminhada. É preciso 
sair, é preciso partir, ir e prosseguir. Caminha-se a passos forçados, com a 
impressão de que por todo lado todos estão olhando, cercando, denunciando 
a gente, mas tem-se de cruzar, apesar delas, contra elas, as multidões, consigo 
mesmo e contra si próprio. Caminhar como uma decisão contínua do delírio, 
alta conquista das solidões.58 

 

 Mas ele não estava mais só. Aquela mulher sabia de tudo. Lembrava-se dele no 

cinema. Quem é? Damiel nem desconfia. É bonita, mas tão sofrida... Fala sozinha, fica 

aérea... O que se passa com ela? Ela falou de um ‘papai’, como se conversasse com uma 

filha. Então era casada. ‘Isso não vai dar certo’. O que ele poderia fazer? Ela apareceu 

no cinema de repente... 

 ‘Ela apareceu no cinema de repente? E quanto a você, Damiel, tinha alguma 

razão para abrir aquela porta? Por que isso agora? Todo esse tempo passou e você nem 

mesmo se lembrara de que podia entrar lá... Mas hoje... Como quem frugalmente entra 

na própria casa, Damiel, você abriu sua caixa de Pandora! Teria deixado o cinema no 

fundo da memória para o resto da vida se não fosse EXPERIÊNCIA. Quem é aquela 

mulher? Por que cedera a seu devaneio? Por que aquele beijo?’ Damiel está assustado. 

Ansioso. Sorrindo. A noite vai chegando em Conquista. Escurece rápido. Damiel sente 

falta de seu casaco de lanterninha, mas segue a caminho de EXPERIÊNCIA, a quem 

deixara vendo um filme. 

Mal dobra a esquina da Lisboa com a Ernesto Dantas, Damiel empalidece: a 

porta principal do cinema está aberta. ‘Sabia que isso não ia dar certo’. Ele só possuía 

a chave da porta dos fundos, mas a entrada principal podia ser aberta por dentro sem 

dificuldades. As finas marcas daqueles pés descalços no piso polvilhado de 

                                                 
58 GROS, 2010, p. 152-3. 
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esquecimento prenunciavam que ela não estava mais lá. Era preciso averiguar. Damiel 

fecha a porta de vidro atrás de si, espanando cuidadosamente os rastros dos seus 

passos na antessala, suando frio. A dose crescente de expectativa, que os degraus 

daquela escada espiral tanto ofereceram aos espectadores do cinema, agora atordoava 

de temores o lanterninha angustiado. Trêmulo, Damiel sobe a rampa sob um silêncio 

de sepulcro e encontra a sala vazia. Vasculha a sala de projeção, os banheiros, os 

fundos do palco sobre o qual se eleva o telão... Nenhum sinal de EXPERIÊNCIA. Para 

onde terá ido? 

Damiel desce aos saltos os degraus da saída. Desacostumado com a penumbra, 

apanha para encontrar a fechadura que se esconde. Os carros de som ainda 

anunciam, anunciam, anunciam... Para lojas encerrando expediente. Grupelhos de 

estudantes seguem rumo à Lauro de Freitas, avenida dos terminais de ônibus. 

Daquele ponto, têm duas opções: descer a Rua Francisco Santos, passando por uma 

alameda ou dar a volta por fora, pela Rua Monsenhor Olímpio, com maior tumulto 

àquela hora. Os funcionários das lojas, abatidos ou contentes, vão lavando as 

calçadas, baixando as portas, matando o dia. Todos querem voltar para casa. Todos 

querem voltar para casa. É isso!  

 Damiel flecha para a Rua Francisco Santos. A sangria lerda dos passantes na 

calçada estreita o obriga a ir pelo meio da rua, na contramão dos carros que o ofuscam 

com sinais de luz. Entra na igreja, que mais parece um pequeno hangar, tamanho o vão. 

Há poucas décadas atrás, ali se inaugurava o “Cine Vitória”, depois “Cine Ritz” depois 

“Cine Glória”, depois nunca mais. Ela não estava lá. Restavam algumas chances: 

“Eldorado”, “Riviera”, “Trianon”... Palavras estrangeiras vagando como fantasmas na 

cidade que não tem mais cinemas na rua. Damiel pega um ônibus e salta dez minutos 

depois, na altura da ‘Igreja dos Capuchinhos’, como a conhecia. Sua casa fica poucas 

quadras abaixo, mas ele segue outro caminho, errabundo. Sai da Avenida Frei Benjamin 

pela esquerda e anda duas quadras até o mercado de carnes, recentemente azulejado. Ao 

fundo, na esquina, o Trianon desapareceu. A noite avança e Damiel não sabe onde mais 

procurar. Decide buscar um casaco. Ou dois. 

 No armário, além do casaco chumbo, da lanterna e do boné, havia um pesado 

tubo de papelão onde Damiel guardara centenas de cartazes – os preferidos estavam 
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nas paredes.  Quando vestiu o blusão sentiu o peso da lanterna no bolso. A puxá-la, 

Damiel encontra junto uma folha de caderno amassada... 

 

Passo várias vezes por você. Encontros circunstanciais: eu a 
cumprimento, trocamos uma ou outra palavra. Nada mais. Isso dura. Há 
o fato de freqüentarmos o mesmo espaço, de nosso tempo, às vezes, 
coincidir. Chegamos a ficar lado a lado uma ou outra vez, cada um 
ocupado com as próprias ações. 
Como isso se altera? É difícil precisar o momento. Um encontro fora 
das referências cotidianas. Um momento em que estamos menos 
absortos. Não importa. Um dia trocamos palavras um pouco mais 
prolongadamente, nos olhamos um pouco mais demoradamente. Há até 
um sorriso mais extenso, a um comentário que parte de um dos dois. 
Uma proximidade que permite uma apreensão mais fina de nossos 
contornos. Alguns dizeres que se encontram com outros dizeres, que 
remetem a uma outra referência. Talvez uma coincidência de gosto, tal 
música, tal filme, tal texto lido com uma mesma intensidade. 
O que sei: nesse momento, não localizável precisamente, um rosto se 
desenha em meu espírito. Um rosto que, quando a encontro, reconheço 
nas suas linhas ainda tênues como ocupado por uma inespecífica 
familiaridade. Algum brilho que não sei de onde se manifesta. Um viço, 
um prazer, uma alegria atravessando esses momentos em que o rosto 
torna-se presente.59 

 

 Não há coincidência. Num clarão de memória o rosto da mulher atropela todo 

pensamento. O vestido grená cintila em minha frente como se fosse agora. É agora. Ela 

ia tanto ao cinema, o amava. Mas ainda que só uma vez a tivesse encontrado, não a 

esqueceria. O que se passou para que eu não a reconhecesse? Foi maltratada, é certo. 

Quem faria uma coisa dessas? 

Agora me recordo como ela causava frisson na entrada do cinema. Todos a 

olhavam, a desejavam. Eu nunca teria uma chance. No mais, ali eu estava sempre a 

serviço. Ela era demais para mim, e sempre estava acompanhada de um homem com 

cara de deus, ao qual todos chamavam TEMPO. Sim, sua filha era dona do cinema, 

quando vinha! E sua mulher era a dona daquela rua... Não, não: ela era a rua. 

 

 

                                                 
59 RODRIGUES, V. A., 1995. 
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A rua em torno era um frenético alarido. 
Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, 
Uma mulher passou, com sua mão suntuosa, 
Erguendo e sacudindo a barra do vestido. 
 
Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. 
Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia 
No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, 
A doçura que envolve e o prazer que assassina. 
 
Que luz... e a noite após! – Efêmera beldade 
Cujos olhos me fazem nascer outra vez, 
Não mais hei de te ver senão na eternidade? 
 
Longe daqui! Tarde demais! nunca talvez!     
Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, 
Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!60 

 

�� 

 

 Mas o que podemos fazer com uma experiência? Manipulá-la? Preservá-la? 

Compartilhá-la? Eliminá-la? Parecemos falar de um beco sem saída. É que perguntar 

pelo que fazer com a experiência já supõe que a possuímos. E bem sabemos, a 

experiência não é um objeto; se a temos, dela não dispomos.61 Talvez porque, antes, seja 

a experiência que dispõe de nosso tempo e nossa vida para passar: de mão em mão, de 

voz em voz, de vida em vida. Uma torrente que arrasta para outras paragens. Mas 

ninguém possui uma torrente.  

 Falamos da experiência por imagens. Não há outra maneira dela passar. 

Benjamin sabia da força que uma “imagem de pensamento”62 tem para disparar uma 

ideia no tempo. Toda sua concepção de história se constrói sob esta convicção. Uma 

imagem não é um “exemplo” do fato ou sua “representação” meramente figurativa: ela 

é o fato, ou melhor, ela revela, como se diz em fotografia, o acontecimento. “Não é que 

                                                 
60 BAUDELAIRE, 1985, p. 345. 
61 SCHNEIDER, 2005. 
62 “Genericamente falando, a fisiognomia benjaminiana é uma espécie de “especulação” por imagens, no 
sentido etimológico da palavra: um exame minucioso de imagens prenhes de história. Ela tem sua razão-
de-ser na especificidade do seu pensamento, que se articula não tanto por meio de conceitos e sim de 
imagens. [...] Partindo da superfície, da epiderme de sua época, ele atribui à fisiognomia das cidades, à 
cultura do cotidiano, às imagens do desejo e fantasmagorias, aos resíduos e materiais aparentemente 
insignificantes a mesma importância que às ‘grandes idéias’ e às obras de arte consagradas” (BOLLE, 2000, 
p. 42-43). 
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o passado lança luz sobre o presente ou que o presente lança luz sobre o passado; mas a 

imagem é aquilo em que o ocorrido encontra o agora num lampejo, formando uma 

constelação”.63  

Uma constelação não é tanto aquilo que fixa a memória fixando-se na memória, 

mas sim um bloco de pensamento que provoca sinestesicamente um ruído,64 que 

corrompe uma verdade-firmamento; as mesmas imagens podem constelar-se 

diversamente, o que implica sempre um problema de composição, de coordenada entre 

posições, de situação e argúcia: por onde passar a linha que constela? Como arranjar as 

imagens? Como não lhes retirar o brilho próprio?  Também porque não pretende mais 

do que “deslizar imagens” sobre a tela do pensar, o gesto constelador instaura o 

problema que envolve um mostrar outro, que não se ocupa de totalizar o que mostra, 

mas de explorar a potência de pensamento que as imagens, sendo consteladas, passam a 

contrair e ressoar. É assim que o heteróclito se combina e produz um pensamento que 

não se esgota nas imagens, mas que se fortalece na relação entre elas.  O que “lampeja” 

desta ideia? Em primeiro lugar, a lembrança de que uma constelação não é algo dado 

no olhar. Ela advém do gesto de riscar o céu: 

 
Não se trataria apenas de um conjunto (con-stelação), mas de uma imagem, 
o que significa, em primeiro lugar, que a relação entre seus componentes, as 
estrelas, não seja apenas motivada pela da proximidade entre elas, mas 
também pela possibilidade de significado que lhes pode ser atribuída. As 
diferentes narrativas traçadas sobre os agrupamentos de estrelas através dos 
tempos seriam, assim, resultado de longas observações, ou então 
considerações, termo este que tem como origem provável sidera, 
significando, portanto, leitura de estrelas.65 

 

 O conceito benjaminiano de imagem não poderia ser mais luminoso. Mas seu 

brilho tem a poeira das estrelas que nascem de uma nebulosa, de onde saltam as 

constelações. Fala da imagem por outra imagem. Mas a imagem não é a figura. “A 

imagem não denota uma reprodução fotográfica que fosse resultado do perceptor, 

mas ela ocorre aparecendo quando este se torna uma unidade com o próprio 

acontecer”. 66 A imagem é a conjugação entre o ocorrido e o agora, mas também o 

entremeado da visão com o visível: a constelação não está nas estrelas nem no olhar: 

                                                 
63 BENJAMIN, 2007, p. 504, [N 2a, 3], grifos nossos. 
64 SCHÉRER; HOCQUENGHEM, 1979. 
65 OTTE; VOLPE, 2000, p. 37. 
66 SCHNEIDER, 2005, p. 292. 
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está no risco. “Aquilo que está além ou aquém da separação de si mesmo e do 

mundo supostamente completamente [sic] objetivado é a experiência.”67 Contudo, 

entre nós e as estrelas há o longínquo: 

 
Devido às enormes distâncias que separam o sistema solar das estrelas – 
calcula-se em milhões de anos o tempo em que a luz demora para chegar à 
terra – o que se estaria observando em cada momento do presente são 
momentos do passado desses objetos celestes. Haveria, então, não só um 
distanciamento espacial entre o observador e esses pontos brilhantes no 
espaço, mas também, de acordo com a velocidade da luz, uma diferença 
temporal, tanto que algumas estrelas que podemos observar hoje, na verdade, 
já não existem mais.68 

 

 Curiosa relação com as estrelas que, de tão longe, parecem estar tão perto. 

Que tendo desaparecido, ainda brilham. À noite, observamos o céu sem suspeitar 

que algumas daquelas luzes jamais nos atingirão em vida e que, consequentemente, 

não viveremos para presenciar seu completo apagamento. A única testemunha dos 

nascimentos e extinções no espaço é o próprio escuro, ele que é quase inexplicável 

face à profusão das galáxias e corpos luminosos povoando o universo.69 “Aquilo que 

percebemos como o escuro do céu é essa luz que viaja velocíssima até nós e, no 

entanto, não pode nos alcançar, porque as galáxias das quais provém se distanciam a 

uma velocidade superior àquela luz”.70 O paradoxo e a beleza da imagem da 

constelação não estão apenas no fato dela só poder ser vista no escuro; o escuro não 

é simplesmente uma condição secundária, o “pano de fundo” das estrelas. A 

constelação o torna paradoxal na medida em que ele é um de seus componentes, tão 

importante quanto aquilo que brilha. 

 
O escuro não é, portanto, um conceito privativo, a simples ausência da luz, 
algo como uma não-visão [...]. Isso significa [...] que perceber esse escuro não 
é uma forma de inércia ou de passividade, mas implica uma atividade e uma 
habilidade particular que, no nosso caso, equivalem a neutralizar as luzes que 
provém da época para descobrir suas trevas, o seu escuro especial, que não é, 
no entanto, separável daquelas luzes.71 

 

 Agamben nos diz que contemporâneo será aquele que, além de ter coragem para 

encarar fixamente esse breu, seja também capaz de perceber aí o vestígio de uma luz 

                                                 
67 SCHNEIDER, 2005, p. 292. 
68 OTTE; VOLPE, 2000, p. 36, grifos nossos. 
69 AGAMBEN, 2009. 
70 Id., ibid., p. 64-5. 
71 Id., ibid., p. 63. 
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que, embora dirigida ao nosso encontro, de nós se distancia infinitamente. O ethos 

contemporâneo consistiria assim em “ser pontual num compromisso ao qual se pode 

apenas faltar”.72 Pode ser que o gesto de rabiscar o céu, conduzindo o traço entre o 

brilho e o negrume tenha surgido do sonho de tocar a luz-escuridão, sonho 

contemporâneo.  

Mas ressaltemos: a contemporaneidade de que fala Agamben não é assegurada 

por coincidências cronológicas. Pelo contrário, ao contemporâneo não é dada a plena 

aderência ao seu tempo, uma vez que isso só impediria um olhar para este mesmo 

tempo. O tempo ao qual pertencemos merece de nós uma “distância presente”, uma 

inatualidade.73 “Compreendam bem que o compromisso que está em questão na 

contemporaneidade não tem lugar simplesmente no tempo cronológico: é, no tempo 

cronológico, algo que urge dentro deste e que o transforma”.74 

Este aspecto transformador da contemporaneidade nos faz voltar ao ponto de 

partida. Experiência, imagem, constelação, escuro, contemporâneo, intempestivo... 

Experiência. Perguntávamos o que é possível “fazer” com a experiência. Mas feita a 

viagem pelas estrelas, chegamos ao ponto em que é a experiência que faz o impossível 

conosco. É necessário sinalizar o que estamos constelando: não sendo um objeto; 

emergindo de imagens que saltam em lampejos e formam constelações; sendo composta 

de luz e de escuridão, do brilho daquilo que se apaga; exigindo um olhar que ultrapasse 

a claridade do seu tempo em direção àquilo do que não deixamos de diferir; em suma, 

urgindo dentro de seu tempo de tal modo que só pode transfigurá-lo, resta que não 

temos nada a fazer com a experiência: é ela, antes, que faz algo de nós.    

                                                 
72 AGAMBEN, 2009, p. 65. 
73 Id., ibid. 
74 Id., ibid., p. 65. 
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Oh! sim, as ruas têm alma! Há ruas honestas, ruas ambíguas, ruas sinistras, ruas nobres, 

delicadas, trágicas, depravadas, puras, infames, ruas sem história, ruas tão velhas que 

bastam para contar a evolução de uma cidade inteira, ruas guerreiras, revoltosas, 

medrosas, spleenéticas, snobs, ruas aristocráticas, ruas amorosas,  

ruas covardes, que ficam sem pinga de sangue... 

 

João do Rio, A alma encantadora das ruas 
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XXXX    

TrairTrairTrairTrair    

 

IVÊNCIA é insaciável na lide, mas pacata no amor. Até indulgente. Sabe que 

não é a única na vida do COTIDIANO. Quando o marido chega feliz, seus 

folguedos podem até alegrá-la. É claro, nem sempre é assim. Em todo caso, 

tinha a vida para levar e não podia se ocupar de aventuras. Mas COTIDIANO está muito 

diferente desta vez. Um dia cheio de estranhezas: demorou a voltar da rua, entrou sem 

sequer cumprimentá-la e saiu novamente, todo arrumado... Vivência não resistiu, foi 

até o quarto, encontrou uma carta... Pelo visto, uma história antiga. Mas não teve 

disposição de chegar até o fim. Nem era preciso: conhecia muito bem aquela amante. 

Sem pesar, confidencia com ROTINA, irmã de seu marido. Meia noite e nada dele 

chegar... 

 

– Assim é o amor, como dizem... Me trai uma semana após nos casarmos.1 

– E o que vai fazer a ele? 

– Não vou ficar assistindo. Mas também não atrapalho... Que façam tudo o que 

quiserem. 

– E você, o que vai fazer agora? 

– Que vou fazer? Nada de nada. Que se farte, com quem quer que seja... Pelo 

menos não teremos guerra. 

– Vai ver não era ele, quem sabe – ameniza a cunhada. 

– Olhei e escutei antes de tirar conclusões... Não vou saber como faz meu 

querido marido? 

– E agora? 

– E agora o quê? Agora nada. 

– Que faça o que tiver vontade. Dá na mesma. 

 

 Abre-se a porta de casa. COTIDIANO chega, senta-se a mesa ao lado da mulher e 

da irmã. Não diz palavra. ROTINA não suporta o silêncio e o interpela: 

 
                                                 
1 Adaptação de um diálogo do filme Euphoria (2006), em cena protagonizada por Mida (Madlen 
Dzhabrailova). 

V
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 – Por que demorou tanto? 

– Por quê? Eu fui ali e tal... E voltei. Demorei? 

 – O que é esse “e tal”? – pergunta a esposa. 

 – Nada. 

– Mas aonde foi, homem? – completa ROTINA. 

– Corro pra lá e pra cá o dia inteiro... Que importa por onde? 

– Onde é “aqui e ali”? – a cunhada insiste no inquérito. 

– Conte-nos, nos interessa saber sobre o “aqui e ali” – ironiza VIVÊNCIA. 

– Que quer que eu conte? Eu fui e voltei. Melhor brindarmos algo. 

 – E pelo que brindamos? 

– Que mais? Pela vida! 

– Saúde... 

 

 Brinde e silêncio. ROTINA resolve ir embora, há um peso no ar. Os dois ficam 

ali, parados, olhares fixos. 

 

 – Você estava com ela, não é? 

 – ... 

 – Não precisa se constranger, já sei de tudo. Você esqueceu sua cartinha no 

quarto... 

 – Eu não sabia que era ela. 

 – Isso muda o quê? 

 – Nada, eu sei. Mas digo que foi surpresa pra mim também. Já nem imaginava 

que ela pudesse aparecer por aqui. Pensei que tivesse ido embora para sempre. Ela está 

dif... 

 – Querido, não se justifique. Não convém. 

 – Por que então falamos disso?  

 – Pra variar um pouco. 

 – Você acha engraçado? É difícil... 

– Suponho que sim, ela deve te exigir tanto... 

– Não ironiza. Estou cansado, vou dormir. 

– Deve mesmo ter passado uma noite estafante, querido, vá descansar... 
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– Só queria que soubes... 

– Shsh... Por favor, benzinho! Vá dormir em paz. 

 

 Em verdade, ele não se consumiria por isso. VIVÊNCIA nunca se importava. Mas 

esta história, ele sabe, a incomodava de algum modo. Não um ciúme. Era uma marca 

que também a tocava. Revirando-se na cama sem encontrar seu sono, vai buscá-lo numa 

birosca. 

 

�� 

 

Um homem escreve para deixar de ser o que é, para pensar de outra maneira. 

Faz livros, os publica, encontra leitores. Mas não é apenas isso. Ele escreve os 

problemas que o interpelam na vida. Diz que “uma experiência é qualquer coisa de que 

se sai transformado”.2 Desejaria que aqueles que o leem, a sua maneira, diante dos 

problemas e lutas que os atingem, pudessem pensar diferentemente. E escreve livros 

para isso. Não pretende falar para todos, não tem teoria. Adepto de um empirismo 

cego, inventa a cada empreitada um procedimento. De sua parte, se interessa pelas 

“experiências limite” (a loucura, a morte, a prisão, o sexo...). Entretanto, seu 

pensamento não deixa de insistir que a experiência conduza ao limite, que nos 

modifique. Tarefa difícil, talvez impossível, mas que tem na impossibilidade seu 

atrator. Pergunta o que tornou possível sermos o que somos para, no mesmo 

movimento, captar o que estamos deixando de ser.3 

 É assim que Foucault nos fala da experiência. Irreversível, dela não saímos da 

mesma maneira que entramos. A inspiração vem de pensadores fora da ordem: 

Nietzsche, Blanchot, Bataille, Klossowski. O que os compõe – o que os constela? Para 

Foucault, uma capacidade de fazer do pensamento uma experiência que “tem por 

função arrancar o sujeito de si próprio, fazer com que não seja mais ele próprio ou que 

seja levado ao seu aniquilamento ou à sua dissolução. É uma empreitada de 

dessubjetivação”.4 

                                                 
2 FOUCAULT, 2010, p. 289-90. 
3 Id., ibid. 
4 Id., ibid., p. 291. 
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 Há nestes pensadores, dentre os quais Foucault estabelece sua aliança, uma 

espécie nova de agressividade, um impulso que torna o pensamento uma violência.5 

Paradoxalmente, é a violação da “boa natureza” do pensar ou a perversão da boa 

imagem do pensamento que o torna, para Foucault, uma experiência. Daí que não se 

trate, para ele, de escrever livros-verdade ou livros-constatação, mas uma espécie outra 

de livro, que corta, desmonta, opera: é o que ele chama de livro-experiência. “Uma 

experiência é sempre uma ficção; é alguma coisa que se fabrica para si mesmo, que não 

existe antes e que poderá existir depois. É essa relação difícil com a verdade, a maneira 

como esta última se acha engajada em uma experiência que não está ligada a ela e que, 

até certo ponto, a destrói”.6  

 Não estamos no terreno da “expressão da plena liberdade individual”. Se a 

experiência aí proposta é algo marcadamente solitário, por outro lado ela só encontra 

suas condições de possibilidade na exata medida em que escapa ao domínio restritivo 

de um indivíduo; ela só se torna possível no momento em que pode ser cruzada, 

atravessada, interferida pelos outros.7 Decorre que a constituição de uma experiência 

aconteça justamente onde somos forçados a pensar alhures, ao ponto de ser forçado a 

perguntar: “Eu, quem?”.8 A experiência em Foucault é definida pela força que possui 

para arrancar de si mesmo o sujeito, para transformá-lo. A questão não será, então, a de 

como assegurar, através da experiência, um “progresso” do pensamento, mas, antes, a 

de não mais esperar futuro; não se trata de fazer “avançar” o pensamento, mas de tentar 

                                                 
5 “Pensar não consola, nem torna feliz. Pensar se arrasta languidamente como uma perversão; pensar se 
repete diligentemente em um teatro; pensar se joga em um lance fora do copo de dados. E quando o 
acaso, o teatro e a perversão entram em ressonância, quando o acaso quer que haja entre os três uma tal 
ressonância, então o pensamento é um transe; e vale a pena pensar” (FOUCAULT, 2008b, p. 251). A 
inspiração dessa fala parte da leitura que Foucault faz do livro de Gilles Deleuze, Diferença e Repetição 
(2006). Neste livro, Deleuze reitera a afirmação do pensamento como um ato violento: “O que é 
primeiro no pensamento é o arrombamento, a violência, é o inimigo, e nada supõe a Filosofia; tudo parte 
de uma misosofia. Não contemos com o pensamento para fundar a necessidade relativa do que ele pensa; 
contemos, ao contrário, com a contingência de um encontro com aquilo que força a pensar, a fim de 
elevar e instalar a necessidade absoluta de um ato de pensar, de uma paixão de pensar. As condições de 
uma verdadeira crítica e de uma verdadeira criação são as mesmas: destruição da imagem de um 
pensamento que pressupõe a si próprio, gênese do ato de pensar no próprio pensamento” (DELEUZE, op. 
cit., p. 203, grifo nosso). 
6 FOUCAULT, 2010, p. 293. 
7 Id., ibid. 
8 “Já há algum tempo, efetivamente, que me exercito em arrancar de mim sucessivamente, uns atrás dos 
outros, todos os meus atributos – digo todos – como sucessivas cascas de cebola. E, ao fazê-lo, constituo 
longe de mim um indivíduo que tem apelido de Crusoé, nome Robinson, seis pés de altura, etc. Vejo-o 
viver e evoluir na ilha sem me aproveitar das suas aventuras. Eu, quem? A pergunta está longe de ser 
ociosa.” (TOURNIER, 1985, p. 78, grifos do autor). 
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deslocá-lo, mudá-lo de direção: “pensar diferentemente do que se pensa”; provocar, 

assim, uma fagulha de pensamento na vida e, principalmente, de vida no pensamento. 

 A experiência assim pensada interpela radicalmente aquilo que encontramos em 

Benjamin. Por um lado, a notável diferença de ponto de partida – em Benjamin, o 

empobrecimento da cultura pelo enfraquecimento da tradição; em Foucault, a 

transfiguração do sujeito pelo pensamento – poderia nos fazer crer na impossibilidade 

de colocá-los lado a lado. Por outro, a ambígua sugestão de um conceito “novo e 

positivo” de barbárie (o bárbaro como aquele que age com pouco, que tira de sua 

condição precária um trunfo) ligaria a ideia de pobreza em Benjamin ao que aparece 

em Foucault como possibilidade de arrancar o sujeito de si mesmo: toda essa violência 

de pensar que, de sua parte, é encontrada nas ditas experiência limite, não carregaria 

consigo um traço daquela barbárie?  

Mas estas tentativas são travadas no plano de um jogo rápido de semelhança e 

diferença, no qual não prosseguiremos; interessa aqui apenas colocar a experiência 

como ponto de tensão entre estes dois modos de pensá-la, o que implicará o fato de 

que, tanto Benjamin como Foucault, pensam a experiência articulada com a história. 

Nesse sentido, há uma notável série de ressonâncias e dissonâncias que é preciso 

apontar entre as célebres “Teses”9 de Benjamin acerca da história e a interpretação 

foucaultiana da genealogia em Nietzsche.10 Aliás, é comum aos dois o esforço de retirar 

a história do campo disciplinar no qual ela se domestica, para realizá-la no mundo, com 

as experiências que os atravessaram, marcando aí caminhos e desvios no modo de 

pensar a história. A experiência literária, a relação conflitante com o marxismo, o 

interesse por um escopo “micrológico”, a incessante variação do procedimento de 

pesquisa, a sensibilidade ao que convoca a mudar de direção; a maneira singular como 

os problemas da vida atravessam suas análises, sempre pontuais, específicas, singulares, 

mas com uma potência de fazer pensar que extrapola seus “objetos”. Não faremos um 

exame exaustivo que vise asseverar o esgotamento de relações entre o pensamento 

histórico de Benjamin e aquele de Foucault. Bem ao contrário, seguiremos aqui 

                                                 
9 Em verdade, as “Teses” estão reunidas sob o título “Sobre o conceito da História” (BENJAMIN, 1994d). 
10 FOUCAULT, 1992a. 
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somente esse rastro, que aparece na distância entre os dois, talvez uma linha de 

constelação entre duas experiências de diferentes brilhos.11 

 Há entre Foucault e Benjamin uma paixão pela experiência que poderia ser 

atribuída a “dotes” diferentes, o que não os faz disputar, mas concorrer, apenas no 

sentido de um “correr junto” que visa, a maneira de cada um, atingi-la. Essa paixão pela 

experiência é também o motor de seu afrontamento à assepsia da linguagem 

cientificista, ao controle disciplinar do vocabulário, o que os permite fazer do 

pensamento sempre um exercício de criação. Não por acaso, a relação entre experiência 

e história aparece entre eles a partir das imagens do residual, do infame, do menor. “O 

cronista que narra os acontecimentos, sem distinguir entre os grandes e os pequenos, 

leva em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode ser considerado 

perdido para a história”.12 Frase benjaminiana que remete à proposta genealógica: 

 
A genealogia não opõe a multiplicidade concreta dos fatos à unidade abstrata 
da teoria. Não é um empirismo ou um positivismo no sentido ordinário do 
termo. Ela tenta, antes, opor os saberes locais, descontínuos, desqualificados, 
não legitimados, contra a instância teórica unitária que pretende filtrá-los, 
hierarquizá-los, ordená-los em nome de um conhecimento verdadeiro. 
Nesse sentido, as genealogias são anticiências.13 

 

 É assim que a história demarca uma esquina entre a experiência em Foucault e 

em Benjamin. Os lampejos de que fala Benjamin fazem pensar no acontecimento que, 

diz Foucault, nos impede, após sua emergência, que pensemos do mesmo modo que 

antes.14 “A verdadeira imagem do passado perpassa, veloz. O passado só se deixa fixar, 

como imagem que relampeja irreversivelmente no momento em que é reconhecido. 

[...] Pois irrecuperável é cada imagem do presente que se dirige ao presente sem que 

                                                 
11 Sabemos que esta distância não é curta. Embora haja entre os dois uma clara inspiração nietzscheana – 
que os faz compartilhar tanto um anti-historicismo radical quanto um gosto pelos restos, vestígios, 
descontinuidades, acontecimentos –, também há o impasse de uma convicção dialética em Benjamin que 
se afasta da direção assumida por Foucault. Além disso, o interesse benjaminiano pelo conceito de 
origem (Ursprung), tão presente em suas teses sobre a história (BENJAMIN, 1994d), requer cautela na 
aproximação com Foucault, que se apropria do pensamento de Nietzsche para justamente apontar os 
inconvenientes de uma “pesquisa da origem na história”, propondo que a investigação genealógica não 
passa pela busca da origem, mas pela análise das marcas de proveniência (Herkunft) e de emergência 
(Etstenhung) num processo ou numa prática (FOUCAULT, 1992a). Contudo, estas distâncias entre os dois 
só acentuam a curiosidade quanto aos caminhos e desvios que, em Benjamin e em Foucault, fizeram 
aparecer concepções da história marcadas pela presença da experiência em seus campos problemáticos de 
análise histórica. 
12 BENJAMIN, op. cit., p. 223. 
13 CASTRO, 2009, p. 186, grifo do autor. 
14 FOUCAULT, 1994; 1999b. 
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esse presente se sinta visado por ela.15 Aqui, marcamos o ponto de tensão: esse 

“irrecuperável” das imagens do presente em Benjamin, que alveja o presente sem ser 

por ele percebido – o que Agamben sinaliza como paradoxo do “contemporâneo”16 –, 

irrecuperável que é a própria imagem da experiência em Benjamin, nos convidaria a 

uma perturbação àquele “irreversível” da experiência de que nos fala Foucault. 

Perturbação, uma vez que não nos interessa colocar a experiência como prêmio de uma 

falsa disputa entre aqueles que a pensaram, mas tentar, na medida de nossa capacidade, 

interpelar seu pensamento. Se uma experiência é “qualquer coisa de que se sai 

transformado”, se ela é operadora de uma transformação, é também e ao mesmo tempo, 

irrecuperável, e só nos atinge por lampejos fugidios, vestígios poucos.  

 Não podemos – nem desejamos – “conciliar” Benjamin e Foucault. A 

perturbação entre essas duas linhas de pensamento da experiência nada explica ou 

resolve, só reforça um problema. Mas podemos perturbá-los: se uma experiência é algo 

de irreversível e irrecuperável; se sua marca no presente é indício de um passado que 

não volta e de um futuro não aguardado, isso coloca em questão que a experiência seja 

capaz não apenas de transformar o presente, mas que a própria ideia de experiência se 

transforme no presente. Não ignoramos que a imagem da experiência em extinção é a 

imagem de uma experiência em extinção. Quando Benjamin diz que o arrebatamento 

de Baudelaire na Paris do século XIX “não é tanto um amor à primeira vista quanto à 

última vista”,17 quer deixar claro esse caráter de extinção irrecuperável de uma 

experiência. Um amor à última vista, amor que chega em vias de desaparecer. Mas 

também um amor que transforma radicalmente o amante, o qual não poderá mais, após 

a “última vista”, ver com os mesmos olhos o mundo que o circunda. Um amor assim só 

pode perturbar: é uma experiência, afinal. Benjamin e Foucault não são tanto 

pensadores diante da experiência, são dois afetos de uma mesma paixão. 

  

 

 

 

 

                                                 
15 BENJAMIN, 1994d, p. 224, grifo nosso. 
16 AGAMBEN, 2009. 
17 BENJAMIN, 1989 p. 43. 
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XIXIXIXI    

A arte de falar em silêncioA arte de falar em silêncioA arte de falar em silêncioA arte de falar em silêncio    

 

 frio e a garoa não desencorajam quem tem sede. Em agosto, só quem mora 

na rua quer sair de casa. A cidade silencia todos os seus sons para deixar a 

cargo do vento uma orquestra de sopros zunindo a cada esquina. Àquela 

hora não haveria outro lugar para beber. Já era expediente dos fantasmas no bairro 

Recreio. A Rua dos Expedicionários seria um deserto... Se o Paraki18 não estivesse 

aberto. 

 

 – Mais uma!!! 

 

 Não era possível beber solitariamente naquele cubículo de quatro metros 

quadrados (ou menos). Sobre o balcão, somente o abridor de garrafas, e o único tira-

gosto da casa: pacotes de “pimentinha”. As mesas imprensavam quem se sentava, o 

corredor não existia e a passagem até o banheiro exigia um dom de coreógrafo. Quando 

estava cheio, a calçada do outro lado da rua, num muro de condomínio de luxo, 

abrigava os mais tardios. A caixa de som estourada tocava Led Zeppelin, saltava para 

Bob Marley, fervia com Pink Floyd, dançava na voz de Janis Joplin, não largava o bom 

e velho Raul, que quase sempre tinha direito a bis.  

  A cachaça servida no Paraki não podia ser boa. Mas era o melhor para aquecer, 

porque queimava. Na quinta dose, a garrafa ficou logo na mesa, para facilitar. Damiel 

nem percebera que um homem, sentado na outra mesa, lhe dirigia a palavra: 

 

  – A noite foi para o buraco, não é? Foi para o buraco...19 

  – Não existe mais noite – objeta tropegamente o lanterninha. – Há só o 

escuro... E não dá para ver nada! 

  – Também não é assim... Você não vê nada porque fica aí olhando pro tempo, se 

enfiando sozinho na cachaça. 

                                                 
18 “Paraki” era o nome de um “copo-sujo” que acolhia os notívagos de Vitória da Conquista. Também 
conhecido como “Paraloucos”, em função de sua clientela inusitada, funcionou até 2006, quando foi 
fechado. 
19 Adaptação livre a partir de diálogos do filme Tão longe, tão perto (1993). 

O
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  – Beba comigo – Damiel oferece seu copo com a mão embebida. 

   

  O homem preferia cerveja. 

   

  – Sei que não vai beber... 

  – Por isso a noite foi para o buraco. – Insiste o vizinho de mesa. 

  – O quê? 

  – A noite. Foi para o buraco. 

  – Você não sabe... – Damiel soluça – Que toda noite já é um buraco? 

  – Ah...Essa é muito boa!... Já tinha ouvido isso, mas devo ter esquecido. 

  – A memória foi para o buraco também. 

  – Tem razão... Tem toda a razão. 

  – Você já está chumbado. Concorda com tudo. 

  – Não, você é que não aguenta essa branquinha. Não devia beber tanto. 

  – “Sou mestre na arte de falar em silêncio, passei minha vida toda conversando 

em silêncio e em silêncio acabei vivendo tragédias inteiras comigo mesmo”. 20 

  – Rapaz... Que viagem... Isso é cachaça mesmo? 

  – ... Aí vem alguém e diz essas coisas, “[...] ouve de gente infame detalhes sobre 

a minha vida e pensa que sabe tudo, enquanto o que é secreto continua encerrado no 

peito deste homem! Eu me calava o tempo todo, e principalmente, principalmente com 

ela eu me calava, até ontem mesmo”.21 

  – Rapaz... Do que você está falando? – O companheiro se diverte. 

  – “O importante é que ela, já bem de início, por mais que tentasse se conter, 

atirava-se para cima de mim com amor, quando eu chegava ao anoitecer vinha ao meu 

encontro com arroubos, contava balbuciando (o balbuciar encantador da inocência!) 

toda a sua infância, a primeira infância, a casa paterna, o pai e a mãe”.22 

  – Ah, rapaz... 

  – O quê? 

  – É mulher, é?... 

                                                 
20 DOSTOIÉVSKI, 2003, p. 29. 
21 Id., ibid. 
22 Id., ibid., p. 28. 
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  – “Aí está, justamente, no que consistia a minha idéia. Aos arroubos eu 

respondia com o silêncio, benévolo, é claro... Mas ela rapidamente percebeu tudo, que 

éramos diferentes e que eu era um enigma. E eu, o que é pior, até me deixei levar pelo 

enigma!”23 

  – É, rapaz... Mulher não é fácil não... Mas você gosta mesmo dela? Gosta 

mesmo??? 

  – Na verdade, ela aparece e desaparece... 

  – Não entendi nada. 

  – Presta atenção!!! Eu não sei onde ela está agora... Já procurei, mas ela só 

aparece de surpresa... Ela sabe que... O que eu sei?... Agora perdi o fio da meada.  

  – Você vai atrás dela? 

  – É pra lá! – Damiel aponta para a porta e sai com a garrafa quase vazia, 

empurrando as cadeiras, tropeçando no meio fio, rebocando o muro enquanto se 

arrasta. ‘Não devia beber tanto, Damiel’. 

 

  – Há só o escuro... E não dá para ver nada! 

 

�� 

 

Ele caminha e interrompe a cidade, 
que não existe em sua cela escura, 
como uma escura rachadura 
numa taça atravessa a claridade. 
 
Sombra das coisas, como numa folha, 
nele se riscam sem que ele as escolha: 
só sensações de tato, como sondas, 
captam o mundo em diminutas ondas: 
 
serenidade; resistência – 
como se à espera de escolher alguém, atento, 
ele soergue, quase em reverência, 
a mão, como num casamento.24 

 

 

                                                 
23 DOSTOIÉVSKI, 2003, p. 28. 
24 RILKE, 2001, p. 123. 
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XIXIXIXIIIII    

Uma pergunta difícilUma pergunta difícilUma pergunta difícilUma pergunta difícil    

  

ão três horas da manhã e a rua nunca esteve tão fria. Já arrebentado pelos cacos 

da garrafa sobre a qual caíra, COTIDIANO dança entre uma calçada e outra sem 

enxergar um palmo a sua frente. Mesmo assim, avançava os quarteirões. Talvez 

a cachaça não deixasse forças para abrir os olhos. Não estava bem. Tentava seguir o 

rumo da calçada, até perceber que havia pisado em folhas secas na terra. Escorou-se 

numa árvore, e descansou. Estava no Bosque da Paquera.25 Mas não podia vê-lo. O que 

se passou? 

 Sem pernas para continuar de pé, COTIDIANO desliza para o chão e recosta a 

cabeça no tronco da árvore. A embriaguez já o abandonara, mas restava a sonolência. 

Quase dormindo, escuta o farfalhar das folhas secas se aproximando. Desperta. Não é 

capaz de distinguir pelo som. Mas sabe que alguém está perto. Não se assusta. 

  

 – Quem está aí? – pergunta o lanterninha. 

 – Você é cego? 

 – Não... 

 – Por que está aí jogado. 

 – Estou bêbado. Mas não é nada. O que você quer? 

 – Eu durmo aqui. 

 – No bosque? 

 – É. Por que o espanto? 

 – Deixa pra lá. Não se incomode. 

 – Não me incomodo. Estou sem sono. Posso ficar aqui? 

 – Onde? 

 – Conversando contigo. 

 – Tanto faz. 

 – Gosto de andar por aqui. Por isso venho para cá todas as noites. 

 – Dizem que à noite aqui fica perigoso. 

                                                 
25 Bosque da Paquera é o nome de um bosque de eucaliptos que forma um quarteirão gigante por onde 
passa quem caminha entre o Recreio e o Candeias, dois bairros de Vitória da Conquista. Como é cercado 
de escolas secundaristas, não deixa de fazer jus ao nome, um tanto quanto nostálgico. Ele ainda existe. 

S
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 – É o que dizem. 

 A aurora começa a azular o bosque. O frio diminui. Os dois continuam a 

conversa: 

 

 – É você... Não é? 

 – Sim. 

 – Por onde andou? Sabia que te procurava... 

 – Teria lhe perguntado o mesmo. Veja o que me aconteceu depois daquele 

beijo! 

 – Não posso. 

 – Não pode o quê? 

 – Não posso vê-la. 

 

 EXPERIÊNCIA senta-se ao lado de COTIDIANO. 

 

 – “Por que a cidade sonha sozinha?”.26 – pergunta EXPERIÊNCIA. 

 – Não sei. Aprendemos desde cedo que sonhar é coisa que se faz de olhos 

fechados. 

 – Você sonha de olhos abertos? 

 – Agora já não faz diferença. Mas talvez isso não seja ruim... 

 – É, talvez não. Tenho andado por aí sem ser vista. Passo despercebida. Devem 

ser estes trapos... 

 – Não é preciso estar cego para deixar de ver. Nem é preciso estar bem vestida 

para ser notada. 

 – Não te entendo bem... 

 – “Nós, humanos, estamos confinados ao que é visível. Só o que é visível 

importa. É o que acreditamos. Coisas invisíveis não contam. Só as coisas que tocamos é 

que existem para nós”.27 

 – Anda difícil encontrar por aí quem fale de coisas invisíveis. 

 – Talvez, talvez... Mas quando não pudermos mais ouvi-las, nunca se sabe – 

responde COTIDIANO –: talvez tenha chegado a hora de contá-las, não? 
                                                 
26 BAPTISTA, 1999, p. 97-8. 
27 Adaptação de uma fala de Cassiel (TÃO LONGE..., 1993). 
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– Ontem eu tive um sonho. 

– Com o que sonhou? 

– Sonhei com uma amiga, TEIMOSIA. Era um sonho tão confuso... 

– Assim são todos... 

– Ela me dizia para não deixar a cidade... Acho que vou procurá-la. 

– Aonde irá depois? 

 – A nenhuma parte. 

 – Mas antes me responde... 

– O quê? 

– Por que mesmo nos olhamos? 

 – Será que essas coisas se explicam? 

 – Não sei. Então o que vamos fazer? 

 – Também não sei...  

 

�� 

 

Amor à primeira vista 
 
Ambos estão certos 
de que uma paixão súbita os uniu. 
É bela essa certeza, 
mas é ainda mais bela a incerteza. 
 
Acham que por não terem se encontrado antes 
nunca havia se passado nada entre eles. 
Mas e as ruas, escadas, corredores 
nos quais há muito talvez se tenham cruzado? 
 
Queria lhes perguntar, 
se não se lembram - 
numa porta giratória talvez 
algum dia face a face? 
um “desculpe” em meio à multidão? 
uma voz que diz “é engano” ao telefone? 
- mas conheço a resposta. 
Não, não se lembram. 
 
Muito os espantaria saber 
que já faz tempo 
o acaso brincava com eles. 
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Ainda não de todo preparado 
para se transformar no seu destino 
juntava-os e os separava 
barrava-lhes o caminho 
e abafando o riso 
sumia de cena. 
 
Houve marcas, sinais, 
que importa se ilegíveis. 
Quem sabe três anos atrás 
ou terça-feira passada 
uma certa folhinha voou 
de um ombro ao outro? 
Algo foi perdido e recolhido. 
Quem sabe se não foi uma bola 
nos arbustos da infância? 
 
Houve maçanetas e campainhas 
onde a seu tempo 
um toque se sobrepunha ao outro. 
As malas lado a lado no bagageiro. 
Quem sabe numa noite o mesmo sonho 
que logo ao despertar se esvaneceu. 
 
Porque afinal cada começo 
é só continuação 
e o livro dos eventos 
está sempre aberto no meio.28 
 

 

                                                 
28 SZYMBORSKA, 2011, p. 96-7. 





 

 

 

 

 

 

 

EEEEPÍLOGOPÍLOGOPÍLOGOPÍLOGO    

A pesquisa como montagem 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talvez minha cabeça seja muito escorregadia e frágil. Indisciplinada. E sei que não vai 

melhorar com minha mania de pesquisa. Isso é só um pretexto para antecipar  

o dia em que terei de realmente começar a pintar. 

 

Henry Miller, O pesadelo refrigerado 
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Pocos acontecimientos hay que no dejen al menos 
una huella escrita. Casi todo, en un momento u 
otro, pasa por una hoja de papel, una página de 
cuaderno, una hoja de una agenda o no importa 
qué otro soporte de fortuna (un billete de metro, 
el márgen de un periódico, un paquete de 
cigarrillos, el dorso de un sobre, etc.) sobre el que 
se inscriben, a velocidad variable y según técnicas 
diferentes en cada lugar, hora y humor, los más 
diversos componentes de la vida ordinaria: en lo 
que a mí concierne (pero sin duda es un ejemplo 
demasiado bien buscado, ya que una de mis 
principales actividades es precisamente la de 
escribir), desde una dirección tomada al vuelo, 
una cita anotada a toda prisa, un cheque, un sobre 
o un paquete, hasta la redacción laboriosa de una 
carta administraviva, rellenar con gran fastidio un 
formulario (declaración-de-impuestos, hoja-de-
baja, petición-de-cobro-automático-de-recibos-
de-gas-y-electricidad, hoja-de-suscripción, 
contrato, arriendo, acta, recibo, etc.) o la lista de 
las compras más urgentes (café, azúcar, serrín para 
el gato, libro de Baudrillard, bombilla de 75 
watios, pilas, ropa, etc.), desde la resolución de 
crucigramas de Robert Scipion que no son moco 
de pavo hasta la copia de un texto por fin en 
limpio, desde notas tomadas en una conferencia 
cualquiera hasta un garabato instantáneo de algo 
que prdría ser útil (un juego de palabras, un 
chorro de palabras, un juego de letras o eso que 
llamamos normalmente una «idea»), desde un 
«trabajo» literario (escribir, sí, ponerse ante la 
mesa y escribir, ponerse ante la máquina y 
escribir, escribir durante todo un día, o durante 
toda una noche, esbozar un proyecto, poner 
grandes I y pequeñas a, hacer bocetos, poner 
una palabra al lado de otra, mirar en un 
diccionario, recopiar, releer, rayar, desechar, 
reescribir, clasificar, encontrar, esperar a que 
llegue, tratar de arrancar algo que se parezca a 
un texto a algo que siempre parecerá un 
embadurnamiento inconsciente, conseguirlo, 
no conseguirlo, sonreir (a veces), etc.) hasta un 
trabajo sin más (elemental, alimentario): en una 
revista que proporciona, en el dominio de las 
ciências de la vida (life sciences), el sumario de 
casi todas las demás, marcar los títulos 
susceptibles de interessar a investigadores para 
quienes se me ha encargado conseguir la 
documentación bibliográfica, redactar fichas, 
reunir referências, corrigir pruebas, etc. 
 
Et coetera. 

Há poucos acontecimentos que não deixam ao 
menos um rastro escrito. Quase tudo, em um 

momento ou outro, passa por uma folha de papel, 
uma página de caderno, uma folha de agenda ou 
qualquer outro suporte à disposição (um bilhete 
de metrô, a margem de um jornal, um maço de 
cigarros, a parte de trás de um envelope, etc.) 

sobre o qual se inscrevem, em velocidade variável 
e segundo técnicas diferentes em cada lugar, hora 
e humor, os mais diversos componentes da vida 

ordinária: no que me concerne (mas sem dúvida é 
apenas um exemplo conveniente, já que uma das 
minhas principais atividades é justamente a de 

escrever), desde um rumo seguido ao acaso, uma 
nota tomada na pressa, um cheque, um envelope 
ou pacote, até a laboriosa redação de uma carta 
administrativa, preencher com grande tédio um 
formulário (declaração-de-impostos, folha-de-

balanço, requisição-de-cobrança-automática-de-
recibos-de-gás-e-eletricidade, formulário-de-

assinatura, contrato, comprovante-de-aluguel, ata, 
recibo, etc.) ou a lista de compras mais urgentes 

(café, açúcar, serragem para o gato, livro de 
Baudrillard, lâmpada de 75 watts, pilhas, roupas, 
etc.), desde a resolução de palavras cruzadas de 
Robert Scipion, que não são pouca coisa, até a 

cópia de um texto a fim de passá-lo a limpo, desde 
notas tomadas em uma conferência qualquer até 
um rabisco instantâneo de algo que poderia ser 
útil (um jogo de palavras, um jorro de palavras, 

um jogo de letras ou isso que chamamos 
normamente de uma «ideia»), desde um 

«trabalho» literário (escrever, sim, sentar-se à 
mesa e escrever, enfrentar a máquina e escrever, 
escrever durante todo um dia, ou durante toda 

uma noite, esboçar um projeto, pôr os pingos nos 
is, fazer rascunhos, colocar uma palavra ao lado da 

outra, catar em um dicionário, recopiar, reler, 
riscar tudo, desfazer, reescrever, classificar, 

encontrar, esperar que chegue, tratar de arrancar 
algo que se pareça com um texto ao que sempre 

parecerá ser uma argamassa inconsistente, 
consegui-lo, não consegui-lo, sorrir (às vezes), 

etc.) até um trabalho comum (elementar, 
alimentar): numa revista que proporciona, no 
domínio das ciências da vida (life sciences), o 
resumo de quase todas as demais, marcar os 

títulos suscetíveis de interessar a pesquisadores 
para os quais me encarreguei de fazer o 

levantamento bibliográfico, redigir fichas, reunir 
referências, corrigir provas, etc. 

 
Et Cætera.1 

                                                 
1 PEREC, 2001, p.32-3, tradução livre. 
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ma escrita pode servir para atender à pragmática cotidiana e para engendrar 

mundos extraordinários. Tudo entre nós passa por ela. O que propus como 

material de trabalho, oficina ou laboratório foi montar uma constelação de 

escritas, ou o que chamei de riscos da cidade. Estes riscos, esta pesquisa, este trabalho 

são eles próprios logradouros de uma cidade: têm relevos diversos, caminhos tortuosos 

e vias expressas, pontos de encontro, itinerários estranhos, paisagens de respiro. Não é, 

certamente, uma cidade inteira, mas é inteiramente feito dela: a partir de algumas de 

suas imagens. 

Pela polissemia que envolve a palavra, devo precisar seu uso, derivado de duas 

fontes: a primeira, Wim Wenders, diretor de cinema alemão bastante conhecido entre 

nós por filmes como Paris, Texas (1984), Asas do Desejo (1987) e Buena Vista Social 

Club (1999). Em 1991, Wim Wenders é convidado a falar a arquitetos japoneses em 

Tóquio, do que resulta um texto efusivo sobre as “paisagens urbanas”.2 Embora o texto 

trate, num primeiro momento, da evolução da imagem no contexto do século XX – o 

que desemboca no império da propaganda e no uso comercial da imagem –, Wim 

Wenders coloca em paralelo ao desenvolvimento técnico e aos desdobramentos 

políticos do uso da imagem, a própria história das cidades. Num caso como no outro, 

estaríamos assistindo ao empobrecimento da experiência de imaginar as cidades e 

habitar as imagens. Na realização de seus filmes, Wim Wenders afirma zelar para que 

suas imagens não sejam arrastadas na corrente daquilo que nada mais mostra, que só 

propagandeia, só vende. A imagem, para este realizador de filmes, tem a potência de 

mostrar, algo em vias de se apagar não apenas no cinema ou nas artes, mas em todo 

domínio em que se pretenda partilhar o que quer que seja. 

Para se proteger deste risco, Wim Wenders criou para si e para suas imagens 

um procedimento de defesa, que consiste, segundo ele, num primado da história. Não a 

história como mero enredo, mas a história como experiência afetiva. É preciso, em 

primeiro lugar, contar uma história para que as imagens, por mais simples que sejam, 

não percam o sentido. Decorre daí sua questão: “Seriam estas experiências de cineasta 

transponíveis às experiências dos arquitetos e urbanistas? Haveria um equivalente para 

a paisagem urbana que tivesse uma significação semelhante àquela da história para o 

                                                 
2 WENDERS, 1994. 

U
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cinema?”3 Faço da interpelação de Wim Wenders uma problematização da prática de 

pesquisa: haveria para o trabalho de pesquisa um modo de preservar as imagens que 

partilham algo? Há, para o pesquisador, alguma maneira de não sucumbir à pesquisa-

propaganda? O que seria, para nós, correspondente ao primado da história num filme? 

A imagem desponta neste trabalho como composição de uma experiência 

afetiva com textos, pessoas, cidades, acontecimentos. Não se trata de um elemento 

perceptivo (embora o envolva), mas sim de uma modulação afetiva que marca a cidade 

no corpo e na escrita. Por outro lado, a imagem contrai o tempo, permitindo que a 

história se apresente em lampejos. E aí aparece a segunda fonte para a inserção da 

imagem na pesquisa: Walter Benjamin. 

A imagem é um elemento crucial de armação do pensamento benjaminiano: sua 

escrita não apenas é povoada de imagens como o próprio conceito de imagem divisa as 

análises que ele empreende em seus estudos,4 particularmente no que se refere à cidade 

de Paris no século XIX. Partindo de sua própria concepção de história, que desvia do 

historicismo e da consequente ideia de progresso, Benjamin recorre ao uso da imagem 

para escapar de uma perspectiva de pensamento em que a relação entre passado e 

presente seria de continuidade e auto-reflexo (o presente iluminando o passado e vice-

versa). Na medida em que a história não é nem linear, nem automaticamente reversível 

e explicável, cumpre trabalhar sobre fragmentos de realidade que advém, segundo 

Benjamin, como lampejos do encontro entre o ocorrido e o agora das coisas. Assim, não 

se trata de estabelecer relações causais, nem de privilegiar os grandes acontecimentos 

como marcos explicativos da história, mas de se ocupar dos “pequenos momentos 

singulares”, dos resíduos, dos vestígios que restam sob o olhar e só podem aparecer 

como imagens da realidade e do sonho de uma época.5 

Desviar da ideia de progresso da história é algo decisivo para Benjamin, uma vez 

que em sua constelação de imagens ele acaba por diagnosticar, lado a lado com os 

avanços técnicos e científicos da sociedade moderna, a atrofia de um conjunto de 

formas de existência que se caracterizam pela capacidade de partilhar experiências, a 

exemplo da figura do narrador,6 do contador de histórias, espécie em extinção 

                                                 
3 WENDERS, 1994, p. 185. 
4 Na diversidade de suas pesquisas, é frequente a ocorrência de termos como “imagem do pensamento”, 
“imagem de desejo”, “imagem de escrita”, “imagem arcaica”, “imagem onírica” etc. (BOLLE, 2000). 
5 BENJAMIN, 2007. 
6 Idem, 1994a; 1994b. 
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acompanhada pelo advento das grandes cidades e da administração do tempo. O que 

por um lado representou a multiplicação das possibilidades de comunicação e 

informação, por outro favoreceu a perda da capacidade de transmitir experiências por 

meio da narração oral, do conhecimento tradicional passado de geração em geração, das 

histórias e estórias, sendo cada vez mais raro encontrar este tipo de experiência no 

presente. 

Parece-me que Wim Wenders e Walter Benjamin se encontram neste ponto. A 

importância que ambos atribuem à partilha da experiência, seja pelo cinema, seja pela 

tradição, consiste na habilidade de contar histórias. Em ambos os casos, o 

desaparecimento desta capacidade, longe de se esgotar num sinal de decadência, indica 

a necessidade de favorecer o surgimento de novas experiências e sua transmissão pelas 

mesmas vias que bloqueiam os antigos caminhos: se a experiência de narrar está 

desaparecendo, o que seremos capazes de fazer aparecer? Quis fazer dessa conjunção o 

mote para esta pesquisa: encontrar nos pequenos fragmentos (farrapos, restos, 

resíduos) da realidade urbana as assinaturas de seu tempo e confrontar este mesmo 

tempo numa escrita que o interpela. 

Wim Wenders e Benjamin também se afinam quanto à parcimônia de 

informação.  O primeiro tenta em seus filmes compor imagens como espaços de 

respiro, em que o olhar pode vagabundear, passear pelas “praças da imaginação”; o 

segundo, ao descrever a arte de contar histórias, adverte que a informação é o veneno 

da narrativa. Diz que metade da arte do narrador está em evitar que a informação 

apareça mais que a história. Sob este ponto reside uma dificuldade enorme: de tal modo 

somos educados a informar, explicar, esclarecer, que narrar se torna um desafio quase 

sempre falível. Mesmo sob inspiração destes dois pensadores da imagem, não escrevi 

nem um texto “histórico”, nem literário. Mas talvez tenha chegado a evitar que a 

pesquisa seja engolida pelo formato do informe. Entretanto, como corresponder à arte 

de narrar, de contar histórias, de compor imagens num ofício tão assediado pelo 

resultado, o desfecho, a conclusão? Falar em errância não é uma solução retórica, 

tampouco um escape a este assédio: a questão é que esta pesquisa jamais deixou de errar. 

Guardadas as proporções e os propósitos, me inspiro num sonho benjaminiano: 

“Método deste trabalho: montagem literária. Não tenho nada a dizer. Somente a 

mostrar. Não surrupiarei coisas valiosas, nem me apropriarei de formulações 
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espirituosas. Porém, os farrapos, os resíduos: não quero inventariá-los, e sim fazer-lhes 

justiça da única maneira possível: utilizando-os”.7 Constitui um procedimento de 

montagem destes vestígios de experiência – as escritas – para, a partir daí, destacar nas 

escritas combinadas algumas imagens destas experiências pulverizadas no campo social, 

tarefa que não deixou de se desviar da “montagem absoluta” proposta por Benjamin: é 

certo que montei os riscos da cidade, mas o fiz também modulado por outros 

procedimentos. 

Aqui se desenharam três relações principais que, em certa medida, também se 

entrelaçam: entre experiência e cotidiano, entre desvio e teimosia, entre escrita e 

cidade. Para tanto, me servi de um arranjo referencial e de algumas imagens literárias, 

cinematográficas, filosóficas, fotográficas. Sua operatória é um procedimento de 

montagem de escritos provenientes de fontes heterogêneas. Não pretendi dar-lhes um 

desfecho absoluto, extrair-lhes uma proposição total, resolver a vida das personagens. 

Elas continuam vivendo por aí, e o que escrevi foi apenas o conjunto de episódios que 

pude presenciar. 

Mas há também outra espécie de episódios, que gostaria de ter deixado menos 

localizável: o momentos do texto em que apresento conceitos, referências e problemas 

que articulo à experiência urbana, ao cotidiano e seus desvios. 

A relação de amor e desencontro entre COTIDIANO e EXPERIÊNCIA, fio 

condutor da narrativa, nem sempre corresponde aos caminhos das problematizações 

que se encontram sob os episódios. Embora esteja longe de se “emancipar” das 

preocupações analíticas ou críticas, essa historieta foi justamente uma tentativa de falar 

de outra posição sobre os mesmos problemas. Exercício que em si mesmo tem poucas 

qualidades a se ressaltar, salvo a possibilidade de colocar em cena um problema 

frequentemente subestimado: a quem destinamos estes “relatórios da coisa”, como diria 

Clarice Lispector, dos quais se supõe nossa especialidade? Não se trata de habitar o 

filão dos manifestos, mas de não esquecer que há mil infinitas lutas entre palavras e 

papéis que a pesquisa poderia travar. Este trabalho aponta algumas, mas só as aponta. 

Será preciso retomá-lo com outro fôlego para enfrentá-las realmente. 

Entre aquelas que apontamos, algumas são relativamente esperadas: a relação 

entre cotidiano e experiência, que desdobrei, sobretudo, a partir do pensamento de 

                                                 
7 BENJAMIN, 2007, p. 502. 
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Benjamin e Certeau, destacando a coexistência entre um desaparecimento da 

experiência tradicional na cidade e a emergência de práticas urbanas antidisciplinares, 

remetendo a problemas mais imediatamente relacionados à maneira como cidade e 

subjetividade se compõem. A introdução de outra concepção de experiência, inspirada 

em Foucault, intensifica o pensamento dessa relação, ao colocar a experiência para 

além do irrecuperável e irreversível, na medida em que seu desaparecimento é a 

produção de um “nunca mais será para sempre”, quer dizer, uma experiência não 

somente capaz de transformar o presente, mas ela própria – a ideia e a imagem da 

experiência – transformada no presente.  A imagem da experiência em extinção pode 

ser vista, assim, como uma experiência em extinção. Mas as mortes e nascimentos não 

são em si bons nem ruins. São sinais de uma experiência vindoura, talvez bruta, talvez 

bárbara; que não conhecemos e que, portanto, só podemos enfrentar na medida em que 

a encontramos.  

Por entre os percursos trilhados entre EXPERIÊNCIA e COTIDIANO, passa a 

sagacidade da métis, a fala silenciosa das astúcias, o “querer outro” das contracondutas, 

a potência das heterotopias. Estes desvios se desmancham nas mãos, no olhar e no 

texto. Nem mesmo a TEIMOSIA que os anima é capaz de “pegá-los”. Mas há que se 

lembrar de um detalhe importante: aquilo que se desmancha sempre se espalha. E é 

neste ponto que a relação entre EXPERIÊNCIA e COTIDIANO muda de figura. Quisemos 

mostrar o instante em que essa mudança se passa, mais do que contar uma história que 

alcance seu presumível fim ou mesmo uma surpresa. Como já foi dito, essa historieta se 

faz no mundo, nas cidades, em cada rua. E terá tantas versões quantos forem aqueles 

que as sonharem. 

Há entre as três urbanesas que elegi protagonistas uma possibilidade de insistir 

– teimar: por uma cidade a ser contada, pelas histórias de seus afetos e lutas, por uma 

escrita e uma pesquisa que disso possam servir-se. A pretensão de fazer deste trabalho 

uma restauração, com todas as armadilhas que a palavra contrai, não é apenas pelas 

cidades subjetivas, invisíveis contramãos. É também uma aposta de que, nestes riscos, a 

pesquisa seja partilhável fora de seu circuito habitual. O que torna esta tentativa de 

contar a história das urbanesas uma tarefa que extrapola a dissertação. “Meu trabalho é 

um trabalho de paciência executado por um impaciente”.8 Em todo caso, o que escrevi 

                                                 
8 VALÉRY, 2011, p. 75. 
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até aqui precisaria ainda ser desmontado, remexido até que se encontrasse um modo 

para, ao menos, resvalar na pretensão.  

Mas além dos rumos habituais e traçados flexíveis, algumas linhas de errância, 

disparadas pelo desejo de falar da força afetiva dos desvios – o uso da palavra 

“teimosia” não é casual –, levaram este trabalho a abrir uma pequena frincha numa 

região penumbrosa: a relação entre infância e cidade. Não a desenvolvemos aqui, mas 

não poderíamos deixar de constelá-la. Apesar de aparecer ao final como um ligeiro 

lampejo, gostaria de desdobrar dessa pesquisa uma recolocação do problema, não mais 

partindo dos desvios, mas das imagens da infância na cidade: que riscos a cidade oferece 

no encontro com a infância, sua memória, seu corpo, sua “presença outra” na rua? 

Parece-me que, por aí, a questão levantada entre EXPERIÊNCIA e COTIDIANO encontra a 

linha de intensidade que procurei: pois não podemos falar das teimosias espalhadas pela 

cidade sem estranhar que sua imagem maior – menor –, a saber, a imagem da criança, 

se manifeste como limite e impossibilidade. Dito de maneira mais direta: não é de se 

estranhar que não pensemos na cidade habitada pela infância?  

Por esse arranjo, a cidade ocupa muito mais uma função moduladora de imagens 

e problemas do que a “centralidade” da pesquisa; foi mais um instrumento em 

ressonância do que um objeto de análise. Certamente estamos falando de um desvio da 

própria pesquisa. “Deslocar-se pode pois querer dizer: transportar-se para onde não se 

é esperado, ou ainda e mais radicalmente, abjurar o que se escreveu (mas não, 

forçosamente, o que se pensou), quando o poder gregário o utiliza e serviliza”.9 A 

errância das urbanesas me conduz a este desvio como um “achado” – faria outras 

histórias, outros descomeços. Mas aqui o achado deve, necessariamente, ser roubado: 

que se escreva por outras vias e mãos a constelação da infância na cidade, tarefa que fica 

como desejo, mas também como convite. 

Decidi contar uma história. Isso, sabemos, também traz riscos. Diante deles, ou 

nos amendrontamos ou arriscamos. O que de fato arriscamos? O que tememos? Este é 

o tipo de questão que não se responderia senão por meio dos próprios perigos. Uma 

resposta inútil, talvez, mas precisa:  

 
A coisa mais importante deste mundo é o processo de criação. Que tipo de 
mistério é esse, que faz com que o simples desejo de contar histórias se 
transforme numa paixão, e que um ser humano seja capaz de morrer por essa 

                                                 
9 BARTHES, 2004, p. 27. 
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paixão, morrer de fome, de frio ou do que for, desde que seja capaz de fazer 
uma coisa que não pode ser vista nem tocada, e que afinal, pensando bem, 
não serve para nada?10 

 

Talvez não sirva para nada. Mas da primeira à última letra, fiz este trabalho em 

nome da alegria. Curioso que a alegria, maior dos afetos, surpreenda quanto comparece 

no nosso trabalho diário de pesquisar coisas, mundos e fundos.11 Aí está, talvez, algo 

verdadeiramente intrigante. “Cabe à psicologia, ou talvez à psicopatologia, explicar o 

vínculo misterioso que, tão freqüentemente, une o exercício do pensamento à 

experiência da pena, essa estranha ‘coincidência do pensamento e do sofrimento’ 

[...]”.12 Nos tranquilizamos se aquele que pensa penou para chegar ao fim de um 

caminho, desejamos ouvir sua lamentação. Mas suportamos mal que um trabalho seja 

feito com a alegria que não depende do resultado atingido, que soube se espalhar em 

cada dia; estamos prontos a nos submeter a toda prova, mas recebemos com reservas a 

ação despreocupada.13 Nossa especialização nas penas fez esquecer a força dadivosa de 

todo sacrifício. 

 

A especialidade me é impossível.  
Valho um sorriso. Você não é nem poeta, nem 
filósofo, nem geômetra – nem outra coisa. Você não 
aprofunda nada. Com que direito você fala daquilo a 
que você se consagrou com exclusividade? 
Eu sou como o olho que vê o que vê. Seu menor 
movimento muda o muro em nuvem; a nuvem em 
relógio; o relógio em letras que falam. Talvez esteja aí 
a minha especialidade.14  

                                                 
10 MÁRQUEZ et al., 2004, p. 14-5. 
11 “Se alguém fez algo que imagina afetar os demais de alegria, ele próprio será afetado de alegria, que 
virá acompanhada da idéia de si próprio como causa, ou seja, considerará a si próprio com alegria. Se, 
contrariamente, fez algo que imagina que afeta os demais de tristeza, considerará a si próprio com 
tristeza” (SPINOZA, 2007, p. 199, Proposição 30, grifos nossos). 
12 ROSSET, 2000, p. 34 
13 Id., ibid. 
14 VALÉRY, 2011, p. 73. 
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