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“O vento, vindo de longe para a cidade, oferece a ela dons insólitos, dos quais 
se dão conta somente poucas almas sensíveis, como quem sofre de febre de 
feno e espirra por causa do pólen de flores de outras terras. (...) Marcovaldo 

tinha um olho pouco adequado para a vida da cidade: avisos, semáforos, 
vitrines, letreiros luminosos, cartazes, por mais estudados que fossem para 

atrair a atenção, jamais detinham seu olhar, que parecia perder-se nas areias 
do deserto. Já uma folha amarelando num ramo, uma pena que se deixasse 

prender numa telha, não lhe escapavam nunca: não havia mosca no dorso de 
um cavalo, buraco de cupim numa mesa, casaca de figo se desfazendo na 

calçada que Marcovaldo não observasse e comentasse, descobrindo as 
mudanças da estação, seus desejos mais íntimos e as misérias de sua 

existência” (CALVINO, 1994. p.7). 



  

RESUMO 
 
A produção do espaço urbano está diretamente ligada às práticas espaciais 
vividas pela sociedade. Uma área do conhecimento que permite entender a 
relação existente entre a identidade (individual e coletiva) que habita o 
espaço e a produção sócio espacial, é a linguística. Essa ciência permite 
realizar experimentações narrativas como forma de captar nuances do 
simbólico para a compreensão do campo técnico. Com o dispositivo da 
observação de um flâneur, o estudo em questão propõe criar um 
personagem francês que chega ao Brasil, na segunda metade do século XIX 
e transita por cidades invisíveis. No entanto, as cidades que habitam seu 
imaginário nada mais são que espectros de espaços reais, fragmentos que 
compõem uma realidade vivida cujo tempo atrela a Europa e a América. 
Nessa viagem pelos espaços, paisagens são minuciosamente observadas 
e analisadas pelo viajante gaulês, que se instrumentaliza do planejamento 
urbano para formar e orientar o olhar. 
 
Palavras-chave: Planejamento Urbano, Espaço, Narrativa, Identidade, 
Paisagem, Produção Sócio espacial. 
 
 



  

Narrative experimentation between the old and the new world: space and identity in 
the nineteenth century 

ABSTRACT 
 
The production of urban space is directly linked to the spatial practices lived 
by society. An area of knowledge that allows us to understand the 
relationship between identity (individual and collective) that inhabits space 
and socio-spatial production is linguistics. This science allows to realize 
narrative experiments as a way of capturing nuances of the symbolic for the 
understanding of the technical field. With the device of observation of a 
flâneur, the study in question proposes to create a French character who 
arrives in Brazil in the second half of the nineteenth century and passes 
through invisible cities. However, the cities that inhabit his imaginary are 
nothing more than spectra of real spaces, fragments that compose a lived 
reality whose time ties Europe and America. In this journey through the 
spaces, landscapes are meticulously observed and analyzed by the Gallic 
traveler, who is instrumental in urban planning to form and guide the look. 
 
Keywords: Urban Planning, Space, Narrative, Identity, Landscape, Socio-
spatial Production. 
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APRESENTAÇÃO 
 

Neste trabalho apresento não somente o objeto de estudo como também o 

sujeito da objetivação, cujo navegar pelo oceano literário me possibilitou novos 

questionamentos e o encontro do meu próprio eu. Diante do meu quadro de vida, 

como pesquisadora, me identifiquei com as imagens, que sempre me facilitaram 

o conhecimento e me aguçavam os sentidos. Hoje, com o auxílio da semiótica 

saussuriana, encontrei, dentro do campo das ciências sociais aplicadas, maneiras 

de codificar símbolos existentes sobre e no espaço urbano. 

A partir da narrativa ficcional científica, gênero que relaciona componentes 

histórico/científicos como suportes essenciais ao desenrolar da trama, foram 

produzidos mapas verossímeis das cidades analisadas cujos espaços foram 

reelaborados com base nas suas histórias, nas suas organizações, nos seus 

desenhos e na alma de cada uma delas. 

Contudo, vale saber sobre o que move a busca de conhecimento que 

transcende as relações da produção acadêmica. Concebida de um interesse 

pessoal, esta pesquisa visa conectar os campos de estudo, além de almejar uma 

compreensão aprofundada sobre a identidade e a produção sócio espacial. 

Tentarei explicar, de forma sucinta, como o aspecto pessoal se entrelaçou com 

a academia e, de que forma esse casamento pode contribuir para a área de 

estudo e para a sociedade, de modo geral. 

Desde criança somos indagados a pensar sobre o que queremos ser 

quando crescer. Quando há uma tradição familiar para determinada área (como 

médicos e advogados, por exemplo), a criança cresce orientada a dar 

continuidade ao ofício da família. No entanto, as raízes da minha família materna 

e paterna são ligadas ao campo, mas, gradativamente, foram inseridas no 

ambiente urbano. Atuando em diferentes áreas, seja no campo do varejo, como 

autônomos ou concursados; nenhum membro da família cursou o ensino 

superior. Almejava alçar voos, até que me vi diante de um mar de escolhas, que 

me permitia sonhar com um amanhecer diferente, a cada dia que se passava da 

minha jornada. 

De todas as flores que desabrochavam nos meus caminhos, buscava 

sempre contemplar cuidadosamente aquelas que me transmitiam mais paz e 

alegria. Com isso, deixei florir uma variedade de sentimentos e expectativas 



  

profissionais para o futuro. Entre ser dentista e praticar esportes, a admiração a 

professores que fizeram a diferença no ensino fundamental e médio me fez 

escolher a arquitetura, campo que englobava grande parte das minhas 

afinidades. 

Fiquei tão cega pela descoberta artística dos caminhos da arquitetura e do 

urbanismo que não prestava atenção em entender sobre as teorias do 

conhecimento e as linhas de pensamento que me moviam para este viés. 

Segundo Bourdieu, isso é normal, pois era o meu habitus que me movia (e ainda 

move). O habitus não supõe a visada dos fins. É princípio de um conhecimento 

sem consciência, de uma intencionalidade sem intenção (BOURDIEU, 1987, p. 

22). É adquirido por aprendizagem explícita ou implícita, e funciona como um 

sistema de esquemas geradores de estratégias que podem ser objetivamente 

conformes aos interesses dos seus autores, sem terem sido concebidas com tal 

fim (BOURDIEU, 1984, p. 119). Com isso, acredito que cada passo que dou, 

mesmo que inconsciente, tem o seu porquê em minha trajetória, como na 

construção da identidade como pesquisadora e estudante dos fenômenos que 

relacionam o espaço com a vida das pessoas. 

Durante o curso de arquitetura e urbanismo, fui desconstruída e construída 

em vários momentos. De uma profissão técnica, eu conseguia encontrar 

nuances de subjetividade tanto nas aulas de história da arquitetura, do 

urbanismo e da arte, como nas de projetos técnicos. Foi no estágio que me 

aproximei um pouco mais do meu atual objeto de estudo: a minha cidade - São 

José dos Campos - e a questão da identidade. No Parque Vicentina Aranha, 

onde pouco da história da cidade ainda é viva, entre prédios que foram 

restaurados e outros que se mantem deteriorados, onde a natureza celebra o dia 

a dia com animais e transeuntes, que o sentimento e a percepção se aguçaram. 

A cada aula da graduação buscava descobrir mais sobre o meu eu e sobre 

a minha cidade. E, nesse jogo de descobertas, num quiproquó, acabei por 

trabalhar com um parque urbano da cidade vizinha, Taubaté, cujas diferenças 

culturais me levaram à escolha do tema de trabalho de conclusão do curso. Na 

tentativa de descobrir e aprender sobre essa cidade, cada vez mais me 

questionava sobre a minha. Sobre isso, Morin diz que são nas dinâmicas e na 

transitoriedade que nossa razão descobre em si uma zona cega que nos obriga 



  

a "questionar tudo o que nos parecia evidente e reconsiderar tudo o que fundava 

as nossas verdades" (MORIN, 1999, p. 16). 

Ao realizar o método da observação participante em Taubaté foi possível 

notar diferenças na paisagem urbana e no modo de agir das pessoas em relação 

à identidade e ao sentimento de pertencimento. Tanto nos joseenses, 

taubateanos e moradores das cidades vizinhas, há preferencias quanto à 

configuração do espaço urbano, tais como: o trânsito, o traçado das vias e a 

paisagem arquitetônica, por exemplo. De acordo com Christian Norberg-Schulz, 

o homem tem a necessidade de responder à sua existência e a tudo o que dele 

faz parte; ele busca, por diversas manifestações, estímulos e vontades, uma 

identidade, ou seja, uma identificação (PIRES, 2011, p.3). 

Ao entrelaçar a percepção espacial com o sentimento de pertencimento a 

um determinado lugar, percebe-se que o espaço tem raízes existenciais, devido 

à necessidade do ser humano de encontrar sentido para os acontecimentos que 

envolvem o meio o qual ele habita. A partir dessa compreensão, tem-se que “o 

espaço envolve o ser humano e este faz parte dele” pois envolve o lugar e os 

objetos, “perceber a essência do que rodeia a nossa existência é perceber mais 

um pouco da nossa existência” (PIRES, 2011, p.4). 

Sobre essa existência, percebida por nós a respeito do espaço, Norberg- 

Schulz afirma que “o espaço não é uma categoria de orientação, mas sim toda a 

orientação”, pois a relação dos aspectos espaciais e dos objetos com o modo de 

agir do ser humano, caracteriza o entendimento da orientação espacial, a partir 

da noção entre perto e longe, interior e exterior, contínuo e descontínuo 

(NORBERG-SCHULZ, 1971, p. 9, apud. PIRES, 2011, p.4). Com base nesses 

conhecimentos e na experiência com o trabalho da graduação, foi possível 

comprovar que a configuração do espaço urbano influencia na construção de 

identidades. 

Ao terminar a graduação e começar o mestrado em Planejamento Urbano 

e Regional, tive mais contato com aulas subjetivas, que instigaram, de forma 

ambivalente, o meu questionamento, sobre o espaço influenciar na construção 

das identidades. Milton Santos e Henry Lefebvre dizem que o espaço é 

socialmente construído, portanto, o espaço é reflexo daqueles que o constroem. 

Maurice Halbwachs relaciona a memória e a identidade com o espaço; Ítalo 

Calvino utiliza a semiótica para instigar outras interpretações a respeito do 



  

espaço das cidades; Walter Benjamin, usa a figura do flâneur, pelo qual que 

desvenda a cidade com a visão de quem caminha, experimenta e vivencia cada 

detalhe da escala humana e; Eric Hobsbawm e Michel Pollak tratam o sujeito 

como um ser social que, munido de suas memórias, tradições e costumes, é 

capaz de transformar o espaço e transformar a si mesmo dentro desse espaço. 

Esses autores instigaram em mim, olhar simbolicamente para o meu objeto de 

estudo. 

Sobre essa nova visão sobre o espaço, dentro do campo acadêmico das 

ciências sociais, Bourdieu fala, em termos gerais, que “a ciência social, tanto a 

antropologia como a sociologia e a história, oscila entre dois pontos de vista 

aparentemente incompatíveis, entre duas perspectivas aparentemente 

inconciliáveis: o objetivismo e o subjetivismo” (BOURDIEU, 1987, p. 151). Estes 

dois momentos, o objetivo e o subjetivo promovem uma relação dialética e que, 

“mesmo se o momento subjetivista parece muito próximo quando o tomamos 

isoladamente nas análises interacionistas ou etnometodológicas, ele está 

separado do momento objetivista por uma diferença radical: os pontos de vista 

são apreendidos enquanto tal e relacionados a posições dos respectivos agentes 

na estrutura” (BOURDIEU, 1987, p. 152). Portanto, um mesmo campo pode 

abrigar conhecimentos objetivos e subjetivos, como é o caso das ciências 

sociais. 

Deslumbrada com o conteúdo dessa literatura, comecei a aprender que a 

população, incumbida de seus valores e identidades, constrói o espaço à sua 

maneira. Essa construção de cidade, parte tanto do poder público; com seus 

planos urbanísticos e projetos de lei para a ocupação; quanto da população, que 

segue as regras impostas pelo órgão regulamentador ou promove a 

autoconstrução, a fim de estabelecer seu lugar de convívio, sua morada, 

independente das condições de salubridade ou perigo ambiental. Na maioria das 

vezes, o processo de ocupação imposto pelo poder público não corresponde aos 

reais interesses e necessidades da população, o que, por sua vez, pode 

acarretar no sentimento de não pertencimento ao lugar, mesmo que seu histórico 

de vida tenha ocorrido integralmente na mesma cidade. Daí surgiu a questão: 

quem influencia quem? O espaço urbano influencia na construção de identidades 

sociais e culturais ou são as identidades sociais e culturais que influenciam na 

construção do espaço urbano? Qual a relação entre eles? 



  

A fim de responder a estas perguntas, inspirei-me na literatura calviniana 

para tecer elementos para a discussão acadêmica. Assim como o personagem 

Marcovaldo de Ítalo Calvino, que descobre a cidade a partir da observação 

minuciosa dos acontecimentos que o rodeiam, e o personagem Marco Polo, que 

viaja por cidades invisíveis para decifrá-las e entendê-las em sua essência; 

decidi criar um personagem fictício para realizar essa interpretação detalhada 

entre as cidades analisadas neste trabalho, cujas cidades paulistas de São José 

dos Campos (minha cidade natal) e Taubaté (cidade orientadora dos 

questionamentos sobre a minha identidade) foram norteadoras para a escolha 

da análise. 

A escolha do método da narrativa se deve a sua capacidade de configurar 

e reconfigurar criativamente acontecimentos dispersos em um todo coerente, ou 

seja, em uma história (RICOEUR, 1994). Essa história será embasada na 

verossimilhança dos fatos, cujas fontes vão além dos livros e da memória oficial 

disponível sobre as cidades analisadas. Fotografias, documentos e processos 

relativos à compra e venda de terrenos, construção de ruas e avenidas e relatos 

de memórias individuais e coletivas auxiliarão na compreensão da memória 

oficial. Busca-se entender os pormenores da evolução urbana, incluindo não só 

os projetos e planos urbanísticos impostos pelo poder público, mas também a 

forma pela qual a sociedade vem reagindo a esses efeitos, construindo paisagem 

e configurando identidades. 

O personagem Pierre será o elo entre a autora e seu objeto de estudo. Além 

de elo, será ao mesmo instante o objeto e o sujeito da objetivação, aquele que 

conduzirá o olhar do leitor para interpretações diversas a respeito do modelo de 

espaço e de paisagem que tem em todo o seu acervo mental. Bourdieu diz que 

ao investir as pesquisas em pulsões pessoais, ligadas a história, é possível ter 

uma pequena chance de conhecer os limites da sua própria visão (BOURDIEU, 

1987, p. 57). Com isso, busco um olhar simbólico e experimental para abordar o 

meu objeto e para dilatar os limites do meu próprio eu como pesquisadora, 

atuando na contribuição de um trabalho inédito que discuta os assuntos 

pertinentes sobre identidade, memória e espaço urbano para a academia e para 

a sociedade de modo geral. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O mar está levemente encrespado e pequenas ondas quebram 
na praia arenosa. O senhor Palomar está de pé na areia e 
observa uma onda. Não que esteja absorto na contemplação das 
ondas. Não está absorto, porque sabe bem o que faz: quer 
observar uma onda e a observa. Não está contemplando, porque 
para a contemplação, nenhuma daquelas três condições, 
todavia, se verifica para ele. Em suma, não são “as ondas” que 
ele pretende observar, mas uma simples onda e pronto: no 
intuito de evitar as sensações vagas, ele predetermina para cada 
um de seus atos um objetivo limitado e preciso (CALVINO, 1994. 
p.7-11). 

 

Esse trabalho discorre sobre a relação existente entre a identidade social e 

a produção do espaço urbano. Para tanto, utiliza-se de uma metodologia 

recorrente na área da linguística, a fim de realizar uma experimentação narrativa, 

como forma de captar nuances do simbólico para o campo técnico. Como 

principal aporte para a produção do enredo e para a discussão sobre o tema, foi 

considerada a obra “As cidades invisíveis”, do escritor italiano Ítalo Calvino 

(1923-1985), ganhadora do Prêmio Feltrinelli, na Itália, em 1972. O livro retrata 

a fase combinatória1 da escrita do autor, cuja narrativa versa sobre o 

descobrimento das terras do imperador Kublai Khan por Marco Polo, o qual 

encontra cinquenta e cinco cidades ao Oriente, que são divididas por onze 

padrões de semelhanças, sendo elas urbanísticas e antropológicas. Essas 

cidades demonstram a existência de peculiaridades intimamente marcadas pela 

configuração socioespacial e pela formação e transformação de significados no 

espaço habitado. 

O espaço urbano é construído pelo homem, e como tal, o contém em seu 

código genético. Historicamente, a cidade é produzida e analisada por diferentes 
 

1 De acordo com Brizotto e Bertussi (2013), as obras de Calvino são divididas em três fases. A primeira 
(1947 – 1952), refere-se ao neorrealismo, quando jovens escritores se sentiam detentores de uma nova 
realidade social no segundo pós-guerra. Os contos Il sentiero dei nidi di ragno (1947) e Ultimo viene il 
corvo (1949) são desse período. A segunda fase (1952 – 1963), é marcada com a construção de tramas, 
como Il visconte dimezzato (1952), Il barone rampante (1957) e Il cavaliere inexistente (1959), formando 
uma trilogia em 1960. Além destes, também foram publicados Marcovaldo (1963) e La giornata di uno 
scrutatore (1963). Já a terceira fase (1963 – 1985), denomina-se combinatória, uma nova concepção 
literária que é fruto de influências como “o estruturalismo, a semiótica francesa, a aproximação com o 
Oulipo, a escritura labiríntica de Jorge Luis Borges, bem como da releitura de Tristam Shandy, de Laurence 
Sterne” (Brizotto e Bertussi, 2013, p. 78). São produções dessa fase, a escrita de Il castello dei destini 
incrociati (1969), Gli amori difficili (1970), Le città invisibili (1972), Se una notte d’inverno un viaggiatore 
(1979) e Palomar (1983) (BRIZOTTO E BERTUSSI, 2013, p. 77-78). 
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pontos de vista, ela é criticamente esmiuçada por especialistas de diferentes 

campos do conhecimento, tais como os das ciências sociais, humanas e exatas. 

Porém, segundo Scandurra (1998, p. 92-103, apud. LIMENA, 2001, p.39), a 

preocupação maior de planejadores e administradores (profissionais técnicos) 

refere-se à cidade e ao território físico, quase como um “indistinto geométrico”, a 

ser ocupado e otimizado, com políticas de intervenção que se orientam por 

princípios contaminados pela ênfase dos negócios, não se preocupando com as 

condições de vida de grande parte dos cidadãos (LIMENA, 2001, p. 39). 

Esse ideal geometrizado de pensar o espaço urbano atinge também outras 

áreas do conhecimento que, orientadas pelo positivismo com o ideal de “ordem 

e progresso” abordado por Comte2, encaram a cidade de forma linear e 

determinista (ANDERLY,2012). Mas há estudiosos de diferentes tradições de 

pesquisa e posições epistemológicas que utilizam uma análise mais híbrida. 

Limena (2001) diz que é preciso compreender a cidade e o fenômeno urbano 

como parte de um projeto de sociedade integrada, estabelecendo um diálogo 

interdisciplinar que busque interconexões e possa constituir as bases para um 

saber menos restritivo e redutor, suavizando os limites entre ciência, técnica e 

arte. 

O ser humano será a peça chave para promover esse diálogo, pois será 

interpretado em suas condições existenciais de sujeito que carrega em si um 

aparato cultural. Este aparato cultural será fundamentado nas memórias 

histórica, familiar e coletiva, cujo repertório se nutre de valores pautados em seus 

conhecimentos como um indivíduo que influencia na construção de seu meio, 

bem como também é influenciado por este meio, seja de maneira consciente ou 

inconsciente. A partir da escala humana, o espaço urbano será experimentado 

em diferentes tempos e paisagens. Milton Santos (1988) diz que paisagem é 

  
2 Comte: Isidore Auguste Marie Fraçois Xavier Comte (1798-1857), filósofo francês que fundamenta noções 
positivistas à cerca da evolução histórica, a qual afirma acontecer de forma linear, que implica na “superposição, 
o melhoramento, mas, jamais por rupturas, revoluções”. A história para Comte, “percorre um caminho que é 
predeterminado no sentido de que cada estado leva ao outro e no sentido de que seu fim esta, também, desde o 
início estabelecido” (ANDERY, 1996, p. 378). De acordo com Comte, o espírito positivo é o único que representa 
todas as grandes épocas históricas em uma mesma evolução fundamental, onde “cada uma resulta da precedente 
e prepara a seguinte, segundo leis invariáveis que fixam sua participação especial na progressão comum” 
Discurso sobre o espírito positivo, 28ª parte, X (ANDERY, 1996, p. 378). Para Comte, a história é guiada por 
dois princípios básicos: o princípio de ordem, com “uma transformação ordenada e ordeira, que não comporta 
transformações violentas, que não comporta saltos, que flui num continuo” e, o princípio do progresso, cuja 
transformação que ocorre no desenrolar da história é “uma transformação que leva a melhoramentos lineares e 
cumulativos”. Dessa forma, a história se resume, no pensamento positivista, “ao desenvolvimento, ao progresso 
linear e segundo uma ordem preestabelecida” (ANDERY, 1996, p. 379).
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materialidade, formada por objetos materiais e não materiais, e a vida é sinônimo 

de relações sociais, pelas quais não são possíveis sem a materialidade, que 

também se realiza por intermédio dos objetos. 

Sabendo dessa constituição material e imaterial da paisagem, e que elas 

estão numa relação dialética, a proposta de entender o aspecto subjetivo das 

cidades advém da necessidade de interpretar a maneira pela qual o indivíduo se 

comunica com esses objetos e atua nesse meio. Essa discussão auxiliará no 

entendimento da intersecção associativa dos campos científico, técnico e cultural 

a respeito do espaço urbano, que está carregado de representatividade dos 

indivíduos que participam da constituição de ideias ou representações que 

desenvolvem suas redes de memórias. A escolha dessa abordagem se deve à 

necessidade de um olhar crítico sobre a construção das paisagens urbanas em 

seu caráter simbólico, pelo qual, o indivíduo, dotado ou não de poder 

governamental, modela, adapta, convence e habita os diferentes cenários 

retratados na diversidade de fragmentos conceituais e materiais existentes nas 

cidades. 

No recorte teórico que rege esse trabalho, procura-se estabelecer uma 

relação entre o indivíduo, a sociedade, a linguagem, a identidade e a produção 

social do espaço urbano. Essa relação visa refletir sobre os processos de 

subjetivação na produção de sentidos e significações por meio da junção e 

interpretação de diferentes campos do conhecimento. Dessa forma, serão 

considerados os conceitos de espaço de Henry Lefebvre e Milton Santos para o 

entendimento da dinâmica da produção social do espaço urbano, o que, por sua 

vez, modela a hipótese de que o espaço urbano, que é socialmente construído, 

está carregado de subjetividade e o que os sujeitos elaboram sobre o conceito de 

espaço, nada mais é, do que a representação que se tem sobre ele. 

O método para realizar essa análise foi de uma narrativa amparada pela 

semiótica, a qual discorre sobre os signos, o sentido e a comunicação. Segundo 

Ugo Volli (2007), a semiótica possui raízes antigas, pois se apropriavam dos 

signos e da linguagem “os pré-socráticos Platão, Aristóteles, os estoicos, 

Agostinho e a escolástica, além de toda a filosofia moderna, de Descartes em 

diante” (VOLLI, 2007, p. 13). Como ciência moderna, a semiótica foi fundada 

duas vezes, entre o final do século XVIII e o início do século XIX, por Ferdinand 

de Saussure, um linguista europeu que a via como principal disciplina da 
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linguística e como parte da “psicologia social”3; e pelo filósofo americano Charles 

Sanders Peirce, que a tinha como uma disciplina essencialmente filosófica, 

assemelhada com a lógica e a fenomenologia4 (VOLLI, 2007, p. 13). 

Saussure e Peirce são considerados os fundadores da semiótica, e cada 

qual representa uma corrente para o desenvolvimento do trabalho semiótico na 

contemporaneidade. A linha de Saussure é conhecida como “estrutural” ou 

“gerativa”, e tem como seguidores o linguista dinamarquês Louis Hjelmslev, o 

antropólogo e filósofo belga Claude Lévi-Strauss e o linguista lituano e semiólogo 

Algirdas Julius Greimas. Já a semiótica interpretativa refere-se à linha de Peirce, 

muito trabalhada por Umberto Eco, um linguista, filósofo e semiólogo italiano 

(VOLLI, 2007, p.13). Para Volli (2007), a semiótica está dividida entre a vocação 

de ser filosofia do signo e a ambição de ser uma das ciências humanas. No 

entanto, este trabalho não discutirá sobre o papel da semiótica em seu contexto 

filosófico ou linguístico, mas sim abstrair o sentido simbólico da semiótica dentro 

das correntes, a fim de usá-la como uma ferramenta para auxílio na 

compreensão dos significados que permeiam os conceitos de espaço, paisagem 

e identidade dentro das ciências sociais aplicadas, com foco na área do 

Planejamento Urbano e Regional. 

 
 
 
 

3 Para Saussure, “o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem 
acústica”. Com isso, valoriza-se uma dimensão psíquica, porque segundo o autor, a imagem acústica não é 
“o som material, coisa puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a representação que dele nos 
dá o testemunho de nossos sentidos” (SAUSSURE, 1995, p.80; apud. BENTO, 2006, p.411). É o que faz 
da Semiologia, esta ciência dos signos, uma Psicologia. Sabendo que a semiologia está inserida “no seio da 
vida social” (SAUSSURE,1995, apud. BENTO, 2006, p 412), para compreender aquilo que se chama de 
“social”, de “vida social”, Saussure (1995, p. 24) evoca “um domínio bem definido no conjunto dos fatos 
humanos”, ilustrando-os pelos “ritos, costumes, etc.” (SAUSSURE, 1995, p.25). É de fato, a valorização 
da dimensão social que conduz o autor a especificar a qual Psicologia se ligará a Semiologia: essa última 
“constituiria uma parte da Psicologia Social e, por conseguinte, da Psicologia Geral” (SAUSSURE, 1995, 
apud. BENTO, 2006, p. 412). 
4 “Para Peirce, a filosofia em geral tem por tarefa descobrir o que é verdadeiro, limitando-se, porém, à 
verdade que pode ser inferida da experiência comum que está aberta a todo ser humano a qualquer tempo 
e hora. A primeira e talvez mais difícil tarefa que a filosofia tem de enfrentar é a de dar à luz às categorias 
mais universais da experiência. Essa tarefa é da alçada da fenomenologia, uma quase ciência que tem por 
função fornecer o fundamento observacional para o restante das disciplinas filosóficas. As ciências 
normativas são assim chamadas porque estão voltadas para a compreensão dos fins, das normas e ideais 
que regem o sentimento, a conduta e o pensamento humanos. Elas não estudam os fenômenos tal como 
aparecem, quer dizer, na sua aparência, pois essa é a função da fenomenologia, mas os estudam na medida 
em que podemos agir sobre eles e eles sobre nós. Elas estão voltadas, assim, para o modo geral para o qual 
o ser humano, se for agir deliberadamente e sob autocontrole, deve responder aos apelos da experiência. 
Usando os princípios da lógica, a metafísica investiga o que é real, na medida em que esse real pode ser 
averiguado na experiência comum. É dela a tarefa de fazer a mediação entre a fenomenologia e as ciências 
normativas, desenvolvendo uma teoria da realidade” (SANTAELLA, 2000, p. 113-114). 
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Segundo Edgar Morin (2009, p. 20), “o conhecimento torna-se pertinente 

quando é capaz de situar toda a informação em seu contexto e, se possível, no 

conjunto global no qual se insere”, e Paul Ricoeur (1994) diz que “é a narrativa, 

com sua capacidade de ordenar o discordante e homogeneizar o heterogêneo, 

que possibilita configurar e reconfigurar criativamente acontecimentos dispersos 

em um todo coerente, em uma história”. Com isso, busca-se transmitir as 

relações sociais com o espaço construído a partir de uma história, que, além do 

caráter informativo, instiga questionamentos e possibilidades criativas de 

interpretação. 

Durante muito tempo a narrativa floresceu em meio aos artesãos, no 

campo, no mar e na cidade, o que, segundo Benjamin (1994), configura uma 

forma artesanal de comunicação. Para compreender essa comunicação 

artesanal, considerada a extensão real do reino narrativo em seu alcance 

histórico, o autor diz que é preciso entender a existência de dois grupos arcaicos, 

representados na figura do camponês sedentário e do marinheiro comerciante: 

 
O mestre sedentário e os aprendizes migrantes trabalhavam 
juntos na mesma oficina; cada mestre tinha sido um aprendiz 
ambulante antes de se fixar em sua pátria ou no estrangeiro. Se 
os camponeses e os marujos foram os primeiros mestres da arte 
de narrar, foram os artífices que a aperfeiçoaram. No sistema 
corporativo associava-se o saber das terras distantes, trazidos 
para casa pelos migrantes, com o saber do passado, recolhido 
pelo trabalhador sedentário (BENJAMIN, 1994, p. 199). 

 
 

Dessa forma, a figura do narrador só se torna tangível se houver a interação 

entre esses dois grupos, porque segundo Benjamin, o narrador “retira da 

experiência o que ele conta: sua própria ou a relatada pelos outros. E incorpora 

coisas narradas à experiência dos seus ouvintes” (BENJAMIN, 1994, p. 198). 

Para o autor, a narrativa “não está interessada em transmitir o "puro em si" da 

coisa narrada como uma informação ou um relatório” (p.204). Ela mergulha na 

vida do narrador e, depois, a retira dele. “Assim se imprime na narrativa a marca 

do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso” (p. 204). 

O uso da narrativa neste trabalho, tem como objetivo contribuir como uma 

alternativa no entendimento das relações sociais com o espaço urbano, 

passando do olhar do pesquisador que realizará a análise como um narrador 

onisciente, ao olhar de um personagem, criado para os fins dessa pesquisa, que 
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experimentará os espaços em seu aspecto mais simbólico. Esse personagem 

será caracterizado pela figura do flâneur de Walter Benjamin (2000), que se 

realiza pelo prazer em observar de forma reflexiva os moradores da cidade em 

suas atividades diárias, com o olhar atento sobre o espaço urbano e os símbolos 

ali estabelecidos. 

O flâneur é considerado por Rouanet (1992, p.50) o “alegorista da cidade, 

detentor de todas as significações urbanas, do saber integral da cidade, do seu 

perto e do seu longe, do seu presente e do seu passado”, ele vê a cidade sem 

disfarces, fazendo dela o “seu templo, seu local de culto”. Em suma, o flâneur, 

passeia pela cidade e não se nutre apenas do que está sensorialmente sob seus 

olhos, mas se apropria, também, do saber contido nos dados mortos, como se 

eles fossem algo experimentado e vivido (ROUANET, 1992). Da paixão do 

flâneur pela cidade e pelos grupos sociais, a flânerie sucede-se como ato de 

apreensão e representação do cenário urbano. 

Portanto, a história será narrada em terceira pessoa, a fim de orientar o 

leitor sobre o contexto histórico e realizar as discussões conceituais necessárias 

para o entendimento da relação entre as identidades sociais e a produção do 

espaço urbano. O personagem principal dessa narrativa é Pierre, um jovem 

curioso com duas décadas de idade. Esse personagem percorrerá uma 

variedade de lugares, tanto em sua cidade natal quanto em cidades ultramarinas. 

Assim como Marco Polo desvendava as cidades invisíveis da obra de Calvino 

para o imperador Kublai Khan, Pierre conhecerá as paisagens de cidades reais, 

por vezes invisíveis ou até mesmo ofuscadas, cuja subjetivação será capaz de 

aguçar o leitor a interpretar outras cidades, outros caminhos e outras histórias 

dentro das mesmas cidades, de acordo com a representação que cada um 

realiza ao basear sua leitura em suas próprias experiências. 

Além da literatura Calviniana, parte do trabalho estará focada na produção 

de mapas. Estes mapas seguirão a semiótica em sua forma de expressão e 

interpretação. Para isso, serão considerados os trabalhos de Paula Scher, artista 

plástica, pintora, professora e diretora do estúdio de design Pentagram5. Scher 

desenvolve uma linguagem ao inserir informações diversas sobre os mapas, tais 

como dados censitários, geodésicos e políticos, por exemplo. A dinâmica inter 
 

5 O estúdio de design Pentagran conta com escritórios em Londres, Nova Iorque (local de 
trabalho da artista Paula Scher), São Francisco, Austin e Berlim. 
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semiótica dos mapas da artista supracitada será usada como referência para o 

entendimento da forma pela qual o personagem, Pierre, enxerga o mundo ao seu 

redor. Propõe-se analisar nestes mapas a evolução do espaço urbano ao qual 

se relacionou, bem como retratar, de maneira simbólica, a identidade dominante 

em cada recorte temporal. Pretende-se, no final do trabalho, realizar uma 

montagem dos mapas a fim de adquirir uma coerência no eixo sintagmático da 

discussão, que representará a ordem cronológica dos acontecimentos. 

Os mapas que representam as experiências de Pierre sobre os espaços 

vividos foram elaborados pela autora deste trabalho e os croquis, referente aos 

fragmentos das paisagens decifradas pelo personagem, foram representados 

(com base em fotografias e gravuras dos períodos analisados), pela arquiteta e 

urbanista Fabiana de Oliveira Francisco, com exclusividade para este trabalho. 

A narrativa se inicia na transição entre os séculos XVIII e XIX, em Paris, 

cujo momento é marcado por revoluções sociais que mudaram o curso da 

história. Marx (1869) diz que a França é o país em que as lutas históricas de 

classes foram levadas ao seu termo decisivo, mais do que em nenhum outro 

lugar. O modelo urbanístico medieval se transforma para o moderno, a princípio 

com discursos higienistas por intenções militares. O prefeito parisiense Barão 

Eugene Haussmann, estripou Paris, rompendo com o traçado orgânico e 

implantando um sistema cartesiano baseado nas cidades do império romano, 

criando assim, uma nova paisagem para a cidade, que foi replicada para as 

demais cidades da Europa e para as demais cidades espalhadas pelo mundo. 

Concomitante a esse momento, o descobrimento de novas terras e 

culturas, instigavam a curiosidade dos europeus. Enviada com o propósito de 

catalogar as paisagens e a cultura das colônias, a missão artística francesa levou 

para estes lugares o estudo das Belas Artes. Assim como muitos europeus, 

Pierre conheceu as américas devido aos livros e pinturas dos artistas que 

viajaram realizando o registro de suas percepções. As aquarelas de Jean Baptist 

Debret, são um exemplo, pois retratam a configuração urbana, as paisagens 

arquitetônicas, o modo de se vestir e a cultura dos habitantes (tropeiros, 

fazendeiros, escravos e família real). 

Procura-se, no Brasil, trabalhar com a evolução urbana de duas cidades 

valeparaibanas, as quais, com o passar do tempo, constituíram características 

pertinentes a outras cidades espalhadas pelo país, principalmente no sudeste 
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paulista. Propõe-se uma viagem no tempo, que permitirá uma discussão sobre o 

modelo urbanístico de cidades existente na memória oficial, coletiva e individual, 

a fim de entender que o espaço urbano está carregado de subjetividade e o que 

cada pessoa elabora sobre o conceito de espaço nada mais é do que a 

representação que se tem sobre ele. Ítalo Calvino diz que a cidade é: 

 

um quebra-cabeça que esconde um desejo, ou então o seu 
oposto, um medo. As cidades, como os sonhos, são construídas 
por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso 
seja secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas 
perspectivas enganosas e que todas as coisas escondam uma 
outra coisa (CALVINO, 1990, p.34). 

 

Com o objetivo de desvendar esse quebra-cabeça que é a cidade, o 

personagem Pierre, será o encarregado por movimentar as peças em busca da 

decodificação dos símbolos, explícitos e implícitos, nas paisagens urbanas das 

várias cidades estampadas na história das cidades do velho e novo mundo. Ele 

será o flâneur que andará pelas ruas em busca de entender a constituição e 

circulação dos sentidos por onde caminhar. A partir do olhar do curioso, nutrido 

com o aparato metodológico incluso na enciclopédia em formação da autora, o 

espaço urbano será entendido como espaço de significação, com um olhar 

atento para o indivíduo em sua individualidade e em sua posição como um ser 

social, considerando as tradições, a identidade e as memórias acerca das 

paisagens. 

A primeira seção está dividida em duas partes, que abordam a questão da 

identidade do indivíduo e da sociedade em relação com a construção e vivência 

do seu espaço. A primeira parte, intitulada “Espaço e Identidade”, refere-se aos 

conceitos sobre o espaço como território e lugar, levando em consideração seus 

significados objetivos e subjetivos. Como aporte teórico para esta parte, serão 

utilizados os conceitos de que o espaço é socialmente construído, trabalhados 

por Milton Santos e Henry Lefebvre e, sobre a identidade e os sentimentos de 

pertencimento ao espaço, os autores Maurice Halbwachs, Michel Pollak, Eric 

Hobsbawn e Ítalo Calvino. 

A segunda parte do capítulo um, “Europa e Brasil no século XIX: transições 

socioespaciais”, realiza uma análise histórica sobre os tipos de urbanismo e, a 

forma que o ser humano se adaptou a diferentes meios físicos para estabelecer 

suas relações sociais. Para tanto, será utilizada a literatura de Françoise Choay, 
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intitulada O urbanismo, a qual denomina diferentes correntes de pensamento 

para as readequações que aconteceram no espaço urbano europeu, a partir da 

Primeira Revolução Industrial. 

A segunda seção dedica-se inteiramente à produção da narrativa, e divide- 

se atualmente em duas partes: “Cidades, memórias, transformações” e; “Viagens 

e transições socioespaciais: da biblioteca para um navegar imaginário”. A primeira 

parte explica sobre a cidade de Paris e constrói a identidade do personagem 

principal, Pierre, como um flâneur, que terá seu olhar orientado para as relações 

socioespaciais e; a segunda parte da história situará a viagem de Pierre entre as 

cidades portuárias de Antuérpia, na Bélgica e de Santos, no Brasil, destacando 

as primeiras impressões sobre o espaço brasileiro e comparando-as com as 

representações de cidades que ele tem em sua memória. 

No capítulo 3 será colocada em cheque toda a parte conceitual do trabalho 

junto com a história narrada, a fim de, explicar a escolha das cidades, bem como 

a forma que cada uma foi abordada. É importante ressaltar que a narrativa 

iniciará com uma visão europeia sobre o Brasil e o mundo e, à medida em que o 

personagem vai descobrindo as cidades do Vale, ele vai remeter as cidades de 

sua memória, realizando comparações sobre os modos de vida, em seu aspecto 

identitário, social e espacial. 
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2 MATRIZ CONCEITUAL 
 

 
Muitos artistas e intelectuais utilizam a cidade como um espaço 

experimental da mobilidade para explorar e questionar a realidade social e 

política dos espaços urbanos. Certas obras e intervenções artísticas circulam e 

se deslocam no espaço, interagindo com um mundo real e um mundo 

representado pelos movimentos e pelas marcas simbólicas. Dessa forma, na 

figura do flâneur baudelariano, Walter Benjamin percebe o símbolo da 

modernidade, caracterizada pela mobilidade e o isolamento na multidão, cuja 

cidade é vivida e experimentada a partir de suas percepções. 

O espaço urbano constitui um laboratório móvel, cujas rugosidades -termo 

utilizado por Milton Santos que será explicado a seguir – representam as marcas 

de um passado vivido e sentido ainda na contemporaneidade, seja na forma de 

uma construção ou monumento que resiste ao tempo, seja no modo de falar dos 

habitantes, seja nos costumes e nas tradições que se mantém. Entender todo 

esse aparato histórico que rege a cidade é uma maneira de entender a forma 

pela qual a cidade sobrevive, inventa e se reinventa a cada dia. 

Por conta da realidade complexa e dinâmica do espaço urbano, é 

necessário compreender a variedade de sentidos existente nas diversas áreas 

do conhecimento sobre o entendimento desse espaço que, segundo Milton 

Santos, passa por metamorfoses. Com base nesse princípio da metamorfose do 

espaço habitado, faz-se aqui uma análise sobre os conceitos de espaço, lugar, 

não lugar e paisagem, atrelados aos sentimentos de pertencimento, identidade 

e memória. 

Com o objetivo de ampliar as discussões no campo das Ciências Sociais 

Aplicadas sobre a importância do entendimento das representações acerca do 

espaço construído e a sua relação com a identidade individual e coletiva, a 

proposta da elaboração de uma narrativa vem para auxiliar no entendimento 

sobre as questões de identidade relacionadas ao planejamento urbano, a partir 

da construção e reconstrução de representações sobre o espaço construído e 

vivido. 
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2.1 Espaço, Lugar e Paisagem 
 
 

É preciso que o espaço, ao mesmo tempo natural e social, 
prático e simbólico, apareça povoado (significante e significado) 
de uma ‘realidade’ superior, por exemplo, a Luz (a do sol, da lua, 
dos astros), oposta às trevas, à noite, consequentemente, à 
morte, luz identificada ao Verdadeiro, à vida, portanto, ao 
pensamento e ao saber, e, por mediações incertas, ao poder 
existente (LEFEBVRE, 2006, p. 37). 

 

A noção de espaço é essencial, tanto na concepção do senso comum como 

nas Ciências Sociais e Humanas. O conceito de espaço é diferente para o físico, 

assim como o é para o geógrafo. Sua concepção baseia-se na representação 

real e abstrata daquilo que se produz na memória. De acordo com a etimologia 

da palavra, espaço vem da palavra latina spatium. Seus significados não se 

encerram apenas numa categoria limítrofe de área, pois espaço pode significar 

lugar ou tempo que separa dois pontos, o que abre um leque de possibilidades 

para a discussão de conceitos ligados a ações, sentimentos e à noção de 

temporalidade. 

Para estudiosos das ciências exatas, o espaço pode ser a extensão que 

constitui um objeto da geometria, a relação dos pontos cartesianos 

tridimensionais ou, pode ser definido como algo absoluto ou relativo6. Para as 

ciências naturais, o espaço significa materialidade, é algo físico, é um lugar 

ocupado por algum corpo, podendo pertencer à primeira ou segunda natureza7. 

Para as ciências humanas e sociais, o espaço é concebido como um palco (o 

quadro natural) onde ocorrem as atividades e o desenvolvimento das 

sociedades. O espaço compõe a extensão do viver, ele é subjetivo e representa 
 

6 Newton apresenta em seu livro 1, noções intuitivas acerca dos conceitos de espaço e tempo. 
Em suas próprias palavras, ele não considera necessário definir formalmente tais conceitos: “Não 
defino tempo, espaço, lugar e movimento, pois são bem conhecidos de todos. Devo apenas 
observar que as pessoas comuns não concebem estas quantidades com base em nenhuma 
outra ideia senão a relação que elas têm com os objetos sensíveis. Daí surgem certos 
preconceitos. Para eliminá-los, será conveniente distingui-las em absolutas e relativas, reais e 
aparentes”. Sobre essas distinções, ele afirma que “o espaço absoluto, em sua própria natureza, 
sem relação com qualquer coisa externa, mantém-se sempre semelhante e imóvel. O espaço 
relativo é certa medida ou dimensão móvel dos espaços absolutos, que os nossos sentidos 
determinam por sua posição em relação aos corpos, e que é comumente tomado pelo espaço 
imóvel; assim é a dimensão de um espaço subterrâneo, aéreo ou celeste, determinada por sua 
posição com respeito à Terra. O espaço absoluto e o relativo são iguais na forma e na magnitude, 
mas nem sempre se mantêm numericamente os mesmos” (NEWTON, 1990, apud. 
RODRIGUES, 2017, p.13). 
7 Considera-se primeira natureza, o espaço físico sem interferência antrópica e, 
consequentemente, segunda natureza, quando há interferência antrópica. 
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as experiências humanas inseridas em um campo geográfico ou psíquico, pois 

espaço também tem estreita relação com a memória, com a sensação e com a 

abstração. 

Portanto, pode-se dizer que a noção de espacialidade é composta pelos 

conhecimentos que se tem sobre espaço matemático, espaço imaginário, 

espaço físico, espaço geográfico e espaço absoluto. O espaço “é extenso para 

receber os corpos e é permeável, uma vez que os corpos ocupam o espaço” 

(RODRIGUES, 2017, p.72). Ele não se reduz a uma pura forma subjetiva da 

mente, e “os elementos subjetivos que se encontram no conceito de espaço 

pertencem ao modo de concebê-lo”, não afetam “a objetividade daquilo que se 

concebe como espaço” (RODRIGUES, 2017, p.72). A partir desses 

pressupostos, visa-se entender a noção de espacialidade aplicada à área do 

planejamento urbano, a partir do olhar simbólico que acerca o espaço existencial. 

Uma das concepções de espaço para a área do planejamento urbano e 

regional o tem como um lugar material que estabelece relações entre a 

sociedade e o meio ambiente. Marx (apud. BERMAN, 1986, p.15) dizia que tudo 

o que é sólido desmancha no ar; o que dá a entender que nada é fixo, tudo se 

transforma. Milton Santos (1988, p.10) ressaltou que o espaço deve ser 

considerado como um conjunto indissociável em que participam, de um lado, 

certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e, de 

outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento. 

O conteúdo (da sociedade) não é independente, da forma (dos objetos 

geográficos), e cada forma encerra uma fração do conteúdo. O espaço, por 

conseguinte, é isto: um conjunto de formas contendo, cada qual, frações da 

sociedade em movimento. 

Os movimentos e dinâmicas socioespaciais urbanos são resultados de 

rupturas histórico-temporais, relacionadas às formas de ocupação dos espaços, 

constituídos em territórios, que incorporam relações políticas, econômicas e 

culturais, concedendo assim, significados aos lugares. Segundo Haesbaert 

(2004), todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em diferentes 

combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço 

tanto para realizar funções quanto para produzir sentidos. 

Henry Lefebvre (2006) define o espaço como um produto, cujo modo de 

produção dá a tônica das condições materiais da vida social. O espaço social, 
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concebido como representante da segunda natureza (aquela que tem 

interferência antrópica em seu meio), tem como aspecto central o caráter de 

globalidade, o qual compreende o espaço como mercadoria. No entanto, a visão 

do espaço como mera mercadoria é considerada reducionista por Henry 

Lefebvre. O modo de produção organiza e produz o espaço e o tempo social e, 

a sua relação com a produção, caracteriza o discurso sobre a hegemonia de 

classes. 

Para Lefebvre (2006), a concepção do espaço como produto social 

polemiza o entendimento de espaço como coisa ou objeto. Entender o espaço 

como um conjunto de relações exige um aprofundamento sobre a noção de 

produção, de produto e das relações dessas categorias entre si. Ao citar Hegel, 

Henry Lefebvre afirma que um conceito só aparece quando designa, anuncia e 

aproxima-se de seu fim (ou de sua transformação). Com isso, o espaço “não 

pode mais ser concebido como passivo, vazio, ou então, como os ‘produtos’, não 

tendo outro sentido senão o de ser trocado, o de ser consumido, o de 

desaparecer” (LEFEBVRE, 2006, p. 5). 

Dessa forma, é necessário refletir sobre as contradições existentes na 

acepção do espaço como mercadoria, como uma abstração concebida a partir 

do consumo do espaço. Todavia, o ser humano utiliza o espaço para viver e 

produzir memórias, de acordo com as experiências e histórias traçadas até o 

momento, seja das relações do indivíduo em sua individualidade ou coletividade. 

A fim de estudar a relação entre o ser humano e o seu habitat, seu espaço de 

viver, e a produção social do espaço, Lefebvre (2006) apresenta três categorias 

conceituais: o espaço concebido; o espaço percebido e o espaço vivido. 

Como espaço concebido, entende-se a representação abstrata, a partir do 

pensamento hierarquizado e sistematizado, traduzida pelos interesses do 

capitalismo. Procedente do saber técnico (comum dos cientistas, planificadores 

e urbanistas) e, ao mesmo tempo do saber ideológico, o espaço concebido é o 

dominante na sociedade e baseia-se no modo de produção, privilegiando a ideia 

de produto devido à prevalência do valor de troca na racionalidade geral. De 

acordo com o autor, as concepções do espaço concebido tendem para “um 

sistema de signos verbais, portanto elaborados intelectualmente” (LEFEBVRE, 

2006, p.40). 
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Já o espaço percebido refere-se ao desenvolvimento de práticas espaciais, 

que associam a realidade cotidiana à realidade urbana, cujo emprego do tempo 

interliga os percursos e as redes de lugares, trabalho e vida pessoal. Como 

prática espacial entende-se a forma com que uma sociedade determina seu 

espaço; relatando e supondo, numa interação dialética. A sociedade produz o 

espaço de forma lenta, ela domina e se apropria desse espaço. Lefebvre diz que 

“a prática espacial de uma sociedade se descobre decifrando seu espaço” 

(LEFEBVRE, 2006, p.39), o que, por sua vez, é feito neste trabalho a partir do 

método da narrativa, cujo personagem reelabora os espaços dos tempos 

passados, para que os espaços presentes possam ser decifrados, como 

orientação na construção de novos espaços para o futuro. Esses espaços do 

passado, passíveis de serem decifrados, são chamados por Milton Santos (1996) 

de rugosidades: 

 
O que na paisagem atual, representa um tempo do passado, 
nem sempre é visível como tempo, nem sempre é redutível aos 
sentidos, mas apenas ao conhecimento. Chamemos rugosidade 
ao que fica do passado como forma, espaço construído, 
paisagem, o que resta do processo de supressão, acumulação, 
superposição, com que as coisas se substituem e acumulam em 
todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas 
isoladas ou como arranjos. É dessa forma que elas são uma 
parte desse espaço-fator. Ainda que sem tradução imediata, as 
rugosidades nos trazem os restos de divisões do trabalho já 
passadas (todas as escalas da divisão do trabalho), os restos 
dos tipos de capital utilizados e suas combinações técnicas e 
sociais com o trabalho (SANTOS, 1996, p. 92). 

 

A partir disso, tem-se que as rugosidades fazem parte do ambiente 

construído, como formas representadas por uma fração do sistema de objetos, 

as quais confirmam as marcas que resistiram ao tempo, sendo elas 

características da cultura, da sociedade e do trabalho, por exemplo, podendo ser 

categorizadas por seus aspectos físicos e também pela relação que a 

interconecta com seu passado. 

Dessa forma, a maneira pela qual a sociedade decifra as rugosidades do 

espaço, tidas como representações, são materializadas de acordo com as 

funcionalidades e usos diversos, que correspondem à uma lógica de percepção 

da produção e reprodução sócio espacial. Lefebvre diz que “uma prática espacial 

deve possuir uma certa coesão, mas não necessariamente uma coerência 
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(intelectualmente elaborada, concebida e lógica)” (LEFEBVRE, 2006, p.39), o 

que, por sua vez, nos permite entender que o espaço tem uma lógica estrutural, 

cuja coerência depende dos diferentes pontos de vista, da forma como cada um 

percebe o espaço em si. 

O espaço, concebido como um produto do capitalismo e percebido como a 

relação entre os lugares e as práticas espaciais, é representado pelo viver 

humano a partir das imagens e dos símbolos, entendido, segundo Lefebvre 

(2006), como espaço de representação. Trata-se do espaço dominado, o qual a 

imaginação de quem habita se propõe a modificar e apropriar. O espaço social, 

quando entendido pelo domínio do homem sobre o objeto, concretiza-se como 

espaço vivido, por meio da sua apropriação. Como experiência cotidiana, o 

espaço contém e está contido nas relações sociais, cuja realidade é 

historicamente construída, tendo o urbano como uma representação mental e a 

cidade como materialidade desta representação. 

O processo social deixa heranças do passado que constituem uma 

condição para novas etapas do futuro, como a construção de um porto, uma 

estrada, plantações, além da densidade ou distribuição da população, cujas 

práticas são depositadas nas coisas e condicionam novas práticas (SANTOS, 

1996). Em cada momento o processo social redistribui os seus fatores, cuja 

“redistribuição não é indiferente às condições preexistentes, isto é, às formas 

herdadas, proveniente de momentos anteriores. As formas naturais e o meio 

ambiente construído incluem-se entre essas formas herdadas” (SANTOS, 1996, 

p. 91). 

Esse efeito sobre as representações temporais em forma de objetos 

construídos nas paisagens atuais, tratado como rugosidade por Milton Santos, 

caracteriza as particularidades dos lugares, os quais são definidos, pelo ponto 

de vista antropológico como capaz de garantir simultaneamente identidade, 

relações e história aos membros de um grupo cuja cultura o constituiu. Segundo 

Santos (1996), a condição para a existência mira para o concreto “é 

materialidade – objetos e corpos – que acaba por ser, em cada lugar, a única 

garantia” (SANTOS, 2012, p. 226). É ao nível do lugar que o homem se identifica 

com os objetos, ou seja, com esses elementos de rugosidade. 

Embasada nesse conceito de rugosidade, a narrativa apresenta um recorte 

temporal na história da cidade de Paris, cujas representações sócio espaciais 
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marcaram não só a história europeia, mas influenciaram a construção de cidades 

nas américas. Pois o modelo burguês implantado por Haussmann repercutiu em 

variados planos geográficos, mostrando sua marca em forma de projeto 

urbanístico, arquitetura e técnica, cujos fragmentos são encontrados na 

atualidade e continuam produzindo sensações diversas que relacionam o 

território ao conceito de lugar. 

Segundo Haesbaert (2004), em um ponto de vista mais tradicional, o lugar, 

assim como o território e o espaço são associados à “homogeneidade, ao 

imobilismo e à reação, frente à multiplicidade, ao movimento e ao progresso 

ligados ao ‘tempo’” (HAESBAERT, 2004, p. 18) E em um ponto de vista mais 

atual, não se fala mais sobre espaços fechados e identidades homogêneas e 

‘autenticas’, pois, a vida está repleta de influencias derivadas de inúmeros 

espaços e escalas. A particularidade dos lugares e dos territórios advém de uma 

combinação de diversas influências, que podem ser procedentes das mais 

variadas partes do mundo. 

Do ponto de vista antropológico, define-se lugar como a construção 

simultânea entre o estado concreto e simbólico do espaço, o que, segundo Ciro 

Flammarion Cardoso (1998), serve de referência para todos aqueles que 

destinam esse lugar a uma posição no sistema de valores, da hierarquia e do 

poder. O lugar antropológico distingue-se por garantir ao mesmo tempo 

identidade, relações e história aos membros de um grupo cuja cultura o 

representa. Lugar é uma ideia materializada das relações que os habitantes têm 

com o seu território, com a família e com os outros habitantes. 

Cardoso (1998) ainda afirma que o lugar antropológico é geométrico, 

mapeável por meio de linhas, intersecções de linhas e pontos de intersecção. 

Entende-se por linhas as vias, caminhos e eixos; por intersecção de linhas, as 

esquinas, encruzilhadas e lugares de passagem, que podem ser abertos como 

as praças e fechados, como os mercados; e por pontos de intersecção, os 

monumentos diversos e os edifícios notáveis, como uma igreja ou a câmara de 

um município. Esses três elementos que caracterizam um lugar se superpõem 

em partes, como um caminho que liga monumentos e edifícios notáveis. 

Se o conceito de lugar se refere à identificação que se tem por um 

determinado espaço, que é dotado de elementos rugosos e de linhas e pontos 

de intersecção, o conceito de não lugar é definido por Marc Augé como “um 
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espaço organizado que não garanta identidade, relações e história” (apud. 

FLAMMARION, 1998). É possível fazer uma relação dos lugares e não-lugares 

de Augé com os espaços luminosos e opacos de Milton Santos. 

Sabendo que não-lugar é um espaço que não cria identidades, ele pode se 

relacionar com o lugar 'luminoso' de Milton Santos (1996), pois se trata de um 

lugar técnico, científico e informacional, um território que é usado e selecionado 

para se tornar fluido e denso, promovendo maior complexidade e intensificação 

das desigualdades socioespaciais. Já a definição de lugar pode se assemelhar 

ao que Milton Santos (1996) chama de espaços opacos, que são marcados pela 

baixa densidade técnica, científica e informacional, porém possui uma densa 

intensidade comunicacional entre os indivíduos. Sobre a cidade luminosa e a 

cidade opaca, segue a explicação nas palavras do autor: 

 
Na cidade "luminosa", moderna, hoje, a "naturalidade" do objeto 
técnico cria uma mecânica rotineira, um sistema de gestos sem 
surpresa. Essa historicização da metafísica crava no organismo 
urbano áreas constituídas ao sabor da modernidade e que se 
justapõem, superpõem e contrapõem ao uso da cidade onde 
vivem os pobres, nas zonas urbanas 'opacas'. Estas são os 
espaços do aproximativo e da criatividade, opostos às zonas 
luminosas, espaços da exatidão. Os espaços inorgânicos é que 
são abertos, e os espaços regulares são fechados, 
racionalizados e racionalizadores (SANTOS, 1996, p. 221). 

 
Portanto, apesar do conteúdo dos termos de lugar e espaços opacos 

parecerem contraditórios, os conceitos possuem a mesma carga afetiva a qual 

aproxima as pessoas em busca de representatividade e identificação, mesmo 

que as condições urbanas não sejam estruturadas como nas cidades luminosas, 

cujas transitoriedade e movimentação de fluxos e fixos no espaço constroem os 

não-lugares. 

Milton Santos (1996) associa o estudo das rugosidades ao estudo da 

paisagem, cujas formas sobrevivem ao tempo, contando em sua digital não só os 

aparatos simbólicos, mas também as divisões sociais e a sua respectiva carga 

técnica, tal qual o autor relata que “em cada subespaço, novas divisões do 

trabalho chegam e se implantam, mas sem exclusão da presença dos restos de 

divisões do trabalho anteriores”, que por sua vez, “distingue cada lugar dos 

demais, realizando uma combinação específica de temporalidades diversas” 

(SANTOS, 2012, p.136). 
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Com a finalidade de explicar essa relação das rugosidades com a paisagem 

e tempo, Milton Santos diz que “o estudo da paisagem pode ser assimilado a 

uma escavação arqueológica” cuja dinâmica entre as categorias da paisagem é 

vista como invariabilidades temporais, ao afirmar que "em qualquer ponto do 

tempo, a paisagem consiste em camadas de formas provenientes de seus 

tempos pregressos, embora estes podem ter sofrido mudanças drásticas (...) 

Assim, se a forma é propriamente um resultado, ela é também fator social” 

(SANTOS, 1997, p.55). Dessa maneira, tem-se que o espaço vive em constante 

metamorfose, se reestruturando e se adaptando às novas formas pretéritas 

adquiridas, além disso, passa por modificações nas dinâmicas, nas ideologias e 

nos fluxos de produtos, produzindo, consequentemente, novas espacialidades, 

novas formas e novas paisagens. 

 
2.2 Identidade e Memória 

 
 

A questão da identidade vem sendo extensamente discutida na teoria 

social, com argumentos de que as velhas identidades que estabilizaram o mundo 

social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o 

indivíduo moderno, visto como sujeito unificado (HALL, 2015, p.9). A partir dessa 

discussão, é necessário refletir sobre a cidade como espaço de memória ou sob 

a perspectiva do conceito de lugar, estabelecendo uma representação simbólica 

do passado, que é materializada e reinventada no patrimônio histórico e cultural 

urbano e concebida como importante referência da relação orgânica entre 

passado e presente. Ao analisar a partir da dinâmica socioespacial, este 

referencial orienta a reflexão sobre a cidade contemporânea, que possui 

identidade complexa, híbrida e fluída. 

Segundo Stuart Hall (2015), há três concepções históricas de identidade, 

atreladas ao sujeito do iluminismo, ao sujeito sociológico e ao sujeito pós- 

moderno. O sujeito do iluminismo concebe o indivíduo totalmente centrado, 

unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e de ação, 

“concepção muito ‘individualista’ do sujeito e de sua identidade” (HALL, 2015, p. 

10-11). A concepção sociológica estabelece que a identidade é “formada na 

‘interação’ entre o eu e a sociedade”, cuja essência interior do sujeito é o ‘eu 

real’, que é formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos culturais 
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‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem” (HALL, 2015, p. 11). 

Já na concepção da identidade pós-moderna, não há identidade fixa, estável ou 

permanente. De acordo com Hall, 

o sujeito (na concepção pós moderna) assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são 
unificadas ao redor de um "eu" coerente. Dentro de nós há 
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, 
de tal modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas (HALL, 2015, p. 13). 

 
Sabendo que o espaço é um produto social, e que esse produto está 

carregado de subjetividade, é necessário entender com mais profundidade sobre 

os significados entorno do conceito de identidade, o qual pode atribuir ao espaço 

a condição de ser um lugar ou um não-lugar e/ou um espaço luminoso ou opaco. 

Halbwachs (1990) diz que “quando um grupo está inserido numa parte do 

espaço, ele a transforma à sua imagem, ao mesmo em quem se sujeita e se 

adapta às coisas materiais que a ele resistem” (p.133). Dessa forma, o grupo se 

fecha no quadro que construiu, o qual submete-se à influência da natureza 

material e participa de seu equilíbrio. 

Tudo aquilo que é vivido tem capacidade de permanência, cujas 

lembranças “é em larga medida uma reconstrução do passado com a ajuda de 

dados emprestados do presente”, sendo ainda “preparada por outras 

reconstruções feitas em épocas anteriores e de onde a imagem de outrora 

manifestou-se já bem alterada” (HALBWACHS, 1990, p. 71). A partir disso, tem- 

se que assim como o espaço, a memória também passa por metamorfoses e, as 

rugosidades que existem no espaço, auxiliam na criação de identidades a partir 

de um elemento que transmite algum tipo de representação para a memória 

daquele que habita, que vivencia e que experimenta a cidade. 

A partir do personagem criado para esta pesquisa, será realizada uma 

flanagem pelas ruas das cidades de Paris-França, Antwerpen-Bélgica e Santos- 

Brasil, em busca desses elementos de memória que contam história e traduzem 

em seus símbolos os momentos passados. Halbwachs (1990) diz que cada 

objeto e, cada lugar que compõe o conjunto, lembra uma maneira de ser comum 

a muitos homens. Ao analisar os conjuntos espaciais, é preciso dissecar um 

pensamento que confunde as relações de uma certa quantidade de grupos que 

se relacionam a esses espaços (HALBWACHS, 1990, p. 132). 
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A questão da identidade será desenvolvida em todos os momentos da 

narrativa, desde a construção do personagem, criado na cidade de Paris, até a 

sua relação com as cidades que visitou no Brasil, a fim de reconhecer não só os 

grupos como as reações desses grupos às transformações espaciais das 

cidades. Carregando a memória de seu espaço de nascença, o personagem cria 

um ideal de cidade a partir das suas experiências e do que ouviu das pessoas 

mais velhas, como o caso do diálogo entre o nosso personagem e o poeta 

boêmio Charles Baudelaire, que narrou suas experiências na Revolução de 1848 

- Primavera dos Povos -, quando as ruas da cidade se tornaram palco para o 

caos descrito em sua poesia A une passante. Essas memórias de Baudelaire 

foram passadas para Pierre, que as une ao seu conhecimento de cidade e 

registra, em mapas, suas impressões. 

Para Benjamin (2005), “as crianças não constituem nenhuma comunidade 

isolada, mas antes fazem parte do povo e da classe a que pertencem” 

(BENJAMIN, 2005, p.94). Para Halbwachs (1990), “à medida que a criança 

cresce e, sobretudo quando se torna adulta, participa de maneira mais distinta e 

mais refletida da vida e do pensamento desses grupos dos quais fazia parte, 

inicialmente, sem disso aperceber-se” (HALBWACHS, 1990, p.71). Nesse 

sentido, entende-se que as crianças são o reflexo do grupo do qual ela pertence, 

pois vivem situações coletivas caracterizadas pela historicidade e cultura desse 

grupo, estabelecendo relações dentro de um espaço representado por 

significados e ações presentes no dia a dia da comunidade. 

Halbwachs (1990) diz que, entre a casa e a rua, há trocas permanentes 

entre os indivíduos, configurando as relações de vizinhança e que, cada 

sociedade recorta o espaço a seu modo, de maneira a constituir um quadro fixo 

onde encerra e localiza suas lembranças. Esse quadro fixo será representado 

pelas impressões do personagem ao narrar a percepção em relação aos grupos 

com as paisagens da cidade. Halbwachs (1990, p.133) diz que “o lugar recebe 

a marca do grupo, e vice-versa. Então, todas as ações do grupo podem se 

traduzir em termos espaciais”. Flammarion Cardoso (1998) destaca que lugar é 

a relação materializada que os habitantes têm com o espaço, garantindo dessa 

forma identidade e história aos membros do grupo cuja cultura o constituiu. 

Uma cidade se diferencia da outra devido ao resultado de uma diversidade 

de funções e costumes sociais. A medida em que o grupo modifica suas 
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técnicas e seu modo de agir dentro do espaço, a cidade muda suas paisagens 

lentamente (HALBWACHS, 1990). Quando há uma ruptura muito brusca na 

paisagem da cidade, como o caso das reformas haussmannianas em Paris, as 

pessoas se questionam da própria identidade, Halbwachs (1990) diz que “para 

eles, perder seu lugar no recanto de tal rua, à sombra daquele muro, ou daquela 

igreja, seria perder o apoio de uma tradição que os ampara, isto é, sua única 

razão de ser” (HALBWACHS, 1990, p. 138). A narrativa busca mostrar esse 

momento de mudanças na cidade de Paris, a fim de mostrar a reação das 

pessoas frente àquelas mudanças do barão. 



 

 
 

41 
 

 

3 CONTEXTO HISTÓRICO PARA A CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA 
 
 

Para entender a complexidade da organização das cidades atuais, é 

necessário aprender quais são os processos que conformam e explicam a 

extensão da urbanização neste século, o que, por sua vez, exige uma volta ao 

passado e a tentativa de reconstruir a trajetória pela qual promoveu 

transformações sociais, culturais, econômicas, políticas e ambientais em uma 

determinada sociedade, modificando a paisagem e o pensamento comum entre 

os cidadãos. Lewis Mumford (1965) ressalta que, 

 
se quisermos identificar a cidade, devemos seguir a trilha para 
trás, partindo das mais completas estruturas e funções urbanas 
conhecidas, para os seus componentes originários, por mais 
remotos que se apresentem no tempo, no espaço e na cultura 
(MUMFORD, 1965, p.) 

 

A partir da análise histórica, vários foram os motivos de avanço social, 

econômico e político das civilizações, a maioria baseada em modelos que foram 

ultrapassados ou trocados devido a guerras religiosas, políticas, filosóficas e 

técnicas. Em muitos casos, a mudança foi um salto de qualidade, por mais 

perverso ou insustentável que tenha sido o modelo8, sempre há uma semente 

que germina e modifica a maneira de pensar, agir e sobreviver da humanidade. 

No contexto da modernidade, a urbanização das cidades transformou os usos 

do tempo e do espaço, metamorfoseando as paisagens, as relações sociais e 

econômicas. 

Busca-se, por meio da narrativa, uma abordagem que discuta as relações 

do sujeito com a cidade, em seu ponto de vista histórico e filosófico necessários 

para as discussões atuais. O efeito metafórico encontrado na semiótica a partir 

dos textos literários é tomado como “poética da identificação pelo urbano” 

(FEDATTO, 2013, p. 60). Tal poética permite perceber, nos recortes temporais e 

espaciais escolhidos, a forma pela qual as referências urbanas produzem, no 

sujeito, pontos de identificação, considerando que essas referências urbanas 

podem se confundir com (ou se tornando propriamente) as referências subjetivas 

 
8 Um exemplo de modelo implantado de forma devastadora sobre uma sociedade, foi o projeto 
urbanístico do Barão Eugène Haussmann para Paris na metade do século XIX, período 
trabalhado com mais profundidade na narrativa proposta neste trabalho. 
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do sujeito. Fedatto (2013) afirma que há uma imbricação inevitável entre sujeito 

e cidade, corpo social e corpo urbano. 

Sobre a relação da linguagem com o urbano, Fedatto (2013) evidencia a 

correspondência entre o imaginário de localização e a língua nacional. Segundo 

a autora, a literatura e os instrumentos trabalham para unificação da língua e, 

consequentemente, para instituição de um território nacional. Essa relação entre 

a urbanização e gramaticalização coloca a construção da cidade como parte de 

um processo histórico que perpassa por variados ideais de cidade, tais como os 

modelos de cidade medieval, renascentista e moderna. Fedatto (2013) afirma 

que o espaço urbano é o lugar próprio da “convivência entre momentos 

diferentes representados de maneiras desiguais por meio de processos como 

sobreposição, ênfase ou destruição” (FEDATTO, 2013, p. 88) 

 

3.1 Europa e Brasil no século XIX: transições socioespaciais 
 
 

Desde o início de sua formação, as cidades vivem em constantes 

transformações. Formadas originariamente de pequenos povoados, 

transformaram-se em vilas, cidades e grandes aglomerações, carregando crises 

que lhes são inerentes. Assim como o ser humano passa por diferentes crises 

no decorrer da sua vida – primeiros passos, aprendizagem da fala e da escrita, 

puberdade, interações sociais-, ele resiste, se adapta e se transforma 

constantemente; já a cidade passa por variadas crises, sejam elas sociais, 

financeiras, políticas e ideológicas, na qual marca transformações que podem 

modificar o ritmo de vida da sociedade, como exemplo de cidades rurais que se 

tornaram urbanas, de acordo com as formas de adquirir os nutrientes que 

conformaram novas condições de desenvolvimento. 

A narrativa aqui proposta, trata das “crises” sofridas pelo espaço da cidade 

de Paris, na transição entre os séculos XVIII e XIX. A escolha deste recorte 

temporal e espacial deve-se, em parte, ao que Marx escreve no prefácio da 

segunda edição de ‘O dezoito Brumário de Louis Bonaparte’ (1869), quando 

ressalta que a França é o país em que as lutas históricas de classes sempre 

foram levadas mais do que em qualquer outro lugar ao seu termo decisivo. O 

país foi o centro do feudalismo na Idade Média e país modelo da monarquia 

unitária de estados. No Renascimento, a França “demoliu o feudalismo na 
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grande revolução e fundou a dominação pura da burguesia sob uma forma 

clássica”, além da ascendência das lutas do proletariado contra a burguesia 

dominante (MARX, 2011, p.22). 

Além das lutas sociais de classes, o período escolhido para começar a 

narrativa é o da transição entre os séculos XVIII e XIX, pois marca a transição 

do modelo urbanístico medieval para o moderno, o qual, por intenções militares 

e higienistas, consagraram nas ações do prefeito parisiense Barão Eugène 

Haussmann, um exemplo mundial. Ao estripar Paris, rompeu com o traçado 

/orgânico e implantou um sistema cartesiano baseado no cardus e decumanos 

das cidades do império romano, bem como implantou um sistema de esgoto e 

criou uma nova paisagem para a cidade. Em meio ao caos das guerras civis e 

às demolições do centro de Paris, o sentimento de pertencimento ao lugar 

passou de confuso à inexistente. Walter Benjamin enfatizou que Haussmann fez 

com que Paris se tornasse “uma cidade estranha para os próprios parisienses”, 

ao ponto de “não se sentir mais em casa nela” (BENJAMIN, 1986, p. 41). 

O período em questão, marca um momento de desconstrução da cidade 

medieval, até então conhecida e, a construção de uma cidade moderna, 

orientada pelo ideal positivista de ordem e progresso. Sobre a cidade medieval, 

Camillo Sitte (apud CHOAY, 1992) afirma uma relação entre as construções, 

monumentos e praças com a vida em comunidade. As praças, ricamente 

adornadas, eram o orgulho e alegria dos cidadãos que habitavam a cidade, pois 

elas representavam o movimento, as festas públicas, exibições, anúncios e 

eventos de modo geral. Quanto maior o tamanho e a quantidade de praças em 

uma cidade, maior e mais movimentada a cidade era. Os tipos de praças mais 

comumente encontradas nas cidades eram a da catedral e do mercado. 

Sitte (apud. CHOAY, 1992) diz que cada lugar na cidade tem seu 

significado e sua história, os chafarizes e monumentos não se localizavam nos 

principais eixos do tráfego de pessoas e veículos de tração animal, nem nos 

centros das praças e alinhados aos pórticos, mas sim ao lado desses elementos. 

A composição sucessiva das construções em meio às desembocaduras das ruas 

e dos becos, das ilhas de trânsito e as ilhotas entre elas marcavam uma forte 

relação da escala humana com os edifícios, o que, por sua vez, caracterizava o 

pertencimento do indivíduo aquele espaço. Abaixo (Figura 1), segue o modelo 

orgânico de 14 cidades medievais que contém em seus espaços intramuros as 
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paisagens e as relações de identidade descritas por Camillo Sitte, com um 

destaque para as cidades de Anvers (que representa Antwerpen) na Bélgica e 

de Paris, na França, devido ao tratamento das mesmas na narrativa apresentada 

na próxima seção desta dissertação. 

 
Figura 1: Plantas de 14 cidades da Europa Setentrional, com os sucessivos cinturões de muros até 
o século XIV, com destaque para as cidades de Anvers (Antwérpia) e Paris. 

 

Fonte: Benévolo, (2005, p.259), editado pela autora. 
 

É importante destacar que a cidade de Paris é minuciosamente discutida 

neste trabalho, devido à importância de seus acontecimentos como reflexo na 

construção dos espaços urbanos brasileiros e, devido à construção de uma 

identidade para o personagem criado para realizar essas discussões entre o 

espaço e a identidade nas cidades analisadas. Portanto, busca-se o ideal de 

cidade predominante no imaginário europeu, a fim de levantar questionamentos 
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plausíveis e verossímeis acerca da interpretação do espaço urbano brasileiro por 

este personagem francês. 

Diante ao modelo medieval explicado anteriormente, vale saber que a 

cidade de Paris, na Baixa Idade Média, contava com 440 hectares de terra, e 

chegava a cerca de 100.000 habitantes. No século XVI, Paris se desenvolve e 

ultrapassa os muros de Carlos V que foram construídos em 1370, chegando a 

abrigar cerca de 200.000 a 300.000 habitantes. Este cenário se modifica devido 

as guerras religiosas e o sítio de Henrique IV - de 1589-1594 -, deixando a cidade 

arruinada e despovoada para o próximo reinado (Benévolo, 2005, p. 283). O 

organismo urbano que sustentava essa sociedade tinha seu espaço territorial 

(Figura 02) dividido em três partes: 

 
a cité, na ilha que foi fundada a primeira aldeia gaulesa; a 
université, na margem esquerda, onde os romanos haviam 
construído a colônia de Lutetia, e onde em 1210 Abelardo e seus 
colegas fundam a célebre universidade; e a ville, na margem 
direita, onde residem as corporações comerciais e o governo 
municipal (BENÉVOLO, 2005, p. 505). 

 
 

  Figura 2: Mapa com a vista aérea de Paris, França, na direção do Leste - Plan de Mérian. 
 

 
Fonte: Old Maps of Paris (1615). 
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Neste período, Henrique IV organiza seus funcionários em repartições 

especializadas, a fim de iniciar um programa de obras públicas, que teve como 

superintendente das construções e diretor das obras rodoviárias o ministro das 

finanças Sully. Dentre as obras estavam a “ampliação dos muros de Carlos V 

(...); a reorganização das ruas e das instalações (aquedutos e esgotos); abertura 

de algumas novas praças (...); e ampliação do espaço do Louvre” (BENÉVOLO, 

2005, p. 505). Devido às guerras do período, esse programa de obras públicas 

demorou cerca de 200 anos para ser concluído. 

A cidade parisiense cresceu, e na metade do século XVII, chega a 400.000 

habitantes. Do século XVII para o XVIII, não houve mudanças significativas na 

paisagem urbana, no entanto, crises econômicas, guerras e miséria descoloriam 

as estruturas já construídas. No século XVIII, a sociedade de Paris vivia um 

regime absolutista, e era dividida em três estados, cuja hierarquia tinha como 

cabeça o clero (1º Estado), tronco a nobreza (2º Estado) e, como os pés, o 

restante da população (3º Estado). Estes pés, composto por burgueses, 

camponeses e sans-culottes, sustentavam involuntariamente - com pagamento 

de impostos - os privilégios exorbitantes para cerca de 3% da população, 

composta pelo clero e pela nobreza. Em meio as adversidades, a França disputa 

a América do Norte com a Inglaterra, durante sete anos (1756-1763), cujos 

gastos abusivos resultaram em perda territorial e financeira, o que, por sua vez, 

atingiu diretamente o 3º Estado, devido à demasiada carga tributária. 

Em 1788, a França estava falida, e com a reforma do fisco, proposta pelo 

rei Luis XVI, visava o aumento de impostos para cobrir as dívidas. Isso fez com 

que o 3º Estado, se organizasse e criasse a Assembleia Constituinte para dar 

início à Revolução Francesa, com o domínio da prisão da Bastilha pelos 

populares no dia 14 de julho, principal símbolo do absolutismo, marcando assim, 

o fim da tirania real. Esta revolução foi o estopim para uma sucessão de revoltas 

armadas por toda Europa. 

Outros reinados absolutistas na Europa, como a Prússia e a Áustria, 

temiam a entrada dos pensamentos iluministas em seus territórios. Com isso, 

invadiram a França em 1792, para tentar recuperar o absolutismo do rei Bourbon 

Luís XVI. O exército francês, se uniu aos jacobinos e expulsaram o exército 

prussiano e austríaco da França, instaurando no dia 22 de setembro a 1ª 
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República Francesa, liderada pelo jacobino Maximilien Robespierre. O rei Luís 

XVI foi considerado traidor da pátria e teve sua cabeça guilhotinada (Figura 3), 

junto com a família real no ano de 1793. Além da família real, cerca de 35 mil 

pessoas foram vítimas dos massacres em toda a França, dentre elas nobres, 

clérigos, burgueses conservadores do regime monárquico, girondinos dentre 

outros que eram contra à República e aos seus ideais. A figura 3 é uma caricatura 

realizada pelo britânico James Gillray, e ilustra o drama dos guilhotinados: 

 
Figura 3: O sangue dos assassinados clamando por vingança. 

 

Fonte: The British Museum (1793). 
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Há quem diga que “a tradição de todas as gerações mortas oprime como um 

pesadelo o cérebro dos vivos”, e quando parece haver um empenho em “ 

revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu”, principalmente 

nos períodos de crise revolucionária, “os homens conjuram ansiosamente em 

seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os nomes, os 

gritos de guerra e as roupagens” (MARX, 1869, p. 6). Um exemplo disso é o 

próprio cônsul Napoleão que, em 1804, realizou um 2º plebiscito, no qual 

declara-se o novo imperador da França e retoma a monarquia, que perdurou até 

1814 com a tomada do poder pela Dinastia Bourbon. A Revolução de 1789-1814 

“vestiu-se alternadamente como república romana e como império romano” 

(MARX, 1869, p. 7), repetindo os eventos históricos, mas com personagens 

diferentes. 

É importante ressaltar que muitas dessas revoluções que aconteceram pela 

Europa foram marcadas pela construção de barricadas pelos insurgentes para 

barrar o progresso do exército local. Esse foi um fator que motivou, na metade 

do século XIX, sob a égide do imperador Napoleão III, os planos impostos pelo 

prefeito Barão Eugène Hassmann, que propunha ampliar as ruas para ceder 

passagem aos tanques de guerra e ao pelotão do exército francês, a fim de evitar 

a construção de mais barricadas e levantes revolucionários pela cidade. 

Apesar do objetivo principal ser voltado a uma questão militar de 

reorganizar a cidade, o discurso propagado neste período era o da higienização 

urbana, a fim de extinguir os problemas de saúde pública muito recorrentes na 

época devido à falta de infraestrutura sanitária. Vale lembrar que as cidades 

medievais não eram providas de um sistema de esgoto, além de sofrerem os 

impactos oriundos a partir do alto adensamento populacional, devido ao êxodo 

rural que acontecia de forma avassaladora9. 

O desenvolvimento do capitalismo e as constantes crises, inerentes ao 

próprio sistema de produção, provocaram fortes transformações nos moldes da 

urbanização e o advento das indústrias provocou fortes impactos no cenário 

 
 

9 Como observa Choay, o desenvolvimento econômico provocado pelo sistema capitalista, no 
final da primeira metade do século XIX, provocou o crescimento demográfico das cidades e 
drenou as atividades dos campos em benefício ao “desenvolvimento urbano” (CHOAY, 1992). 
Enquanto antes da Revolução Industrial cerca de 90% da população residia no campo, após a 
revolução, com a produção concentrada nas cidades, a população urbana passou a residir em 
cortiços, barracos e vilas operárias carentes de equipamentos públicos. 
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urbano (SPOSITO, 1988). A fim de resolver os problemas causados pela 

Revolução Industrial, como o auto adensamento populacional, propagação de 

doenças infectocontagiosas, constantes revoluções sociais, dentre outros, 

urbanistas de diferentes correntes de pensamento se propuseram a pensar e 

elaborar planos para encontrar possíveis soluções. 

Françoise Choay (1992), organiza as diferentes correntes de pensamento 

sobre o meio urbano baseando-se em tipologias, fatos históricos e ligações das 

ideias. Para tanto, são definidas duas correntes principais, que são as com 

modelo físico territorial definido, ou seja, com projetos e planos urbanísticos 

voltados à técnica e à cultura e; sem modelo físico territorial, que são os 

pensadores filosóficos que discutem as mudanças a partir do pensamento 

comum da sociedade, a partir de reformas políticas. São definidos com modelo 

físico, os urbanistas que ela considera progressistas e os culturalistas, os quais 

desenvolvem modelos com perspectivas diferentes entre si; e sem modelo físico, 

que são os que possuem o viés voltado para a política10. 

Segundo Choay (1992), dentro do arcabouço que reúne os pensadores 

com modelo físico territorial, pertencem à corrente progressista, os urbanistas 

que utilizam tecnologias para organizar a cidade, com pensamentos higienistas 

e sanitaristas, crentes em um crescimento elevado da população, o que justifica 

em grande parte, a necessidade de reestruturar as cidades com base na 

verticalização e na implantação de um traçado ortogonal para as vias de 

circulação. E, os urbanistas que pertencem à corrente culturalista, baseiam-se 

na história, medieval e renascentista, com o objetivo de manter a tradição local, 

sem mudanças repentinas na paisagem urbana, a partir da adequação das 

cidades à escala humana, no quesito das interações sociais. 

 
 
 

10 Como exemplo dos pensadores trabalhados por Françoise Choay, segue a relação da corrente 
de pensamento com os respectivos urbanistas. Pré-Urbanismo Progressista: Robert Owen, 
Charles Fourier, Vicyor Considerant, Etiene Cabet, Pierre-Joseph Proudhon, Benjamin Ward 
Richardson, Jean-Baptiste Godin, Julio Verne e Herbert-George Wells. Pré-Urbanismo 
Culturalista: Augustus Welby Northmore Pugin, John Ruskin e William Morris. Pré-Urbanismo 
sem modelo: Friderich Engels, Karl Marx, P. Kropotkin e N. Bukharin e G. Preobranjensky. 
Urbanismo Progressista: Tony Garnier, Georges Benoit-Lévy, Walter Gropius, Charles-Edouard 
Jeammeret e Stanislav Gustavovitch Strumilin. Urbanismo Culturalista: Camilo Sitte, Ebenezer 
Haward, Raymond Unwin. Urbanismo Naturalista: Frank Lloyd Wright. Tecnotopia: Eugéne 
Hénard e Iannis Xenakis. Antrópolis: Patrick Geddes, Marcel Poete, Lewis Munford, Jane Jacobs, 
Leonard Duhl e Keving Lynch. Filosofia da Cidade: Victor Hugo, Georg Simmel, Oswald Spengler 
e Martin Heidegger (CHOAY, 1992). 
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Apesar de distintas, a corrente progressista e a culturalista apresentam 

semelhanças. Um exemplo disso, é o modelo de Cidade Jardim defendido por 

Hebenezer Haward, o qual propõe a inserção de ferrovias, consideradas na 

época como um avanço tecnológico de locomoção, comum nas práticas 

progressistas. Além disso, a estética é valorizada pelos culturalistas em seus 

discursos sobre os patrimônios históricos e, valorizada pelos progressistas com 

o viés de progresso das cidades, pensado economicamente como instrumento 

histórico e turístico. 

Sabendo disso, pode-se considerar o barão Haussmann, como um dos 

urbanistas pertencentes à corrente com modelo físico territorial progressista. E 

assim como Camillo Sitte, urbanista da corrente culturalista, via a cidade como 

uma obra de arte (CHOAY, 1992), Haussmann também compartilhava desse 

ideal, porém, de forma totalmente dicotômica. A cidade que Sitte se vislumbrava 

ao caminhar, pelas ruas tortuosas e misteriosas da cidade medieval, Haussmann 

destruiu de forma devastadora, considerando-se o próprio artista da demolição. 

Em suas próprias palavras, afirmava: 

 
Tenho o culto do Belo, do Bom, das coisas grandiosas, 
da bela natureza inspirando a grande arte, 
quer ela encante os ouvidos ou agrade o olhar; 
tenho o amor da primavera em flor: fêmeas e rosas! 
(BARON HAUSSMANN."Confession d'un Iion devenu vieux", 
apud. BENJAMIN, 1986, p. 40). 

 

O plano de Haussmann baseava-se em políticas de embelezamento e 

higiene, promovendo intervenções urbanas radicais em Paris, entre 1853 a 1869. 

Walter Benjamin (1986), diz que esse período das reformas hausmannianas 

provocam uma crise de identidade na população que habita aquele espaço, pois 

os símbolos e os significados estampados na cidade medieval, defendida por 

Sitte como modelo de cidade pitoresca que promove as interações sociais, foram 

destruídos para a construção dos Boulevards, com a valorização da perspectiva 

e dos traçados geométricos. Para Seabra (2011), com o avanço industrial, a 

cidade deixou de ser o lugar do encontro para ser o lugar do negócio sob o viés 

capitalista: 

Na cidade histórica, aquela que precedeu a industrialização, 
ainda claramente se podia perceber a dupla determinação que 
incide e explica o fenômeno cidade: de um lado a cidade como 
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lugar do encontro, aí subentendido o lugar da festa, da reunião 
e, por outro lado o lugar do negócio (SEABRA, 2011, p. 54). 

 

Em meio a essas transformações na cidade e a crise de identidade que 

assolava os cidadãos parisienses a partir do plano de Haussamann, a conquista 

de novas terras e a descoberta de novas culturas instigavam a curiosidade dos 

europeus. Para Lessa e Suppo (2009), existiram três 'épocas' de imigração 

francesa no Brasil: a primeira até a primeira metade do século XIX, sobretudo 

composta pela intelectualidade; a segunda, na segunda metade do século XIX, 

baseada na técnica e; a terceira, pela presença no mundo da arte e da moda. 

A missão artística francesa refere-se à primeira época de imigração, cujos 

intelectuais e artistas se estabeleceram no Brasil a fim de catalogar as paisagens 

e os costumes, bem como levar o estudo das Belas Artes para as terras 

colonizadas. Este evento foi um fator importante para a escolha do modo pelo 

qual o personagem Pierre, que criamos para o desenvolvimento dessa 

dissertação, começasse a ter contato com as terras brasileiras, em especial o 

Vale do Paraíba. A partir das aquarelas de Jean Baptiste Debret, é possível notar 

a configuração urbana, as paisagens arquitetônicas, o modo de vestir dos 

brasileiros e a cultura dos habitantes (tropeiros, fazendeiros, escravos e família 

real). Próximo da libertação dos escravos, com a assinatura da lei áurea, em 

1888, o Brasil começou a investir em mão de obra estrangeira, contexto que 

facilitou a vinda do nosso personagem para o Brasil. 

O ideal de jardim do éden formulado pelos europeus a respeito do Brasil foi 

desconstruído diante ao cenário de escravidão ainda em vigor que há muito já 

havia sido extinguida na maioria de seus países de origem. Esses estrangeiros 

se tornaram responsáveis pela criação de uma outra interpretação do país, 

enquanto os intelectuais brasileiros se ocupavam com a construção de uma 

identidade nacional e com os problemas da mestiçagem brasileira (OLIVEIRA, 

2001, p. 7-9). 

As primeiras levas de emigração francesa para o Brasil datam do período 

das guerras napoleônicas, quando se passou a conceber o país como um local 

para novas possibilidades de trabalho - Salvador, Recife e Rio de Janeiro 

passaram a receber comerciantes, engenheiros, artistas e artesãos, que 

implantavam novas práticas e hábitos no espaço urbano e de socialização, 
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demandando mudanças e imprimindo sua marca na cultura e no cotidiano 

(MARTINS, 2009, p. 29). Em meados do século XIX, passaram a chegar 

imigrantes para suprir a carência de mão de obra nos cafezais, e companhias 

internas passaram a recrutar, transportar e instalar os novos imigrantes no Brasil 

(OLIVEIRA, 2001, p. 14). Um exemplo desse recrutamento, é o caso da Colônia 

Ibicaba, localizada no interior da Província de São Paulo, cujo investimento em 

mão de obra estrangeira chega como um passaporte de entrada no Brasil para 

o personagem da narrativa proposta. 

Em relação aos países da Europa, a elite brasileira sempre sentiu mais 

afeição aos franceses: fosse no final do século XIX, pela "simbologia 

revolucionária francesa" e pelo "vocabulário político centrado na noção do 

cidadão", fosse pelos trajes, flores, perfumes e cabeleireiros de luxo na Rua do 

Ouvidor, no Rio de Janeiro, com as senhoras tendo interesse no estudo da língua 

francesa (VIDAL; LUCA, 2009, p.10-11). Tudo isso é reflexo de um pensamento 

comum criado no século XIX com o avanço industrial na produção em série de 

artigos que antes eram elaborados apenas pela mão dos artesãos. As 

exposições e galerias avançaram para além dos oceanos, atingindo países em 

desenvolvimento e subdesenvolvidos com o ideal europeu de cultura. Esse 

assunto é bem desenvolvido na narrativa, de modo pelo qual identifica esse 

momento chave em que a França se torna uma potência mundial. 

De acordo com Nestor Goulart Reis Filho, as atividades econômicas e as 

camadas sociais urbanas no Brasil já estavam constituídas na metade do século 

XIX. A vida urbana seria o resultado da combinação de ações econômicas e 

interações sociais (REIS FILHO, 1968, p. 65). No Brasil, entre o final do século 

XIX e início do século XX, o higienismo, vertente de pensamento urbanístico 

haussmaniano, propunha provocar uma “reforma social” nos centros urbanos a 

partir da saúde coletiva, da educação pública, e do ensino de novos hábitos 

higiênicos (GÓIS; LOVILOSO, 2003, p.42). 

Aliadas à ideia de modernização por meio do embelezamento e 

higienização das cidades com base nos modelos europeus e seus planos de 

melhoramento e expansão (RIBEIRO; CARDOSO, 1994), no Brasil, o 

planejamento urbano se baseou em paradigmas e experiências europeias. Um 

exemplo disso, é o projeto de cidade para Santos elaborado pelo engenheiro 
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sanitarista Saturnino de Brito, que uniu exemplos da corrente progressista com 

a corrente culturalista. 

Saturnino de Brito, assim como Camillo Sitte, via a cidade como um 

organismo vivo. O engenheiro se preocupava com os centros urbanos 

insalubres, mas propunha recuperar esses centros e não os reconstruir. Ele 

transporta para as cidades brasileiras as técnicas urbanísticas e as soluções de 

desenho urbano, redesenhando seus traçados coloniais, ainda que sem os 

excessos haussmanianos, constituindo uma paisagem urbana marcada por 

melhoramentos, em particular, os equipamentos urbanos sanitários, como canais 

de drenagem, dutos, estações elevatórias, pontes, e até o desenho da rua como 

objeto urbano, com suas guias, sarjetas, calçadas, bueiros e sua arquitetura 

subterrânea de coletores e galerias, aparelhos do intestino urbano (SITTE, 

1992). 

Seguindo a ótica de Sitte, Brito estabeleceu um conceito sobre o uso dos 

conhecimentos de topografia na construção das ruas. Enquanto Le Corbusier 

dizia “quando o terreno é plano, não há razão para as ruas serem curvas, elas 

serão retas, com as variações exigidas pela circulação, orientação e disposição 

dos monumentos”, Britto rebatia, com base nos estudos de Sitte, que era preciso 

“conciliar ruas retas e curvas – mais que a sabedoria de uma geometria que leva 

em consideração a topografia do terreno – é buscar reunir arte e técnica em 

novas formas urbanas” (SITTE, 1992). 

É importante notar como o período escolhido para o início da narrativa foi 

determinante em muitos aspectos sobre a construção das diferentes paisagens 

urbanas, a desconstrução das identidades europeias e a construção de 

identidades brasileiras. O uso da narrativa vem para retratar esse momento 

histórico e levantar questionamentos sobre as formas que o homem se utilizou 

para habitar esse espaço, tanto no ponto de vista de quem cria leis, executa e 

vivencia essa produção planejada, segundo os ideais de diferentes correntes de 

pensamento. 
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X  
4.1 Cidades, memórias, transformações... 

Ao flanar por uma cidade no século XIX vislumbram-se três tipos de cidade 

em uma única. A primeira acolhe um grupo seleto de pessoas com privilégios e 

amplos poderes aquisitivos; espaço reservado aos homens nobres e religiosos, 

com seus adereços e vestimentas refinadas, e às mulheres, que refletem 

dignamente as tendências da moda, posando com seus finos véus nas galerias 

de arte e bebendo bons vinhos. A paisagem da cidade retratada é composta por 

uma sucessão de ornamentos, esculturas de inspiração clássica e jardins 

arborizados 

A segunda cidade é o espaço reservado dos homens sem nome, sem 

território fixo, que moram em diferentes cantos das ruas e em várias esquinas, e 

das mulheres órfãs e viúvas que, como o fim de um produto obsoleto, são 

subjugadas e consideradas mercadorias desvalorizadas. Famintas, a única 

saciedade que importa a essas pessoas é a que alimenta o próprio físico, pois a 

desnutrição da esperança contagiou a todos, já os consagrou em seres sub- 

humanos. A paisagem dessa cidade é tão obscura quanto as pessoas. O que 

predomina e causa aversão é o mau cheiro dos becos estreitos e o convívio 

dessas pessoas com as mais variadas espécies de ratos. 

Na terceira cidade, a cada quarteirão de casas encontram-se duas 

chaminés cuspindo fumaça escura de vinte em vinte segundos durante o dia e, 

de um em um minuto, durante a noite. Essa cidade não para, funciona por turnos. 

Nesta cidade, há homens e mulheres cujos nomes se confundem com números, 

que trabalham mecanicamente de doze a quatorze horas por dia, às vezes por 

noite e, quando voltam, exaustos, para suas moradias insalubres, dividem 

míseros pedaços de pães com seus familiares (Figura 4). Diferente da segunda, 

a terceira cidade alimenta esperanças, que repercute nas constantes convulsões 

sociais e proclamam as tentativas por condições de vida mais humanas. 
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Figura 4: A pequena Rua Collingwood. Bethnel Green, c. 1900. Os pobres respeitáveis da época 
vitoriana, provavelmente pertencentes à classe C. de Booth em suas aviltantes moradias. 

 

Fonte: Hall (1995, p.19) 
 
 

Essas três cidades desiguais se interconectam como a rede de um 

pescador, onde cada nó representa uma situação que as engloba. Como a malha 

cinza, derivada da fumaça das indústrias e da sujeira das ruas que se entrelaça 

com a malha amarela, visível nos vitrais das catedrais, imponente vizinha dos 

becos sujos e malcheirosos, e como o ouro que brilha no dente de um homem 

com uma cartola preta sob a cabeça, que caminha por estes mesmos becos, em 

busca de mercadorias e atitudes ilícitas. O nó da malha azul na vestimenta das 

moças nobres não as permite enxergar a encruzilhada da malha vermelha cujo 

sangue deixa derramar a esperança nas lutas de classes. Mas, mesmo assim, 

os nós que representam as contradições urbanas, se entrelaçam fortemente, 

porque queiram ou não, é impossível as moças nobres não enxergarem as 

batalhas que se sucedem embaixo de suas janelas. 
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Os nós que unem a malha azul à malha amarela, a malha cinza à malha 

vermelha, a roxa à verde, a preta à branca, capturam juntas “os peixes” num 

território desconhecido, que se apresenta ora um tanto superficial, ora muito 

profundo. Sabendo que a rede representa as diferentes classes sociais, o 

pescador simboliza as pessoas que detém o poder sobre o sistema da pesca, ou 

seja, a coroa e a mitra. Portanto, cada peixe equivale a uma pessoa que compõe 

a sociedade e, quando capturados pelo poder, tem duas escolhas: nadar 

desesperadamente para diversas direções, sendo assim facilmente direcionados 

e, posteriormente, devorados ou, então, cabe-lhes nadar juntos para uma 

mesma direção, com a intenção de desestabilizar o barco do pescador e romper 

o sistema. 

Uma das cidades que conteve as três cidades desiguais ao mesmo tempo 

e, no mesmo espaço foi Paris, na transição do século XVIII para o XIX, cujas vias 

desembocavam num entroncamento de outras vias que se encontram com 

caminhos aparentemente sem saída. É no labirinto do traçado orgânico da 

cidade medieval que as pessoas de diferentes classes sociais se encontravam, 

se esbarravam e se escondiam. É exatamente nesse labirinto de vias que se 

encontrava um embaraço de pessoas enfurecidas que, com o auxílio do 

pensamento dos intelectuais iluministas11, começavam a enxergar a barbárie 

existente sobre a forma com que os pescadores consumiam os seus peixes. 

No ano de 178912, este quadro começou a se alterar, apesar do espaço 

citadino continuar o mesmo, - com suas ruas tortuosas e estreitas, dividida por 

 
11 Na transição entre o século XVIII para o século XIX, ideias iluministas começaram a ser 
discutidas pelos intelectuais, como o inglês John Locke, que negava a origem divina do rei e 
priorizava o direito à propriedade, incluindo não só os bens materiais dos indivíduos, mas 
também sua vida e sua liberdade. Da mesma forma, Voltaire ridicularizava o absolutismo e se 
posicionava contra a igreja católica. Montesquieu, criava a divisão dos três poderes – legislativo, 
judiciário e executivo- e, Jean Jacques Rousseau discursava sobre a democracia absoluta. As 
críticas nesse momento se voltavam ao caráter absolutista, à aristocracia, às oligarquias rurais 
e à tirania. As pessoas que seguiam esse pensamento eram conhecidas como liberais e, os 
monarcas que concordavam com parte dessa transformação social, foram denominados 
déspotas esclarecidos. 
12 Durante a monarquia absolutista, o desenvolvimento das ferramentas institucionais da França 
se encontravam travadas pelas ruínas medievais e pelos privilégios locais (MARX, 1869). O 
esforço da Coroa “em bajular a alta aristocracia resultara num sistema de promoção em que só 
as estirpes mais puras e mais antigas podiam aspirar realisticamente a galgar os postos mais 
elevados” (ENGLUND, 2005, p. 36). Em 1788, com a França falida, o rei Luis XVI propôs a 
reforma do fisco com o aumento dos impostos, que não agradou o 3º Estado levando-o a se 
organizar e criar a Assembleia Constituinte. No dia 14 de julho, os populares dominaram a prisão 
da Bastilha, principal símbolo do absolutismo, marcando o fim da tirania real e início da 
Revolução Francesa. Com isso, as travas institucionais foram aniquiladas e o governo foi 
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uma ilha no rio Sena e ocupando cerca de 440 hectares de terra13 - as rotas de 

navegação foram traçadas em busca de “liberdade, igualdade e fraternidade”. A 

invasão da Bastilha marcou o estopim para um surto de revoluções por toda a 

Europa. A Primeira República14 mostrou a existência de outras alternativas para 

‘solucionar’ os problemas sociais, porém, com o uso desenfreado da guilhotina, 

uma nova monarquia apareceu, acompanhada de um parlamento com maior 

representatividade da burguesia. 

Dessa forma, a cidade parisiense iniciou o século XIX diante às diversas 

oscilações, entre monarquias constitucionais e absolutistas. A cada aumento de 

imposto ou exploração evidente, a população acreditava que seria possível 

emergir um governo popular orquestrado pelas lutas sociais. Com isso, outros 

gritos de guerra ecoaram pelo palco da cidade. “Abaixo Carlos X!” em 1830, eram 

frases entoadas pelas Jornadas Gloriosas15, e, com a Primavera dos Povos, o 

coro popular bravejava “Abaixo Luís Felipe! ”16, em 1848. Todos os levantes 

 
 

subordinado a um parlamento sob o controle das classes possuidoras, que, por sua vez, sem o 
controle direto da burguesia, tornou-se campo de conflito entre os diferentes segmentos de 
classes. 
13 BENÉVOLO, 2005, p. 283 
14 A 1ª República Francesa se instaurou no dia 22 de setembro de 1792, sob a liderança do 
jacobino Maximilien Robespierre, que tinha um ideal de se tornar “ o terrível e glorioso reino da 
justiça e da virtude” e isso só seria possível “quando todos os bons cidadãos fossem iguais 
perante a nação, e o povo tivesse liquidado com os traidores” (HOBSBAWM, 1962, p. 51). O rei 
Luís XVI e a família real tiveram suas cabeças guilhotinadas no ano de 1793, e outras 35 mil 
pessoas também foram vítimas desse massacre. Em meio ao terror de Robespierre, foi criado o 
Comitê de Salvação Pública, no qual visava salvar a economia francesa. Foram tratadas a 
Reforma Agrária, abolição da escravatura nas colônias francesas, tabelamento dos preços e um 
novo calendário. Mas as necessidades econômicas da guerra começaram a afastar o apoio da 
população. Nas cidades, “o controle de preços e o racionamento beneficiavam as massas, mas 
o correspondente congelamento dos salários as prejudicava”, e no campo, “o confisco 
sistemático de alimentos (que os sans culottes das cidades tinham sido os primeiros a advogar) 
afastou os camponeses” (HOBSBAWM, 1962, p. 51). Em abril de 1794, muitas pessoas haviam 
sido guilhotinadas, e os seguidores de Robespierre começavam a se isolar, pois “somente a crise 
da guerra os mantinha no poder”. No final deste ano os novos exércitos da República derrotaram 
os austríacos em Fleurus e ocuparam a Bélgica. Assim que retornaram a Paris, apoiaram a 
Convenção e derrubaram o governo jacobino. Em 1795 retomaram a Constituição de 1791, 
marcando a volta dos girondinos ao poder, conduzindo novamente maior representatividade da 
burguesia no governo (HOBSBAWM, 1962, p. 53). 
15 Jornadas Gloriosas: Com a morte do rei Luís XVIII em 1824, Carlos X assumiu o poder, e como 
um defensor do antigo regime absolutista, aumentou os impostos para retomar os privilégios da 
nobreza e do clero, com isso, a população, que já sofria com as constantes guerras civis e com 
a falta de alimentos, revolta-se e exige eleições no parlamento. Com vitória da oposição liberal, 
Carlos X estabeleceu medidas repressivas, fechou o parlamento e impôs a censura. Com isso, 
as ruas de Paris foram tomadas por barricadas e os insurgentes conseguiram derrubar a 
monarquia absolutista. O rei Carlos X fugiu da França e Luís Felipe I assumiu o seu lugar. 
16 A cidade de Paris assistiu aterrorizada aos desfechos das lutas de 1848. Iniciadas em fevereiro, 
os revoltosos derrubaram o rei burguês Luís Felipe I de Orleans, restabeleceram a segunda 
república e levaram integrantes da oposição proletária ao governo. Porém, em junho, a burguesia 
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populares contaram com a participação decisiva de trabalhadores, estudantes e 

pequenos comerciantes da capital, cada qual com seus ideais, porém, seguindo 

uma mesma direção. Dessa forma, durante a revolução de 1848, em meio as 

barricadas, 

 
Baudelaire e alguns amigos, Champfleury, Promayet, Toubin, 
correm de um lado para outro e se misturam aos insurretos, com 
gritos encorajadores. Excitado ao ver aquela grande desordem, 
Charles tem a impressão de que é a sociedade toda, com suas 
hierarquias estúpidas, suas leis coercivas, suas fortunas 
escandalosas, com todos os seus tabeliães, todos os seus 
ministros, todos os seus juízes, todos os seus generais, é tal 
sociedade que recebe o açoite. Para ele, não se trata de um 
confronto entre republicanos e monarquistas, mas entre jovens 
loucos por independência e a crosta da ordem estabelecida, 
entre a fantasia e a rotina, entre o gênio e o cofre forte17. 

 
Mediante ao caos, as pessoas expressavam sua ira com violência, 

escondiam-se atrás das barricadas e atiravam, com armas de fogo, contra os 

oficiais e, quando a munição acabava, arremessavam qualquer objeto ao 

alcance, como pedaço de madeira, panelas, pernas de mesas, cadeiras. Ao se 

lembrar dessas cenas, Charles Baudelaire, o poeta boêmio, em 1860, contava 

os pormenores da revolução para alguns amigos, que questionavam sobre sua 

participação. Ele dizia que seu maior interesse era que matassem seu padrasto, 

o general Aupick18, mas devido ao ódio de caráter pessoal, a multidão não 

atendeu aos seus pedidos para o fuzilamento. Embora seus interesses tenham 

sido contrariados, essa objeção não o impediu de continuar lutando ao lado dos 

revoltosos, o que lhe permitiu presenciar cenários apocalípticos nas ruas de sua 

cidade (Figura 5). 

 
 
 
 
 
 
 

reassumiu o comando, e os membros da oposição operária morreram, foram presos ou 
deportados (MENEZES, 2004, p. 23). 
17 TROYAT, Henri, 1995, p. 125–126, apud. MENEZES, 2004, p. 24 
18 AUPICK, Jacques (1789–1857). “General de Luís Filipe que serviu ao governo revolucionário 
e a II república. Foi embaixador em diversos países e, posteriormente, trabalhou para o estado 
no II Império. A mãe de Baudelaire casara-se com o general quando ele tinha 5 anos. O padrasto 
manda-o para um colégio interno, tirando-o de perto da mãe: a mulher que ele mais amava. Este 
trauma marca toda a vida da criança e do adulto e faz com que Baudelaire nutra um ódio mortal 
pelo general” (MENEZES, 2004, p. 25). 
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Figura 5: Ataque em uma barricada em Paris, 1848. 

Fonte: Millais (2015). 
 
 
 

Nesse clima de medo, repressão e luta contra o governo opressor, muitos 

artistas e intelectuais parisienses exprimiam seus sentimentos e as penitências 

a partir de rimas visuais e sonoras, por meio dos signos encravados na memória 

das ações. Para os jovens mais interessados, Baudelaire declamava partes de 

um poema de sua autoria, A uma passante19, que retratava os traumas que viveu 

na revolução de 1848. O percussor do simbolismo narrou as ruas da cidade e o 

frenético alarido dos revoltados que, captado pela multidão, compunha novos 

sons replicados. 

Em meio à desordem social ascendia no poeta boêmio o sentimento 

traumático por um amor interrompido pela guerra, cujo primeiro encontro não 

fora possível desfrutar. Baudelaire narrou o perambular de um flâneur pela 

cidade que, em meio ao caos, observou uma mulher dispendiosa caminhando 

discretamente em direção à invisibilidade iluminada, que passa, aparece e se 

 
 
 
 
 

19 O soneto A uma passante foi publicado, pela primeira vez, em 15 de outubro de 1860 – em 
L’artiste – e não constava na primeira edição de Les Fleurs du Mal, de 1857. 
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mistura à multidão20, esvaindo-se de seus olhos, mas se eternizando em suas 

palavras escritas em forma de poesia: 

 
 

A uma passante 21 

 
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! 

A une passante 22 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 
Longue, mince, en grand deuil, douleur 
majestueuse, 
Une femme passa, d’une main fastueuse 
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet; 

 
Agile et noble, avec sa jambe de statue. 
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan, 
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

 
Un éclair… puis la nuit! — Fugitive beauté 
Dont le regard m’a fait soudainement renaître, 
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité? 

 
Ailleurs, bien loin d’ici! trop tard! jamais peut- 
être! 
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais! 

 
 

Dentre os jovens que o ouviam declamar, Pierre, (um jovem magro de 

vinte anos, pele branca e cabelos bem negros), filho de seu amigo cartógrafo 

Louis Rivière (um homem também magro, com seus quarenta anos, de cabelos 

negros e um bigode peculiar), interessava-se pela forma com que as pessoas 

interagiam com os lugares; como a moça que foi devorada pela multidão em uma 

rua embarricada; como o estouro dos canhões que eclodiam nas portas dos 

comércios vazios; e como o coração atordoado de uma criança que palpitava 

freneticamente em meio aos cruzamentos de vias e de balas perdidas. 

Baudelaire, entusiasmado, relembrava cada trecho ocupado pelos insurgentes 

e, de acordo com a intensidade da adrenalina vivida, gesticulava de forma 

bastante brusca e expressava em seu semblante cada sentimento adverso que 

o possuía. 

 
 
 
 

20 “Nenhuma expressão, nenhuma palavra, designa a multidão no soneto ‘A uma passante’. No 
entanto, o seu desenvolvimento repousa inteiramente nela, do mesmo modo como o curso do 
veleiro depende do vento” BENJAMIN, 1994b, p. 117. 
21 BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal – A uma passante, apud. BENJAMIN, 1994b, p. 117. 
22 BAUDELAIRE, Charles. Les Fleurs du Mal - A une passante, Poulet-Malassis et de Broise, 
Éditeurs 97, Paris, 1861, p. 130. 
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Figura 6: Croqui: ruas ocupadas por insurgentes, quartéis e barricadas na Revolução de 1848. 

 
 

Fonte: Benévolo, (2005, p. 590). Editado pela autora. 
 

As ruas da cidade foram banhadas com o sangue derramado nas 

batalhas, desde a rua Saint Denis, ao norte, até a rua Saint Jacques, ao sul. A 

ligação desses extremos ao Cimetière du Pere Lachaise, ao leste, configurava o 
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triângulo com maior concentração de insurgentes (Figura 06), englobando os 

principais aglomerados de Paris: a Cité, a Université e a Ville. Quem, das janelas, 

observava toda a movimentação da cidade, percebia o quão devastador era o 

ritmo daquela dança, cujos passos e rebolados intrincavam-se com as manchas 

escuras e atordoantes dos projéteis ejetados. 

Diante aos lapsos de memória que circundavam os pensamentos de 

Pierre, há uma composição de vultos de chapéus e armamentos que 

escorregavam sorrateiramente próximo à sua casa, na Rue des Poitevins (Figura 

07). Vicinal às ruas ocupadas, a Rue Hautefeuille configurava um corredor de 

passagem, e a Rue des Poitevins, Rue Percée e a Rue Serpente, permitiam o 

acesso a esse corredor e à Rue de la Harpe, a qual contribuía no fechamento da 

área embarricada no entorno da igreja Saint Sevérin. Mesmo com oito anos de 

idade em 1848, Pierre lembrava-se dos sons que ecoavam por essas ruas, como 

o barulho dos passos lentos seguido das correrias galopantes e o barulho de 

armamentos que ora ou outra esbarravam nas paredes e tiravam lascas de tinta. 

Algumas dessas marcas são visíveis em sua contemporaneidade, cujo caminhar 

pelas ruas o levava a flanar cada vestígio das fraturas estruturais dos combates. 

 
Figura 7: Croqui Rue des Poitevins. Livraria Theodore Lefebvre, cada de Pierre, Pensão Laveur e, 
ao fundo, Hotel Panckouke. 

 
Fonte: Adaptado por Oliveira Francisco, de Marville (2017). 
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E, no esforço de elucidar suas memórias e os acontecimentos, Pierre 

recorria aos cenários de sua infância e tentava relacioná-las com as experiências 

que lhe contavam. Amparado por um mapa de Paris, ele observava as mudanças 

em sua cidade e conjugava sentimentos em seus desenhos por meio das suas 

memórias. Com a visão de um cartógrafo e a habilidade de um artista, ele 

redesenha as proximidades de sua moradia, registrando nuances da realidade 

em transição (Figura 08). Palavra por palavra, os signos são registrados: as 

livrarias compõem uma sinfonia estudantil no quadro aquarelado da 

universidade; os cafés bancam a boemia e o espaço de convívio social e, os 

hotéis e pousadas, configuram a existência de muitos forasteiros que chegam, 

todos os dias, para embebedarem-se com novos conhecimentos. 
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Figura 8: Croqui da região parisiense Place Saint André des Arts e entorno da igreja Saint Sevérin, 
elaborado por Pierre em 1860 

 

Fonte: Adaptado de Vasserot (2017). 
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Paris, capital do mundo no século XIX, as almas nascidas na cidade que 

andassem pelas ruas, percebiam as mudanças na paisagem e nos costumes. As 

indústrias invadiram o espaço urbano e incitaram reações diversas nas pessoas 

e nos lugares. Ao mesmo tempo em que o trabalho fabril dava esperança aos 

fazendeiros falidos do campo23, consumia até os mais jovens dos filhos desses 

camponeses, que, mesmo em tenra idade, adentravam o espaço das máquinas 

para manter a linha de produção ativa. As roupas, que antes eram confeccionadas 

apenas por alfaiates; os móveis, executados pelos marceneiros; os sapatos, 

modelados pelos sapateiros e, os utensílios do lar, realizados pelos artesãos; 

começaram a concorrer com os produtos industriais, produzidos em ampla 

escala em uma velocidade avassaladora. O trabalho artesanal, cujo produtor era 

detentor de todo o processo, deu lugar ao modo de produção industrial, o que, 

por sua vez, intensificou os conflitos entre a técnica, as artes e os ofícios24, 

repercutindo em profundas modificações sociais. 

O consumo se diversificou, Paris era exemplo da moda mundial, modelo de 

modernidade nas artes e na arquitetura, o uso de novos métodos e materiais 

consolidaram este pensamento. A alta do comércio têxtil foi a primeira condição 

para o florescimento das galerias em Paris. A partir do novo ritmo de consumo 

imposto pelos veículos de comunicação25, era comum ver as famílias 
 

23 A migração das pessoas do campo para a cidade em busca de melhores condições afetou 
brutalmente o espaço citadino, devido ao crescimento acelerado das populações urbanas. A 
cidade medieval não comportava o grande número de pessoas que chegavam, o que contribuiu 
para o surgimento de cortiços, moradias insalubres e, consequentemente, problemas de saúde 
pública e aumento da mortalidade. “O êxodo rural, as questões urbanas de saneamento e de 
miséria se juntaram a outro grande problema: as péssimas condições de trabalho (e ambiente) 
alterando o perfil de adoecimento dos trabalhadores que passaram a sofrer acidentes e 
desenvolver doenças nas áreas fabris, como por exemplo, o tifo europeu (na época chamado 
febre das fábricas). A maioria da mão de obra era composta de mulheres e crianças que sofriam 
a agressão de diversos agentes, oriundos do processo e/ou ambiente de trabalho” (FRIAS 
JUNIOR; SILVA, C. A; 1999). 
24 Sobre a distinção entre técnicos e artistas iniciada no século XVII, Leonardo Benévolo diz que 
“os técnicos devem estudar, com o método cientifico, alguns problemas particulares e bem 
circunscritos, mas não os problemas de conjunto (por ex. o cálculo das estruturas e das 
instalações, mas não a distribuição das funções na cidade e no território). Os artistas devem 
adaptar o aspecto exterior da cidade sem discutir-lhe a estrutura, porque o campo do seu trabalho 
é considerado “independente” e não ligado às necessidades cotidianas (BENÉVOLO, 2005, p. 
585). As transformações do ambiente urbano e as formas de agir dentro desse espaço 
repercutiam as esferas cultural e social. Assim como o comércio de varejo marca “o fim das 
corporações e elimina as vantagens que os alfaiates detinham na determinação do preço das 
roupas” (ORTIZ, 2000), a invenção do daguerreotipo em 1839 impulsionou um novo comércio de 
retratos, cuja técnica marcou o estranhamento entre pintores e fotógrafos, que buscavam a 
imitação perfeita da natureza. 
25 Um veículo de comunicação muito utilizado na época, eram os folhetins, cuja primeira aparição 
foi no início do século XIX. O le feuilleton era destinado ao entretenimento da população, depois 
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passearem, ao menos uma vez por mês, pelos magasins de nouveautés26, a fim 

de entreterem-se com o novo espaço e com os objetos e vestimentas (Figura 09, 

10 e 11) que atendessem às tendências do momento. 

 
Figura 9: Moda masculina, séc. XIX.  Figura 10: Moda feminina e infantil, séc. XIX. 

Fonte: Jantzen, (2017). Fonte: Frères (1861, p. 254). 
 
 

de passar pela censura napoleônica. Napoleão explicava ao célebre Fouché, que “não ficaria 
três meses no poder” devido ao momento crítico que viviam (NADAF, 2002, p. 17). Mas a 
imprensa na França esteve ligada ao Estado desde a sua origem, “no Ancien Régime, os jornais 
eram praticamente um instrumento dos ministros do rei, embora isso não os isentasse de censura 
e restrição” (ENGLUND, 2005, p. 195). A modalidade jornalística dos folhetins chegou até a 
Revolução Burguesa em 1830, quando o proprietário do jornal francês La Presse, Émile de 
Girardin, associou-se à Dutacq, do jornal Le Siècle, para lançar a ficção em partes. A tendência 
estética desse tipo de literatura, deu início à “escrita industrial” (NADAF, 2002). É possível 
identificar o novo leitor que surgia como consumidor dos folhetins na obra Le “detective novel” et 
l’influence de la pensée scientifique, de Régis Messac: “Camada populacional, sem formação 
clássica, em busca de emoções fortes (...). Fartavam-se como podiam com os melodramas, com 
as canções chorosas, com as lanternas mágicas, com os livros de cordel, com os romances de 
assinatura em fascículos (...)” (RÉGIS MESSAC, apud. NADAF, 2002, p. 19). Os romances- 
folhetins narravam frequentemente “estórias de amores contrariados, paternidades trocadas, 
filhos bastardos, heranças usurpadas, seguidas de duelos, raptos, traições, assassinatos e 
prisões” (NADAF, 2002, p. 21). Essas histórias eram geralmente extraídas do próprio habitat e 
dos conflitos da vida doméstica do público consumidor, o que elevava sua carga emotiva. Essa 
nova modalidade narrativa nascida do jornal era submissa a uma estrutura de montagem 
destinada a se apresentar no mercado a título de mercadoria, pois se referia ao entrelaçamento 
da arte e da cultura às forças de uma mentalidade moderna, que se voltava para a produção e o 
panorama industrial (WALTER BENJAMIM, apud. NADAF,2002, p.19). Alguns dos autores que 
marcaram essa época foram: Eugène Sue (1804-1857) com as obras “Les mystères de Paris” e 
“Le juif errant”; Alexandre Dumas (1802-1870) com “Le trois mousquetaires” e “Comte de Monte 
Cristo”; e Ponson du Terrail (1829-1871) com “Les drames de Paris”. 
26 A partir de 1830-1840, os magasins de nouveautés - precursores das casas comerciais - foram 
os primeiros estabelecimentos a manter grandes estoques de mercadorias, com a venda de 
tecidos e artigos de luxo, como sedas, lençóis, luvas e guarda-chuvas. Os ritmos desses espaços 
encontram o “grande poema da estalagem” que “canta as suas estrofes de cores, desde a 
Madeleine até a porta Saint-Denis” (BALZAC, apud. BENJAMIN, 1986, p. 31) 
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Figura 11: La Mode Illustrée: Journal de la Famille, 6 juillet 1861. 

Fonte: Frères (1861, p. 217). 
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Quando Pierre acompanhava a sua mãe, Eléonore, nas Galeries Vivienne 

(Figura 12) e Colbert, observava aquela extensão linear infinita de vitrines 

envidraçadas, cujos tecidos eram expostos por cores, que iam desde as frias até 

as colorações mais quentes; os chapéus, encaixados um sobre o outro, davam 

a impressão de uma cartola gigantesca. A iluminação a gás também chamava a 

atenção de Pierre, não só pela claridade que proporcionava ao ambiente durante 

a noite, como pelo aspecto misterioso que projetava nas sombras dos produtos 

e dos manequins nas paredes27. Era tanta gente que passeava nas galerias que 

Pierre segurava firme na mão de sua irmã mais nova, Charlotte, de oito anos, 

para que ela não se perdesse em meio ao formigueiro que recheava as 

passagens cobertas, enquanto sua mãe carregava em seus braços a recém- 

nascida Apolline. 

 
Figura 12: Croqui Fachada da Galerie Vivienne. 

Fonte: Adaptado por Oliveira Francisco, de: La galerie Vivienne, (2014).  

 
27 De acordo com o espírito da época, a capacidade inovadora de armazenar diversas 
mercadorias rompia com a especialização dos pequenos comerciantes tradicionais (ORTIZ, 
2000). Além das mercadorias de luxo, a decoração atraia a atenção; os contemporâneos as 
contemplavam e os estabelecimentos passavam a ser local de atração e visita dos forasteiros. 
Essas galerias contribuíram para um novo padrão de consumo e foram cenário das primeiras 
iluminações a gás, além da inovação arquitetônica com a utilização de materiais como ferro e 
vidro (BENJAMIN, 1986). 
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Ao folhear um Guia ilustrado de Paris, era possível notar a imponência 

dessas galerias, consideradas “uma nova invenção do luxo industrial”, com “vias 

cobertas de vidro e piso de mármore”, que passavam pelos blocos de prédios e 

interligavam os dois lados das ruas (Figura 13). Com a iluminação vinda do alto, 

as mais elegantes lojas eram exibidas, de modo que, essas passagens davam a 

impressão de uma cidade em miniatura, eram, até mesmo, um mundo em 

miniatura 28. Os europeus não só se rendiam como se deslocavam para ver as 

mercadorias. 

 
Figura 13: Mires Passage, entre Boulevard des Italiens e Rue de Richelieu. 

Fonte: Tony Moilin (2017, p. 2). 
 
 

Os produtos industriais tornavam a vida cotidiana mais cômoda; sonhava-se e 

vivia-se a modernidade. O fetiche da mercadoria era o principal motivo das 

peregrinações às exposições universais29 em Paris: 

 

28 Guia ilustrado de Paris, apud. BENJAMIN, 1986, p. 31. 
29 “As exposições universais foram precedidas por exposições nacionais da indústria, a primeira 
das quais ocorre em 1798 no Campo de Marte. Ela decorreu do desejo de "divertir as classes 
trabalhadoras, tornando- se uma festa de emancipação para elas". Aí, o operariado tem o 
primado enquanto freguesia. Ainda não se formara o quadro da indústria da diversão. Esse 
espaço é ocupado pela festa popular” (BENJAMIN, 1986, p. 35) “As exposições universais 
transfiguram o valor de troca das mercadorias. Criam uma moldura em que o valor de uso da 
mercadoria passa para segundo plano. Inauguram uma fantasmagoria a que o homem se 
entrega para se distrair. A indústria de diversões facilita isso, elevando-o ao nível da mercadoria. 
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Sim, quando o mundo inteiro, de Paris até a China, 
Estiver, ó divino Saint-Simon, em tua doutrina, 
A idade de ouro há de renascer com todo o esplendor, 
Os rios rolarão chá, rolarão até chocolate, 
Suculentos carneiros encherão as planícies 
E solhas azuis nadarão pelo rio Sena; 
Os espinafres virão ao mundo já guisados, 
Com gostosos pães torrados postos ao redor; 
As árvores produzirão os frutos já em compota, 
Açafrão e temperos verdes poderão ser ceifados; 
Vinho há de nevar, galinha até há de chover, 
E do céu os patos cairão em nosso papo.30 

Oui, quand le monde entier, de Paris jusqu'em 
Chine, 
O divin Saint-Simon, sera dans ta doctrine, 
L'âge d'or doit renaitre avec tout son éclat, 
Les fleuves rouleront du thé, du chocolat; 
Les moutons tout rôtis bondiront dans la plaine, 
Et Ies brochets au bleu nageront dans Ia Seine; 
Les épinards viendront au monde fricassés, 
Avec des croütons frits tout autour concassés; 
Les arbres produiront des pommes em compotes 
Et l'on moissonnera des carricks et des bottes; 
Il neigera du vin, il pleuvra des poulets, 
Et du cieI les canards tomberont aux navets31. 

 
 

A arquitetura acompanhava essa tendência industrial, estampada nas 

construções que utilizavam ferro e vidro em suas estruturas. Dessa forma, os 

novos elementos dos estabelecimentos comerciais e instituições32 começaram a 

compor o panorama da modernidade oitocentista. O primeiro caso mundial de 

utilização desses materiais foi a cúpula do mercado Halles au Blé, em Paris, 

desenhada em 1808 e construída em 1811, cuja luz diurna era distribuída de 

forma regular em todo o ambiente33. Além do mercado e das galerias, algumas 

catedrais e bibliotecas também aderiram aos novos elementos arquitetônicos. 

Pierre era um frequentador assíduo das bibliotecas e livrarias da cidade, 

tanto que, ser vizinho da livraria Theodore Lefebvre, lhe permitia passar várias 

horas viajando nos diferentes cenários encontrados nos livros que lia. Mas um 

dos lugares preferidos dele era a Bibliothèque Saint Geneviève34, de Labrouste 

que, além de encontrar livros recém-publicados e ter um amplo espaço interno 

para abrir os mapas, permitia ao jovem vislumbrar os detalhes da estrutura 

arquitetônica do local (Figura 14). A fachada neorrenascentista escondia em seu 

interior “duas naves, com arcos e abóbadas de berço”, cujas “lunas muito 
 

O sujeito se entrega às suas manipulações, desfrutando a sua própria alienação e a dos outros” 
(BENJAMIN, 1986, p. 36). 
30 LANGLÉ et VANDERBURCH. Louis-Bronre et le Saint-Simonien, Théâtre du Palais-Royal 27 
février 1832, apud BENJAMIN, 1986, p. 35. 
31 LANGLÉ et VANDERBURCH. Louis-Bronre et le Saint-Simonien, Théâtre du Palais-Royal 27 
février 1832, apud BENJAMIN, 1986, p. 35, versão francesa. 
32 “Evita-se o ferro nas moradias, mas ele é empregado nas galerias, salas de exposições e 
estações de trem-construções que serviam para fins de trânsito. Simultaneamente se amplia o 
campo de aplicação arquitetônica do vidro” (BENJAMIN, 1986, p.32). 
33 PEVSNER, 1995, p. 126. 
34 A Bibliothèque Saint Geneviève, de Labrouste, em Paris (1843-50), era junto com o Coal 
Exchange de Bunning, em Londres (1847-9), os edifícios mais notáveis da Europa dos anos 40 
à década anterior ao Palácio de Cristal. Cuja estrutura arquitetônica composta por ferro 
revolucionava os métodos construtivos até então, afirmando a modernidade do século XIX 
(PEVSNER, 1995). 
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esguias que separam as duas naves são de ferro à vista” e as duas abóbadas, 

que ligam as colunas com as paredes de pedra exteriores, se “assentam numa 

rede de nervuras de ferro”35. 

 
Figura 14: Vista interior da Bibliothèque Saint Geneviève, de Henri Labrouste, em Paris. 

Fonte: La Bibliothèque Sainte-Geneviève, (2005). 
 

Em uma tarde nublada do outono parisiense, após acompanhar seu pai e 

seu irmão Jacques, em um levantamento topográfico no parque Bois de 

Boulogne, Pierre vai à biblioteca Saint Geneviève à procura de um livro (Figura 

15) indicado por Baudelaire, intitulado “Voyage pittoresque et historique au 

Brésil”36, de Jean Baptist Debret37, cujos relatos descrevem uma experiência 

íntima com os cenários e os costumes da população brasileira, no período de 

1816 a 1831. Enquanto esperava a bibliotecária Emma buscar um exemplar, 

Pierre observava um grupo de estudantes que discutia sobre as reformas 

urbanísticas que aconteciam na cidade. Quando Pierre pensou em se aproximar 

 
 

35PEVSNER, 1995, p.131. 
36 Voyage pittoresque et historique au Brésil, de Jean Baptist Debret, foi publicado entre 1839 e 
1841. 
37 Debret foi um dos viajantes que participou da Missão Artística Francesa, que aconteceu no 
período de 1816 a 1831, e tinha o objetivo de estabelecer o ensino oficial de artes plásticas no 
Brasil, além de registrar os costumes e as paisagens do local. Chefiada por Joachim Le Breton, 
literato e membro da Classe de Belas-Artes do Instituto da França; e composta pelos irmãos 
Taunay, Nicolas Antoine Taunay, pintor e ilustrador e, Auguste Marie Taunay, escultor; Jean 
Baptiste Debret, pintor e desenhista; Grandjean de Montigny, arquiteto; dentre outros que 
contribuíram para o registro informativo e histórico das particularidades do território brasileiro. 



 

 
 

73 
 

 

deles para conversar, Emma chegou com os livros de Debret, composto por 156 

pranchas aquareladas e, acompanhadas de um estudo descritivo detalhado da 

sua jornada. 

Figura 15: Capa 1ª Tomo de Voyage Pittoresque et Historique au Brésil, de Debret, 1834. 

 
Fonte: The Miriam (2018). 

 

Ao receber o livro em suas mãos, Pierre o colocou sobre uma parte vazia 

na imensa mesa de madeira maciça. Vislumbrado pela riqueza do material, 

percorreu lentamente o seu olhar sobre as pinturas, que variavam entre 

paisagens bucólicas e imagens de pessoas de diferentes cores e costumes. Seu 

olhar atônito contemplava a curiosa forma com que os brasileiros se vestiam e 

admirava a forma com que cobriam a pele, ornada apenas com pinturas (Figura 
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16). A paleta de cores de pele era bem variada, composta por uma diversidade 

de negros, vermelhos e brancos europeus. 

Figura 16: Esboços dos negros brasileiros. 

Fonte: Bandeira, (2006). 

 
Era praticamente impossível ler todas as pranchas em um só dia; por isso, 

a cada poente, Emma aguardava Pierre com o livro de Debret sobre a mesa. Os 

caminhos dos viajantes da Missão Artística despertavam a curiosidade de Pierre, 

desejoso para velejar pelo jardim do éden, cujos tons de verdes das folhagens, 

das gramíneas e dos mares se entrelaçavam sutilmente com o marrom da terra 

batida, da cor do caboclo e do barro nos casebres (Figura 17). Muito se 

especulou sobre as imagens, porém pouco se sabia daquela realidade. 

Figura 17: Os Guaicuru. 

 
Fonte: Debret, (1965, E.18. p.16, 63). 
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Entre idas e vindas à biblioteca, Pierre flanava pelas ruas da cidade e as 

comparava às ruas retratadas pelas aquarelas de Debret, como a ilha seca da 

Place Saint André des Arts (Figura 18), cujas fachadas estampadas por palavras 

engoliam os cavalos arriados em duas carroças estacionadas. Enquanto os 

equinos se camuflavam no ambiente turvo da cidade medieval, Pierre os 

imaginava nadando no mar de morros, subindo e descendo, desviando-se dos 

arbustos e arvoredos, em direção às nascentes de água límpida. 

 
Figura 18: Fotografia Place Saint André des Arts, Paris. 

 
Fonte: Marville (2017). 

 

Ao passar pelo gradil de ferro da Court of Commerce (Figura 14) às sextas 

feiras, ouvia-se o som da vielle à roue38 que chamava as pessoas para a dança. 

No meio da multidão dançante encontrava-se uma moça pequena, que girava a 

manivela com seu braço direito e tocava com seus dedos magros da mão 

esquerda, o conjunto de teclas do instrumento (Figura 19). Pierre costumava se 

reunir com seus amigos nesse beco, enquanto Charles Baudelaire levava vinho 

 
38 Vielle à roue: “Desde o século XII a viela de roda era conhecida em muitas partes da Europa 
como instrumento de manifestações folclóricas. Na França, o instrumento foi aperfeiçoado no 
século XVIII, assumindo o formato arredondado ou chato. As cordas são tocadas pela 
movimentação de uma roda ligada a um eixo instalado no corpo do instrumento. Quando a roda 
é colocada em movimento por meio de uma manivela próxima à caixa de ressonância, as cordas 
são tocadas por um conjunto de teclas montadas num teclado sobre o corpo do instrumento. Na 
outra extremidade do corpo, oposta à manivela, fica o cravelhal para seis cordas que passam, 
três a três, pelos dois lados do teclado. Perto do final do século XVIII, os cravelhais eram 
geralmente entalhados na forma de uma voluta, ou mesmo no formato de cabeças masculinas 
ou femininas” (MALLALIEU, 1999, p. 320) 
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e alguns pedaços de pães, Monet levava queijos e pincelava sua amada Camille 

se divertindo no ritmo dos instrumentos. Toda vez que passava por ali, Pierre se 

lembrava das festas e do folclore que embalavam seus fins de semana e revivia 

estes momentos, mesmo quando a passagem se encontrava vazia. Certo dia se 

questionou sobre a diversão das pessoas retratadas nas aquarelas e, logo, se 

lembrou da pintura Scene de Carnaval (Figura 20), a qual lhe dava uma prévia 

do que seria aquela realidade, porém não lhe permitia ter acesso aos sons nem 

tampouco lhe transmitia a energia da comemoração. Para Pierre, aquela cena 

projetava algo que lhe parecia confuso, haviam faces pintadas, peles à mostra e 

atitudes, a seu ver, estranhas. 

 
Figura 19: Girl Minstrel.    Figura 20: Scene de carnaval. 

  
Fonte: Jacquet (2017). Fonte: Debret, (1965, p.220) 

Em meio ao cinza urbano, uma árvore frondosa se alinhava verticalmente 

com o muro do tribunal no Impasse de Cour de Rouen (Figura 22) e, nesta 

árvore, era possível avistar um casal de pássaros pretos39 (Figura 21), que 

brincava com o balançar das folhas e cantarolava com os assovios do vento. Ao 

fechar os olhos, o cinza era verde; o muro de tijolos, uma cerca de taquara; o 

beco de paralelepípedos, um caminho de terra batida. O palco fechado da ruela 

se transformou num anfiteatro ao ar livre, o canto dos pássaros o levou para 

 
 
 

39 Blackbird (Turdus merula), espécie de andorinha comum na Europa, exceto no norte da 
Escandinávia. 
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longe e, de repente, o trouxe de volta, devido a um rasante próximo a seus 

ouvidos. 

Figura 21: Gravuras Blackbirds.  
 

Fonte: Larive e Fleury, 1895, s/p. 
 

Figura 22: Fotografias de Paris capturadas por Charles Marville no século XIX40. 

Fonte: Adaptado de Marville (2017). 

 
Certo dia, quando Pierre caminhava em direção à igreja Saint Severin, para 

se encontrar com alguns amigos, deparou-se com uma cena revoltante na Rue 

Percee: o despejo ultrajante41 de um feirante idoso, com sua esposa, uma 

senhora de meia idade e seus quatro filhos por seus senhorios. Ao se aproximar 

da situação, o rapaz ajudou a senhora a carregar alguns sacos de roupas e 

utensílios do lar para a casa de um parente e, ao conversar com a família no 

percurso, descobriu que o motivo daquela confusão era a compra de alguns 

imóveis da região, para a construção de uma ampla avenida. Curioso, Pierre 

 
 

40 As fotografias escolhidas situam-se na parte da Université de Paris, a fim de mostrar a região 
de convívio do personagem Pierre e de ilustrar as paisagens presentes em seu dia a dia. Estas 
fotografias pertencem ao catálogo intitulado “Vieux Paris” de Charles Marville, composto por 425 
fotografias das transformações de Paris no período da gestão do Barão Haussmann. A versão 
online consultada foi preparada por Laurent Gloaguen. 
41 Muitas famílias foram despejadas involuntariamente para que cedessem espaço para as 
reformas. Com isso, “Paris vivencia um florescimento da especulação”. Segundo Benjamin, 
“especular na Bolsa ocupa o lugar dos jogos de azar herdados da sociedade feudal”. “As 
expropriações feitas por Haussmann dão vida a uma enganosa especulação. As sentenças da 
Corte de Cassação, inspirada pela oposição burguesa e orleanista, aumentam o risco financeiro 
da haussmannização” (BENJAMIN, P. 41). 
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ficou com essa cena em sua memória durante todo o dia e, ao comprar um jornal 

num bouquiniste42 nas margens do Sena, viu o anúncio sobre os lances para a 

compra de inúmeras construções que estavam no caminho dos projetos do 

prefeito Barão Georges Eugène Haussmann. 

Ao chegar em casa, conversou com seu pai sobre o ocorrido com a família 

do feirante, e quis saber mais sobre a matéria do jornal. Louis foi até seu 

escritório e trouxe um mapa que conseguiu com seu amigo cartógrafo, e 

apresentou para o filho, a fim de responder sobre as demolições. Nos planos do 

Préfet de La Seine, Paris sofreria mudanças drásticas em sua paisagem, pois a 

fim de estabelecer uma ordem higiênica (para combater as doenças 

infectocontagiosas), estética (para valorizar os monumentos) e militar (para 

evitar o levante de novas barricadas em futuros combates), sob a égide do 

imperador Napoleão III, Haussmann propôs, com a criação dos Boulevards, uma 

nova ordem física, arquitetônica e territorial para a cidade. De tão radical, 

propunha estripar o centro de Paris, sem poupar sequer os monumentos que se 

encontravam no caminho de seus novos planos. E assim o fez. 

Ao analisar com calma os novos traçados, Pierre notou que, por muito 

pouco, sua casa não recebeu um valor para venda, pois a Pension Laveur, sua 

vizinha, bem como o Hotel Panckoucke, também estava na fila das demolições, 

para o projeto da construção da Rue Danton. De repente, Paris se vê novamente 

em meio ao caos, porém, ao invés da poeira levantada originar-se do levante 

das barricadas, envolviam o espaço da cidade devido ao desmanche dos prédios 

e das quadras. A cidade inteira se encontrava em meio a uma intensa reforma, 

reforma esta que veio sem aviso prévio: 

 
as velhas muralhas se dilatam levando consigo os bairros 
antigos, ampliados, mantendo as proporções sobre um horizonte 
mais largo nos confins da cidade; estes circundam os bairros um 

 
42 Bouquinistes: Expressão usada desde o século XVI para se referir aos pequenos livreiros 
ambulantes de Paris. Em 1649 um regulamento proibiu qualquer tipo de “livraria portátil” e a venda 
de livros sobre a Pont Neuf - o principal ponto onde os livreiros ambulantes se concentravam. Em 
1789 o termo bouquiniste aparece pela primeira vez no dicionário da Academia Francesa. Em 
1859, concessões regulamentadas foram instauradas na cidade de Paris e os bouquinistes 
puderam se estabelecer em pontos fixos às margens do Sena. Em 1930 foram fixadas as normas 
de padronização e dimensionamento das boîtes - as famosas caixas verdes dos bouquinistes. 
Instalados sobre mais de três quilômetros ao longo do rio Sena, os bouquinistes parisienses foram 
declarados em 1992 patrimônio cultural mundial da UNESCO 
http://viverparis.blogspot.com.br/2009/01/bouquinistes-de-paris.html, 
http://www.bouquinistedeparis.com/ 
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pouco menos velhos, também maiores no perímetro, mas 
afinados para ceder lugar aos mais recentes que fazem pressão 
de dentro para fora; e assim por diante até o coração da cidade43. 

 
Junto ao mapa que o Sr. Rivière mostrou a Pierre, encontravam-se algumas 

anotações, as quais constava o plano de execução das obras em andamento 

desde 1852. O dispendioso plano de Haussmann não destruiria apenas a Paris 

medieval, mas também diversos monumentos históricos, para impor um modelo 

burguês de cidade, com novo padrão arquitetônico para os edifícios (em estilo 

neoclássico com tons pasteis), e urbanístico, com suas grandes avenidas e 

boulevards, que previam o leito revestido de asfalto, calçadas largas e 

arborizadas, concordando com a valorização dos grandes jardins, dos espaços 

abertos e da perspectiva. A valorização da perspectiva e o rompimento com o 

antigo (visto como atrasado), correspondia à tendência do século revolucionário 

na técnica e na arte: 

 
 
 
 

O reino florescente das decorações, 
O encanto da paisagem, da arquitetura 
E de todo o efeito do cenário repousam 
Sobre a lei da perspectiva pura. 

Das Blüthenreich der Dekorationem, 
Der Reiz der Landschaft, der Architekturl 
Und aller Szenerie-Effekt beruhenl Auf dem 

Gesetz der Perspektive nur. 
 
 
 

Essa lei da perspectiva pura nas avenidas e os formatos triangulares das 

quadras, desenhavam juntos uma variedade de ângulos agudos e obtusos, que 

impunham uma nova estética à arquitetura; nessa perspectiva, um cenário 

geometrizado começava a ser criado. Para o autor deste modelo, a cidade 

passava de canteiro de obras para uma galeria, pois as obras, quando 

finalizadas, eram inauguradas como obras de arte: uma lona era usada para 

cobri-las e, em seguida eram descobertas como verdadeiros monumentos44. O 

Prefeito Barão valorizava e admirava tanto as produções artísticas que intitulava 

a si mesmo como um "artiste démolisseur" (artista demolidor). Em suas próprias 

palavras, afirmava: 

 
 
 
 

43 Trecho da cidade oculta Olinda (CALVINO, 1990, p.119). 
44 BENJAMIN, p. 41. 
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Tenho o culto do Belo, do Bom, das 
coisas grandiosas, 
da bela natureza inspirando a grande arte, 
quer ela encante os ouvidos ou agrade o 
olhar; 
tenho o amor da primavera em flor: 
fêmeas e rosas!45

 

J'ai le culte du Beau, du Bien, des 
grandes choses, 
De Ia belle nature inspirant le grand art, 
Qu'il enchante l'oreille ou charme le. 
regard. 
J'ai I'amour du printemps en fleurs: 
femmes et roses!46

 

 

 

Haussmann “sentia-se como que chamado para a sua obra”47. Como um 

maestro, ele regia o caos, transformava o sólido em pó, o sereno em tempestade. 

A partir do culto às coisas grandiosas, pode-se dizer que, toda aquela orquestra 

demolidora emitia os sons de Carmina Burana - O Fortuna, de Carl Orff48, pois a 

intensidade das ações se assemelhava ao conceito emoldurado sobre a Roda 

da Fortuna, que gira de forma contínua e desenha alternadamente a boa e a má 

sorte. A partir da parábola sobre a vida humana, que é exposta a constantes 

mudanças, Paris se entregava a um jogo de sorte. E toda essa sorte seria regida 

segundo a concepção do próprio prefeito, o qual se justificava em prol à ordem 

socioespacial. 

Ao observar a cidade medieval sendo destruída, com o apagamento de 

seus símbolos e significados passados, o flâneur se entrega às fantasmagorias 

do espaço, que “correspondem as fantasmagorias do tempo, pelas quais o 

jogador se deixa levar. O jogo transforma o tempo em ópio49”. Diante da hipnose, 

em meio ao cenário de destruição, Charles Baudelaire diz a Pierre que a cidade 

presencia um momento de metamorfose, tão rápida e visivelmente perceptível, 

que foi possível acompanhar o processo em uma única geração. A melancolia 

ainda é a mesma, porém tudo se tonou alegoria em suas memórias. Ao compor 

este cenário, diz: 

 
45 BARON HAUSSMANN."Confession d'un Iion devenu vieux", apud. BENJAMIN, 1986, p. 40. 
46 BARON HAUSSMANN."Confession d'un Iion devenu vieux", apud. BENJAMIN, 1986, p. 40, 
versão francesa. 
47 BENJAMIN, p. 41. 
48Carmina Burana - O Fortuna de Carl Orff: Carmina: plural de Carmen (Canção). Significa 
Canções dos Beurens. Beurens refere-se a origem dos textos, descobertos em 1803 no mosteiro 
beneditino da Baviera, em Benediktbeuren, sudoeste da Alemanha. A obra divide-se em três 
seções: o encontro do Homem com a Natureza, no despertar da primavera (Veris eta facies). O 
encontro dos dons da Natureza, com o dom do vinho (In taberna); e seu encontro com o Amor 
(Amor volat undique). Como antologia, apresenta o que o mundo cristão exprimiu entre os 
séculos XI e XII. A coleção original restaura todo um cosmo onde o Bem não existe sem o Mal, 
o sacro sem o profano e a fé sem maldições e dúvidas: a oscilação onde se encontra a grandeza 
da Humanidade. http://www.spectrumgothic.com.br/musica/musica_medieval/carmina.htm 
49 BENJAMIN, 1986, p.41 
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A velha Paris não existe mais (a forma 
de uma cidade muda mais depressa, ai! 
Do que o coração de um mortal) (...) 
Paris muda! Mas nada se moveu em 
minha melancolia! 
Palácios novos, andaimes, blocos, 
velhos subúrbios, tudo para mim se 
torna alegoria, 
e minhas caras lembranças são mais 
pesadas do que rochas50

 

Le vieux Paris n'est plus (la forme d'une 
ville change plus vite, hélas! que le coeur 
d'un mortel) (...) 
Paris change! mais rien dans ma 
mélancolie! 
N'a bougé! palais neufs, échafaudages, 
blocs, vieux faubourgs, tout pour moi 
devient allégorie, 
Et mes chers souvenirs sont plus lourds 
que des rocs51. 

 

 

Enquanto Baudelaire poetizava o espaço da flânerie, “Paris se tornava uma 

cidade estranha para os próprios parisienses52”, ao ponto de não sentirem mais 

em casa ali. Muitas pessoas foram obrigadas a se mudarem de suas residências 

devido à destruição em massa e à elevação dos aluguéis, que empurrava o 

proletariado para os arrabaldes. Os bairros começaram a perder o seu 

significado e a sua própria fisionomia. Nascia um novo conceito de cidade, 

tributário da nova estética e do modo de vida burguês, cuja visão entendia os 

problemas urbanos basicamente como uma questão de higiene, tanto no sentido 

sanitário como social53. 

Como de costume, Pierre foi à biblioteca Saint Geneviève. Ao se encontrar 

com Emma, antes que ele pudesse dizer algo, a moça chegou com um sorriso 

radiante; carregava consigo novos exemplares sobre o Brasil que haviam 

chegado recentemente na biblioteca. Eram as aquarelas de Johann Moritz 

Rugendas e dos irmãos Taunay. Enquanto apreciavam cada detalhe das 

pinturas, os dois conversavam sobre as reformas. A casa de Emma estava na 

lista das próximas quadras a serem demolidas, mas ela almejava uma 

escapatória que não seria para a periferia da cidade. Emma contou a Pierre 

sobre os rumores que pairavam pelo continente a respeito das viagens pagas 

por fazendeiros do Brasil, para o transporte daqueles que se interessassem em 

trabalhar nos campos da América. Ema foi até sua escrivaninha e levou para 

Pierre uma propaganda (Figura 23) que havia sido retirada de um jornal italiano. 

 

 
50 BAUDELAIRE, 1985 
51 BAUDELAIRE, 1985, versão francesa. 
52 BENJAMIN, 1986, p. 41. 
53 Higiene social: ligada à necessidade de erradicação dos bairros decadentes, insalubres, 
marcados pela ocupação de imóveis ainda do período medieval e por uma camada de população 
às vezes miserável, mas, também, simples operários e artesãos. 
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Figura 23: Propaganda italiana. 
 

Fonte: Davatz, (1941). 
 

No folheto dizia que o Brasil era um país de oportunidades, evidenciava o 

clima tropical e a vida sustentada em abundância. Nessas terras diziam existir 

riquezas minerais, as pessoas poderiam ter seu próprio castelo e o governo 

brasileiro disponibilizava terras e ferramentas para todos trabalharem. Emma 

comentou que, no Brasil, há um senador que constituiu com sua família uma 

sociedade que contratava mão de obra europeia para trabalhar na fazenda, de 

nome Ibicaba, cujos cuidados se davam com o cultivo do café, no interior da 

província de São Paulo. Esse senador chamava-se Vergueiro e, desde 1840, 

realiza esse tipo de contratação. Sabe-se que a partir de 1855, o governo 

Imperial concedeu um “empréstimo de duzentos contos de réis pelo prazo de 
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oito anos, livres de juros, oferecendo em garantia de pagamento terras em valor 

maior”54. Com isso, os fazendeiros podiam contar com esse empréstimo por oito 

anos, como um auxílio para o transporte de lavradores de outros países. 

Interessado na história, Pierre perguntou se esses rumores sobre a 

gratuidade da viagem eram verdadeiros. Emma disse que ouviu dizer que o Sr. 

Vergueiro “solicitou que fosse permitida às embarcações empregadas na 

condução de colonos voltar com ‘suas aguadas livres de dificuldades’, assim 

como pleiteava que os agentes consulares deixassem de cobrar emolumentos 

pelos passaportes”55. A viagem de navio era paga, assim como o transporte até 

às fazendas cafeeiras. Depois, esse valor seria descontado por tempo de serviço 

prestado, até que a dívida fosse totalmente paga. Pierre, que há um tempo 

realizava viagens mentais para o Brasil, toda vez que percorria o olhar pelas 

aquarelas da Missão Artística, interessava-se pela história brasileira e começou 

a pensar na possibilidade de embarcar nessa viagem com Emma. 

No caminho de volta para casa, o cenário era desolador, o frio e um vazio 

de sentimento tomou conta de Pierre, pois toda a cidade que conhecia e tentava 

resgatar de suas memórias estava esvaindo-se de seus olhos. Paris já não era 

mais a mesma cidade que crescera, as pessoas transitavam com semblantes 

confusos e inertes ao que se passava. E, ao flanar vagarosamente entre as vielas 

e as ruas estreitas, que ainda permaneciam de pé na porção da Universitè, Pierre 

começou a nutrir diferentes emoções: confusão, como a maioria dos parisienses, 

por causa das obras e demolições pela cidade; revolta, pela forma desumana 

que os senhorios despachavam seus inquilinos e curiosidade, em viajar com 

Emma para o Brasil e conhecer aquelas paisagens edênicas com seus 

personagens esquisitos. Quando chegou em sua casa, conversou com a família 

e aproveitou os sentimentos que estavam à tona para desenhar um mapa com o 

plano das vias do barão (Figura 24). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

54 COSTA, 1999, p. 204 
55 IDEM. 



 

 
 

84 
 

 

Figura 24: Mapa de Paris. Reformas de Haussmann para o trecho da casa de Pierre. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Sobreposição de imagem do Google Earth sobre o 
mapa de Vesserot (2017) 



 

 
 

85 
 

 

Neste mapa, a folha em branco se transformou em partitura, a qual O 

Fortuna de Carl Orff entrava em comunhão com as linhas geometrizadas do 

plano haussmanianno. Pierre inseriu seus sentimentos e, em cada milímetro do 

mapa, ele deixava a sinfonia o levar diante ao caos ordenado. Quando se deu 

conta, o mapa estava terminado. Logo em seguida, sobrepôs ao que havia feito 

anteriormente e pôde notar o quão devastador seria aquele plano para a sua 

região. Muitas pessoas já migravam para a periferia, outras já partiam para mais 

distante, em outras cidades e em outros países. E ao observar essas 

transitoriedades da cidade, iniciou um processo interno de desapego emocional 

que tinha com aquele espaço e decidiu partir com Emma para o Brasil, a fim de 

conhecer as paisagens que há tempos o fazia viver um amor platônico (Figura 

25). 

Figura 25: Serra Ouro-Branco. dans la province de Minas Geraës 

 
Fonte: Rugendas (2017). 

 
No dia seguinte, Pierre foi novamente para a biblioteca, desta vez, 

empolgado para dar a notícia a Emma sobre seu interesse em partir, com ela, 

para as terras tropicais. Juntos, descobriram um meio de embarcar nesta viagem, 

que seria pelo porto de Antwerpen, na Bélgica (Figura 26). Conseguiram o 

acolhimento do cônsul belga Schuttel, que organizou um encaixe no vapor 

Challenger com destino a Santos, mas só seria possível colocar o nome deles 

na lista de bordo se chegassem no cais até cinco dias, no máximo, pois as 

reservas estavam se esgotando. 
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U 
4.2 Viagens e transições socioespaciais:  

Da biblioteca Saint Geneviève para além do oceano  
 

Figura 26: Esboço de Pierre e Emma na biblioteca Saint Geneviève 

Fonte: Adaptado de: Sommarset (2012), por 
Oliveira Francisco.  

 

Após a decisão de seguir rumo ao Brasil, chega o dia de iniciar a viagem. 

Ao se despedir da família, o seu pai apareceu com um objeto, cuidadosamente 

embrulhado em um pano xadrez. Com os olhos lacrimejantes, Louis, disse ao 

filho que sentiria saudades, mas que era para ele nunca deixar de escrever sobre 

as impressões e as aventuras que viveria no Brasil. Para acompanhá-lo, dentro 

do embrulho havia uma bússola, muito antiga, que há muitas gerações estava 

na família Rivière. Louis disse a Pierre que, a bússola o ajudaria em sua romaria, 
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pois apesar de velha, sua agulha imantada nunca ficava desorientada e, quando 

o tempo fechar e as estrelas não o ajudarem, disse para que nela confiasse, pois 

ela jamais o deixaria num impasse. Sentindo-se lisonjeado, Pierre agradece o 

carinho e a confiança em lhe presentear com a relíquia da família. 

Com as malas feitas e uma bússola para orientar no caminho, Pierre e 

Emma começam sua jornada, embarcam numa carroça alugada na Pont Neuf, e 

seguem durante dois dias até chegar em Antwerpen, na Bélgica. Durante o 

percurso, encontram uma família de lavradores, naturais de Asbeck, na Prussia, 

que trilhavam o mesmo destino, rumo ao Brasil para morar e trabalhar na fazenda 

Ibicaba. Joseph Burger, o patriarca de 44 anos, notou pela fisionomia dos jovens 

que eram de origem urbana, e os questionou se realmente trabalhariam na 

fazenda de café. Elisabeth Burger, a matriarca, com 35 anos, que segurava o 

caçula Heinrich, de 4 anos, sorriu, e disse que os achou muito magrinhos para 

trabalhar na lavoura, que não iam aguentar uma semana exposto ao sol. 

Preocupados com os comentários, Pierre perguntou se por não terem 

conhecimentos sobre o trabalho rural, seriam barrados para entrar no vapor, pois 

a passagem de ida ainda estava incerta. Catharina, a mais velha dos cinco filhos, 

com 20 anos, ensinou um truque para passar pela aprovação do cônsul, que 

seria basicamente, rolar pedras e terra em suas mãos para deixá-las com 

aparência calejada; Hermann, de 12 anos, disse que Catharina estava fazendo 

isso desde que saíram de onde moravam e, em seguida ela mostrou que suas 

mãos já estavam parecendo de uma típica trabalhadora do campo. Joseph, de 

10 e Bernard, de 6 anos, estavam tão cansados, que dormiram boa parte da 

viagem dentro da carroça56. 

Chegaram em Antwerpen na metade do segundo dia de viagem, quando o 

sol esmaecido já estava indo embora. A família Burger agradeceu pela 

companhia do rapaz e da mocinha, e foram encontrar um lugar para se 

alimentarem. Enquanto Emma procurava o escritório do cônsul, Pierre flanava 

com seu olhar atento para a cidade. As ruas muito se assemelhavam com as de 

Paris, pois em cada beco que parecia ser sem saída, ele se surpreendia com 

uma construção majestosa. Como é o caso da igreja Sint-Pauluskerk (Figura 27), 
 

56 Informações dos nomes e idades da família retiradas de uma lista de bordo do ano de 1862 
Museu do imigrante: Estado de São Paulo - Lista de bordo - imigrantes 
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que é abraçada pelas construções ao seu redor, a qual traduz um sentimento de 

surpresa ao caminhar. 

Próximo dali, encontraram o escritório do cônsul Schuttel, que ficava em 

frente à praça Veemarktade, no último andar de um dos prédios que compunha 

a paisagem de centenas de tijolinhos à vista. Enquanto Emma conversava com 

Schuttel sobre a viagem do dia seguinte, Pierre admirava, pela janela, os 

contornos da igreja gótica, cuja vista lateral só era possível ser avistada pela 

altura a qual ele se encontrava. Em posse de seu caderno de anotações, fez um 

esboço da igreja, a fim de iniciar o registro de seus caminhos, das paisagens e 

dos lugares que conhecesse. 

 
Figura 27: Croqui da Igreja Sint-Pauluskerk 

Fonte: Adaptado de: The most monumental (2013), por Oliveira Francisco. 
 
 

Com as mãos bem calejadas, devido à dica que a família Burger passou 

no caminho, certificava-se que a passagem de ida para Santos estava garantida 
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no dia seguinte. O vapor seria o Patacho Dinamarques Challenger57, guiado pelo 

comandante W. Lubbe, no período vespertino. Sabendo disso, aproveitaram o 

restante da tarde daquele dia para conhecer, um pouco mais, a cidade de 

Antwerpen. E foi caminhando pelo porto que sentiram o ritmo acelerado da 

cidade. Era tanta gente que por ali passava que era difícil ver uma mesma 

pessoa mais do que duas vezes com o mesmo olhar, pois ao mesmo tempo em 

que se firmavam encontros, os desencontros reafirmavam a correria do lugar. 

Ao serrar os olhos em meio à multidão, Pierre se encantou com uma 

construção. E não era de se espantar, pois notadamente era a construção mais 

antiga da cidade que, por sorte, havia se transformado em museu arqueológico 

naquele mesmo ano. Tratava-se do castelo Steen Stone (Figura 28), construído 

no século XIII, no início da construção da cidade. Foi a partir dali que a cidade 

cresceu e se expandiu até a contemporaneidade. De morada dos nobres de 

Flandres, o castelo funcionou como prisão entre 1549 e 1823. 

A fim de explicar a origem do nome da cidade, um guia poliglota começou 

a contar a lenda que regia a história de Antwerpen, em que um gigante, chamado 

Antigoon, que habitava as proximidades do Rio Escalda, cobrava impostos de 

todos aqueles que precisassem atravessar o rio. Aqueles que não atendessem 

a esta condição, tinham as mãos decepadas pelo gigante, que as atiravam no 

rio. Certo dia, Brabbo, um homem corajoso, decidiu confrontar o gigante. Venceu 

a batalha, apesar de ter as mãos decepadas e lançadas ao rio. Essa lenda 

resume a origem etimológica do Flandres (língua holandesa), hand significa mão 

e wearpan, arremessar, portanto, Antwerpen, significa mão arremessada58. 

Já que o castelo foi recentemente inaugurado como museu arqueológico, 

haviam algumas salas com portas fechadas, devido a algumas adequações na 

estrutura. Por um ato de curiosidade, Pierre abriu uma das portas e se deparou 

com uma sala desorganizada e, em meio àquela bagunça, encontrou uma 

coleção de mapas da cidade. Neste mesmo instante, seus olhos brilharam. De 

forma instintiva adentrou a sala para enamorar cada plano desenhado, cada cota 

de nível e cada traçado das ruas. A cidade que ele começou a conhecer 

flanando, de repente, apresentou-se em sua totalidade. Dessa forma, agilmente, 

 
 

57 Estado de São Paulo - Lista de bordo – imigrantes. 
58 Fontes afirmam que o prefixo Ant refere-se ao nome do gigante Antigoon. 



 

 
 

90 
 

 

ele traçou em seu caderno as ruas que compunham o centro e a região do porto. 

Quando terminou suas anotações, saiu discretamente da sala e se encontrou 

com Emma, que já estava preocupada com seu sumiço. 

Ao se afastar do castelo, em meio à confusão do porto, Pierre encontrou 

um banco de madeira e ferro fundido cuja vista estava perfeita para registrar em 

seu caderno um esboço do castelo que acabaram de visitar. Dali ele guardava 

as memórias do coração de Antwerpen, cujas veias permitiram a circulação de 

todo o sangue venoso e arterial que construíram a cidade. 

Figura 28: Croqui do castelo Steen Stone. 

 
Fonte: Adaptado de: Rafaelsoon (2017), por Oliveira Francisco. 

 
 

O dia termina e, os jovens aventureiros, procuram se acomodar na simples 

pensão no centro da cidade. Antes que o sol nascesse, Pierre já havia se 

levantado e, sozinho, sob a luz de um lampião, incorporava as suas impressões 

ao projeto de mapa que esboçou no castelo. Deixou em evidencia o local 

referente à Church Of Our Lady59 e a Grote Markt, cujos lugares fez questão de 

 

 
59 Church Of Our Lady: “A Catedral de Nossa Senhora foi construída no século XIV, em estilo 
gótico no exterior, e barroco em sua parte interna. Os seus dois grandes construtores foram os 
arquitetos Jean Amel de Boulogne e de Waghemakere. A Catedral foi durante muitos séculos a 
mais alta construção em todos os países baixos. Sua torre central possui 123 metros de altura. 
O interior da Catedral guarda as joias das pinturas de Rubens. Muito foi destruído e pilhado pelos 
calvinistas durante a reforma protestante, mas algumas obras-primas restaram intactas”. (RBBV, 
SOON, Rafael, 2018) 
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conhecer antes de embarcar no Vapor Challenger. Ao se aproximar da catedral, 

sentiu a imponência da torre central, com mais de 120 metros de altura. Nesse 

momento se lembrou da Notre Dame de Paris, e começou a pensar em como 

seriam os templos religiosos no Brasil, teriam eles essa mesma imponência? 

Pelas aquarelas e impressões registradas pelos viajantes, foi possível notar uma 

arquitetura bem diferente daquela que estava acostumada a conviver. Enquanto 

navegava com o tilintar da sua imaginação, olhou novamente para aquela torre. 

Quanto mais alto elevava seu olhar, mais o azul do céu predominava. Resolveu 

registrar, também em seu caderno, a imponência majestosa das linhas verticais 

que compunham a arquitetura da Church Of Our Lady (Figura 29). 

Figura 29: Church Of Our Lady. 

Fonte: Adaptado de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal (2013), por Oliveira Francisco. 
 

Depois de horas conhecendo a catedral e as suas proximidades, Pierre 

pensou em desenhar as Guils Houses que cercavam a Grote Markt com sua 

arquitetura pitoresca em estilo renascentista flamengo, mas os sinos da catedral 

anunciavam a hora de partir. Emma e Pierre voltaram correndo para a pensão 
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em busca de suas bagagens e, em menos de 20 minutos, já pertenciam 

novamente à confusão do porto (Figura 30). Dessa vez, não estava ali apenas 

para flanar, mas para fazer parte dos procedimentos de embarque. Em meio à 

multidão, Emma avistou a família Burger e, imediatamente, foram ao encontro 

para o mesmo cais. A adrenalina aumentava a cada passo que se aproximava 

do navio para sair do continente. Haviam homens gritando em diferentes línguas, 

segurando cartazes e indicando caminhos. 

Na fila de embarque, um homem magro validava os passaportes e, a cada 

passo que davam, mais aumentava a expectativa do que estava por vir. Chegada 

a hora tão esperada, o comandante W. Lubbe se apresentou e anunciou, em voz 

altiva, o horário da partida. O vapor Patacho Dinamarques Challenger emitia o 

barulho que anunciava, aos embarcados, um novo recomeço. Da mesma forma 

que Emma se entusiasmava com o futuro na fazenda Ibicaba, Pierre só pensava 

em como seria a sua reação ao ver as paisagens bucólicas que conheceu ao 

folhear os livros na biblioteca. Como último registro de Antwerpen, Pierre se 

apressava em desenhar o porto. 

Figura 30: Porto de Antuérpia, Belgica.  

 
Fonte: Adaptado de Opera Mundi (2014), por Oliveira Francisco. 

 
O Brasil realmente parecia ser o país das oportunidades. Havia tantas 

famílias a bordo que era difícil encontrar um espaço tranquilo para fazer uma 



 

 
 

93 
 

 

leitura e, quiçá, desenhar. Aos poucos, o casal foi se acostumando com aquele 

balancear de ondas e aquele transpassar de pessoas. Até que Pierre se lembrou 

do esboço que fez no castelo de uma parte do mapa de Antwerpen. Logo ele 

começou a referendar os desenhos. Esses escorços iam ganhando vida a partir 

das experiências que viveu naqueles dois dias de espera para embarcar no 

vapor. 

Palavra por palavra, era desenhada, ilustrações que contavam as 

histórias, desde a luta de Brabbo contra o gigante Antigoon, que teve sua mão 

jogada no rio Escalda, até as impressões da cidade pitoresca de tijolinhos à vista, 

onde em cada esquina era possível imaginar embates daquela batalha que 

marcou a cidade com a escolha de seu nome. O navio partia com uma grande 

quantidade de pessoas, de diversos lugares do continente, que tinham um sonho 

em comum: encontrarem-se com o desconhecido, conhecer o que era ofertado 

e estabelecer um novo destino, em um novo lugar, em uma nova morada. Tudo 

era minuciosamente descrito no mapa (Figura 31) esboçado por Pierre, para que, 

quando enviasse a seu pai, ele pudesse experimentar o que ele sentiu, ver o que 

ele viu e se emocionar com o que lhe cativou. O tempo da viagem foi bem 

aproveitado. Enquanto terminava sua arte, ouvia as histórias da bibliotecária, 

sobre os jovens que passavam horas discutindo qual movimento artístico fora 

mais importante ou, os futuros médicos que procuravam nos livros, formas de 

vencer à peste que se alastrava pelo país. 
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Figura 31: Croqui do mapa de Antwerpen – Bélgica 

Fonte: Adaptado de Harvard University Library (2018). 
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Muitas luas se passaram naquele navio. Um azul infinito se manifestava 

por vários dias no céu e no mar, até quando - já duvidando que houvesse terra 

na imensidão do oceano - o comandante Lubbe avistou terra firme. A corda do 

apito de vapor do navio foi puxada, a fim de avisar a seus passageiros que o tão 

esperado destino estava próximo e que, tão logo, poderiam desembarcar e 

seguir cada um o seu próprio rumo. O som do apito foi tão forte que todos 

pararam o que estavam fazendo e saíram para a parte externa do navio. Lubbe 

ficou um pouco preocupado com a quantidade de pessoas que correram do 

bombordo e do estibordo para a proa, devido ao peso concentrado na parte 

frontal do navio, mas logo seus tripulantes foram dispersar o povo para manter o 

equilíbrio e garantir a chegada segura ao porto. 

Pierre conversava com Emma em um banco de madeira, na proa do 

Challenger, próximo às cordas e ao equipamento de ancoragem, após ouvir o 

som ensurdecedor do apito. Uma multidão se direcionou à posição em que eles 

se encontravam. Os dois, cessaram a conversa, ajoelharam-se onde estavam 

sentados, debruçaram sob a balaustrada e se puseram, também, a observar a 

longínqua paisagem de terra firme. Na neblina costeira, Pierre observou outro 

mar à sua frente, era um mar de morros, cujas ondas desenhavam as asas de 

uma rapina em movimento, que, em suas patas, carregava uma cidade (Figura 

32). No vai-e-vem do balanço das ondas e no uivar dos ventos, vê-se raptado 

por essa ave “que o afasta do deserto do mar rumo a um oásis de água doce à 

sombra cerrada das palmeiras”60, rumo aos lugares e às paisagens edênicas que 

tanto cobiçava em se aventurar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 CALVINO, 1990, p.21 
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Figura 32: Croqui de Santos, visto pelo Vapor Challenger, segundo concepção de Pierre. 

Fonte: Adaptado de MARGS (2015). 
 
 

Na manhã de sábado do dia 26 de julho de 1862, o vapor Challenger 

anunciava sua chegada em Santos. Ficou registrado, na memória de Pierre, seu 

primeiro passo em solo brasileiro. Todos que estavam no navio se encontraram 

com um homem que segurava um cartaz escrito “Colônia Ibicaba – Sr. 

Vergueiro”, e seguiram com destino à fazenda cafeeira no interior da província 

paulista. Esse não era o objetivo de Pierre que, ao ver o deslocamento das 

pessoas para o transporte fretado, despediu-se rapidamente da família Burger e 

de Emma, que lhe roubou um abraço bem apertado. Pierre lhe agradeceu pela 

companhia desde Paris e prometeu que enviaria cartas para Ibicaba, a fim de 

mostrar por onde andou e o que encontrou pelo caminho. Assim que se 

despediu, saiu disfarçadamente do bando com o objetivo de flanar pela primeira 

cidade das tantas que ele iria visitar. 
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Figura 33: Croqui da chegada em Santos pelo porto. 

 
 

Fonte: Croqui do Porto de Santos executado por Oliveira Francisco. 
 

Ao iniciar sua caminhada pelo porto (Figura 33), o olhar de Pierre não via 

apenas coisas, mas figuras de coisas que significavam outras coisas, como “o 

torquês indica a casa do Tiradentes; o jarro, a taberna; as alabardas, o corpo de 

guarda; a balança, a quitanda”61. Além disso, a intensa movimentação de 

passageiros e comerciantes se dava por vultos, por intermédio dos quais 

identificava uma criança, e de repente, perdia-a de vista, via uma idosa com sua 

bengala e a multidão a escondia. Além de pessoas, via muitos guindastes, caixas 

com sacas de café. Era notável como a economia do país estava em ascensão, 

pois era muita mão de obra chegando pelo porto e muitos produtos por ele 

saindo. 

Nas proximidades do porto, Pierre tentou decifrar os símbolos escondidos 

por detrás das dinâmicas sócio espaciais, e, “se um edifício não contém 

nenhuma insígnia ou figura, a sua forma e o lugar que ocupa na organização da 

cidade bastam para indicar a sua função”62. Exemplo disso é a igreja matriz, um 

templo espaçoso que foi “colocado em um dos melhores largos da cidade, perto 

do movimento do porto e ao lado das repartições da alfândega e do correio”63. 

 
 
 
 
 

61  CALVINO, 1990, p. 17 
62  CALVINO, 1990, p. 17 
63  ZALUAR, 1975, p. 193 
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Figura 34: Largo do Rosário 

Fonte: Adaptado de Igreja... (2007), por Oliveira Francisco. 
 
 

Como templos religiosos, Pierre avistou a igreja do Rosário (Figura 34), a 

igreja da Santa Casa de Misericórdia (segunda mais antiga, sendo a primeira 

não mais existente), igreja Maria José, capelinha da Graça (pertencente ao 

convento do Carmo), e a igreja Nossa Senhora do Monte Serrat que, localizada 

no alto de um morro pitoresco, que do mar ela já era vista, sendo um dos 

principais objetivos da romaria dos navegantes, como cumprimento de 

promessas e agradecimentos pelas viagens64. O acesso ao Monte Serrat era 

realizado por uma escadaria ladeada por fontes pitorescas (Figura 35), cujo 

panorama da cidade Pierre achava deslumbrante, porque, além da totalidade 

das ruas, das construções, das praças e do porto, via-se, também o mar, o qual 

se perdia num horizonte infinito e majestoso65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 ZALUAR, 1975. 
65 ZALUAR, 1975 
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Figura 35: Croqui da igreja Nossa Senhora do Monte Serrat. 

Fonte: Adaptado de Soriano (2018), por Oliveira Francisco. 
 
 

Andando pelas ruas de Santos, era notável os elementos coloniais por ali 

espalhados, como a fachada da igreja Nossa Senhora do Rosário, que tinha em 

suas portas e janelas vergas e sobrevergas curvilíneas, “o frontão ondulado 

iniciava logo após a larga cimalha, com óculo central e encimado por uma cruz”66; 

além das igrejas, havia muitas fontes e chafarizes, como a fonte do Itororó 

(Figura 36), que ficava nos pés do Monte Serrat, com frontão também curvo e 

revestido na parte central, com azulejos portugueses e pequenas esculturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 CONTE, 2008, p.5 
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Figura 36: Croqui do detalhe curvilíneo da fachada da Igreja Nossa Senhora do Rosário e a Fonte do Itororó. 

Fonte: Adaptado de Igreja... (2007) e Santos (2006), por Oliveira Francisco. 
 
 

Continuando sua caminhada pelo centro da cidade santista, Pierre avistou 

“alguns bons hotéis, pousos e ranchos”67, o seu olhar percorreu as ruas “como 

se fossem páginas escritas: (na verdade) a cidade diz tudo o que você deve 

pensar, faz você repetir o discurso”68. No entanto, nem tudo é o que parece ser. 

As ruas largas e bem calçadas, “adornadas de alguns prédios elegantes e de 

muitos edifícios notáveis”69, não deixam perceber alguns becos e ruas estreitas 

que desembocam em cortiços70 e moradias pertencentes à população pobre da 

cidade. Ao flanar por esse centro escondido, Pierre observava construções de 

um a dois pavimentos. As “casinhas” ou “quartinhos de madeira” de um 

pavimento levavam geralmente ao quintal de alguma estalagem, ou mesmo aos 

fundos de casas de famílias pobres, enquanto as de dois pavimentos 

 
 
 
 

67  ZALUAR, 1975, p. 194 
68  CALVINO, 1990, p. 18 
69  ZALUAR, 1975, p. 192 
70 “A proliferação dos cortiços na cidade do Rio se deu a partir das décadas de 1850 e 1860, e 
esteve ligada ao aumento do fluxo de imigrantes portugueses e ao crescimento do número de 
alforrias obtidas pelos escravos” (CHALHOUB, 1996, p. 26). Essa população crescia 
vertiginosamente não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo e nas cidades mais 
movimentadas, como o caso de Santos, que se afirmava, nesse momento, como o porto mais 
importante do país. 



 

 
 

101 
 

 

acomodavam os estabelecimentos comerciais que funcionavam no térreo e a 

moradia de famílias no andar superior71. 

Naquela primeira noite em terra brasileira, a lua estava cheia e iluminava 

até os cantos mais escuros daquela cidade. Pierre estava em busca de um lugar 

para passar a noite. Ao perambular pelos becos da região central, deparou-se 

com um pardieiro, ao lado da igreja do Rosário que, dentre todos os lugares que 

passou, foi aquele que o valor da estadia mais lhe agradou. Era um quartinho de 

madeira, no sótão de um estabelecimento comercial, cujo acesso era uma 

escada íngreme com degraus assimétricos, que chegava a uma varandinha 

esquisita com uma porta caindo aos pedaços. Pierre entrou, acomodou-se em 

uma cama torta e se questionou sobre aquele lugar. Havia semelhanças com os 

lugares que viveu em Paris, com becos sem saída e mendigos pela rua, porém, 

a fisionomia das pessoas e da arquitetura era bastante diferente. 

No dia seguinte, Pierre se lembrou de um mapa da cidade que estava 

pintado em azulejos, com tons azuis, que tinha próximo ao porto. Foi até lá com 

seu caderninho e começou a desenhar. Algumas crianças, com pés descalços, 

começaram a rodeá-lo, curiosas para saber o que ele fazia ali. Ao ver os 

pezinhos se aproximarem, ele levantou a cabeça e sorriu. Em cada olhar 

brilhante era possível ver a paleta de cores usada por Debret em suas aquarelas, 

que detalhavam tão bem os rostos daquela gente colorida. Depois que terminou 

de desenhar o mapa, entregou alguns de seus lápis para aquelas crianças. 

Quem sabe uma delas começasse a se aventurar em registrar suas paisagens e 

seu cotidiano. 

Quando voltava para o quartinho torto, no qual se instalou, Pierre sentiu a 

bússola, que ganhou de seu pai, esquentar em seu bolso. Ao retirá-la, observou 

que seu ponteiro não parava de girar. Neste momento, lembrou-se do que seu 

pai havia lhe dito sobre o instrumento, que, apesar de antiga, funcionava muito 

bem. O comportamento da bússola o fez duvidar de sua eficácia. Confuso com 

isso, resolveu trabalhar um pouco mais em seu novo mapa (Figura 37), cujos 

registros não via a hora de enviar para sua família que os aguardavam em Paris. 

 
 
 

71 “O aumento desmesurado da população santista no final do século deu lugar à especulação 
desenfreada dos proprietários de estalagens, pensões, cocheiras, ou qualquer tipo de habitação 
que oferecesse cômodos para a população imigrante” (BLUME, 2014, p.1). 
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Figura 37: Croqui do mapa de Santos, Brasil. 

 
Fonte: Adaptado de Rodrigues (1980). 



 

 
 

103 
 

 

Figura 38: Vista da cidade de Santos. 

 

Fonte: Produzido pela autora, 2018. 
 
 

Depois de ter registrado em seu mapa, as paisagens da cidade de Santos 

(Figura 38), Pierre sentia que deveria colocar o pé na estrada, pois haviam 

muitas cidades pitorescas a qual buscava se aventurar. Por um jogo de sorte, 

decidiu subir a serra e seguir sentido nordeste. Mesmo com a bússola maluca, 

confiou e seguiu, estava ansioso para ver qual seria a próxima cidade brasileira 

que conheceria. 
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5 ANÁLISE DOS MAPAS PRODUZIDOS NA NARRATIVA 
 
 

A escolha da narrativa ficcional científica, amparada pela semiótica, deve- 

se à necessidade de um olhar diferenciado para a área do Planejamento Urbano 

e Regional que, apesar de pertencer às Ciências Sociais Aplicadas, ainda é uma 

área em que as análises técnicas predominam sobre a concepção de espaço, 

negligenciando a importância dos sentidos, inerentes aos indivíduos que 

compõem a sociedade. Estabelecer uma proposta de linguagem em um campo 

dominado por decisões embasadas quase que exclusivamente no pensamento 

cartesiano passa a ser um desafio, sobretudo por propor a integração dos 

saberes para um discurso mais coerente e tangível. 

Além da análise minuciosa sobre a história dos espaços, proposta pela 

narrativa, este trabalho relaciona elementos histórico/científicos a um plano 

representado pela produção de mapas verossímeis das cidades em questão. 

Esses mapas são parte essencial para a discussão da alternativa de linguagem 

e expressão propostas nesse estudo, pois reúnem informações históricas, 

iconográficas e identitárias. Cada espaço foi compreendido e decifrado 

cuidadosamente, buscando-se as suas formações e transformações, bem como 

seus desenhos. 

Foi realizado um esquema conceitual para a produção dos mapas, 

delimitado em três grandes áreas do conhecimento: História, Linguagens e 

Planejamento Urbano. Essas áreas se interconectam para estabelecer um 

diálogo, amparado pelo auxílio da semiótica. Embora se trate de uma expressão 

artística, os mapas foram instrumentalizados por fontes históricas, embasados 

por documentação de época, com fundamentação concreta, empírica e 

verossímil. O personagem Pierre é o principal elo entre essas áreas, pois a partir 

do conhecimento do ofício familiar da cartografia e das influências artísticas do 

período (movimento impressionista na pintura com Claude Monet e simbolismo 

na literatura com Charles Baudelaire), conseguiu unir a técnica à arte e 

reproduziu, por meio dos mapas, seus sentimentos, seus questionamentos e 

suposições a respeito dos espaços vividos e experimentados durante a trama. 

Foram utilizadas fontes históricas sobre o período retratado, seja pelos 

mapas de época das áreas referendadas, seja sobre o contexto pelo qual 

passava a estrutura urbana. A linguagem aparece tanto como aparato 
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metodológico - com a utilização da semiótica no texto literário e na produção dos 

mapas - quanto na questão da memória como reprodução histórica e promoção 

de identidades individuais e coletivas. Não há como dissociar a subjetividade 

inerente às questões que envolvem o planejamento urbano, cujo discurso de 

lugar e de pertencimento tornam-se peças chave para o entendimento das 

transições socioculturais do período. Abaixo segue figura 39, com a 

representação desse esquema, utilizado na construção dos mapas. 

 
Figura 39: Esquema conceitual para construção dos mapas. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Para a explicação de cada mapa, será registrado o trecho da narrativa 

(em itálico), que menciona o trato da arte executado pelo personagem Pierre, 

com suas impressões e intenções e, em seguida, será exposta uma versão 

reduzida dos mapas em A3, presente no corpo da trama, e a explicação dos 

elementos estruturadores para a confecção destes mapas. 
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Mapa 1: Croqui da região parisiense Place Saint André des Arts e entorno 

da igreja Saint Sevérin, 

“E, no esforço de elucidar suas memórias e os acontecimentos, Pierre 

recorria aos cenários de sua infância e tentava relacioná-las com as experiências 

que lhe contavam. Amparado por um mapa de Paris, ele observava as mudanças 

em sua cidade e conjugava sentimentos em seus desenhos por meio das suas 

memórias. Com a visão de um cartógrafo e a habilidade de um artista, ele 

redesenha as proximidades de sua moradia, registrando nuances da realidade 

em transição. Palavra por palavra, os signos são registrados: as livrarias 

compõem uma sinfonia estudantil no quadro aquarelado da universidade; os 

cafés bancam a boemia e o espaço de convívio social e, os hotéis e pousadas, 

configuram a existência de muitos forasteiros que chegam, todos os dias, para 

embebedarem-se com novos conhecimentos”. 

 
Figura 40: Croqui da região parisiense Place Saint André des Arts e entorno da igreja Saint Sevérin, elaborado 

por Pierre em 1860. 

Fonte: Adaptado de Vasserot (2017). 
 
 

Com base na memória coletiva e individual, o personagem se interessa 

em registrar um paralelo entre seu passado recente (experiência com a 
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Primavera dos Povos em 1848) e sua atualidade (1860). O trecho escolhido para 

o registro representa a região da Université, local da região que abrange a 

moradia de Pierre, espaço de convívio que conferiu ao nosso personagem 

sentimento de pertencimento, (re) produzindo sua identidade e suas memórias. 

Diante dos contos de Memória de Baudelaire sobre a Primavera dos Povos, as 

ruas ocupadas foram pintadas na cor vermelha, para representar os embates 

entre os insurgentes e os guardas da coroa. As barricadas foram desenhadas 

como grampos nessas ruas, cujo impasse marcou alguns elementos de 

rugosidades estampadas das construções da região, sobre o registro dessas 

memórias no espaço. Conforme ressaltou Halbwachs, 

 
 

não é certo então, que para lembrar-se, seja necessário se 
transportar em pensamento para fora do espaço, pois pelo 
contrário é somente a imagem do espaço que, em razão de sua 
estabilidade, dá-nos a ilusão de não mudar através do tempo e 
de encontrar o passado no presente; mas é assim que podemos 
definir a memória; e o espaço só é suficientemente estável para 
poder durar sem envelhecer, nem perder nenhuma de suas 
partes (HALBWACHS, 1990, p. 160). 

 
 

Para representar alguns pontos chave da narrativa, foram escolhidos os 

livros da biblioteca Theodore Lefebvre e o café da pensão Laveur, a fim de 

marcar o local de moradia de Pierre, que ficava entre esses dois lugares. A igreja 

Saint Sevérin, se tornou um ponto de referência para nosso personagem, assim 

como os símbolos do tribunal de justiça, devido ao beco que mais adiante na 

narrativa Pierre contrapõe o conhecimento das suas paisagens ao ouvir dois 

pássaros cantarolarem, com as paisagens das aquarelas, cujos espaços 

imaginava conhecer. O hotel Pankouke marca uma das muitas construções de 

impacto que foram destruídas para a construção das avenidas do projeto de 

Haussmann. 

Em cada quadra desenhada, há palavras que contam histórias; histórias 

que foram baseadas em pesquisa, que comprovavam a existência de espaços 

comerciais e até mesmo a relação dos habitantes com esses estabelecimentos. 

Vale mencionar que esta porção da cidade continha muitas bibliotecas, 

pousadas e barzinhos, devido à existência nesse espaço da Universidade e, em 

cada escrita, estes espaços foram expostos, bem como as falas de artistas sobre 
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suas impressões dessa cidade, ainda medieval, principalmente no ponto de vista 

do flâneur baudelairiano. 

 

Mapa 2: Mapa de Paris. Reformas de Haussmann para o trecho da casa de 
Pierre 

“No caminho de volta para casa, o cenário era desolador, o frio e um vazio 

de sentimento tomou conta de Pierre, pois toda a cidade que conhecia e tentava 

resgatar de suas memórias estava esvaindo-se de seus olhos. Paris já não era 

mais a mesma cidade que crescera, as pessoas transitavam com semblantes 

confusos e inertes ao que se passava. E, ao flanar vagarosamente entre as 

vielas e as ruas estreitas, que ainda permaneciam de pé na porção da Universitè, 

Pierre começou a nutrir diferentes emoções: confusão, como a maioria dos 

parisienses, por causa das obras e demolições pela cidade; revolta, pela forma 

desumana que os senhorios despachavam seus inquilinos e curiosidade, em 

viajar com Emma para o Brasil e conhecer aquelas paisagens edênicas com seus 

personagens esquisitos. Quando chegou em sua casa, conversou com a família 

e aproveitou os sentimentos que estavam à tona para desenhar um mapa com o 

plano das vias do barão”. 

 
Para a confecção deste mapa, há muito dos sentimentos do personagem 

que reflete o anseio geral de seus habitantes, segundo relato de Walter 

Benjamin. As cores vermelho e preto ressaltam, devido ao predomínio da 

angústia e das incertezas frente ao estripamento da cidade. A figura do barão, 

em destaque, foi retirada de uma charge que satirizava aquele acontecimento no 

período. A imponência dos Boulevards Saint German e Saint Michel e da Rue 

Danton, mostram nesse pequeno recorte espacial que se procedia em todos 

aglomerados de Paris, na Ville, na Cité e na Université. 
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Figura 41: Mapa de Paris. Reformas de Haussmann para o trecho da casa de Pierre. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 
 

As partituras musicais de “O Fortuna de Carmina Burana”, escolhidas 

devido ao seu som impactante, por registrar, na memória do personagem, toda 

aquela destruição desoladora, compõem as bordas superior e inferior da 

representação gráfica. As palavras escolhidas para ilustrar este mapa, foram 

palavras de ordem do próprio barão, palavras de representação identitária 

cambaleante, sentimentos confusos e desnorteadores. A cidade transmite aos 

seus habitantes toda aquela dor, expressa nos prédios que caem em ruínas. 

Deitava ao solo não apenas os tijolos das construções; junto com eles, se 

esvaiam os relacionamentos daqueles habitantes com seu espaço. Quem, por 

sorte, não tinha sua moradia demolida, assistia, de camarote, à alta dos alugueis 

e as construções novas, que marcavam o início do fenômeno da gentrificação. 

Os questionamentos sobre o futuro incerto foram introduzidos no mapa por 

meio das palavras, bem como dos trechos da música “O Fortuna”, que 

representa o lado sombrio daquilo que, para Haussmann, era a sua grande arte: 

a destruição. A igreja Saint Sevérin e os livros marcam um dos elementos de 

rugosidades que permaneceram para carregar suas lembranças e viver novas 
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histórias. As datas que aparecem ao lado das novas construções de acesso 

representam o início das obras de demolição. 

 
 

Mapa 3: Croqui do mapa de Antwerpen – Bélgica 

“Palavra por palavra, era desenhada, ilustrações que contavam as 

histórias, desde a luta de Brabbo contra o gigante Antigoon, que teve sua mão 

jogada no rio Escalda, até as impressões da cidade pitoresca de tijolinhos à vista, 

onde em cada esquina era possível imaginar embates daquela batalha que 

marcou a cidade com a escolha de seu nome. O navio partia com uma grande 

quantidade de pessoas, de diversos lugares do continente, que tinham um sonho 

em comum: encontrarem-se com o desconhecido, conhecer o que era ofertado 

e estabelecer um novo destino, em um novo lugar, em uma nova morada. Tudo 

era minuciosamente descrito no mapa esboçado por Pierre, para que, quando 

enviasse a seu pai, ele pudesse experimentar o que ele sentiu, ver o que ele viu 

e se emocionar com o que lhe cativou. O tempo da viagem foi bem aproveitado”. 

 
Figura 42: Croqui do mapa de Antwerpen – Bélgica 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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A cidade de Antwerpen, na Bélgica, marcou a despedida do personagem 

das paisagens europeias. As cores vibrantes representam a ansiedade do 

personagem, travestida de felicidade, ansioso por conhecer o Novo Mundo. A 

marcação de linhas vermelhas nas ruas representa os caminhos do meio de 

transporte coletivo da época, os bondes. As construções de impacto narradas 

por Pierre são representadas neste mapa, a fim de situar os lugares pelos quais 

ele percorreu durante dois dias na cidade, desde a catedral Church of Our Lady, 

o castelo Steen que se inaugurou museu no ano da passagem dessa história, a 

Grote Market, que é uma sucessão arquitetônica característica dos Flandres que 

resistiram ao tempo, como mais uma rugosidade para contar a história de outros 

tempos. 

As palavras descrevem a imensa confusão que se fazia nessa cidade 

portuária, cujas línguas, das mais variadas, eram lançadas ao vento até chegar 

aos ouvidos de quem pudesse ouvir, pessoas de vários cantos da Europa que 

chegavam e partiam, anunciando encontros e desencontros. 

 

Mapa 4: Croqui do mapa de Santos, Brasil 

“Ao iniciar sua caminhada pelo porto, o olhar de Pierre não via apenas 

coisas, mas figuras de coisas que significavam outras coisas, como “o torquês 

indica a casa do Tiradentes; o jarro, a taberna; as alabardas, o corpo de guarda; 

a balança, a quitanda”72. Além disso, a intensa movimentação de passageiros e 

comerciantes se dava por vultos, por intermédio dos quais identificava uma 

criança, e de repente, perdia-a de vista, via uma idosa com sua bengala e a 

multidão a escondia. Além de pessoas, via muitos guindastes, caixas com sacas 

de café. Era notável como a economia do país estava em ascensão, pois era 

muita mão de obra chegando pelo porto e muitos produtos por ele saindo”. 

 
“No dia seguinte, Pierre se lembrou de um mapa da cidade que estava 

pintado em azulejos, com tons azuis, que tinha próximo ao porto. Foi até lá com 

seu caderninho e começou a desenhar. Algumas crianças, com pés descalços, 

começaram a rodeá-lo, curiosas para saber o que ele fazia ali. Ao ver os 

pezinhos se aproximarem, ele levantou a cabeça e sorriu. Em cada olhar 

 
72 CALVINO, 1990, p. 17 
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brilhante era possível ver a paleta de cores usada por Debret em suas aquarelas, 

que detalhavam tão bem os rostos daquela gente colorida. Depois que terminou 

de desenhar o mapa, entregou alguns de seus lápis para aquelas crianças. 

Quem sabe uma delas começasse a se aventurar em registrar suas paisagens e 

seu cotidiano”. 

 
Figura 43: Croqui do mapa de Santos, Brasil. 

 

Fonte: Adaptado de Rodrigues (1980). 
 

A paisagem da cidade de Santos é a primeira impressão que o personagem 

tem sobre o novo mundo, sobre as paisagens edênicas que cobiçava conhecer. 

As cores escolhidas vieram para representar o chão de terra batida de algumas 

ruas, as quais ele replicou por todo o mapa como forma de representar o 

sentimento de alegria por pisar em solo brasileiro. Sutilmente um caminho de 

linhas na cor bege é desenhado para representar os percursos dos bondes. Os 

símbolos registrados marcam a localização das igrejas católicas, as alabardas 

local do quartel, a carta, o correio. Cada construção, cada impressão, foi 

registrada, a fim de mostrar a seu pai, o reconhecimento daquele território. 

As cores escolhidas para o mapa mostram além da cor da terra, as cores 

de seus habitantes mestiços. Os elementos coloniais foram registrados em 

partes, como o desenho de algumas janelas com vergas e sobrevergas 
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curvilíneas, como a balaustrada de um restaurante em perspectiva. É notável a 

diferença no traçado das ruas a sua ortogonalidade, porém, conforme registrado 

na narrativa, em meio à essas paisagens, haviam becos similares ao de Paris, 

problemas urbanos similares ao de Paris. Este porto era movimentado, mas 

havia muito mais mercadorias em transição pelo oceano e pessoas chegando do 

que pessoas partindo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio da narrativa, foi possível notar os diferentes cenários que Pierre 

vivenciou durante a transição de sua cidade natal para o Brasil. Nosso 

personagem vivenciou, em Paris, as mudanças radicais nas estruturas urbanas, 

com o plano de Haussman, que destruiu muitos aglomerados medievais para 

reestruturar o centro parisiense, marcado por traçados retilíneos e permitir a 

valorização da perspectiva. Com isso, muitas famílias foram expulsas do centro 

e tiveram que encontrar, nas periferias, um meio de reorganizar suas vidas. 

A caminho do porto de Antwerpen, na Bélgica, soube-se, de forma breve, 

em que bases estava assentada a estrutura política no Brasil, cujos pactos entre 

os grandes fazendeiros e o governo imperial, facilitavam a contratação de mão 

de obra imigrante para manter ativa a produção do café, que sustentava a 

economia do país. 

A cidade de Santos, porto de desembarque de nosso viajante, refletia bem 

o momento em que o país vivia, a valorização do porto e a intensa movimentação 

de pessoas que circulavam pela cidade deixava entrever o quão era importante 

a produção do café. Mesmo com os símbolos coloniais que embelezavam o 

centro, encontrava-se, nos becos e nas ruas “semeadas”, uma estrutura que 

comportava todos aqueles que não podiam usufruir das belas estruturas 

arquitetônicas dos hotéis e pousadas de luxo. Pierre tinha em sua memória as 

condições urbanas da Paris medieval em transformação, por intermédio da qual, 

no final da narrativa, questiona sobre a existência de uma Paris dentro da cidade 

de Santos, com seus problemas habitacionais, de salubridade e saúde pública. 

Por tudo que foi tratado nesse estudo, é viável afirmar que as dinâmicas 

sociais se dão de acordo com as mudanças estruturais da economia e das 

variáveis que modificam o espaço urbano. Tanto Paris, sob o comando de um 

urbanista radical, ou Santos, sob o comando dos fazendeiros da corte imperial, 

vivenciaram a segregação socioespacial. A expulsão dos pobres do centro ou a 

aglomeração deles em lugares ocultos no próprio centro, depende de interesses 

maiores, em que domina aquele que possui maior representatividade econômica 

e social. 

A narrativa mostrou uma forma fluida de explicar o território por meio de 

uma história, a qual desenvolveu elementos chave para a discussão acerca das 



 
 

115 
 

 

identidades e da memória na promoção desses espaços como espaços de 

representação, baseando nos conceitos de lugar e não lugar de Marc Augé, de 

cidades luminosas e opacas de Milton Santos e conceitos de rugosidades, 

também de Milton Santos, cujas relações transcendem a representação espacial 

para uma representação de sentimentos e identificação perante as transições 

sócio espaciais. 

Como finalização para o trabalho de mestrado aqui apresentado, ficaram 

registradas as primeiras impressões do personagem sobre o espaço brasileiro, 

cujas cidades que ele almeja conhecer ilustrarão muito mais do que foi mostrado 

na cidade de Santos. Fica aberto para o doutorado a discussão proposta sobre 

a análise profunda de duas cidades do Vale do Paraíba paulista, São José dos 

Campos e Taubaté, cujas estruturas se modificaram no tempo produzindo 

variadas cidades invisíveis, que podem ser vistas em outras cidades reais 

brasileiras. 
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