PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS GRADUAÇÃO
INTERDICIPLIANAR EM ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE

PEDRO AZEVEDO DAHER CHAVES

A EXPERIÊNCIA E A CIDADE
Paisagem urbana interiorana e a materialidade do progresso

São João del- Rei
2019
PEDRO AZEVEDO DAHER CHAVES
1

A EXPERIÊNCIA E A CIDADE
Paisagem urbana interiorana e a materialidade do progresso

Dissertação

apesentada

interdepartamental
Interdiciplinar

em

de
Artes,

ao

Programa
Pós-graduação

Urbanidades

e

Sustentabilidade – PIPAUS, da Universidade
Federal de São João del-Rei, para obtenção do
titulo de Mestre em Artes, Urbanidade e
Sustentabilidade.
Orientador: Prof. Dr. Mateus de Carvalho Martins

São João del-Rei
2019

2

PEDRO AZEVEDO DAHER CHAVES

A EXPERIÊNCIA E A CIDADE
Paisagem urbana interiorana e a materialidade do progresso

Dissertação

apesentada

interdepartamental
Interdiciplinar

em

de
Artes,

ao

Programa
Pós-graduação

Urbanidades

e

Sustentabilidade – PIPAUS, da Universidade
Federal de São João del-Rei, para obtenção do
título de Mestre em Artes, Urbanidade e
Sustentabilidade.
Orientador: Prof. Dr. Mateus de Carvalho Martins

Banca examinadora:

_______________________________________________________
Prof. Dr. Mateus de Carvalho Martins (Orientador)

______________________________________________________

______________________________________________________

3

AGRADEÇO

ATUALIZAR ESSA PARTE DE BANCA, E TODAS AS INFORMAÇÕES
PARATEXTUAIS. DEPOIS DE TODA A REVISÃO FEITA, REVEJA TAMBÉM AS
FORMATAÇÕES E, PRINCIPALMENTE, AS PÁGINAS DO SUMÁRIO, POIS ELAS
SEMPRE SAEM DO LUGAR APÓS UMA REVISÃO.

aos jeitos misteriosos de tia Nitinha dizer as
mesmas coisas de sempre com seu amor.
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“Somente o trambolho da espingarda pesava e empalhava. Mas cumpria com a lista,
porque eu não podia deixar o povo saber que eu entrava no mato, e lá passava o dia
inteiro, só para ver uma mudinha de cambuí a medrar da terra de-dentro de um buraco
no tronco de um camboatã; para assistir à carga frontal das formigas-cabaças contra a
pelugem farpada e eletrificada de uma tatarana lança-chamas.”
(ROSA, 1958, pag. 228)
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RESUMO
Apreciação da paisagem. Observação da cidade à luz dos estudos de urbanistas, teóricos
críticos e historiadores da arte. A decadência da experiência figurada na transitoriedade
da estética e sua inerência à modernidade. A receptividade das formas pós-modernas de
produção das cidades. A descontinuidade da noção de transitoriedade na formação,
tanto de sua sociedade imediata quanto de seu próprio sujeito, implicados na
materialidade que é deixada para a história, que é urbana. A crítica se dá por meio de
sua paisagem, de onde dela pôde revelar-se, nas cidades pequenas, o fenômeno
corrosivo do capitalismo. Este trabalho está na direção da invasão moderna e a
decadência da experiência, fixada na literalidade entre o histórico e o contemporâneo. A
cidade às vezes como obra, sempre como objeto, uma evidência presa no tempo, da
comunidade e do indivíduo. Eis aqui o exercício de uma dialética, no questionamento de
uma subjetividade totalizante, na qual o urbanismo já se prejudica, na medida em que se
afasta de seu caráter objetivo, por vias do primor positivista, duro, com alguma abertura
pelas vias empíricas e imparciais da técnica da arte. Desta maneira, refletindo sobre a
natural transitoriedade das cidades, será observada mais atentamente a cidade de
Resende Costa, Minas Gerais, resultando em uma produção de discussões teóricas
atravessada por rompantes fotográficos. O intuito é compreender, nessa linguagem das
coisas, uns sentidos comuns para as cidades interioranas que ainda tentam se entender
com um tempo diferente do seu.

Palavra -chaves: Experiência moderna na cidade; Urbanismo e urbanidades;
Modernidade em cidades do interior; Resende Costa e Tiradentes, MG.
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ABSTRACT

Appreciation of the landscape. Observation of the city in the light of studies by urban
planners, critical theorists and art historians. The decadence of experience figured in the
transience of aesthetics and its inherence in modernity. The receptivity of postmodern
forms of production in cities. The discontinuity of the notion of transience in formation,
both of its immediate society and of its own subject, implicated in the materiality that is
left to history, which is urban. Criticism occurs through its landscape, from where the
corrosive phenomenon of capitalism could reveal itself in small cities. This work is in
the direction of the modern invasion and the decadence of the experience, fixed in the
literalness between the historical and the contemporary. The city sometimes as a work,
always as an object, an evidence stuck in time, of the community and the individual.
Here is the exercise of a dialectic, in questioning a totalizing subjectivity, in which
urbanism is already being harmed, as it moves away from its objective character,
through the positivist, hard nature, with some openness through the empirical and
impartial ways of art technique. In this way, reflecting on the natural transience of the
cities, the city of Resende Costa, Minas Gerais will be more closely observed, resulting
in a production of theoretical discussions crossed by photographic breaks. The aim is to
understand, in this language of things, common meanings for the inner cities that still
try to understand each other with a different time than yours.

KeyWord: Modern city experience; Urbanism and urbanities; Modernity in interior
cities;
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Início

A paisagem urbana em seu empobrecimento
Na experiência moderna, está em causa um novo modo de produzir não só as
cidades, mas também a vida em todos os seus sentidos, em suas formas, e em seus
sujeitos. Está em causa a universalização de uma nova forma de experiência humana,
agora em obediência a esse novo modo de produzir a vida. E por estas maneiras somos
implicados a novos modos de produzir também os espaços, isso que, ao nosso redor, nos
pertence. Agora, em épocas modernas, atravessando o empobrecimento da experiência e
de tudo que nela está incutido, acusa-se também o empobrecimento da produção do
espaço na dimensão da própria cidade à qual pertencemos. Contudo, esse
empobrecimento da experiência não faz jus às potencialidades das possibilidades
humanas, e entra em crise quanto à forma como as cidades têm sido hoje construídas.
Nos modelos urbanos ideais que alcançaram o Brasil no seu processo de
modernização atrasado de fora para dentro e de cima para baixo, os desenvolvimentos
do capitalismo foram decisivos para modificar as estruturas dos processos sociais, tanto
no passado quanto no presente. Essa história vem de longe, e é justamente ela que
acionará características muito próprias e particulares ao processo de modernização à
brasileira, constituindo uma mescla peculiar de tradição e modernidade, categorizada
como identidade, e materializando-se, também, como cidades. E nesse jogo dialético, a
realização urbana teve de ser criticada, tanto pelas suas magias quanto pelos seus
esclarecimentos, pelo que dela se formou, um tanto pelas técnicas empíricas, e um outro
tanto pela técnica procedente, ponderada, de um arquiteto. Isso para guardar dentro de
si, dar abrigo enfim, naquilo que, com ela, se fez parte: um sujeito moderno. Este tem
feito só repeti-la um pouco mais de cada vez, reproduzi-la tecnicamente.
Nesse desenvolvimento, analogamente são alcançados todos os espaços ao
mesmo tempo, a modernização e a universalização da experiência continuam a
recriarem-se em particularidades, mesmo ainda que muito locais, regionais ou bairristas.
O fenômeno urbano conquista seu território também nessa logicidade. E neste lento
destilo de progresso, constituem-se em centros mais ou menos “desenvolvidos”, mais ou
menos “progressistas”, mais ou menos “cosmopolitas”. Disso surgem, de qualquer
9

forma, as causas do que foram suas relações sociais e seus novos paradigmas culturais,
novas formas de existência individual e coletiva. Thomas (1999, p.15) lembra Foucault,
para quem “a modernidade representa um relacionamento particular entre as pessoas e
seu mundo que ganhou coerência após um longo período”. Com isso em causa, formase um particular relacionamento entre a cidade e o sujeito na produção de uma nova
experiência estética de algo em torno de vivência de “meras paisagens” (DA CRUZ,
2012), dessas que, em nós, não dizem nada.
Assim, pode-se supor que cidades diferentes sejam alcançadas de maneiras
diferentes.

Desenvolvem-se

pelos

pormenores

de

suas

possibilidades

reais,

materializam-se nas formas que se assumem autênticas, e assumem também as formas
que são do seu lugar. Então, a análise de uma cidade pequena deduz dela existirem
características de singularidade, da maneira que autorizam as novas experiências, ditas
evoluídas, hodiernas, desenhadas de outras silhuetas. Fazem nascer experiências vindas
de um objeto dado pelo cálculo da técnica, e é cáustica a maneira como um mundo em
modernização adentra as formas tradicionais das pequenas cidades interioranas. Ganha
contorno nesta dualidade um processo discursivo, dialético, diante das formas1 que
constroem as paisagens citadinas. Nas cidades pequenas e antigas, acontece de serem
guardadas, em uma ponta, a sua unicidade; e noutra, sua outra metade globalizada.
E quando de um lugar histórico for possível encontrar um sujeito, moderno e
vivente de uma materialidade histórica congelada pelas políticas de patrimonialização,
surge algo como a cidade de Tiradentes - MG. Num caso contrário, em outro cenário,
outra paisagem, noutra cidade, sujeitando-se a uma estética mais contemporânea da
transformação da cidade moderna, aparecerá o resendecostense (de Resende Costa –
MG) tentando se entender com suas raízes tradicionais, enquanto globaliza sua cidade
aos poucos de cada vez. Algumas vezes, estranho a si mesmo, nesses velhos-novos
lugares, testemunha sempre um conflito entre uma dinâmica da experiência atual e a
pretérita que ali atuam.
Assim, é nessa perspectiva de entrelaçamento entre o desenrolar da modernidade
e a universalização da experiência, e pelas metamorfoses da cidade, que se inicia a
concepção deste trabalho. Foi necessário que as paisagens deste trabalho se tornassem
também compreendidas pela universalidade urbana, ora pela comunidade, ora pelo
1

Do ponto de vista de Lefebvre (2008), no capítulo “Sobre a forma urbana”, no livro O Direito à

Cidade.
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indivíduo, torneada pelos cotidianos que hoje as fazem ainda articular algum modo de
viver dos indivíduos do interior. O urbano aqui abrange outras dimensões, e afirma sua
autenticidade por diferentes outroras. Nas palavras de Pellini (2014, p. 131): “Mas o que
isso tem a ver com paisagem? Bom, segundo Benjamin (1985): tudo! Para o autor, as
paisagens são construídas e apropriadas pelos sensos, pela percepção, justamente a
partir da realização de práticas cotidianas”.
De um lado, existem cidades antigas que tiveram seu caráter histórico
perpetuado em forma viciada. São patrimonializadas, congeladas e vendidas.
Reproduzidas e consumidas como cidades, também, com a essência de mercadoria em
si, ao fim de toda forma, alheia ao seu produtor. Não fosse a materialidade da cidade
imediata, o “meio físico que é socialmente apropriado pelo homem” (MENESES, 1983,
p. 112), presumida ficaria uma paisagem que, tecnificada, ao contrário, ajudaria de bom
grado a decadência. E, de novo, ora incide no viés daquilo que é sobre o coletivo, ora no
viés daquilo que é sobre o sujeito.
De outro lado, existem cidades também antigas, e contemporâneas ao seu tempo,
que desenvolveram suas próprias características também em razão das diretrizes
econômicas. Mas não foram objeto de um processo de patrimonialização, e criaram sua
projeção urbana em torno de outras tendências que vieram de fora, outros centros
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urbanos incongruentes à sua forma de cidades pequenas. Só que, apesar disso, hoje são
exatamente a mesma coisa que as cidades antigas patrimonializadas, e se reproduzem a
partir de uma estética pelo consumo. Puderam tão somente escolher a sua própria
medida e preservar seu cerne, seu caroço, o que lhe convém, na parte do discurso que
lhe ascende pelo comércio e venda de sua identidade. A cidade se transfigura quase que
toda, nas variáveis comuns entre o trabalho e o fetiche, enquanto sua forma urbana é
servida ao desenvolvimento ao redor do capital, para receber o progresso.
Surge uma questão de como a forma urbana recriar-se-ia debruçada num passado
imutável, e se desenvolveria para o presente, concomitante com um discurso imperativo.
Hoje, as cidades tornam-se uma mercadoria a pronta-entrega. Então, como conseguir
mudar em si, tudo, reconstruindo sua materialidade a marteladas, sem perder sua
autenticidade, sua natureza de ser? Nesta tentativa de sua afirmação, os centros urbanos
se formam em obediência ao capitalismo, e ainda não conseguindo compreender-se
dentro do processo de sua natural alienação, as cidades repetem-se adiante nos modos
de se reproduzirem irreconhecíveis a si mesmas, desterrando de suas tradições. Dessa
forma, as cidades pequenas contemporâneas começam a aparecer estranhas com sua
própria história.
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Em outras palavras, perdem-se pela irracionalidade nos discursos que afirmam
sobre si mesmas, uma tentativa para atingir a propagação de sua memória, dizer sobre o
patrimônio, o turístico, o capital, do Hermógenes. Hoje, em qualquer uma das formas,
as cidades e os citadinos já não são vistos mais lado a lado. Para as cidades é construído
e destruído o objeto que precede o discurso de seu funcionamento urbano. Suas funções
para além do comércio se enfraquecem. Aquilo no que a cidade se transforma não
devolve ao citadino o bem-estar prometido pelos que trazem a modernidade.
A transitoriedade, que Freud ([1916] 1996) defendeu em relação ao que é lindo,
pode ser inspiradora aqui. A noção de que a materialidade objetiva também perece no
tempo em virtude de sua própria superação faz das cidades umas necessitadas de sua
própria evanescência. A acidez das intemperes às quais o seu próprio sujeito citadino as
submete, quando também se orientam pelos desejos mais humanos da consumação da
modernidade capitalista as corrói. E neste poder ver o que já foi, naquilo que agora
ainda é, o objeto salvo em patrimônio ilumina ao mesmo tempo pelo menos duas formas
de um dia ter existido um mesmo lugar escalonado no tempo. Estar diante do objeto
ainda coloca quem contempla a cidade como contemporâneos entre si, ainda mesmo que
tenham surgido de épocas tão distantes. E entre os dois, cidade e citadino, surge uma
ordinária experiencia que seja, apenas para garantir o real e garantir aos dois lados a
condição de objeto. E uma memória, sendo juntamente nisto que recai o perigo de
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quando o caráter transitório da paisagem é mexido, de perder seu sentido que só
encontramos no passado, ou que o novo desabrochar dos jardins não atinjam a próxima
estação.
Desse jeito, por que não tentar notar o que, pelo menos entre as duas formas
urbanas comparadas, a pretérita e a contemporânea, aquilo que não conseguiriam ser
diferentes de forma alguma uma da outra? O que afirma, nas duas cidades, uma história
que as desmontariam também juntas? É encontrada, nessa arquitetura que acabou sendo
comparada pelos antagonismos, a parte onde coincidem - seus sujeitos ocultos. Aqueles
que nascem dessas afirmações, ou pela ciência ou pela arte, também seriam aqueles que
a constituíram como cidade, seja para afirmá-la ou para negá-la. Uma equivalência da
cidade, o sujeito que ali se encontra é reconhecido tal e qual, e forma-se parte do seu
sentido, em posição lado a lado na paisagem, benjaminiana, que novamente revela-se
tanto no operário quanto no basbaque. E a arquitetura de todas elas, como Tiradentes e
Resende Costa, são ruínas incontestáveis para estes que figuram a vida enviesados na
cidade.
Mas mesmo assim, nesse desenrolar atual, as cidades continuam a se tornarem,
na verdade, mais estranhas do que familiares. Parece que hoje não há um contínuo em
sua coerência histórica, tornam-se irrazoáveis as potencialidades urbanas de
socialização. Isto: as cidades pequenas, que naturalmente vêm se atualizando nos
compassos da contemporaneidade, ficaram confusas em seu senso de ser. Sem uma
coerência histórica, descobrir-se presente naquilo que lhe é próprio, tornou longínqua e
difícil a tarefa de tonar-se próprio do lugar. Lidando com memórias que lhes são
próprias, porém controladas culturalmente pelas vias da construção urbana,
fragmentam-nas pelos mesmos caminhos retos aos da alienação. Como seria estar
mesmo presente numa cidade cuja materialidade é estranhamente perpétua2? Por certa
incompreensão dos sentidos3, estas cidades pequenas se tornaram vazias e

“A revolução copérnica da visão da história (die kopernikanische Wendung in der geschichtlinchen
Anschauung) consiste no seguinte: considerava-se o “outrora” (das “Gewesene”) como o ponto fixo e
pensava-se que o presente se esforçava, tateando, em aproximar o conhecido desse ponto fixo. A partir de
agora, essa relação deve ser invertida e o Outrora se torna reversão (Umschlag) dialética e irrupção
(Enfall) da consciência desperta. Os fatos tornam-se algo que acaba de nos surpreender, nesse mesmo
instante, e estabelecê-los é tarefa da recordação (die Sache der Erinnerung)” (DIDI-HUBERMAN, 2017,
p. 114).
2

“Nem havia necessidade disso. Essa ambiguidade salta aos olhos. Não perde em nada para a polissemia
dos termos “função”, “estrutura” etc. Todavia, não se pode ficar por aí e aceitar a situação. Quantos não
acreditam tudo dizer e tudo resolver quando empregam uma dessas palavras – fetiches! A pluralidade e a
3
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dificultosamente apreensíveis. Aquilo que quase nada mais dizem, nem se renovam
junto ao tempo. A cidade se apresenta estagnada na sua materialidade, não se bastando
em relação à delicadeza e à perenidade de uma construção de costumes, num espaço que
se compôs por si, ininterruptamente, e agora se fragmenta e não mais abriga o sujeito
que lhe pertence essencialmente. Afirma-se pela ulterioridade de seu objeto, no que já
se monta em sua história e em sua materialidade arbitrariamente. A cidade é uma
mercadoria.
Mas, mesmo assim, cidades semelháveis podem implicar em paisagens distintas,
e é possível conviver com seus patrimônios e historicidades em comum sob alternativas
menos rígidas e ainda assim afirmar seu caráter comercial. Afinal, fetichização e
alienação, na patrimonialização, não barram todo o fator contemporâneo, e criam nestes
lugares novas formas de relação entre homem – paisagem e paisagem – homem. Essa se
constrói pela cultura, a morte e o nascimento de si mesma, sua fundamental coerência
entre objeto e sujeito. Seja numa materialidade atualizada, ou numa ressignificação de
uma subjetividade pretérita, formar-se-á o que for preciso para se assegurar como
cidade, como um lugar que obedeça, fatalmente, à sua própria realidade. Uma
materialidade na qual os sentidos se depositarão subjetivamente pelas suas próprias
identidades e mercadorias.
A paisagem da cidade é, no fim das contas, parte do que o indivíduo projeta para
a comunidade na qual está inserido, e também o contrário. Pela forma como o indivíduo
estabelece sua deriva pode-se ver o movimento inverso, ou seja, aquilo que é externo
agindo sobre o sujeito também. A cidade encharca seus citadinos de sua própria
natureza de ser. Patrimonializadas ou não, ainda são capazes de se engendrarem em seu
discurso urbano já nas primeiras voltas do engenho. Isso para que, em algum momento,

confusão dos sentidos servem à ausência de pensamento e à pobreza que é tomada como sendo riqueza”
(LEFEBVRE, 2008, p. 89).
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também possam ter, à sua forma, os citadinos que nela habitam.
São os indivíduos das cidades pequenas cotidianos uns aos outros, pelo menos
reconhecíveis. Não deixam de ser meros sujeitos desconhecidos, mas também não
chegam a ser estranhos por completo. Asseguram alguma familiaridade com o lugar. É
gente de quem se recorda. E, nas cidades do interior, isso é parte do ‘se fazer presente’.
Dá conta, da forma que quiser, de alguma familiaridade com o sujeito que existe
desconhecido na paisagem. De passagem... Só passando... E neste balançar, as cidades
pequenas guardam seu sentido de comunidade, coletividade, comunhão, ainda em sua
estrutura de pilastras tradicionais, exatamente obedecendo como têm sido, interioranas,
desde a emancipação.
O “nosso encontro com a paisagem não é um encontro com imagens
fossilizadas, mas é um processo que pressupõe a incorporação das múltiplas
temporalidades que têm diferentes ressonâncias no presente” (PELLINI, 2014, p. 135).
Pressupõe-se que, desse processo dinâmico de re/produção do espaço, o sujeito não
esteja ausente, e é fundamental como elemento situado frente a uma materialidade
urbana objetiva em experiências mnemônicas e estéticas. São processos dinâmicos, que
vão modelando, simultaneamente, a população e a paisagem durante a travessia
imperceptível de sua perenidade imediata. Merleau-Ponty (2011, p.273 apud TILLEY,
16

2014, p.33) ajuda a contextualizar essa afirmativa quando pensa o corpo e a paisagem
de forma integralizada: “o corpo próprio está no mundo assim como o coração no
organismo, anima-o e alimenta-o interiormente, forma com ele um sistema.” As
transformações de uma paisagem sugerem, junto a ela, uma transformação do corpo que
nela interage e vice-versa, então.
Considerar, assim, as cidades a partir de seus indivíduos as tornarão parte
daquilo que constitui a identidade do indivíduo e da comunidade que elas abrigam. E,
portanto, pela forma como criam entre si seus sentidos, retornam às suas subjetividades.
Então, pode o indivíduo até ter uma identidade unívoca, mas perante os outros também
será parte de um todo. De um todo objetivamente materializado, inclusive. Um figurante
tal e qual. Nesse sentido, poderia ser considerado o sujeito isoladamente da paisagem ao
pensar os problemas urbanos, retirando da cidade imediata o que a condena à sua
degeneração? Para Tylley, arqueólogo pós-estruturalista, as paisagens constituem quem
você é, como seguir em frente e a qual lugar você pertence. Tal argumento deixa segura
a forma inseparável entre paisagem e sujeitos, mas ainda não é possível considerar
apenas as respostas objetivas de estar diante de uma cidade: entre a cidades e os
citadinos.
Talvez por isso Lefebvre (2008) não considerasse arquitetos em sua reforma
metafísica da cidade, porque sabia que somente os artifícios técnicos não seriam
suficientes para redescobrir a limitação criada entre o homem moderno e suas
experiências urbanas. Daí que passa a ser necessário levar em conta também a
subjetividade do sujeito como ser sensível, de natureza subversiva, a do artista.
Uma paisagem e um sujeito, pelo visto, podem ser também partes constituídas
de um ponto e compartilhar nessa essência uma existência, ora casada, ora alheia aos
dois. E a cidade toma aqui seu papel de mediadora dessa relação. Conforme indica
Pellini (2014), a paisagem e o sujeito não devem ser pensados de maneira isolada por só
existirem em inter-relação. Por isso, o estudo da paisagem urbana deve ser,
necessariamente, um estudo sobre o sujeito que nela se encontra, e que vive sob a
agência4 daquilo que se transforma em paisagem, em materialidade objetiva. Daquilo
4

De acordo com estes campos de ação, podemos observar que se comportam como vetores das redes
urbanas – independente do sistema que predomina nessas redes (político-administrativo, econômico ou
cultural-religioso) – que constituem o cerne do urbano, mesmo que a iniciativa da ação ocorra na mesma
cidade em que seu resultado seja esperado. Nesse sentido, os agentes, caracteristicamente, são aqueles
que se enquadram nas situações em que o urbano é identificado segundo o tipo de interdependência entre
as cidades. Fora dessas situações, seria outro agente, como citadinos ou aldeãos (FURINI, 2014, p. 17).
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que se manifesta à medida do que produz e consome cotidianamente, comum àquilo
tudo. Logo dito: a cidade participaria nisso como mediadora, feito Lefebvre mesmo em
seu método crítico.
Por isso que os pequenos centros urbanos ainda poderão vir a ser cidades que,
neste movimento de constituírem-se inseparáveis do seu tempo e dos seus indivíduos,
resguardariam as experiências que só se revelam pelas vias de uma comunidade que em
si se reconhece. Só que hoje, nos lastros da modernidade, as cidades pequenas realçam
um fenômeno que elas mesmas produzem, confundindo-se em estar, ou decepcionandose em não estar, numa cidade capital. Os pequenos centros também consomem a
produção das grandes metrópoles. Só que o restilo do progresso que chega estranho
junto à imagética cosmopolita encontra nas últimas cidades do progresso, solo fértil
para dissipação de uma cultura corrosiva. Descompassam-se de sua natural morosidade,
acelerando-se sem nenhuma necessidade. A implantação, desenvolvimento e
consolidação do capitalismo enquanto projeto civilizador com vocação mundial institui,
em todos os aspectos da vida social, novas realidades, inclusive na forma urbana. A esse
respeito, a par de ter sido escrito ainda nos finais de 1848, um texto de Marx já
prenunciava esse novo modo de vida em que “tudo que é sólido e estável se esfuma” e
que, nos seus desenvolvimentos, é impelido a expandir-se e “estabelecer-se em toda
parte, explorar em toda parte, criar vínculos em toda parte” (MARX, 1989, p.47).
Inclusive no interior.
Em certo sentido, a cidade consome-se nesse espetáculo5, emancipando desejos
num espaço que não combinaria depressa com uma comunidade pequena, mas
dissolveria no ar as suas raízes que, mesmo antigas, são vulneráveis e imensas. Isso
causa, nessas cidades pequenas, uma reprodução atmosférica mais virada a uma maneira
que nelas não combina, em desejos já meio metropolitanos, de dimensões
desproporcionais à sua própria realidade de um enclausurado.
É por isso também que a cidade, mesmo pequena, funciona como uma síntese,
uma imagem de um sintoma, de seu planejamento disforme. É o resultado de um objeto
que parte do simples para o complexo, parte de um discurso ao qual calhou se formar ali
pela materialidade urbana fetichizada. Formam cidades dessas que também se sustentam

5

A aspiração de colocar a cidade no novo mapa do mundo é perseguida por hábeis gestores do city
marketing, que fabricam também uma nova cidadania, um novo de ser e viver a cidade. É o que
chamamos de cidade espetáculo (SANCHEZ, 1999).
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pelos desejos de um burguês e de uma classe operária, obediência a militar e influência
de alguma intelectualidade. Tornam os interioranos parecidíssimos como indivíduos da
cidade grande. E, assim, quando essas novidades rompem esses emaranhados de raízes
tradicionais, nas cidades de interior, alguma coisa se perde. E perde-se dentro da
história. A metamorfose das fachadas e das varandas denuncia tanto as reformas de fora
quanto as de dentro.
Ver a cidade além de sua materialidade mais imediata poderia ajudar a esclarecer
novamente que a estruturação urbana obedece àquilo que também está calcado nas
lógicas subjetivas. Se não negligenciando seu discorrer histórico como um arquiteto
pós-moderno faz, por exemplo, as dimensões urbanas passarão a se redescobrir também
por meio dos limites da obviedade. Transpassa a solidez da cidade objetiva do que de
urbano aflora culturalmente quase que sozinho, naturalmente, para que a paisagem ao
redor do citadino torne-se auto-retrato do si, e de todos os citadinos, afinal. É ver parte
do destino decidido comumente para a cidade e, no além do que é arquitetônico, a
transformação das paisagens atinge categoricamente o citadino tão bem dentro de si. Se
observada pelo seu caráter médium6, de mediadora, a cidade integra-se à filosofia.
O Importante aqui é entender que esses processos entre objeto e sujeito tem se
materializado numa pequena cidade de maneira que corrompem seu sentido na história.
A cidade composta pela realidade que invade e que aliena em tempos modernos,
razoavelmente tornaria parte dos problemas as mesmas estruturas nos assuntos sobre
cidade grande. Ambas sonham os mesmos sonhos. Nas pequenas cidades, os costumes
já se atualizam no ritmo das cidades maiores. Isso significa dizer, por exemplo, que,
para fruir das exuberâncias de uma estética cada vez mais moderna e atual, deverão ser
aceitas novas maneiras de trabalhar, de rezar, de viver. Significa mudar rumo à capital e
abdicar do atraso a que é condenada uma cidade pequenina de interior. Mudar-se, mas
obedecendo à decadência que o urbano tem construído.
Pelo conhecimento e pela experiência é que são mediados os processos de
urbanização e a singularidade das cidades é revelada em sua identidade. Nesse jogo, a
relação entre passado e presente, modernidade e tradição, constrói dois lugares com o
passar de alguns anos, como é o caso das cidades de Resende Costa e Tiradentes, tidas

A filosofia reencontra o médium (meio e mediação) de seus primórdios – a Cidade- numa escala
colossal e completamente isolada da natureza. (LEFEBVRE, 2008, p. 7)
6
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como exemplos neste trabalho, ainda que a discussão vá se aprofundar apenas na
primeira.
Numa contextualização necessária de seus cenários atuais, como tentativa de
pontuar o que delas tem se extraído como análise, Resende Costa e Tiradentes podem
ser tomadas para estudar processos de esquecimento e conservação da tradição, na
vinculação entre passado e presente. Isso porque, incutidos na lentidão de sua própria
consolidação urbana, estão os desenvolvimentos de suas crises particulares, na exatidão
de suas paisagens. Ambas são daquelas cidades antigas, vindas do séc. XVIII, que
acabaram experimentando formas diferenciadas de relação com o passado e puderam,
inclusive, ser nomeadas diferentemente uma da outra: ambas são antigas e
contemporâneas, mas somente Tiradentes é “histórica”.
Entra em causa, portanto, a historicidade das duas cidades como algo que
ajudaria a traduzir a forma que têm tomado seus nuances urbanos e a contestar a
continuação da tecnificação do seu espaço. Vistas por meio de seus habitantes hoje, as
cidades se transformaram diante de uma subjetividade que também pode, fora da
medida, reificar-se.7

7

A vida individual, espiritual e subjetiva será sempre convertida numa abstração quando não
for compreendida como uma manifestação real do conjunto social. Despregada da objetividade, na qual se
depositam e se constituem, as expressões da vida subjetiva nada mais são que nebulosidades abstratas,
absurdas e carentes de objeto real: o reino do nonsense, do irracional, da pura absurdidade. (RESENDE,
2009, p. 18).
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Resende Costa é uma cidade mineira fundada em 1749. Atualmente, tem uma
população próxima dos 10 mil habitantes, já incluindo sua zona rural. É uma cidade que
passou por um quase inexistente processo de patrimonialização, e é emblemática de um
processo de perda e conservação do passado e, ao mesmo tempo, resistência e
acatamento do futuro. Preferiu, por conta própria, “tocar a obra”, visto que inexistiu, até
agora e talvez até mais à frente, a urgência de um plano diretor durante todos os 107
anos, desde que se intitulou cidade. Quanto ao que se vê, é uma paisagem de
autorização ao esquecimento do cenário colonial. Resende Costa é uma das cidades
mineiras que constroem sua identidade de maneira a preservar as memórias que de fato
lhe interessariam. Sem a mediação de concisas normativas, patrimonialização, ou
projetos arquitetônicos elaborados, seu desenrolar histórico registra, em sua
materialidade, deliciosas dicotomias nas decisões do que guardar ou do que eliminar
como elemento estético de sua identidade própria.
Já Tiradentes, por sua vez, mantém, pela sua própria e peculiar historicidade, a
autorização para deliberações imobiliárias dentro do seu processo de patrimonialização.
Com algumas características muito semelhantes à sua fundação, em 1719, e uma
população de aproximadamente 7.000 habitantes, a cidade teve seu patrimônio erguido
e, posteriormente, congelado em grande parte de seu centro urbano, numa materialidade
ainda de séculos passados. A Tiradentes, isso ocasionou reformulações do que
21

estabeleceram oficial a forma de vida social que existia, e passaria a existir ali algo em
torno de “conterrâneos forasteiros”. Sua permanência com as mesmas máscaras de
outrora, e uma reprodução de um estilo de classe econômica, causa um incongruente
contexto social, que não combina com sua forma original. Inversos aos reais motivos de
sua existência, esses lugares produzem uma cidade em formato burguês. Hoje,
Tiradentes conta com seu sujeito estranho, de fora, ainda que para afirmar-se como
cidade emancipada. Comprada e revendida como qualquer mercadoria, reproduzida
como qualquer mercadoria, adormecendo na autenticidade do indivíduo que a originou.
Mas de qualquer forma, ainda em Tiradentes, quem a constrói, cotidianamente, são os
seus próprios contemporâneos, dos anos 20 do século XXI, defendendo-a,
invasivamente.
E dessa trama entre o objetivo e o subjetivo, materializa-se uma cidade.
Considerando na conta os antagonismos dessas duas cidades, poderíamos notar aquilo
que também existe como coisa coincidente, aquilo que ocorre, tanto dentro de um centro
patrimonializado, como em um que não viveu o mesmo processo. De um lado, a
ausência das normas de um plano diretor e, de outro, sua forte normatividade. Para uma,
o desenrolar e, para a outra, o congelamento histórico. E, entre esses dois lugares
distintos, apenas uma estrada de vinte minutos, na qual, de dentro do ônibus das cinco,
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vê-se um pôr do sol bonito demais. Carregam experiências de um momento de
apreciação de dois espaços bem distintos um do outro, mas que, ao mesmo tempo, ainda
podem ser recíprocos entre si. Nesse caso, em se tomando a decadência moderna como
ponto comum das duas formas urbanas específicas das cidades de Tiradentes e Resende
Costa, encontrar-se-á o homenzinho moderno, que é, de fato, quase a única semelhança
visual dessas paisagens
Encontra-se o argumento pontual para os assuntos mais voltados à paisagem
objetificada dentro da qual se esforça para encontrar este trabalho. O sujeito como uma
parte do comum das duas cidades: aquele que tem construído e destruído as ruínas da
sua cidade o tempo todo. E surge a pergunta: em qual das duas, Tiradentes ou Resende
Costa o efeito deste fenômeno se observa mais obediente à lógica capitalista? No fim, as
duas seriam, cada uma à sua própria maneira ainda pelos mesmos princípios: o que se
mexe na cidade, vai, de alguma maneira, mexer alguma coisa no indivíduo. Está
oferecida a confirmação histórica que intervir no espaço público é o mesmo que ter a
possibilidade de agir sobre os níveis humano que o compuseram primeiramente. E que,
para além disto, apresenta o perigo de usar isto como um artífice, dispositivo, sem um
crivo ético delicado, abrindo espaço para uma ação totalitária.
Este estar diante das formas “fenomênicas” (RESENDE, 2009, p. 21) da
formação urbana, com certa mania de contemplação e certo rigor de análise, revela tanto
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o que a técnica quanto o empírico se esforçam para tornar real. O fato de que bastaria
encontrar tais cotidianos contingentes para realçar as características mais singelas e
universais do tempo moderno é, de fato, reconhecer as travessias das narrativas no vigor
da objetividade urbana. Sem querer, acabariam apreendidos, para não deixar escapar, as
pistas que a paisagem vai nos deixando, ajustando aos poucos os traços culturais do
tradicional ao moderno, juntos ao contemporâneo. Não como se a narrativa fosse a arte
em si, mas sendo apenas a forma em como ela propaga. Mesmo que exclusivas, cada
uma em suas paisagens ainda não mascaram a repetição dos mesmos ideais e desejos.
Aqui ousamos trilhar de forma semelhante ao método de Lefebvre de encontrar,
na filosofia, o que o fez entender a cidade como um sintoma - pelas vias também da
estética, escapando de um maniqueísmo objetivista demais. Uma forma encontrada de
não reduzir a cidade a uma narrativa egoísta, nem mesmo retirar de seu centro seus
orgulhos bairristas. Ao perceber que a subjetividade unívoca de cada cidade revela
também a de seus viventes, possibilitou expandir as cidades para além do concreto.
Sendo assim, todas as cidades, e as cidades deste trabalho, poderiam ser emblemáticas
pelas suas particulares relações do citadino com sua história, sendo históricas ou não. E
pelo caminho contrário, nesse processo de desintegração do homem em sua história, a
cidade também se desintegraria.
Mesmo assim, ainda sendo cidades vizinhas, vivendo sob um patrimônio de
historicidades comuns, Resende Costa e Tiradentes ganharam formas quase que
completamente distintas, ainda que as duas façam de sua subjetividade cultural uma
moeda de troca comercial pelo turismo e artesanato. Nos formatos de uma estética
Minas Gerais, a estrutura do comércio foi construída com objetivos de necessidades
econômicas por excelência. E é dessa maneira que o resendecostense e o tiradentino se
afirmam com mais semelhança. Quase iguais, independentes de seus diferentes
patrimônios.
Por tudo isso, as cidades se apresentam como parte fundamental da construção
dos indivíduos e não somente como uma construção de si por si mesma. O processo de
construi-la é, justamente, a contínua reprodução de se reconhecer dentro de uma
movimentação social única, dali onde se materializa sob as medidas dos seus
semelhantes. Ainda hoje, tendo como o desafio estreitar-se em seus valores mais
subjetivos, o reencontro entre a cidade e o citadino tem falhado justamente pelo fato de
sua forma urbana ter perdido este caráter medium. Caminha-se pelo reconhecimento dos
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imensos obstáculos que hoje barram a luz da experiência numa paisagem que só se faz
reconhecível por meios de uma pobreza e mal gosto do seu uso. Mas ainda é possível
que a retomada à contrapelo desses valores devolva às cidades sua essência pretérita de
uma familiaridade com o que é comum. Compor-se aonde a figura do outro também
esteja presente no rosto da multidão, como ainda acontece nas cidades pequenas.
Mas, por agora, as cidades ainda são reveladoras dos sintomas de sua própria
contemporaneidade. Inevitavelmente, construíram-se dentro de um exageradíssimo
objetivismo, pela sucessiva superação da técnica, só que hoje parece tender ao discurso
urbano pela arte, a outra parte da moeda que tenta reverter essa realidade. Seria uma
tentativa de inverter essa metafísica que acaba, às vezes, num desconexo subjetivismo
que impede uma razoável compreensão de sua própria materialidade. Disso que é
suficientemente construção entre sujeito e objeto 8, a cidade se fez tal e qual, dependente
de uma ordem estrutural, como o próprio sujeito, e alienada pelo capital. A
subjetividade da arte não poderia ser tomada para defender a acentuação da
individualidade, o que iria contra o sentido mínimo da Cidade. Da mesma forma,
empregar o discurso egocêntrico da arte pós-moderna sobre as cidades também é afastálas ainda mais como uma obra do coletivo. Cuidado!
Em assim sendo, toda a possibilidade ainda dependeria de todos os sujeitos. E,
talvez, isso possa fazer parte das difíceis demandas que os urbanistas tentam solucionar.
O funcionamento de um sentido de comunidade que já é pretérita à forma urbana
contemporânea, e que contrarie o isolamento do sujeito. É por isso que retorna das
pequenas cidades uma materialidade que ainda guarda formas sociais essencialmente
dependentes do outro para a afirmação de si mesmo, culturalmente. De alguma maneira,
ainda existem nas cidades pequenas, que podem, também de alguma maneira, esclarecer
alguns desejos dos sujeitos metropolitanos. Pelo avesso.
Pela teoria da montagem, um discurso subjetivo que conta com a experiência
daquele que a faz retoma o sujeito como parte e consequência da história. Nesse
caminho, sua própria materialidade, um pouco de cada vez, se orienta e se confunde e se
8

Como indicam Horkheimer e Adorno (2003; 1985) em Dialética do esclarecimento, obra-chave do
pensamento frankfurtiano, a fratura sujeito-objeto não se dá em relação apenas à “natureza externa”, mas
também à do próprio corpo, “interna”. Ao alhear-se daquela para poder dominá-la e operacionalizá-la, o
humano acaba tornando-se também objeto, na medida em que é parte (da) natureza. Aquilo que temos de
natureza, mesmo que inevitavelmente mediado pela cultura, pela linguagem – nosso corpo e suas
expressões – também é, na forma das paixões e das indeterminações, visto como algo ameaçador e
desconhecido e, portanto, precisa ser dominado.
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faz pela história9. A materialidade que diz sobre os espaços urbanos também irá dizer a
respeito do indivíduo urbano. A crítica a respeito da materialidade urbana também será
uma crítica ao indivíduo urbano. George Didi-Huberman, como Henri Lefebvre,
conversam, a partir de autores modernos, sobre a produção e a reprodução da
experiência moderna, ainda mais a partir de seus tempos contemporâneos. Ambos
direcionam suas análises também àquilo que mais lhes convenciam como uma
materialidade de valor histórico. Daquilo que é, de alguma forma, dizível sobre e para
um todo. Um pela história das artes e outro pela história das cidades. Uma direção para
apreender aquilo que contemplavam como uma parte de uma universalidade humana em
crise.
Walter Benjamin, em Passagens (2007), não esconde a forma pela qual o
espetáculo da cidade lhe serviu como um palco e um camarote. E, na literatura de Freud,
Mal estar da civilização (1930/2010), e os dois textos O Infamiliar (1919/2019), e
Sobre a Transitoriedade (1916/1996), esclarecem para onde e como o sujeito tem se
estabelecido como alguém que pode estar consumindo uma estética viciada. Isso se
aplica, também, às cidades. E, dessa forma, esses textos podem se compor na
experiência de uma leitura que reencontra, para além da cidade, o citadino.
Também versam sobre a possibilidade da constituição do indivíduo a partir de
seu lugar, ora subjetivo ora objetivo, como na forma de Guimarães Rosa nos dizer sobre
o sertão, nos momentos em que sublinha a sua invasão progresso adentro. A
hinterlândia em guerra, mas se tornando parte da construção de uma metafisica que,
para além de seu regionalismo sertanejo, se afirmaria na transitoriedade entre Riobaldo,
Tatarana ou Urutu-Branco, que materializaria em sua progressão, na sua travessia, uma
transformação tão-só dita pelo sujeito, mas sem deixar o outro do lado de fora, que o
compõe mesmo sendo externo a si. A guerra que era tão sertaneja quanto humana
viraria tanto para o outro quanto para si. Inseparáveis. Dialéticos. “Se não, o senhor me

Benjamin, em “Sobre o conceito de história” (2013) aponta que a “tradição dos oprimidos nos
ensina que o “estado de exceção” em que vivemos é a regra. Devemos chegar a um conceito de história
que corresponda a essa situação. Nossa tarefa histórica consistirá, então, em suscitar a vinda do
verdadeiro estado de exceção, melhorando assim nossa posição na luta contra o fascismo. O fato de seus
adversários o enfrentarem em nome do progresso, tomando este por lei histórica, não é exatamente a
menor das chances do fascismo. Não tem nada de filosófico assombrar-se pelo fato de as coisas que
estamos vivendo “ainda” serem possíveis em pleno século XX. É um assombro que não nasce de um
conhecimento, a não ser deste: que não se sustenta a ideia de história que provoca assombro”.
9
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diga. Preto é preto? branco é branco? Ou: quando é que a velhice começa surgindo de
dentro da mocidade”.
Essa discussão, por ora, parece ter encontrado um terreno para compreender que
a cidade não depende da absoluta confirmação positivista, nem somente da lúdica e
errante subjetividade pós-moderna. Nesses autores parece seguro pesquisar dessa forma.
Quando neles nós nos apoiamos, é para podermos enxergar que os contornos que
desenham o urbano estão tais como artísticos, históricos e estranhos.
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A cidade como uma obra do social
Para tomar os conceitos do urbanismo a partir das cidades antigas, é
fundamental esclarecer que nem toda cidade obedece a dimensões necessariamente
metropolitanas. Não se esclareceriam os problemas urbanos atuais de Resende Costa ou
Tiradentes, por exemplo, caso fosse desconsiderada a característica mais particular de
sua formação. Os seus pequeninos tamanhos são antes sua essência do que uma
determinação turística. Veem-se constituídas por uma relação com o que vem de fora
para dentro, pelo progresso e pela invasão, ainda que não reconheçam todos os conflitos
existentes nas capitais. A necessidade de resguardar seu caráter de cidade pequena será
sempre fundamental para proteger a sua própria estrutura social e não perder de vista o
passado no qual tenta sustentar-se sua defesa. Apoiar-se nisto: ser uma cidade pequena.
Para além, tudo em si seria, no máximo, pequenas evidências da forma moderna
atingindo, ao tamanho das suas próprias possibilidades da cidade. E ainda: por mais que
reproduzam um desejo de desenvolvimento como na capital, serão elas, ainda por muito
tempo, cidades interioranas, peças consumidoras.
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Assim, discutir cidade aqui seria, como todas as outras formas, reduzir as escalas
numéricas das pesquisas que aparecem nas compostas alegorias lefebvrianas.
Possivelmente, encontraríamos exemplos de cada condição comum a todas as cidades,
como divisão de classe, empresários e proletariados, bairros burgueses e periferia, que
vão esbarrar em detalhes que não deixaram de existir por não estarem de fato em um
centro urbano desenvolvido. Por outro lado, aqui, saltam aos olhos tais antagonismos.
Nas cidades pequenas, por exemplo, de forma alguma a noção do anônimo foi
revelada, mas é, a contrapelo, o motivo de muitas das realizações sociais que
atravessam, de um lado ao outro, uma desconstrução. Ecoa no todo e retorna ao sujeito,
embebecida em virtudes e preconceitos, pela sociedade, a forma do citadino. Há a
notícia que preenche o todo e o seu espaço em sentido da multidão, ainda, de um único
sujeito. A forma individualizada ainda não foi totalmente incorporada, com o todo de
sua regra, nesses sentidos. Mas, de toda a forma, chegam juntas às novas subjetividades
dentro das novas maneiras de consumir o espaço objetivamente, as cidades exigem
novas formas de tratar o sujeito, de uma maneira ainda não naturalizada. A cidade
necessita se atualizar para continuar sendo consumida, reinventar-se culturalmente,
industrialmente. É um quê daquilo que surge primeiro nas cidades grandes e depois se
instala nas cidades pequenas, causando, de início, certo estranhamento. Mas que, para
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isso, pagaria o preço de perder-se um pouco do seu passado, aventando o perigo do
esquecimento.
As cidades pequenas, que estão na sombra da imensidão dos grandes centros
urbanos, satisfazem-se em sua linguagem própria. Continuam a se projetar numa forma
em que a relação com a comunidade ainda é decisiva, é parte constituidora de sua
cultura local, de seus trejeitos, ainda interdependentes de um valor dado pelo outro que,
divide consigo, uma mesma cidade. É estar diante da parte de um problema que, na
perda de linguagem, colocaria o sujeito afastado da sua sociedade imediata, na sua
cidade imediata. Esta que não se entenderia mais no anonimato dos seus perenes
contemporâneos. Perde-se parte fundamental da constituição do tiradentino, ou do
resendecostense10. A partir daí, a naturalizada relação de presença de um outro, ainda
que de fora, de dentro da multidão, faz-se ser convicto, e parte do tamanho universal a
qual pertence seu lugar. O que edifica, incompletamente ainda, e nos pequenos centros
urbanos já altera sua estrutura social, é justamente este novo jeito que discursos

“Estava convencida de que, na origem desse deslocamento para o imediato e o aparente, havia um
encantamento subjetivista com o sujeito, com as situações micro, que propiciava um refúgio seguro diante
de uma sociedade contraditória e soava como uma nova roupagem ideológica para o velho irracionalismo.
Fosse como fosse, a retirada da história na consideração do indivíduo era a retirada desse indivíduo da
história. A conversão do essencial em contingente, a equalização da realidade, a critica à totalidade em
nome da postulação do “tudo”, significação sempre coloca o sujeito no único lugar onde ele não pode se
resolver: fora da história.” (RESENDE, 2009, p. 11) .
10
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subjetivos encontram caminho na produção de espaços urbanos às avessas. Seu
desenvolvimento são essas soluções pós-modernas.
Pequenos centros urbanos que partem de uma realidade à brasileira,
constituíram-se sempre pela lenta chegada das novidades modernas, inclusive na própria
forma urbana. Dessa maneira, consciente da distância de algo que foi escrito em terras
europeias e há meio século de tempo daqui, poderíamos tomar como coerente que
discutir cidade em sua adequação urbanística é também considerar os particularismos
que mudam mediante as necessidades do seu próprio desenvolvimento, desse processo
de universalização e de formação cultural que forma, objetivamente, a cidade como obra
do coletivo. E, nesse sentido, tomando pelo direcionamento capitalista, qual seriam as
diferenças quando o progresso necessita adentrar a cidade antiga?
Nos contextos das escritas e debates nas salas de aula, a cidade tem certo tom
cosmopolita e, neste trabalho, não tendeu ser a regra. Concordante nisso, é possível
considerar que, no rasgo entre a expansão urbana e a fragilidade das tradições, aqui
ainda bem rurais, por exemplo, surjam as questões de manutenção da produção do
espaço urbano, sobre o mal-estar e certas estranhezas11 de suas paisagens. Dessa

11

Esse momento surgiu de observações quando pude ouvir um grupo de moradores que se juntavam para
reestabelecer aquilo que eles chamam de “cultura de Resende Costa”. Curioso é que, mesmo numa cidade
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maneira, seria possível, então, perceber alguns motivos para que as cidades pequenas já
cultivem parte de seus sentidos em confusão ao seu espaço. É uma realidade inerente e
atual às pequenas cidades, as quais passarão a conviver cotidianamente com embates
entre o progresso e tradição, entre criar a pressa onde tudo é perto. E entre tudo o que
isso implica nas relações humanas, obedecendo esta nova ordem.
Isso escorre como uma tinta em tecido. A modernidade avança rapidamente,
colocando em risco as antigas formas de experienciar e produzir as cidades:
atravessando as pessoas e os seus lugares, redefinindo as tradições; é a parte do que vem
em substituição para novas necessidades, inerentes ao mercado e ao desejo.
Categoricamente, avança seu projeto de expansão à ordem do progresso. Sendo como é,
atinge todas as cidades, cada uma à sua maneira, independentemente.
Nos casos como Tiradentes, artifícios de produção industrial do espaço se
misturam com as práticas de reconstrução da própria história12, reconstrução do
passado. Retomam a materialidade, objetivamente, servindo-a como mercadoria na
construção dessas narrativas subjetivas de materialidade falsa. Trabalham as
possibilidades de encerrar um conhecimento que, deixado de lado, perde, pouco a
pouco, sua ressonância histórica, mas que, a contrapelo, sugeriria, pelo inverso de sua
negação, a fatual história e identidade do lugar, lugar da cidade. No sentido correto, as
cidades revelariam seus próprios sintomas de decadência vindo junto com a
modernidade, imaginariamente como o que Benjamin viu em Nápoles13, tentando
compreender qual o sentido derradeiro pelo qual a humanidade passava para se
materializar.
tão pequena, os argumentos de luta são dimensionados também a partir de um discurso global. A palavra
esquizofrenia foi usada num sentido de “confuso” ou “esquisito”.
“É conhecida a história daquele autômato que teria sido construído de tal maneira que respondia a cada
lance de um jogador de xadrez com um outro lance que lhe assegurava a vitória na partida. Diante do
tabuleiro, assente sobre uma mesa espaçosa, estava sentado um boneco em traje turco, cachimbo de água
na boca. Um sistema de espelhos criava a ilusão de uma mesa transparente de todos os lados. De fato,
dentro da mesa estava sentado um anãozinho corcunda, mestre de xadrez, que conduzia os movimentos
do boneco por meio de um sistema de arames. É possível imaginar o contraponto dessa aparelhagem na
filosofia. A vitória está sempre reservada ao boneco a que se chama ‘materialismo histórico’. Pode
desafiar qualquer um se tiver ao seu serviço a teologia, que, como se sabe, hoje é pequena e feia e, assim
como assim, não pode aparecer à luz do dia” (BENJAMIN, 2012, p.3).
12

“Um dos velhos faz de guia e segura a lanterna diante de um fragmento de afresco dos cristãos
primitivos. E deixa ecoar a palavra mágica centenária: “Pompeia”. Tudo o que o forasteiro deseja, admira
e paga é “Pompeia”. “Pompeia” torna irresistíveis as imitações em gesso das ruínas dos templos, a
corrente de massa de lava e o cicerone piolhento. Este fetiche torna-se ainda mais miraculoso porque
muito poucos daqueles que ele alimenta alguma vez o viram”. (BENJAMIN, 2017, p. 11)
13
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De toda forma, sendo comum a presença de cidades ditas históricas e antigas,
estas não se emancipariam das totalitárias regras do capital; continuavam ainda
obrigadas a obedecer ao seu tempo presente, capitalista. Com a ideia embutida da
necessidade de expansão, esses pequenos centros apontam com entusiasmo o
desenvolvimento comercial como um plano de promessa de modernização. Esse
garantiria, antes de tudo, a chegada de novas técnicas para a felicidade com novos
produtos para o consumo. Pois bem, não obstante o fato de de não obedecerem à
mesma ordem de magnitude urbanística das cidades de Nova York ou Montreal, como
comparado em O Direito à Cidade (2008), pequeninas cidades de Minas Gerais também
têm sido tomadas de assalto no acatamento aos processos de industrialização.
Vagarosamente, ainda que não haja indústria em seu perímetro urbano, a chegada dos
produtos de natureza externa já altera as condições de consumo e produção da própria
cidade. A estética que garantia sua autenticidade se atualiza, tornando-se um pouco mais
igual à de todas as outras estéticas das outras cidades na sua parte essencial.
Junto ao movimento de chegada da industrialização, acontece também algo em
torno da comercialização do próprio discurso urbano. Pode-se estabelecê-lo onde já se
encontra em estado consolidado de patrimonialização, por exemplo, ou em lugares cuja
materialidade urbana teria requisitos para um estilo histórico, que garantisse algum
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discurso convenientemente belo e suficiente ao fetiche moderno. Mas, ainda sim, estaria
muito empobrecido de seu sentido histórico. Tiradentes e Resende Costa,
respectivamente, se estabeleceram assim e vêm persistindo nesse discurso sobre a
própria paisagem, discurso invertido que culmina nessa progressão à decadência.
Harvey (2014) já considerara, junto a Lefebvre (2008), sobre a transformação do espaço
em mercadoria. E, nessa oportunidade, facilitou muito uma aproximação metafísica do
que poderíamos dizer quanto à sua capacidade de alienação. E que assim alguma coisa
perde, principalmente em sensações14.
Como Joca Ramiro e Zé Bebelo, do Grande sertão: veredas, de Guimarães
Rosa, das cidades emerge um peculiar conflito, um certo drama, entre aquilo que invade
e aquilo que é invadido. Produtos provenientes da modernização e uma particular
maneira de consumi-los transfiguram as pequenas cidades tanto como as outras, as
maiores, mesmo que em outros compassos. Mas a técnica é a mesma: fazem todos as
mesmas coisas diferentemente em respeito de sua geração, mudando só um pouquinho
tudo, de tempos em tempos. O que se investiga é o que acontece a partir de então. Da
transformação urbana que deixa, na sua história, o seu rastro evidente.
É possível que, em razão disso, alguma confusão na identidade e memória
desses locais que vivem em dicotomias tão agudas aconteça nas suas afirmações. E, por
isso, a atualização de sua forma cultural em desacordo com sua materialidade põe em
risco os tratos sociais que residem nesses pequenos centros. Quando Lefebvre (1978),
por exemplo, considera o fim das sociedades das festas do outro lado do Atlântico, não
quer dizer que não poderia estar acontecendo de novo, só que agora aqui, inclusive por
abordagens técnicas parecidas. Aponta algumas das mesmas questões de um projeto
urbano de fora pra dentro, de longe pra cá, neocolonizante.

“É somente enquanto mercadoria que a coisa exerce o efeito de alienar os homens uns em relação aos
outros. Ela exerce essa influência através de seu preço. A empatia com o valor de troca da mercadoria,
com seu substrato de igualdade – eis o elemento decisivo. (A absoluta igualdade qualitativa do tempo, no
qual se desenrola o trabalho que produz o valor de troca, é o fundo cinza a partir do qual se destacam as
cores berrantes da sensação.)” (BENJAMIN, 2007, p. 432).
14

34

Colocado isso, é comum observar nos citadinos das cidades de interior, sem
medo de algum preciosismo permitido neste parágrafo, em sua fala, no gesto e nos
sentidos que a vida toma, na valoração do tempo, na materialidade arquitetônica,
mesmo no trabalho, que dão suporte à estruturação de uma estética ímpar, a fórmula de
uma vida social timidamente organizada e muito frágil. Vida que não aguentaria os
trancos da máquina capitalista. Nesse sentido, podem ser identificados, mesmo nas
áreas urbanizadas, elementos de uma linguagem própria, arquitetônica, capazes de ainda
garantir atravessando o tempo pretérito, a contemporaneidade. Mesmo que breves,
revelam grandeza nos momentos em que o choque estético entre duas formas urbanas
tão distintas que passam a coexistir com êxito, implicando numa construção cotidiana
muito particular aos seres viventes destas cidades: na figura do cavalo, do caipira, de
seu chapéu e no cão, no meio da cidade, de frente para um Banco do Brasil, que quem
viu pode também ter visto que nada está fora do seu lugar, soltamente.
É como se o cavaleiro compreendesse o rumo das coisas, mas o banco ainda
questionasse o cavalo. Coletivo de tudo o que calhou para a realidade no cotidiano das
convivências de duas distintas maneiras de produzir a vida que criam seus
interessantíssimos momentos trágicos entre elas. Nada mais.
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Nessa transformação pela industrialização, a dicotomia entre as paisagens tem
sido levantada pelos próprios moradores nas suas experiências cotidianas. A mudança
dos sentidos com que a própria cidade tem sido descontruída tem posto em questão esse
tempo suspenso pelas duas formas estéticas ainda em resolução15. O atraso e o
progresso. Isso vai surgindo naturalmente e é a forma precisa da natureza das coisas
interioranas, do que é deteriorado já na raiz que forma o sujeito, originário das cidades
pequenas, e que parece disso nunca poder escapar. Mas mesmo assim, quando alterado
pelas normas clássicas, deixar de ser não significaria a aniquilação de tudo que nela
resiste, mas, de fato, a aparição daquilo que a destrói. Como o cavalo e a cidade de
Tróia, e aquilo que exatamente tentou-se reproduzir duma cidade inteira, tornou-a
viciada. O sentido escapa, foge, para se proteger da invasão capitalista que o aniquila.
Sobre estas diretrizes da modernização sem muitos limites, disseram que “os
preços baratos de suas mercadorias são a artilharia pesada com a qual ela derruba todas
as muralhas da china” (MARX e ENGELS, 1998, p.14). Dito suficientemente alegórico
para afirmamos a possibilidade de que cairia, mais facilmente ainda, aquilo que não
fosse tão enormemente poderoso quanto as muralhas chinesas. Os elementos culturais
“É notável o fato de que as construções nas que o especialista reconhece antecipações da arquitetura
atual não pareçam ter nada de precursor aos olhos de um observador atento, mas não versado em
arquitetura, e que, ao contrário, tenham para ele um aspecto espacialmente antiquado, como pertencentes
a um sonho. (velhas estações de trem, instalações de gás, pontes.)” (BENJAMIN, 2007, p. 345).
15
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que ajudaram a guardar, nessas cidades pequenas, os traços de um passado que não foi
completamente atropelado, ainda por motivos particulares de sua própria historicidade.
Gradativamente, pois isso deve ser claro, cidades pequenas são construídas aos
pouquinhos, no pinguinho de cada vez e, ao contrário de criar muitas coisas novas,
devem guardar mais as que já têm, maturando, protegidas da corrosão.
A partir da estrutura social, Resende Costa é uma cidade que articula a
urbanização de forma mais independente, inclusive na ausência de um plano diretor, de
um desenvolvimento urbano direcionado a partir da necessidade urbana de um sujeito e
daquilo que a ele interessa, o sujeito e sua necessidade urbana, da força do dinheiro que
ergue e destrói coisas belas. Por outro lado, construindo-se mais livremente das
normatizações institucionais, a cidade se autoriza sozinha àquilo que mais lhe dispõe
por sua identidade cultural. Aquilo que diz, por exemplo, sobre o tombamento de um
prédio histórico ou a exploração comercial dependeu mais do morador do que dos
“agentes urbanos” competentes. E é neste sentido que assuntos como patrimônio
histórico, memória, urbanismo ou o estilo arquitetônico ficam à mercê das tendências
que chegam de fora e só encontram resistência efetiva na força de vontade do cidadão
comum e de algumas articulações do poder público sempre sonolento.
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Nesse caminho, parece seguro seguir pensando sobre a sempre tardia chegada
das tendências modernas. “Seja como for, a cidade em expansão ataca o campo, corróio, dissolve-o” (LEFEBVRE, 2008, p.74) pela necessidade de superação territorial ou
pela necessidade de mão de obra. A cidade pequena está nessa interseção. De novo, o
movimento de atropelo, de superação pela força. E o preocupante é aquilo que já pode
ser visto na paisagem urbana das cidades pequenas como estranho. E o preço que se
paga tem sido alto demais para alcançar todos os ideais capitalistas: o sucesso e o
domínio da natureza, que desencantam, hoje, os elementos fundamentais da própria
identidade; aqueles que a ela pertencem transfiguram-se essencialmente para o trabalho;
e, além das grandes formas industriais, de produção em larga escala, a subsistência dos
moradores sempre a partir de um trabalho obediente à exploração, de baixa garantia
empregatícia e de perda de vínculo trabalhista com a terra. Igual a todos os lugares, mas
que não são originários dos desejos locais, transformando em identidade o que era
costume, depois usando isso como propaganda de uma cidade e suas representações
como uma mercadoria a ser explorada16.
“A natureza como tal escapa à ascendência da ação racionalmente racionalizada, tanto a
dominação quanto a apropriação. Mas, exatamente, ela permanece fora dessas ascendências: ela “é”
aquilo que foge; é atingida através do imaginário; é perseguida e foge para o cosmos, ou para as
profundezas subterrâneas do submundo” (LEFEBVRE, 2008, p.73).
16
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Reflete nas pequenas cidades do interior algo que Lefebvre17 explicita no livro
Direito à Cidade, ou seja, as colocações a respeito da divisão social do trabalho entre o
material e o intelectual, que sobra aos centros urbanos menores que ficam apenas na
condição de uma reprodução mimética, mais uma vez, daquilo que chega de longe e de
fora para dentro. A forma como hoje o trabalho redesenhou as relações sociais, cunhou
a separação de classes e, mais tarde, a fragmentação da comunidade também nesse
sentido laboral.
O afastamento entre indivíduos também obedece a uma ordem metafisica
cultural. Mudam juntas às formas de trabalho as relações sociais ali envolvidas. A
produção da vida interiorana passa a obedecer a uma lógica que se define com mais
clareza já nos modelos idealizados numa pós-modernidade. O que antes permanecia

17

A divisão social do trabalho entre a cidade e o campo corresponde à separação entre o trabalho
material e o trabalho intelectual, e por conseguinte, entre o natural e o espiritual. À cidade incumbe o
trabalho intelectual: funções de organização e de direção, atividades políticas e militares, elaboração do
conhecimento teórico (filosofia e ciências). A totalidade se divide; instauram-se separações, inclusive a
separação entre a Physis e o Logos, entre a teoria e a prática, e, na prática, as separações entre práxis
(ações sobre os grupos humanos), poiésis(criação de obras), techné (atividade armada com técnicas e
orientada para os produtos). O campo, ao mesmo tempo realidade prática e representação, vai trazer as
imagens da natureza, do ser, do original. A idade vai trazer a imagem do esforço, da vontade, da
subjetividade, da reflexão, sem que essas representações se alastrem de atividades reais (LEFEBVRE,
2008, pag. 36).
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mais dissolvido nas maneiras das barganhas, na convivência em dias de festas, resolvese agora mais pela moral do trabalho moderno, moral mais contratual, burocrática. E as
relações sociais que antes eram tácitas por excelência, mais próximas do valor de uso
que do de troca, se dissiparam nas práticas mais cotidianas quando, mesmo que
inclinadas mais às ruralidades, a produção comercial base da cidade passou a se
confundir com a logística fabril. Com o discurso de identidade, a exploração do
artesanato insiste que a exploração da mão de obra é produto artístico. E a obediência a
uma lógica das grandes escalas, como em todos os lugares, faz garantir os preços baixos
na vitrine e no pagamento do artesão.
Ademais, sendo um trabalho desvinculado do campo, ajuda a enxotar os
produtores rurais para as zonas urbanas e, com todos os seus efeitos, esfumar ainda mais
a identidade local. Seja como for, o produto resendecostense é secundário ao discurso.
Pretexto para o que ficou necessário: o acatamento de uma estética cosmopolita que
obedece a uma lógica fetichista. Hoje, quando se constrói, por exemplo, um
estabelecimento comercial na pequena rua principal, em Resende Costa ou Tiradentes,
sua arquitetura é inspirada em vitrines francesas ou em padrões novaiorquinos de
atendimento, o que acaba por afastar, por motivos objetivos, produtos originalmente
produzidos na microrregião. E, nesse sentido, caminhando um pouco pelo conceito de
aura benjaminiana, alguma coisa se perde profundamente.
A produção e o consumo de artigos rurais numa cidade tão rural não deveria ser
estranha como é agora. Os citadinos, urbanos como são, afirmam necessidades maiores
de ter aquilo que aqui não há. Estranhas, em contrapartida, à cidade. Isso respinga
diretamente nas maneiras de produção social, considerando que, como todas as cidades
acabam submetendo a sua comercialização à lógica de commodities, faz cravar mais o
afastamento prolongado entre os seus produtos por, necessariamente, obedecerem a uma
lógica industrial, deles. Em escala e em estoque, o incontestável esvaziamento de
sentido mútuo, que sacrifica a linguagem, como ao ponto em que hoje está, transforma a
cidade em uma gramática feia e pobre. E o mesmo acontece do outro lado.
Por outro lado, há um segundo cenário que emerge desse processo dialético de
formação urbana que agora, sim, faz jus a qualquer cidade contemporânea, que surge
finalmente das relações de trabalho que obedecem, mais uma vez, a essa maneira
industrial, que isola quase todas as camadas entre produção e produtor, e estabelece o
preço de um artista, digamos. Para o funcionamento destas manufaturas artesanais, por
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exemplo, a condição de uma remuneração baixa que transita entre o discurso de isto- éa- cultura- local e se- não- fizer- tem- quem- queira acaba por continuar ruminando
alguma exploração trabalhista de qualquer processo industrial e, por sua vez, da própria
natureza dos processos de urbanização atuais. Compõem, de certa forma, a metafísica,
mascarando pelo título de artesanal o que já está em condição de trabalho explorado.
Baixo preço, mão de obra barata, milhares de tapetes tecidos por dia, reproduzidos só no
sentido de sobrevivência. Vantagens nos produtos tradicionais ou nas lojas que carecem
de mão de obra barata também, sempre nos rastros históricos, já, inclusive,
contemporâneos às consequências, mesmo que atrasadas, da modernização. Essas
formas fenomênicas também não vão deixar de existir, claro, na constituição do sujeito
citadino. Estes, como nas cidades pequenas, responderão objetivamente pela sua
paisagem.
Há, neste lado da face do progresso, o antagonismo do que se materializa perante
o que é macro e o que é micro neste mundo, o que dessa forma se revela dentro de sua
própria pequenez. As cidades pequenas também realizaram seus feitios quanto à
necessidade de alguns desejos complicados. A carga das mercadorias profana as novas
condições de alegria como em qualquer lugar, mas dentro da crueza do interior, cria sua
forma própria de uso, sua “micro universalidade” moderna, com todas suas
problematizações, com mão de obra barata, por exemplo. Em Resende Costa, há o
disfarce na cultura18. Em cidades como Tiradentes, ficam expostos alguns destes
fenômenos urbanos de “sucesso” de industrialização da paisagem, disfarçadamente.
Etéreas, pegadas nos seus ares, as consequências disso tudo, pelo sujeito.
Como cidade, apresenta-se orgulhosamente capaz de garantir uma satisfação
estética de sua paisagem, muito adequada e limpa, em razão da valorização de seu valor
de troca frente à exclusividade de uma classe consumidora. Não é a primeira vez que
Tiradentes assume a posição de bode expiatório. Ali, mesmo que distinta pela realidade
da ruralidade, encontra nisso a força de seu discurso estético, mas mantém a exploração

“Na sociedade industrial avançada, é justamente a “força subversiva” presente na “sublimação” que é
eliminada pelo “processo da racionalidade tecnológica”: a racionalidade do sistema – sua máxima
eficiência, produtividade e eficácia - tornam todo protesto insensato e irracional, uma vez que satisfaz
efetivamente as necessidades materiais dos indivíduos - esta é a “base material da dominação
ideológica”. A dominação é justificada por uma sociedade que “satisfaz” - assim seu desenvolvimento
aparece como “racional”. Há uma absorção da ideologia pela realidade, na qual os conteúdos ideais
de conceitos como “felicidade” e “liberdade” parecem poder realizar-se efetivamente. (PISANI, 2004,
p.35) .
18
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dos moradores originais, assim como antigamente. E, talvez aí, esteja a perversidade de
tudo isso: manejo de classe.
Quando transformado em produto de consumo, em commodity, o centro urbano
passa a ser sua principal mercadoria, capaz de atrair para as antigas residências, que
agora são lojas e pousadas, consumidores aptos a pagarem muito dinheiro para
preencherem certa necessidade turística. A pachorra se torna mais exorbitante quando,
em uma pequena cidade como Tiradentes, são vendidos souvenirs da torre Eiffel, dos
ônibus londrinos e versões abrasileiradas das camisas “I Love NY” para “uai Love
Tiradentes19”.
Mas, por sua vez, ao seu lado, outras cidades, como Resende Costa ou Prados,
também em Minas Gerais, estabelecem algum tipo de relação de exploração comercial
com seu passado tradicional, nem sempre tão desumanizado quanto as indústrias
turísticas tiradentinas. O grande diferencial, talvez, seja que essas cidades se renderam a
uma produção espacial de seus centros urbanos de forma menos fidelizada à estética
tradicional pretérita. Optaram, de certa forma, pela modernização de sua materialidade
urbana. São desorientadas, mas também libertadas de um plano diretor categórico
quanto à produção do seu espaço, tanto o público quanto o privado aparente.
Demarcaram sua identidade na progressão e no desenvolvimento de sua arquitetura de
forma mais independente, o que as levou, por exemplo, à discussão de suas práticas
identitárias e, consequentemente, comerciais e turísticas mais independentes da proteção
do que seria um projeto idealista do seu patrimônio possível20. Enfim, ainda são donos
da própria cidade. Guardam traços únicos de sua contradição original, como as
tapeçarias em Resende Costa, ou belíssimas e enormes esculturas em madeira
pradenses. Mesmo que tão ligadas a uma produção em série e a um comércio atacadista,
sustentam parte da estrutura social e, mais incutido ainda, a familiar, inevitavelmente.

19

“O amor pela prostituta é a apoteose da empatia com a mercadoria”. (BENJAMIN, 2007, p.

421)
“ A expressão “Patrimônios possíveis” revela a existência de dúvidas ou inexatidão em relação
ao que denominamos e trabalhamos como patrimônio. Uma expressão que oferece diferentes,
contraditórias e tensas possibilidades, atravessada por sistemas de ideias que não se separam do
debate acerca do que se convencionou chamar de modernidade e pós-modernidade. Ou melhor,
estão diretamente associados às discussões que cercam a noção de “colonialidade”, a qual abarca, entre
outras coisas, a dimensão epistêmica do tema. O possível é sinônimo de provável, do que talvez exista ou
vá existir” (CRUZ, 2017, pag.327).
20
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De toda maneira, fica às cidades interioranas que não foram tocadas pelas graças
das grandes indústrias diretamente a aceitação do que vem agora a partir do
desconhecido, isto é, aceitar os misteriosos produtos que não cabem bem numa cidade
pequena, mas satisfazem muito bem os desejos do seu próprio sujeito. Objetivamente, a
cidade não tem conseguido acompanhar toda a subjetividade fetichizada e, a ver, as
coisas continuarão ainda a ir por aí, seja Tiradentes, seja Resende Costa. Ambas contam
com um sujeito que não se dispõe a ficar confortável em seu lugar.
A cidade se torna produto ofertado para ser consumido. Passa a ser uma parte da
realidade dos pequenos centros urbanos, e novas técnicas aparecem em seu meio,
invertendo seus sentidos, afetando a lógica pretérita de sua natureza urbana. Passará
sempre a obedecer a algo que diminua a sua autenticidade e identidade, e o caráter de
autoria de si se desmanche. Em alegoria, grandes produções artesanais servirão mais
para o abastecimento de um mercado visando ao extravio da materialidade pelo
aumento do lucro e da diminuição de sentido e, nesse lugar, indeferir se é o tapete ou o
leão vivo no lugar do tapete. Está em jogo a reprodução técnica do objeto e do seu
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discurso, e do consumo e reprodução de um sujeito igual, seja como for, no lugar onde
ele mesmo tem sido constituído21.
Mantém-se nessa particular condição de não ser produtora nem acumuladora de
riquezas suficientemente capazes de emancipá-la de sua forma atual. Mesmo que, quem
sabe um dia, deixasse de obedecer à classe das cidades pequenas para desenvolver-se ao
custo de suas antigas tradições, realçando sua autenticidade nas mesmas subjetividades
reificadas de todos os outros lugares. Assim, então, as cidades poderão passar, enfim, a
carregar uma materialidade essencialmente reproduzível entre si. Quase iguais. E ainda
que sim, vitoriosas em desancorar-se do momento histórico que as mantinha
dependentes do passado, essas pequenas cidades ainda enfrentariam o estigma do
desencantamento de serem, para sempre, antigas e atrasadas, negando sua “natureza”,
ressignificando seus próprios sentidos pejorativamente.
Numa contracorrente, em torno desses esforços em se modernizar e de se
produzir emancipada, acaba ainda reluzindo, para as cidades pequenas, alguns dos
conhecimentos e técnicas tradicionais que não foram superadas. Existem algumas coisas
que resistem a um progresso, que não se seduzem como o todo. Mantêm-se em sua
antiga natureza ainda indomada22.
A pergunta parece tardia ao texto, porém é sempre momento de dizer que deste
conflito surgem crises identitárias terríveis, que podem, talvez, estar embrenhadas mais
na negação do passado do que na sua justa metamorfose natural pela história. Nos
moradores de centros pequenos, por exemplo, é acometido o medo da violência,
fazendo-o trancar sua casa todas as noites. Ou o medo de ver todo o seu entorno
desaparecer e apagá-lo em identidade, sua história ativamente parada. E, ulterior à

“Contudo, o termo e o tema da alienação só se constituirão como conceito filosófico no significado
amplo de uma cisão entre sujeito e objeto no decorrer de um largo processo histórico. O aparecimento, a
constituição e o amadurecimento desse conceito só serão efetivados com o surgimento e o
desenvolvimento do capitalismo, ou seja, com o avanço das contradições insolúveis entre a
particularidade e a universalidade, que fariam da alienação uma forma de experiência histórica universal,
tanto do ponto de vista dos indivíduos como do das formas sociais e históricas, especificas e
determinadas” (RESENDE, 2009, p. 58).
21

“A técnica é a essência desse saber, que não visa conceitos e imagens, nem o prazer do discernimento,
mas o método, a utilização do trabalho de outros, o capital. As múltiplas coisas que, segundo Bacon, ele
ainda encerra nada mais são do que instrumentos: o rádio, que é a imprensa sublimada; o avião de caça,
que é artilharia mais eficaz; o controle remoto, que é uma bússola mais confiável. O que os homens
querem aprender da natureza é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. Nada
mais importa” (ADORNO, 1985, pag. 20).
22
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modernização, todos perdem seus rostos conhecidos e, como tudo que vem de fora,
tornam-se, junto a todos, estranhos completos.
Discorrer a partir do que acontece em grande similitude aos contingentes
conflitos urbanos, mas entendendo assim as cidades pequenas, se não tiver sido para
achar alguma solução urbana, terá sido apenas para parar e observar com calma e sem
culpa o que um dia tinha outros sentidos. Que, mínimos ou não, houve a chance de
encontrar, mesmo onde o conflito é ainda latente, as respostas ou conspirações que
puderam dar alguma contribuição para acalentar o mal-estar e a crise social nos centros
urbanos. Reconhecer e reviver o que já é esquecido podem ser alternativas de
preenchimento de uma vida imersa na pobreza benjaminiana e na falta. De certa forma,
um regresso afetivo para a natureza das coisas passadas pelos caminhos da memória.
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A cidade como obra do coletivo
Desde essa industrialização que tarda e esbarra nos pequenos centros urbanos e
que dita outros modos de viver que passarão a fazer parte, contínua e tardiamente, da
formação da cidade, esta poderá ser discutida num sentido mais sensível23. A posição de
crítica à modernidade não precisa ser necessariamente derramada à materialidade
urbana apenas pela sua forma objetiva. Este caráter estético também é o que edifica da
soma do tempo com espaço. Obedece, a cidade, à ordem de transitoriedade do que
cavouca a noção de comunidade, a noção dos traços culturais ou as noções dos sujeitos,
no caso. A subjetividade é posta pelos que habitam suas cidades. A subjetividade que
exala do espaço urbano faz parte de uma mesma narrativa sobre a produção do espaço e
a produção do sujeito do seu tempo. Num sentido amplo, percebem-se, mais hoje do que
antes, as formas que a cidade já tinha estabelecido como jeitos de articular suas relações
sociais. Quero dizer, a ressignificação do espaço só se dá aqui, e agora. A história
citadina, nesse sentido, se confirma.
Atentam-se não só aos fenômenos que se cristalizam objetivamente na paisagem
urbana, mas também aos que jazem primordialmente pela paulatina ressignificação
banal do citadino na superfície do cotidiano. Tão como antes, veem sempre de um lugar
de fora, impressos nas novas relações de trabalho, na reprodução da própria mercadoria,
no festejar. Esta maneira que se introduz a subjetividade na cidade é a forma que nesta
argumentação inclina-se mais para o que é afetado socialmente dentro do urbanismo.
Mas isso, de maneira alguma, se afasta da compreensão da formação urbana como uma
estrutura que também culmina na subjetividade, seja uma grande metrópole ou, como
no caso deste trabalho, as pequenas cidades.
De toda forma, afirmar os processos de composição urbana é, primeiramente,
entender a sua potencialidade de vocação mundial. O que disto emerge nas tendências
23

O sentido dessa colocação vai de encontro, entendo, ao que Rancière (2009) nos dá logo ao início de
seu texto A partilha do sensível e das relações que ele estabelece entre política e estética, afirmando a
existência de um comum partilhado em parcelas desiguais. Atenta-se à polícia¸ que é quem determina a
partilha e exclui à sua vontade, tendo que condicionar as experiências a serem vividas ou perdidas por ali.
A condição de uma classe social é fundamental a esta polícia, que trabalha por normas sociais
generalizadas, que acolhe, mas muito exclui, de uma comunidade. A polícia é, acima de tudo, uma
seleção por meio dos valores modernos, isto é, quem partilha parcialmente o sensível.
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de modernização do espaço público, independentemente de sua moralidade, aplica-se
também aos pequenos centros urbanos. A cidade atende aos fundamentos esquemáticos
daquilo que deve ser incorporado à malha urbana na mesma obediência hierárquica,
hegemônica e capitalista. E poucas escapam disso, de fato.
No campo das subjetividades, as cidades passam a serem compreendidas
também a partir daquilo que há, de fato, com a materialidade urbana sob análise, o que
delas próprias se descobrem. Categoricamente, na própria imagem da cidade, que se
revela ainda mais do que uma mercadoria, é onde está o seu próprio sintoma. E para as
cidades pequenas, tão mesma exatidão. As discussões que suspendem as esferas práticosensíveis das questões urbanas farão jus mais ao citadino do que à cidade, ainda que, no
fim das contas, estes ainda não se separariam mesmo.
Uma destas singulares materialidades de uma vida nas pequenas cidades do
interior é a constância na casual proximidade entre seus indivíduos de uma maneira que,
cotidianamente, pactuam alguma coisa familiar. A vida de um que esbarra na vida dos
outros ainda é o tom da semelhança. E ainda que a necessidade de anonimato já mostre
suas faces na mercadoria na qual a cidade se tornou, o movimento social encontrado
deixa ainda escapar aquilo que do outro depende de um entusiasmo figurado de uns com
os outros. Erguemos ainda o chapéu. Colocados à prova da modernidade na medida de
sua aproximação gradual pela cidade, esta atravessou a essência de seus moradores. Isto
é, este novo objeto mercadológico que é consumido na propagação subjetiva do urbano,
construções da possibilidade de individualização, como o valor pelo trabalho e certas
religiosidades estranhas. O fato é que, um centro urbano pequeno, que há pouco se
sincronizava com as linhas tradicionais, é atravessado por citadinos que se
desprenderam de uma “multidão” e andam desgarrados em uma nova forma
universalizada, distante daqui, mas de um mesmo tempo, mesmo que numa pequena
cidade onde todos se conhecem pelo nome e pelo trabalho. Também já não se
pertencem mais.
Parece que, pela espontânea recepção das novas tecnologias, principalmente as
que foram desenvolvidas para o crescimento urbano, o sentido de pertencimento tem se
confundido mais algo subjetivamente constituído quanto ao que se afirma em sua
objetividade citadina particular. O adentrar as casas de um estilo de vida sempre
antagônico à realidade local construiu já, novamente em nossas cidades de Resende
Costa e Tiradentes, pelas vias informacionais, a estranha necessidade do sujeito de
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produzir a vida apartado de sua comunidade imediata. Esse cenário acentua a noção de
desprendimento de sua identidade local, como se a outro lugar pertencesse,
desconsiderando seu aqui. Cultiva assim, em um viciado sentido, uma realidade
material e cultural do seu meio urbano que se tornou preenchido de vazios de
significações, ou pelo menos de significações rasas demais para se firmarem. No nível
arquitetônico, por exemplo, as paisagens neutralizadas de sentidos não dizem nada além
do seu acato à hegemonia. Certamente, esse não é um fenômeno exclusivo das cidades
pequenas. Aliás, é apenas mais um outro que aconteceu depois de ocorrido em todos os
centros urbanos mais “desenvolvidos”. Mas, para cidades pequenas, o isolamento ou o
afastamento do sentido de comunidade gera, de maneira mais acentuada, um
esvaziamento de sentidos. Quando as experiências antes coletivas se desfazem, retomálas é sempre tarefa árdua. Lugares que, há pouco tempo, encontravam-se
constantemente habitados, não estritamente em sentido corpóreo, mas habitados de
significados comuns, hoje não são capazes de ser o familiar entre os estranhos. A
comunidade pequena vai perdendo seus fios condutores comuns que ligavam uns aos
outros. Ao contrário das cidades grandes, o critério hereditário, ulterior, do
conhecimento fragilizou-se pela sua escassez de mestre e de aprendizes24. Mesmo que
faça parte da tragédia humana, o próprio esquecimento natural do desenrolar da história,

24

Boatos, retalhos e pedra, curta produzido por Vinicius Oliveira. Resende Costa, 2016 (20 min).
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a lentidão própria da história, o silêncio camuflado no barulho comercial acelera, de
certa forma, o fim das tradições, ainda que elas próprias, as antigas tradições, sejam
aquilo que sustenta a identidade local.
A necessidade do espetáculo em substituição ao taciturno, que agora pode ser
encarado com tédio e ócio25, que tem a ver com novas formas de trabalho, faz com que
a transformação da paisagem e do espaço urbano comum passe a ser construída em
desacordo com as pretéritas construções sociais. Harvey (1992), referindo-se à
comercialização da cidade, afirma sobre a teatralização da vida pública, que tem como
consequência, além da abertura singular ao estranho, o de fora, para o consumo festivo
da paisagem urbana, a alteração do seu cotidiano. Cotidiano que foi sendo capaz, aos
poucos, de construir o que hoje é comercialmente explorado e lucrado e que nem
mesmo pertencia àquele lugar.
Nesse caso, Tiradentes está à frente de Resende Costa, pelo exemplo. A
primeira, que teve sua arquitetura central congelada com vistas à exploração turística,
hoje tem datas marcadas para se superlotar e receber grande quantidade de turistas em
festivais fantásticos. Sua função social é diretamente controlada. Resende Costa, por sua
vez, hoje reclama de sua baixa promoção turística visto que seu cartão de visita foi

“A experiência [Erfahrung] é o fruto do trabalho, a vivência [Erlebnis] é a fantasmagoria do ocioso”
(BENJAMIN, 2007, p.840).
25

49

quase todo apagado quando seu centro urbano foi desorganizadamente modernizado.
Todavia, nesse sentido, hoje suas festas populares dizem mais sobre si mesmas, e são
frequentadas pelos seus próprios conterrâneos, que recebem em retorno disso a
afirmação de si mesmos.
De toda forma, para além do que isso sempre alcança, a arquitetura local, como é
de praxe, deve, sim, ser preservada. Mas essa não é a problemática deste capitulo. O que
fica é uma parte da constatação de que as cidades que mantiveram para os seus cidadãos
um pouco mais do poder de uso de seus centros urbanos conseguiram que ainda hoje as
relações sociais se concentrem em si mesmas. Pois veja, independente de uma estética
histórica preservada ou não, hoje Resende Costa tem em mãos o que Tiradentes acabou
perdendo quando se patrimonializou, isto é, uma socialização que se constrói, nas ruas
centrais por excelência, de morador para morador. As cidades que não sofrem a
elitização de sua arquitetura parecem insistir no hábito de construir pelas ruas aquilo
que combinam esteticamente para os seus citadinos. Muitas vezes, aqueles que também
pertencem às zonas rurais e a bairros mais afastados encontram por ali sua vida comum
compartilhada num todo ainda coletivo.
A funcionalidade das ruas centrais, responsáveis por uma organização espacial
do trânsito e do comércio, hoje comportam uma logística capaz de satisfazer as questões
de locomoção, comércio e relações sociais, mesmo que já bem diferentes das formas
originais mais preciosas. Mesmo toda modificada, ainda está em concordância com as
necessidades atualizadas dos seus cidadãos. Ou seja, em Resende Costa, que não teve
seu caráter histórico tomado de assalto, possivelmente o habitar é mais liberto para as
necessidades cotidianas, satisfaz-se no convívio entre citadino e paisagem. Por não
precisar ser personagem do espetáculo, fica à vontade de ator numa atuação em seu
próprio palco.
É própria ao urbanismo a possibilidade de transportar de um lado para o outro as
noções de formação da sociedade a partir das noções de formações espaciais e culturais.
A cidade é parte mediadora de seu próprio conteúdo essencial e a materialidade
concreta. E é dessa maneira que, na forma26 como colocada por Lefebvre (2008),
entende-se como até a maneira de caminhar nas ruas das cidades pequenas aparece
potencialmente um jeito de, em parte, traduzi-la dialeticamente, na construção de si
própria, semelhante ao seu produto. Quando se refere à teatralização, ou à
26

Sobre a forma urbana (LEFEBVRE, 2008, p. 89- 95).
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modernização de uma cidade antiga, por exemplo, parece referenciar também uma
discussão que se aparta da razão e que leva mais ao ator, ao agente. E nisso se
encontram, numa oceânica subjetividade, as noções primeiras do pertencimento.
Porque, antes de mais nada, se já é comprometida parte de uma espontaneidade de
produção do espaço, tanto pelo lado dos citadinos como dos agentes urbanos, em
obediência a uma causa comercial, a cidade se objetiva em sua historicidade mais a
partir, hoje, de seu valor de troca.
A consequência disso ao longo da história pode sugerir uma atuação em atropelo
quanto às questões de identidade, de memória, de espaço e de indivíduo. Pensando
criticamente o destino urbanístico dessas cidades de interior, que têm a exploração do
seu passado como algo a oferecer à comercialização, é que se oferecem elas próprias em
troca de pecúnia. Por esse motivo, é intrigante que as formas como tem sido construído
o espaço, seja pela modernização ou pela patrimonialização, acabem com esses dois
obedecendo a uma lógica industrial. Mesmo dicotômicos, mostram-se ainda falhos. De
um lado, quando patrimonializado, perdem-se seus citadinos originais; de outro, quando
modernizado, perdem-se seus tesouros firmados nos patrimônios históricos, por
exemplo. No passo disso, parece seguro dizer que ambos os movimentos tendem a
obedecer a um comando comum aos dois exemplos: aos poucos, deveria ir minguando
aquilo que se configuraria pelo gesto humano de habitar27, de não ser parte fecunda do
lugar.
Por esse sentido, pode-se considerar que, na verdade, a produção dos espaços
urbanos, mais especificamente as maneiras que têm sido trabalhadas nesta dissertação, e
por urbanistas lefevrianos, tendem mais ao que desconstrói esses espaços numa maneira
pejorativa. Então, analisá-los em sua subjetividade e suas consequências em relação ao
citadino impõe ainda mais dificuldades nas revoluções urbanas. O importante é perceber
que esse jogo, seja como for, obriga a um desenfreado acatamento às tendências
cosmopolitas, não só quanto ao que corrigem, mas também ao que degradam. A
particularidade está em como as cidades pequenas respondem a isso, que só se instala
nelas depois de já errar ou cometer erros nas regiões cosmopolitas.
27

Toda a realidade urbana perceptível (legível) desapareceu: ruas, praças, monumentos, espaços para
encontros. Nem mesmo o bar, o café (o bistrôt), deixaram de suscitar o ressentimento dos “conjuntistas”,
o seu gosto pelo ascetismo, sua redução do habitar para o habitat. Foi preciso que fossem até o fim de sua
destruição da realidade urbana sensível para que surgisse a exigência de uma restituição. Então viu-se
reaparecer timidamente, lentamente, o café, o bar, o centro comercial, a rua, os equipamentos ditos
culturais, em sua, uns poucos elementos de realidade urbana (LEFEBVRE, 2008, p. 27).
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Por esse motivo, é importante dizer o que se nota quando Lefebvre relata o
fenômeno sobre a produção dos conjuntos habitacionais parisienses, chamando
inclusive aos defensores desse movimento de construções de “conjuntistas”. Se
encarada a realidade de Resende Costa, em suas próprias particularidades, num outro
caso concreto como a consolidação e a realização de uma parte (como sempre) do
programa “minha casa minha vida”, nota-se: quando construíram casas clonadas num
bairro afastado, sabiam que quem fosse afetado já convivia com seus particulares e
ontológicos conflitos, vindos já de outras promessas de superação da realidade. Já
saberíamos dos conflitos atuais pela ordinária reprodução técnica no sentido
benjaminiano, de um instrumento moderno para resolver causas sociais, isto é, os
conjuntos habitacionais. Acabariam por dar mais uma das marteladas que encaixariam a
cidade nos moldes de uma cidade ‘moderninha’, racista. E, cientes de sua formação
geográfica, política, histórica, de ser pequena demais, com certa sensibilidade e certo
anacronismo aos new American guetto de Vergara, revelariam alguma familiaridade
com os dramas das cidades grandes28. Ademais, os conjuntos existiriam o suficiente
para não serem diminuídos a um mero bairro carente e a cidades atrasadas. Mas,
conferindo hoje, deu tudo numa pequena periferia, distante e deixada, ao lado da prisão.
Se há algo que impressiona é a persistência, quase sintomática29 em todo esse
movimento de aceitação à invasão de tendências cosmopolitas, seriam essas jogadas de
manejo de vidas privadas sob o efeito de manadas. A translocação, este manejo urbano
poderia dar algumas pistas do grau míope do processo até mesmo já em antecipação,
retroativa. A tecnificação30 sobre a produção do espaço que alcança sempre de forma
catastrófica o pobre e, agradavelmente, os vencedores. Enquanto os projetos
“Tolhendo a consciência das massas e instaurando o poder de mecanização sobre o homem, a indústria
cultural cria condições cada vez mais favoráveis para a implantação de seu comércio fraudulento, no qual
o conjunto de consumidores são continuamente enganados em relação ao que lhes é prometido, mas não
cumprido. (...) Nelas, o desejo suscitado ou sugerido pelas imagens, ao invés de encontrar uma satisfação
correspondente à promessa nelas envolvida, acaba sendo satisfeito com o simples elogio da rotina”
(ADORNO, 1999, p. 9).
28

“(...) um trabalho do sintoma no qual o que vemos é suportado por (e remetido a) uma obra de perda.
Um trabalho do sintoma que atinge o visível em geral e nosso próprio corpo vidente em particular”
(DIDI-HUBERMAN, 1998, p.34).
29

“Este cientificismo, que acompanha as formas deliberadas do racionalismo operatório, tende a
negligenciar o “fator humano”, como se diz. Divide a si mesmo em tendências. Ora, através de uma
determinada ciência, uma técnica toma a dianteira e torna-se ponto de partida; é geralmente uma técnica
de circulação de comunicação. (...) Os modelos elaborados só podem entrar para a prática apagando da
existência social as próprias ruínas daquilo que foi a Cidade” (LEFEBVRE, 2008, p. 31).
30
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urbanísticos continuarem com a preocupação de metodologia capaz de suprir uma
finalidade utópica, postularão os arrastos da decadência31. Estar consciente de que
formação urbana é uma parte de uma equação que ainda não se encerrou, e que a
desnaturalização humana é urbana, é ainda prevalecer debaixo da sombra da
modernidade. Não confundir isto é parte de resistir.
Do ponto do observador, fica como se, no nosso lado dos assentos, do koilon, da
peça urbana, que Harvey (2014) considerou, fôssemos autorizados a enxergar também
os bastidores desses cenários “arquitetadinhos”, onde estão preparando as próximas
cenas da tragédia urbana. Utópico, este teatro pós-moderno apresenta uma negação do
processo histórico e desconsidera que, na verdade, a realização da vida naquela cidade
foi iniciada em outras necessidades. Para a realização de outros sonhos.
Mas, nos centros urbanos pequenos, quando geralmente as novidades são
exclusivas de um momento, o público-alvo passa à totalidade do pequeno-público-alvo
da pequena cidade, visto que seu planejamento ocorre, inclusive, em estética
bizarramente forasteira. Exótica da cidade grande, exagerada, mais tarde incoerente e
desconfortável, extravagante, descompassada. A genuína efemeridade do fim de uma
mercadoria, a cidade se torna assim.
Toda essa perspectiva pode se alinhar à neurastenia que se precipita sobre o
discurso oferecido por essas paisagens, sua narrativa. Cidades são informacionais
porque perderam também sua composição pela arte das narrativas, não acalentam a
essência da experiência. A produção do espaço urbano, visto a partir do espectro
subjetivo do urbano, envolvem a constituição daquilo que rompe no meio dos sujeitos e
do todo, como em todos os espaços. A experiência que flore disso, flore menos. A
sistêmica reprodução de paisagens incoerentes com o perfil local acaba contrariando as
noções mais naturais que produziram as mesmas cidades anteriormente. Firma-se uma
espécie de bruma densa sobre a articulação dos processos mnemônicos e
rememorativos, e parte do que seria por excelência hereditário ao próximo que virá, por
vias da arte de narrar, de produzir um discurso com firmeza, é rebaixado à praticidade
de informar.

“Para Nietzsche, a arte da décadence é caracterizada pelo histrionismo dos gestos, pelo excesso na
teatralidade, na procura do efeito capaz de convencer e arrebatar o público. Nesse sentido, a décadence
pode designar tanto experiência existencial como exercício de estilo artístico” (PETRY, 2013, p.73).
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O enfraquecimento da narrativa, no sentido benjaminiano, é sintoma. Como a
decadência urbana também é sintoma. Enquanto a narrativa tem a memória como sua
musa, a lembrança, que “instituiu a corrente da tradição que transmite o acontecido de
geração a geração” se perdeu em assuntos técnicos e práticos na sua imagem. A cidade
perde sua continuidade. Se hoje informam suas formas de viver, já que não dão mais
conta de narrar sua historicidade, também por culpa do péssimo ouvinte que nelas
habitam, prezaria só mantê-las ocupadas e consumi-las aos passos de uma experiência
alienada. E também por isso algumas coisas têm sido esquecidas32.
“Uma causa deste fenômeno é evidente: as ações da experiência estão em baixa”
(BENJAMIN, 2012, p. 198). O processo de esquecimento deve-se, em algum sentido,
também ao atual modo decadente de comunicação da experiência entre gerações, ou
entre viventes comuns da paisagem. Isso ocorre nas cidades e em seus espaços urbanos
de uma maneira que hoje tende ao declínio e ao distanciamento da troca de
conhecimentos a respeito dos motivos da existência de um lugar. Como as cidades
antigas se conformaram até pouco tempo num processo de lentidão, se comparadas com
hoje, na troca de suas gerações, torna-se complicado passar seus motivos existenciais
para as mãos de uma geração próxima. A incapacidade de transmitir a experiência não
deixa que sejam narrados como eram calmos e humanos os antigos momentos da cidade
interiorana. A vida cosmopolita ainda parece ser a única opção de felicidade. Ao
contrário, o sujeito que dali tenha um dia que ir embora e alcançar as ordens da capital
já irá construído ideologicamente com sua relação com o espaço em distanciamento.
Vai para perder a auréola.
E a formação das cidades e do urbano se vê no mesmo dilema de continuidade
que é hoje interrompido em seu sentido discursivo. O passado não se reconhece mais
como origem, mas como fatalidade. Descontinuado, tradicionalmente falando. Este
corte estético, ou a modernização da estética são processos que têm em comum o
“Quando Hebel, no curso da narrativa, se viu ante a necessidade de tornar manifesta a longa série de
anos, ele o fez com as seguintes frases: “Nesse ínterim, a cidade de Lisboa foi destruída por um
terremoto, a Guerra dos Sete Anos terminou, o Imperador Francisco morreu, a Ordem dos Jesuítas foi
suprimida, a Polônia dividida, a Imperatriz Maria Teresa morreu, Strunsee foi executado, a América
tornou-se independente e as forças francesas e espanholas reunidas não conseguiram conquistar Gibraltar.
Os turcos cercaram o general Stein na Cova dos veteranos na Hungria. O imperador José também morreu.
O rei Gustavo da Suécia conquistou a Finlândia russa, começou a Revolução Francesa e a longa guerra, e
o imperador Leopoldo I também baixou ao túmulo. Napoleão conquistou a Prússia, os ingleses
bombardearam Copenhague, os camponeses semearam e colheram. O moleiro moeu, os ferreiros
martelaram, (...)” Nunca um narrador encarou seu relato na história natural mais fundo do que Hebel
nesta cronologia” (BENJAMIN, 2012, p. 225).
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empobrecimento da experiência, o ponto comum entre todas as formas, tanto em
Tiradentes como em Resende Costa.
O peculiar, e por isto foi trazido à discussão, é que tanto Lefebvre quanto
Benjamin deixam manifestas as noções que se aproximam das considerações a respeito
das tradições e sua reminiscência onde resiste certa ruralidade, certo espírito
comunitário. E que nelas ainda consegue sobreviver, mesmo com dificuldades, algum
tanto de narrativas e significações. É justo pensar que a produção/constituição do espaço
pode-se articular num processo de linguagem constante entre a cidade em si, com toda
sua materialidade, e o sujeito com seus desejos e destinos. Isso é da própria natureza dos
fatos, mas o que interessa aqui, neste ponto, é saber sobre a possibilidade de encontrar
as estranhezas que se configuram agora entre as pulverizações subjetivas das
narrativas33.
As novidades que constituem o indivíduo e a comunidade são tecidas num
importante ponto capaz de ponderar que parte da sobrevivência da memória, da
identidade, do pertencimento do citadino, passa também pelas formas de articulação
contemporânea das ordens próximas e das ordens distantes34. Nas cidades de interior,
isso ainda é visto à luz do dia, nos pequenos centros urbanos e na construção um tanto
quanto artesanal de viver. “E se não morreram, vivem felizes até hoje’, diz o conto-defadas” (BENJAMIN, 2012, pag. 213).
E, por essas condições, parece se firmar um pouco mais a argumentação de que a
um observante da cidade pode ocorrer encontrar em sua paisagem, na produção do
espaço social e arquitetônico em paridade, discursos se formando inclusive sob quais
condições os fundamentos urbanos e a materialidade da cidade têm se constituído, para
tentar um direcionamento alternativo ao modus operandi vigente. A cidade como
“O campo, ao mesmo tempo realidade prática e representação, vai trazer as imagens da natureza, do
ser, do original. A cidade vai trazer as imagens do esforço, da vontade, da subjetividade, da reflexão,
sem que essas representações se alastrem de atividades reais. Dessas imagens confrontadas irão nascer
grandes simbolismos” (LEFEBVRE, 2008, p. 37).
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“A ordem distante se institui neste nível “superior”, isto é, neste nível dotado de poderes. Ela se impõe.
Abstrata, formal, suprassensível e transcendente na aparência, não é concedida fora das ideologias
(religiosas, politicas). Comporta princípios morais e jurídicos. Esta ordem distante se projeta na realidade
pratico-sensível. Torna-se visível ao se inscrever nela. Na ordem próxima, e através dessa ordem, ela
persuade, o que completa seu poder coator. Ela se torna evidente através da imediatez. A cidade é uma
mediação entre as mediações. Contendo a ordem próxima, ela a mantem; sustenta relações de produção e
de propriedade; é o local de sua reprodução. Contida na ordem distante, ela se sustenta; encarna-a;
projeta-a sobre o terreno (o lugar) e sobre um plano, o plano da vida imediata; a cidade inscreve essa
ordem, prescreve-a, escreve-a, o texto num contexto mais amplo e inapreensível como tal a não ser para a
mediação” (LEFEBVRE, 2008, p. 59).
34
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intermediadora, como palco ou imagem, não consegue, sozinha, estabelecer respostas às
questões de sua constituição. As concepções sobre urbanismo também deixam
suspensos, flutuantes, desgarrados os seus conceitos que não se prenderiam a uma
materialidade imediata, voariam para longe. E é por isso que, apesar do estado de
decadência que coloca em risco a sustentabilidade da formação das cidades, ainda
persiste uma condição às cidades de interior, mais comum às realmente pequenas, como
crianças que correm por aí, desenrolando um cotidiano participativo na paisagem.
Em Resende Costa, por volta das horas de ida e chegada das escolas, o frenesi
em poucos minutos se instaura e vai embora, todos os dias. Um sinal de sirene, que ecoa
por toda a cidade, anuncia que meninos pequenos passarão, correndo por todas as ruas
que iluminam a escola. Um pouco mais que um ato cotidiano de manejo educacional.
Como mais uma alegoria possível diante da cidade, é possível afirmar que, apesar de
algumas complicações do mundo de fora, algumas ressalvas permanecem, e por
qualquer motivo que seja, uma comunidade ainda se mantém de pé. A presença de
crianças em um centro urbano, andando quase sempre em duplinhas com seus também
pequenos amigos, transmite, além de certa calma, o próprio sentido de comunidade.
A essência libertada da criança participa cotidianamente da composição da
cidade de modo absoluto, mesmo que, em momento algum, ausente de olhos vigilantes
de uma teia protetora dos que compartilham a cena com ela. E ela segue seu caminho
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normal. O sentido de comunidade, um que sabe que a “criança tem dono”, que protege o
pequenino, é entendido por toda a vizinhança. Linguagem, e junto a ela, uma relação
social. Afetos e agradecimentos são selados a fim de uma constituição urbana e social
mais ampliada ao mesmo tempo que trazida para si. O caráter de mediadora que a
cidade possui se esclarece um pouco mais à luz dessa alegoria cotidiana. E por isto
deve-se observar o potencial de mudanças relacionado a assuntos tão íntimos, como a
convivência em comunidade e as questões de um mal-estar hoje trazido dos ““centros
urbanos mais desenvolvidos””, entre muitas aspas. Isso para conseguir enxergar pontos
de debates que extrapolem um pouco as promessas de melhoria econômica como
remédio para os sintomas do mal-estar que pode estar se aproximando com a fixação da
estética da modernidade, mesmo que tardiamente.
Roma pode ser capaz de apresentar ao seu visitante, em seu conhecimento
histórico e topográfico, várias outras versões das etapas temporais de seu
desenvolvimento como cidade, como urbana, em diferentes formas. Essa compreensão
de suas ruínas que marcam o passado poderia sugerir então uma naturalização do
esquecimento, do que some, mas que não deveria ser dado como a destruição da
memória. Não explica mais do que o perecimento de algo que uma vez se formou e
estabeleceu sua relação com o tempo e o espaço na medida dos acasos. Como em Roma,
e talvez para todas as cidades, esse exemplo funciona bem, e pode “ser trazido de novo
à luz” (FREUD, 2019, p. 5). É preciso entender, enfim, que a forma da cidade depende
mais da condição do sujeito, que a forma urbana é uma resposta ao desejo humano. É a
projeção de sua realidade histórica.
Parece seguro, com as devidas licenças35 de um exercício discursivo, encontrar,
no átimo dessas cotidianas evidências da formação urbana, o que tem sido sinal de certa
época ou de outra. E o que, sensivelmente, se transmite de um tempo ao outro. E poder
dizer, quando se encontram tais sinais, por exemplo de crianças circulantes nas ruas, que
há alguma coisa agarrada que ainda resiste à modernização descontrolada. Algo que
depende mais dos sentidos humanos do que de dispositivos pós-‘moderninhos’. O que é
diferente não é a questão primeira, óbvia e dissimulada sobre o espaço urbano, pois isso
“A essa altura não faz sentido prolongarmos nossa fantasia, de uma vez que ela conduz a coisas
inimagináveis e mesmo absurdas. Se quisermos representar a sequência histórica em termos espaciais, só
conseguiremos fazê-lo pela justaposição no espaço: o mesmo espaço não pode ter dois conteúdos
diferentes. Nossa tentativa parece ser um jogo ocioso. Ela conta com apenas uma justificativa. Mostra
quão longe estamos de dominar as características da vida mental através de sua representação em termos
pictóricos” (FREUD, 2019, p.6).
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está no campo das exatidões, das técnicas, que são, sim, importantes. O diferente são as
crianças, ora. O porquê de as crianças da cidade pequena serem tão iguais e ainda
familiares. Do que parte esta identificação com o outro? Porque a criança que anda
sozinha pela rua não é estranha numa cidade pequena? Um tanto por sossego, um tanto
por despreocupação, um tanto por naturalização. Envolta de significados, essas
alegoriazinhas retomam memórias de uma condição ruinada36 pela história de
modernidade. Seguram o passado em práticas sociais.
Voltando ao urbanismo, em outro exemplo materializado que compara uma
cidade a um objeto comum, de mediação, Lefebvre a coloca ao lado de um livro. Tal
exemplo estabelece um encerramento para este trecho do trabalho que tentou evidenciar
marcas na cidade que poderiam ser capazes de alertar sobre os riscos de um projeto
urbanístico desarrumado às modas metropolitanas modernas, que só é particular em sua
demora, mas não em sua forma de sedução e na sua força dominadora. Aqui as
exemplificações, as trazidas de casos como o antagonismo rural, casas populares,
teatralização ou crianças que andam sozinhas pelas ruas ganham mais força se
encaradas como parte do escrito deste tal livro. E, dessa maneira, nesse sentido, de
modo que os dois contenham um ao outro, não podendo separá-los. Escrito e Livro. O
Urbano da Cidade. O prático e o sensível não podem dispensar uma morfologia37.
São fenômenos assim que são capazes de mostrar como a mudança de uma
cidade aponta para as de uma sociedade. E vice-versa. A naturalidade desse processo é
reconhecida desde as primeiras formas das cidades. Em seu caráter de uso, a sociedade
compunha seus espaços urbanos a partir das necessidades estéticas, religiosas, políticas,
econômicas das suas relações sociais. É a partir disso que se consideram as morfologias
particulares como uma pista reveladora de uma forma contemporânea que, firma ou
molda suas características próprias, revelando sua aura e a criação de sua identidade e
memória na medida em que arquiteta seus próximos futuros.

“Nas imagens mnemônicas da Infância berlinense: 1900, que Benjamin começou a escrever no seu
quadragésimo ano de vida, ele procurou rastrear, na proteção de sua infância grão-burguesa, o germe da
aniquilição na qual o século XIX deveria perecer, em meio à guerra e à inflação” (WITTE, 2017, p.12).
36

“Se comparo a cidade a um livro, a uma escrita (a um sistema semiológico), não posso separá-la nem
daquilo que ela contém, nem daquilo que a contém, isolando-a como se fosse um sistema completo. No
máximo, na melhor das hipóteses, a cidade constitui um subsistema, um subconjunto. (...) Talvez
devêssemos introduzir aqui uma distinção entre a cidade, realidade presente, imediata, dado práticosensível, arquitetônico” (LEFEBVRE, 2008, p. 53).
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Conclusão

Paisagem e seu sentido urbano ao citadino

Todos os esforços dedicados na composição deste texto acabaram acontecendo
no que tratou de ser, num sentido mais subjetivo, uma boa oportunidade. Encarar a
cidade de Resende Costa num processo crítico e dialético me arrastou, várias vezes, às
minhas próprias memórias. Já desatualizada em meu imaginário, estranha em suas
novas palavras38, moderna como todas as outras, a cidade passou a se revelar de outra
maneira. Ainda fazendo sentido pelas partes que estavam de algum jeito mais
escondidos no passado, enquanto garantiam ainda terem significações muito próximas
entre o passado e o presente. Estranhava as novas arquiteturas e os mesmos hábitos
salesianos, e isso era só a transitoriedade se confirmando nas coisas. Revelando-se em
sua dialética.

38

“É que a gíria pede sempre roupa nova e escôva” (ROSA, 1971, p. 238).
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Havendo em mim o que ora eram pensamentos acadêmicos e ora infantis,
mnemônicos, expus-me a um perigo de excessiva fragmentação dos argumentos deste
trabalho. A aproximação da posição do sujeito com o objeto de estudo só faria sentido
mediante uma coerência de discurso, tendo de ser produzido também no sentido do
outro. Num exagerado individualismo, o sujeito encafuaria e assumiria o sentido todo
da cidade na qual o outro quase passaria por distraído. Totalitário, com o mal-uso do
discurso pela Arte e criando mais novos sentidos onde já nem cabe mais nenhum39. Em
outra medida, revelaria um outro sujeito também impedido de uma experiência daquilo
que ele próprio está pesquisando. Mais uma vez, totalitário em assumir o discurso, mais
uma vez, pela arte. Falhando já na hereditariedade de um conhecimento que passe, que
se movimente à medida que a cidade também se movimenta.
Se o tronco urbano fosse erguido, as novas e rasas raízes revelariam sua
insuficiência de capacidade histórica como argumento profundo. As cidades e suas
novas tradições, mesmo as resgatadas culturalmente estariam, como a sua Arte, se
desenvolvendo fracamente. Como os sujeitos, a cidade também se desenvolve
consumindo seu produto, reproduzindo ao indivíduo sua própria materialidade. E
continuar a tratar a história dessa maneira, como uma chancela de valores culturais, é
continuar perseguindo o belo em complacência com o tosco. Reproduzindo a novidade.
Como arquitetos e artistas buscando a emancipação do contemporâneo cegamente.
Alienado.40
“Carl Einstein emitia uma segunda crítica à esfera estética. Segundo ele, esta não se contenta em isolar
a obra de arte por um duplo movimento de totalização idealista e de “estreitamento das funções”, ela
mesma isola-se como discurso. Essa “força” que a estética desconhece na imagem, ela a desconhece
também em sua própria relação com a produção do saber e com o uso do pensamento. Ela contenta-se,
portanto, em sua busca da beleza, com um pensamento “fraco”, com um pensamento “covarde”, separado
de sua própria história como da esfera estética, tão cara a Carl Einstein: Coloca-se a arte em um além
moral, em um além intangível, assim como se procede com a “ideia”, tornada um objeto de veneração
estéril. [...]. [Eis], em suma, uma estética antiquada, esvaziada de todo impulso vivo, reflexo tardio e
pálido da metafisica defunta [...], domínio dos covardes. [...] O asteta torna-se obsedado com a obra de
arte e é incapaz de canalizá-la para correntes do devir mais amplas. Para o asteta, tipo essencialmente
passivo, as obras de arte petrificam-se de certo modo sob a forma de totalidades. [...] O asteta é
caracterizado pela indiferença, pela falta de relações com o mundo circunvizinho mais complexo. Ele só
chega a uma identificação parcial, fraca” (DIDI-HUBERMAN, 2017, p. 192).
39

“O homem vai se submetendo a uma realidade fragmentada e a seus sistemas abstratos, de modo que,
no nível do pensamento tanto quanto no da realidade, perde sua referência de totalidade. O processo do
trabalho, desde o artesanato até a indústria mecanizada, caracteriza-se por uma progressiva mecanização e
eliminação das propriedades qualitativas do homem. (...) O fracionamento do processo de trabalho e a
eliminação das propriedades qualitativas, ou seja, a mecanização do trabalho, não são uma realidade
puramente material, mas também, ao mesmo tempo, espiritual e subjetiva, à medida que se introduzem na
“alma” do trabalhador” (RESENDE, 209, p. 116-117).
40
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A prevalência incoerente tanto do objetivo quanto do subjetivo coloca o passado
em risco. A nova materialidade pós-moderna vem como caminho mirabolante para um
efeito objetivo, calculado, promovendo a ulterioridade como alguma mercadoria já
terminada, mesmo sem ter sido realizada em experiência primeiramente. Cego por um
esclarecimento qualquer, como para Adorno: “O esclarecimento é totalitário” (1985, p.
22).
Inventando um sentido para o outro, o artista e o arquiteto podem hoje estar se
confundindo para quem devem ser orientadas as suas grandes obras. Segurando a
subjetividade e a objetividade cada uma em uma mão, com os braços abertos,
confundem-se se são eles o sujeito revolucionário ou a própria cidade entristecida41.
Mas ainda é impreciso dizê-los como a mesma coisa. Nessa crise, uma das manobras da
luta contra hegemônica é recriar/reformar uma materialidade que faça ressurgir um
“Há uma objeção que devemos ainda levar em conta. Pode nos ser questionado por que escolhemos
justamente o passado de uma cidade para fazer a comparação com o passado psíquico. Também para a
vida psíquica, a hipótese da conservação de tudo o que passou vale apenas na condição de que o órgão da
psique tenha permanecido intacto, de que seus tecidos não tenham sido afetados por trauma ou
inflamação. Mas interferências destruidoras, que poderíamos equiparar a essas causas de doença, não
faltam na história de nenhuma cidade, mesmo se ela teve um passado menos agitado que Roma, mesmo
se ela, como Londres, jamais foi devastada por um inimigo. Ainda, a evolução mais pacífica de uma
cidade implica demolições e substituições de prédios, o que em princípio a torna inadequada para essa
comparação, com um organismo psíquico.” (FREUD, 2014, p.14).
41
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sentimento original, essencial, de coletivo. E, para esse efeito, o urbanismo deve
encontrar na cidade um sentido coincidente, seja ela qual for. E, pela arte, constatar que
kokedamas e comunidade carente brasileira ganhariam a qualquer custo uma coerência
lógica, é uma intervenção muito fraca. Como se entre o objeto e o sujeito não fosse
primordialmente necessário um mínimo sentido42. É só alguma coisa que usa um
conceito urbano e um sustentável. Voltamos ao cabo da raiz rasa, onde em nenhum solo
se sustenta firmemente. E “ao contrário, reveste-a de ilusão” (RESENDE, 2009, p. 20).
Essas ideias de intervir na naturalidade da cidade, tecnicamente, mesmo que pela
suavização da arte, às vezes se perdem. A tentativa de reconstruir a essência citadina na
voga de uma representatividade subjetiva conveniente se inverte e a torna mercadoria,
alguma coisa para a motivação humana. Desconsiderando a estratégia revolucionária, a
reformulação moral mínima daquilo que, via de regra, está prestes a ser tomado e
reconstruído, mais tarde não suporta os conflitos do sujeito e perde o sentido, o seu
valor, e encerra em seus sentidos. Não é um jogo de tentativa e erro. Há de ter,
historicamente, um sentido no qual a ação se firmaria objetivamente. De outra forma, já

42

A vida individual, espiritual e subjetiva será sempre convertida numa abstração quando não for
compreendida como uma manifestação real do conjunto social. Despregadas da objetividade, na qual se
depositam e se constituem, as expressões da vida subjetiva nada mais são que nebulosidades abstratas,
absurdas e carentes de objeto real: o reino do nonsense, do irracional, da pura absurdidade. (RESENDE,
2009, pag. 18).
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se inicia em forma desvanecida. Projetar em imagem o futuro cotidiano do outro, para o
melhor e idealmente irrealizável é, pontualmente, revesti-lo de ilusão43.
A ciência tem garantido um lugar mais alto de fala a discursos que não têm dado
conta de se materializar, que são reprodução incessante de produtos do pensamento,
recolhendo informação sem destino prático. E a cidade, numa análise urbana, que antes
foi encarada pela sua face mais contraditória, tem hoje sua atenção desviada para a
superficialidade de uma experiência revolucionária. Sua potência como mediadora da
vida social fica reduzida à imediatez do seu indivíduo, que se vê no direito de julgar44 o
passado e escolhê-lo com dedo de especialista, artificialmente nas suas melhores
formas. Faz da cidade o próprio objeto de consumo, a mercadoria, com sentidos e
valores ulteriormente determinados. Precede o desejo. Fetiche. O revolucionário urbano
quer ser um inédito epicentro de uma nova ideologia de uma cultura apropriada,
modificando a cidade em maneiras idealizadas até sua forma final. De uma natureza
totalmente dominada e controlada inversamente. Irracionalmente45.

“A ilusão de igualdade que obscurece a natureza social do trabalho é proveniente da mercadoria, que,
na sua forma fenomênica, não deixa transparecer as objetificações humanas que a constituíram, as
subjetividades que nela se depositaram. Por isso, a mercadoria aparece como algo “fantasmagórico”,
“místico”, “misterioso”, que oculta a vida inscrita no objeto, o abstrato inscrito no concreto, o passado no
presente, o infinito no finito” (RESENDE. 2009, p.103).
43

“Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo: julgamento é sempre defeituoso, porque o
que a gente julga é o passado.” (ROSA, 2001, pag. 284).
44

“São vários os momentos em que Marx relaciona a supressão das mediações da realidade, na sua
forma aparencial, com a ilusão, a mistificação, o obscurecimento e a inversão. Em O capital, as formas
fenomênicas e aparenciais das diferentes expressões do capital na realidade são apresentadas como “a
mistificação na sua forma mais pura”, a “irracionalidade”, a “Loucura da concepção capitalista”, a coisa
mística”. (RESENDE, 2009, p. 21).
45
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Prosseguindo, juntamente a partir de uma excessiva carga de autores de variadas
escolas, a confusão em torno dessa subjetividade surge. Interpretando-a, a cidade,
tecnicamente a qualquer custo, tomaria uma forma informacional, esclarecendo-se na
afirmação de seus sentidos enquanto refaz seus signos culturais, interpelando o objeto
que era minimante inato até agora. E em cidades pequenas, onde isso é basilar, também
é matéria que se desfaz. Tanto esclarece os significados da materialidade imediata
quanto perde o sentido para o outro indivíduo, aquele que deveria ser o primeiro a
experimentar as intenções estéticas do espaço. Essas formas parecem sempre contar
com um indivíduo46 inevitável47, que confere à cidade sua materialidade, e ao urbano,
seus sentidos. O que permite continuar a existir por essas vias. Mas a este, ao indivíduo
inevitável, ainda parece não alcançar a interdisciplinaridade como uma possibilidade

“-É, tem também o homem-do-pau-comprido-com-o-marimbondo-na-ponta...- ajunta Dansador,
que vem lerdo, mole-mole; negando o corpo. – O homem me chifrou agora mesmo com o pau...”
(ROSA,1971, p.292).
46

“Então passaremos à questão menos ambiciosa: o que revela a própria conduta dos homens acerca da
finalidade e intenção de sua vida, o que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar
a resposta: eles buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados,
uma meta positiva e uma negativa; quer a ausência de dor e desprazer e, por outro lado, a vivência de
fortes prazeres. No sentido mais estrito da palavra, “felicidade” se refere apenas à segunda.
Correspondendo a essa divisão das metas, a atividade dos homens se desdobra em duas direções, segundo
procure realizar uma ou outra dessas metas – predominantemente ou mesmo exclusivamente” (FREUD,
2010, p. 19).
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objetiva. O desenvolvimento da produção urbana pode encontrar mais uma incoerência
aqui. Todos os assuntos, todas essas informações jogadas sobre a cidade, juntas,
enevoaram a paisagem urbana. Poluíram. Mesmo a partir da universalidade dos estudos
lefebvrianos que, por exemplo, não se encerram nas soluções críticas ao objeto, além de
reconhecer apenas seu estado fetichizado.
Mimeses longínquas demais, que já substituíam as raízes mais profundas por
uma nova materialidade fetichizada48, desconsiderando-as, “porque são a base de uma
sub-estória, ainda incompleta” (ROSA, 1971, p.236).
Os estudos sobre urbanismo nessas condições produzem, nesse sentido à49
comunidade, alguma solução de pouca resolução duradoura, mesmo quando praticado
ao conjunto de seus esforços insurgentes. Reencontram um obstáculo no sujeito,
reconhecendo-o como parte do complicado, como aquele a quem não se sustentam os
novos formatos da sustentabilidade, por exemplo. E, por isso, o questionamento de onde
estaria incutido o “indivíduo” antecipa algumas outras pontuações a serem esclarecidas
no percurso da pesquisa. E se a experiência dada pela materialidade era precedida dos
desejos dos indivíduos, dos sujeitos citadinos, caberia então, além de reconstruí-la
imediatamente, pensá-la como estrutura próxima da subjetividade do sujeito. Uma
tentativa de superação de uma realidade moderna, levando pelo menos em conta que
ainda há trabalho para ser feito.
Intervir na cidade, ocupar o espaço urbano, ressignificar a cidade, em defesa da
Arte são proposições um tanto quanto pejorativas e repetitivas e que parecem, inclusive,
ser uma solução arbitrária, intelectualmente autoritária, frágil. Erguida para o trabalho, a
cidade ganhou nesse seu significado sua forma50.
“O que chama a atenção, nesse caso, é principalmente o pressuposto interno às análises de que os
momentos da particularidade e da universalidade da realidade e do pensamento, do indivíduo e da
sociedade, são independentes, diferentes e autônomos. Em se tratando de uma interpretação do
pensamento de Marx, para quem, de qualquer forma, o suposto é exatamente o oposto, ou seja, os
momentos referidos se determinam reciprocamente, esse tipo de análise constitui um exemplo
privilegiado do pensamento fetichizado, que autonomiza elementos, na realidade, condicionados
mutuamente” (RESENDE, 2009, p. 114).
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Seguindo a mesma lógica da crase para “Direto à cidade”.

“Sem ilusões, Hegel desenvolverá sua reflexão sobre a história, na qual compreendeu ocultos
segredos do homem e da sociedade. A razão se converteu na forma de inserção no mundo e na história,
assim, autonomiza a razão ao mesmo tempo em que a fez onipresente na realidade. O sujeito não era
somente uma pauta ou uma norma a se conhecer, mas a origem do próprio ser da realidade. (...) Na
Fenomenologia do Espírito, o espírito foi convertido no personagem principal da trama que se desenrola
na história, e é fundamental entender de que forma, para Hegel, a consciência, a partir de seu estado de
indiferenciação em relação à natureza e através da experiência de si mesma, percorre a série de suas
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Tentativas de reforma urbana às vezes parecem estar sempre esbarrando na
inoperância naturalizada da decadência, quando, dentro de um plano de alternativa
urbana, antes de tudo, já passa a ser ignorado o próprio indivíduo que nela se confunde
entre todos os outros. Veja-se: não falo do oprimido, do excluído, de minoria nem de
representatividade. Falo do indivíduo. Esse que carrega em si, e aqui, o fardo de uma
subjetividade minimamente capaz de se compor junto à materialidade urbana e deixar
nela impressa a marca de si mesmo. Um entalhe entre todos os outros que acabaram
tomando uma forma, cumprindo seu sentido pelos dois lados, nas condições de um e de
todos ao mesmo tempo. O citadino compõe parte de alguma totalidade, se possível,
mesmo que a criasse para em si se pertencer.
E, por isso, nessa tentativa de compreender essa mercê subjetiva que surge e
desaparece na montagem do todo entre indivíduo e paisagem que, tardiamente, nesta
pesquisa, tomou-se a literatura como um farol. A experiência em encontrar nesse manto
objetivo um objeto que fosse meramente humano foi acalmando-se e organizando-se
num refúgio pela lenta construção do sertão de Guimarães Rosa. Se Riobaldo, Tatarana
ou Urutu-Branco não são tão somente a semelhança com o sertão no qual ocorreu-lhes
experimentar a vida, logo haveria de ter experimentado a segunda travessia do Urucuia

configurações de modo a se constituir fundamentalmente como sociabilidade, como trabalho.”
(RESENDE, 2009, pag. 37-38).
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tão igualmente à primeira. Igual do início até o fim, como se nunca tivessem cumprido
parte já da travessia, efetivada na trajetória para o norte, feita por Riobaldo, ainda na
covardia inexperiente, quando de lá desce Urutu-Branco, chefe. De volta a Minas, para
a sua origem e para se resolver e descansar de novo como Riobaldo. Isso com Riobaldo
Tatarana, de tantas mortes, sendo o meio.
Se travessia pode ser também compreendida em sua subjetividade justa, na
preocupação com a forma, o sujeito oculto se revela em você e para quem, narrado por
três, na incontingência de um rio, uma vereda, surgiu uma possibilidade de
experimentar universalmente um homem e um sertão. O caráter constituinte da
paisagem e do indivíduo se intermedeiam constantemente entre si. E quem era o
narrador deixa de ser a cisão e se torna ora passante, ora passagem, ora Riobaldo, ora
Sertão. Sem que isso aconteça, inclusive, de maneira notável e divisível.
Mediador de um contínuo, numa atada contemporaneidade entre o homem e seu
lugar, que o prende e o liberta um com o outro em seu destino realizável. Enquanto o
gesto, a escolha, o tino, ficam, pelo desejo e pela possibilidade de realização, nas
trivialidades resultadas do encontro entre a paisagem e individuo, no psiu entre a
possibilidade de seguir como parte daquilo tudo. É por isso que Grande sertão: veredas
é, além de tudo o que já foi dito, também uma incessante tentativa de dizer tudo o que é
sertão e tudo o que é sertanejo sem nunca, em hipótese alguma, rompê-los
definitivamente.
Dissociar Riobaldo e Sertão de sua história seria ao mesmo tempo arrancá-lo de
sua posição singular, unívoca, super-regionalista, universal e bonita. E não seria a
mesma coisa se fizéssemos isso com qualquer coisa que nos desse, pelas vias da
materialidade, sentidos sobre certa existência essencial, subjetiva? Ao fim, tudo poderia
estar dependido de quem seria ora sujeito, ora paisagem. Daí parte da universalidade de
Guimarães, talvez.
Tratando dessa maneira as possibilidades de compreensão de certa subjetividade,
ficam para o objeto de estudo, as cidades, as mesmas questões. Como entender a obra, a
sua forma, sem levar em conta os indivíduos que a constroem cotidianamente sem
negar, nas negociações urbanísticas, os sentimentos mais humanos a serem satisfeitos?
Inclusive em sua reforma, em que isso é sempre mais complicado?
Se o indivíduo se confirma como uma parte, um produto do método moderno,
então também se produz, mesmo na individualidade, sob o fetichismo de uma condição
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puramente subjetiva. Daquilo que é profundamente intrínseco no si, que ao mesmo
tempo constitui o que para o outro não mais se assimila. E, por esse objetivo, rejeita a
cidade na sua potencialidade para o coletivo, para a integridade do comum. Pela justa
necessidade, agora, do individual. E, mais uma vez, dependente de entender-se com sua
paisagem, com sua materialidade, com sua subjetividade pulverizada, ou de sua cidade,
se preferir. Quando Lefebvre afirma-se também pela compreensão dos antagonismos na
leitura das cidades enquanto seu objeto do estudo, passa-os para a condição de
predicados do sujeito, que significa uma aproximação das interpretações sobre o que
seria causa coletiva e causa privada na produção do espaço urbano. Lefebvre não
gostava dos carros, ou do motorista? Qual parte subjetiva para ele seria parte alicerce de
sua crítica que tomou as cidades como alegoria, colocando-as, inclusive, em condições
de indivíduo e, às vezes, apontando sua miudeza histórica? “paris” de Lefebvre ou de
Walter Benjamin, a “paris”. É importante, que nos dois, o discurso seja pela arte.
E a cidade, impossível de se realizar por apenas duas mãos, é uma construção
obrigatória da potência de todos. O indivíduo precisa do outro para constituir a cidade.
Um cupim. Aliviando um pouco a condição solitária do indivíduo moderno,
pertencendo a algum lugar que aceita, de bom grado, não ser só seu. E o assume para si
com o outro. Riobaldo e o bando. Os sentidos da paisagem são para si o sentido de si
mesmo. E em meio aos outros, dos outros também. Companheiros. Seus. Pelas cidades
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pequenas, o estranho não é o sinônimo do desconhecido, mesmo que dele só se saiba
sobre uma vaga figura que passa, que deixa que escape dali alguma coisa que o constitui
como algum sujeito perante você, e passa, afirmando algum reconhecimento. Tais
figuras, numa cidade pequena, não passam apenas uma vez. De forma às vezes até
cotidiana, compõem, junto com toda a materialidade, alguma coisa memorável,
concedendo ao indivíduo, sua qualidade estética. Aquele para quem retorna a
objetividade técnica e que responde em sua subjetividade de resendecostense.
Guinando-se para cidades futuras, pela produção da história, é algo que podemos
encontrar na Crônica Berlinense “que Benjamin começou a escrever no seu
quadragésimo ano de vida, quando procurou rastrear, na proteção de sua infância grãoburguesa, o germe da aniquilação na qual o século XIX deveria perecer, em meio à
guerra e à inflação” (WITTE, 2017, p. 12). A guerra. Ora mundial e ora tão indivíduo.
Em si. Na “criança burguesa bem-nascida”.
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