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ABSTRACT

The present work is an initiative of undertaking a perspective that values the
aspects of the city in its diversity. The one that t intends is to discuss the urbanity
starting from the aspect of the image, of the history, and about main point, to value the
point of the individual's view that lives the urban space in its more several
configurations: the house, the street, the neighborhood, and the city in wider scale. The
described historical research defines the city as space of the human accomplishments.
When analyzing the moments of the most recent history of the urban life the
modernity/post-modernity notions they are explored in the sense of illuminating the
wealth, continuity and it breaks of patterns of behavior, and on the other hand, to
describe a I overfly in the several times of the city. The prominences of aspects of the
archaeology and of the descriptive resource they are related, for its time, the most
punctual perspective of the practical research, the instance of the neighborhood,
specifically High City and Riverside, configuring an immersion in the daily more punctual
of the city, valuing forms of being, aiming the perspective of the personal computer as
point-of-view. The images of the city assume the paper of representing the documental
about the current features of the urbanity. It is without a doubt that at the present time
the photographic image already possesses a paper of prominence it is as research
instrument, be as main source for a work on files of photos. The photographic images in
the present work possess a prominence place, focusing specific places of the city in the
time. Finally, the individual's voice valued under the perspective on as the person's
knowledge that inhabits and live the urbanity he/she understands the knowledge of the
life in the city and, more than in any other place, a middle where the loss of action
models is pointed very easily tends in view the dynamic movement of the practices and
renewal of new indications; in the same space in that becomes urgent to build marks
starting from which the individual can shimmer the future. And in that space the
individual's voice is valued as rich source of information on living the scenery of conflicts
of the present time.

KEY WORDS: City, Urban Memory, Photography, Memory and Oral Histories, Theories
on the city, Social History.
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LE RÉSUMÉ

Le travail présent est une initiative d'entreprise une perspective qui évalue les
aspects de la ville dans sa diversité. Celui que ce t a l'intention est discuter l'urbanité qui
commence de l'aspect de l'image, de l'histoire, et au sujet de point du principal, évaluer
le point de la vue de l'individu qui vit l'espace urbain dans ses plus plusieurs
configurations: la maison, la rue, le voisinage, et la ville dans échelle plus large. La
recherche historique décrite définit la ville comme espace des réalisations humaines.
Quand analyser les notions de la modernité/post-modernité aux moments de l'histoire la
plus récente de la vie urbaine ils sont explorés dans le sens d'éclairage la richesse,
continuité et il casse de modèles de comportement, et de l'autre côté, décrire un je
survole dans les plusieurs temps de la ville. Les proéminences d'aspects de
l'archéologie et de la ressource descriptive ils sont racontés, pour son temps, la
perspective la plus ponctuelle de la recherche pratique, l'exemple du voisinage,
spécifiquement Cidade Alta et Ribeira, configurer une immersion dans le quotidien plus
ponctuel de la ville, évaluer formes d'existence, viser la perspective de l'ordinateur
individuel comme point-de-vue. Les images de la ville supposent le papier de
représenter le documentaire au sujet des traits courants de l'urbanité. C'est sans un
doute qui à présent l'image photographique possède déjà un papier de proéminence
que c'est comme instrument de la recherche, soyez comme source principale pour un
travail sur dossiers de photos. Les images photographiques dans le travail présent
possèdent une place de la proéminence et concentrent places spécifiques de la ville
dans le temps. Finalement, la voix de l'individu évaluée sous la perspective sur comme
la connaissance de la personne qu'habite et vit l'he de l'urbanité comprend la
connaissance de la vie dans la ville et, plus que dans toute autre place, un milieu où la
perte de modèles de l'action est pointée très facilement soigne dans vue le mouvement
dynamique des entraînements et renouvellement de nouvelles indications; dans le
même espace dans cela devient urgent pour construire marques commencer de que
l'individu peut chatoyer le futur. Et dans cet espace la voix de l'individu est évaluée
comme source riche d'information en vivant le décor de conflits du temps présent.

LES MOTS DE LA CLEF: Ville, Mémoire Urbaine, Photographie, Mémoire et Histoires
Orales, Théories sur la ville, Histoire Sociale.
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RESUMO

O presente trabalho é uma iniciativa de empreender uma perspectiva que
valorize os aspectos da cidade em sua diversidade. O que se pretende é discutir a
urbanidade a partir do aspecto da imagem, da historia, e como ponto principal, valorizar
o ponto do vista do individuo que vive o espaço urbano em suas mais diversas
configurações: a casa, a rua, o bairro, e a cidade em escala mais ampla. A pesquisa
histórica descrita define a cidade como espaço das realizações humanas. Ao analisar
os momentos da história mais recente da vida urbana são exploradas as noções de
modernidade/pós-modernidade no sentido de esclarecer a riqueza, continuidade e
quebra de padrões de comportamento, e por outro lado, descrever um sobrevôo nos
diversos tempos da cidade. Os destaques de aspectos da arqueologia e do recurso
descritivos estão relacionados, por sua vez, a perspectiva mais pontual da pesquisa
prática, a instância do bairro, especificamente Cidade Alta e Ribeira, configurando uma
imersão no cotidiano mais pontual da cidade, valorizando formas de estar, apontando a
perspectiva do micro como ponto-de-vista. As imagens da cidade assumem o papel de
representar o documental sobre as feições atuais da urbanidade. É sem dúvida que na
atualidade a imagem fotográfica possui um papel já de destaque seja como instrumento
de pesquisa, seja como fonte principal para um trabalho sobre arquivos de fotos. As
imagens fotográficas no presente trabalho possuem um lugar de destaque, enfocando
lugares específicos da cidade no tempo. Por fim, a voz dos individuo valorizada sob a
perspectiva sobre como o conhecimento da pessoa que habita e vive a urbanidade
compreende o conhecimento da vida na cidade e, mais que em qualquer outro lugar,
um meio onde se aponta a perda de modelos de ação muito facilmente tendo em vista o
movimento dinâmico das práticas e renovação de novas indicações; no mesmo espaço
em que se torna urgente construir marcos a partir dos quais o individuo possa
vislumbrar o futuro. E nesse espaço a voz do individuo é valorizada como fonte rica de
informações sobre viver o cenário de conflitos da atualidade.

PALAVRAS-CHAVE: Cidade, Memória Urbana, Fotografia, Oralidade, Teorias sobre a
cidade, História Social.
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INTRODUÇÃO

A cidade sempre foi fonte de inquietação, desde suas origens

históricas, como espaço de convivência entre agrupamentos que constituem um grande

romance da civilização; a cidade é o texto dos antigos e contemporâneos discursos da

humanidade imersa nas culturas distintamente. Entre conflitos e transformações a

cidade passou a ser um grande cenário onde o teatro da vida se tornou cotidiano, onde

é possível serem descritos dramas e grandes acontecimentos. E em suas mais diversas

formas a cidade foi sendo construída, em tempos de decadência, renascimento, à maior

complexificação. E nesse ínterim foi sendo criada uma aura que sempre esteve cada

vez mais presente na cidade em seu processo de complexificação: o fato da cidade ser

um lugar de reunião de potencialidades. Mesmo que se intente resumir os significados

e atributos sobre a cidade, sempre haverá o que se dizer, seja sobre aquilo que

contribui em sua permanência, seja naquilo que participa em seus aspectos variáveis e

mutantes. A cidade acaba por tornar-se, qual a história da fênix, revivida na epopéia da

humanidade, desde os momentos maiores aos pequenos instantes nos contados grãos

da velha ampulheta, à indiscutida figura do ser que fala, mesmo estando ainda a ser

descoberto.

O enigma da cidade guarda o futuro de quem a habita. Se no passado

aqueles que viviam nas cidades seculares eram pessoas que mantinham uma relação

orgânica com seu espaço de vida, mesmo que para a grande maioria a cidade não

fosse o espaço da descoberta, ainda assim, as cidades desse período já possuem a

identidade de serem lugares onde a conjugação, o amontoamento e a diversidade
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subsistem. E por outro lado, a atualidade da vida nas grandes cidades guarda o

mistério do anonimato. As multidões são soberanas onde o individuo é mais um dentro

da trama descontinua do cotidiano. E é em meio a essa descontinuidade que tratará o

presente trabalho. A descontinuidade da vida urbana e sua abordagem nos remeterão a

discussão de uma diversidade de aspectos: seja relativo a história da cidade, sua feição

e imagem, seja pela forma como o individuo participa em sua trama de detalhes,

sempre sujeito, ambos, cidade e individuo, a serem meios e fins da transformação.

Na primeira parte do trabalho, A Pesquisa Na/Sobre a Cidade, serão

abordadas questões relativas à história da cidade. Nessa parte - A cidade histórica - foi

feita uma contextualização da cidade ao longo da história, rementendo-se a

comentários sobre cidades antigas, em relação a seus aspectos de cidades que

resistiram em estrutura mesmo diante do abandono de suas civilizações por causas, de

certa forma, misteriosas. É mencionada a trajetória da cidade em sua epopéia em meio

à instituição do modo capitalista de produção: as cidades comerciais, industriais e

burguesas. Pode ser descrito um quadro analítico que contemplou a inclusão das

massas populacionais que migravam dos campos para o então contexto nascente das

cidades em processo de tornarem-se espaços de múltiplos embates. Se por um lado a

cidade é esse resultado de clivagens é possível também se dizer que aqueles que a

habitam são na mesma medida atingidos pela força dos acontecimentos aos quais

fizeram da cidade algo híbrido, algo dinâmico, algo repleto de implicações. Sobre esse

aspecto irá se tratar quando se abordam as idéias no item, Alguns estudos sobre a

cidade, discutindo alguns representantes teóricos e fonte de trabalhos de máxima

importância sobre o caráter da vida dos indivíduos na cidade moderna. Nesse ponto a

discussão se refere a textos de alguns estudiosos das mudanças oriundas da
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modernidade econômica, enfocando as análises relativas a maneiras de se viver em um

ambiente onde concorrem questões práticas como habitação, modos de vida e

aglomerados urbanos, dinheiro e valores individuais, vida mental e meio urbano.

Temáticas relativas a Escola de Chicago vista em sobrevôo, em amplos moldes.

A discussão nesta parte do texto contempla aspectos que estão

diretamente relacionados à vida nas cidades da passagem dos séculos XIX para século

XX. Mesmo alguns textos que foram apontados serem datados da primeira metade do

século XX, ainda assim, possuem o valor de serem representativos de um modo de vida

que está inserido na chamada modernidade, com seus atributos e elementos de perene

mudança e deslocamentos em termos de uma ótica conscienciosamente estabelecida.

Os temas discutidos reforçam o debate que aponta os individuo e as

massas populacionais como diretos atingidos pela avalanche das obras capitalistas. Se

for a concorrência, a exploração, a falta de condições dignas de habitação nas cidades

que crescem, de toda forma são temas que captam o mais pungente desse período.

O terceiro e último item do primeiro capitulo é referente ao após a

datada modernidade. No entanto, não se dimensiona aqui uma estrita temporalidade.

Aqui se entende o após como algo que remete a uma sucessão evolutiva de um

problemático modo de vida, mas sim seus produtos que se estendem a nossa

contemporaneidade. O que está no item Após a modernidade...Diante de muitas vozes,

é o fato da cidade ter-se tornado o espaço onde se complexificam as relações, e no

limite o que poderíamos sintetizar como sendo a vida atual nas grandes cidades, a

reunião da muitas vozes, a polifonia ululante. Esse espaço onde despontam em

quantidades maiores problemas que já foram apontados em passagens anteriores. O

tempo da cidade onde o individuo é parte inelutável; é o mesmo tempo em que a cidade
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estabelece a forma de ser desse individuo, um ser subordinado aos acontecimentos, às

mudanças, às instabilidades.

Diante de tantos acontecimentos no espaço urbano o individuo se

estabelece como ator de uma peça que demonstra as proporções da encenação de um

papel diverso, um drama que repercute desde a macro dimensão da urbanidade

construída, até as mínimas proporções do seu micro espaço de vivência: a rua, o bairro;

sem deixar de lado as nuances dos movimentos internos da mentalidade de cada um

que assimila e guarda sua crônica individual sobre a cidade.

Em seu tempo, a segunda parte, Visões da/na cidade do Natal, irá tratar

dessa citada dimensão micro, a dimensão do bairro, onde poderia ser dito: acontece a

vida mais próxima do individuo, onde o ambiente da casa está inserido. É, no entanto,

na atualidade, um espaço, na maioria dos casos, diverso daquele descrito por Tönnies2,

o espaço da comunidade, dos laços mais próximos, orgânicos.  O bairro aqui é

valorizado como cenário de fatos históricos, passagens da vida cotidiana, lugar onde o

individuo pode viver deixando marcas, modificando aspectos.

Em primeiro lugar é feito um breve resumo sobre a história da cidade do

Natal, desde sua fundação à forma como a cidade se apresenta na atualidade. O

objetivo, no entanto, não foi de esgotar detalhes, mas de situar o espaço da pesquisa,

tendo em vista que no primeiro capitulo se partiu de uma visão mais ampla da cidade

na história humana, dando destaques a momentos representativos. Aqui a iniciativa é

de contextualizar o crescimento de uma cidade em sua própria história. Posteriormente

2 . Certas referências a obras de Ferdinand Tönnies não serão aprofundadas como elementos principais,
mas serão aqui mencionadas de passagem diante de algum argumento sobre a modernidade e formas
de vida nesse período no âmbito da cidade. Para maiores consultas, ver: Tönnies, Ferdinand. Community
and Society. New York: Harper and Row, 1963.
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o recorte é feito partindo para as duas primeiras localidades de sua fundação. São

enfocados os bairros da Cidade Alta, lugar legitimo de fundação, e o bairro da Ribeira,

para onde a cidade cresceu em momento posterior a seus primeiros momentos, em se

falando da constituição de um incipiente perímetro urbano.

Num segundo movimento é feita uma discussão teórica sobre o bairro,

sendo desenvolvido argumentos em torno da importância dessas unidades da cidade,

principalmente quando se trata de espaços que possuem um valor histórico, e onde a

arquitetura exige cuidados (nem sempre dispensados), tendo em vista o estado de

abandono do bairro da Ribeira, por exemplo. De toda forma o item Interlúdio: o bairro

em questão apresenta discussão em torno de memória urbana desenvolvendo a

abordagem chamada de arqueologia e etnografia urbana, procurando desencavar dos

elementos físicos a historicidade dos dois bairros.

Em termos descritivos, o terceiro item do segundo capitulo, denominado

pelos topônimos dos bairros, é uma tentativa de descrição em formato etnográficos dos

equipamentos existentes ou que já fizeram parte do passado de cada localidade em

questão. O objetivo nesse ponto é de se empreender um percurso que será

estabelecido em três pontos: o percurso histórico, o percurso habitacional, e o percurso

comercial. Em alguns momentos, é possível, o intercruzamento, existindo lugares onde

todos façam parte. Para efeito teórico, nesta parte os conceitos desenvolvidos por José

Guilherme Cantor Magnani (2000) darão suporte as definições de pedaço, mancha,

trajetos, pórticos, liminares, circuitos. A apresentação dos itens será entremeada de

imagens fotográficas antigas da cidade. O objetivo de incluir tais imagens é possibilitar

ao leitor conhecer faces da cidade de antes.



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

19

A terceira parte, Imagens da Cidade, é uma discussão sobre Fotografia

e cidade, enfocando aspectos de como perceber a cidade. Nesse ponto são discutidos

temas privilegiando o recurso fotográfico como meio para se captar aspectos da cidade.

A fotografia neste ponto é contemplada como fonte de pesquisa muito valorizada nas

ciências sociais.

O mais importante é contemplar a imagem da cidade como recurso de

pesquisa, como recurso material que contribua para uma análise das transformações e

usos do espaço. É com o objetivo de revelar tais transformações e ilustrar o momento

dos dois bairros que no item O Lugar das Imagens estarão fotografias feitas por mim,

descrevendo os trajetos citados no capitulo anterior. Tanto como elementos oriundos do

trabalho de campo, como meios para posteriores análises, as fotografias também

servirão para, juntamente com as imagens contidas no segundo capitulo no item 2.3,

possibilitarem a quem estiver com o trabalho final comparar momentos passados com

tomadas atuais. Vale ressaltar que todas as imagens do trabalho são em preto e branco

para representar o que considero um formato mais documental do que as imagens com

cores.

A quarta e última parte, A cidade e seus habitantes, trata de valorizar as

falas de pessoas, sobre a maneira como elas percebem a cidade. A primeira discussão,

antes do texto com os depoimentos propriamente dito, é um comentário despretensioso

sobre captar depoimentos e ouvir histórias. Nesse ponto são alguns argumentos de

abertura para o principal das entrevistas.

No item as falas e suas variações, são apresentados relatos orais, das

entrevistas feitas com algumas pessoas que possuem vivencias no cotidiano da cidade.

Serão elencadas falas, transcritas no original, de escritores, pesquisadores, pessoas
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outras que tenham alguma relação de experiências sistematizadas seja por meio da

escrita ou por algum outro suporte; e também pessoas que relatam sua cotidianidade

de ontem e de hoje, algo como recortes no tempo, não necessariamente moradores dos

bairros. Foram entrevistados o escritor e advogado Diógenes da Cunha Lima; o

arquiteto João Mauricio Fernandes de Miranda; o fotografo Jaeci Emerenciano Galvão;

um antigo comerciante da Cidade Alta, José Laurindo de Medeiros, Sr. Lalá; uma antiga

moradora do bairro da Ribeira, Francisca Edite Silva, D. Francisquinha; e o relojoeiro e

encadernador Davi Lopez de Araújo. Os entrevistados contam suas vivências dos

bairros, constroem narrativas individuais que possibilitam perceber os bairros pela

especificidade de suas falas.

Por fim, o presente trabalho é uma iniciativa de reunir pratica e teoria,

individuo e sociedade, passado e presente, oralidade e escrita, imagem e percepção. É

um trabalho que pode ser visto em suas partes independentemente, ou no todo sem

perder o vislumbre da vastidão de se reconhecer na cidade uma fonte inesgotável para

pesquisas.

Em relação a literatura especifica sobre a cidade do Natal, a iniciativa

foi de citar a fonte de historiografia clássica, História da Cidade do Natal(1999), Luis da

Câmara Cascudo; relacionando a obras mais recentes: Natal do meu tempo(1999), de

João Guimarães; Natal século XX(2001), de Pedro Lima; Natal(1999), de Diógenes da

Cunha  Lima; as obras de João Mauricio Fernandes de Miranda, 380 anos de História

Fotográfica...(1981) e Evolução Urbana de Natal em 400 anos (1998); Caminhos de

Natal (1997), de Jeanne Nesi; De cidade a Cidade (1999), de Giovana Paiva de

Oliveira. As obras foram revistas sob a perspectiva de uma cidade que se complexifica

assimilando influências (as mudanças de modernização a partir da década de 20 do
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século passado) até os movimentos do capital que privilegia localidades da cidade em

detrimento de outras.

*    *

É importante, mesmo nesse espaço introdutório do trabalho, acentuar

alguma discussão sobre os elementos metodológicos desenvolvidos na proposta. Para

o desenvolvimento da pesquisa foi definida a perspectiva do estudo da cidade a partir,

primeiramente, do ponto-de-vista macroscópico. Para isso foi feito um resumo que tem

como objetivo ilustrar a fases da cidade e sua conseqüente complexificação. Em

momento posterior elencar a discussão sobre alguns textos que situam a cidade

moderna e industrial no quadro do problema geral da construção de um modo de vida

que se estende até nossos dias, em cada vez maiores imbricações. Os primeiros dois

capítulos descrevem essa perspectiva mais ampla sobre a cidade, por um lado, e sobre

estudos que contemplam aspectos da cidade em nossa era moderna. Os capítulos três

e quatro situam a pesquisa num plano microscópico. A análise privilegia a cidade do

Natal, num primeiro momento, e depois os espaços dos bairros da Ribeira e Cidade

Alta, os lugares de fundação da Natal contemporânea.

As análises da Escola de Chicago traduzem um complexo de análises

que enriquecem o debate em torno da questão urbana incluindo o indivíduo em seu

cenário, mas peculiar. A cidade é potencializada em torno de seus atributos:

individualismo, sintomas da coletividade, associações e desvios. Considero que estudar

a cidade também é elencar essas temáticas relativas, mesmo que de passagem,

mesmo que sem pormenores. Isso reflete a atualidade das teorias da escola.

Aqui, no entanto, não serão destacadas as temáticas especificas

tratadas pela Escola de Chicago. De forma geral, a noção de individuo e suas
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imbricações estão ao longo do texto. O que se valoriza na discussão das teorias da

Escola de Chicago, em detrimento de outras fontes teóricas sobre a cidade, por

exemplo, a Escola Alemã, é seu caráter definidor, ao meu ver, dos fenômenos urbanos

face a um cenário onde a figura do individuo e das massas populacionais estão em

franca evidência, tanto metodologicamente, quanto no manancial de dados empíricos

de pesquisa.

Em se tratando da definição de entrevistas e do uso do recurso da

fotografia no trabalho é preciso que se aponte que houve a necessidade constante de

se pensar qual seria o uso mais efetivo para tais técnicas de trabalho.

Com relação a fotografia, primeiramente foi utilizada como recurso para

gerar depoimentos diante de mudanças de cenários urbanos. Esse recurso foi

reavaliado como parte dos recursos para a percepção da cidade, como material para

leitura do “texto” urbano, eventualmente sendo usado como material nos momentos das

entrevistas. O ensaio fotográfico constante na terceira parte do texto tem mesmo esse

caráter de ser um material ilustrativo (distante dos anexos de pesquisa), mas que

também servirão a outros pesquisadores e para futuras pesquisas. Juntamente com as

imagens antigas da cidade do Natal que estão no texto arqueológico-etnográfico sobre

os dois bairros, pode ser possível ao leitor verificar essas transformações urbanas.

Enfim, há um material que foi coletado durante diferentes etapas da pesquisa com

objetivo de pensar a cidade do Natal em termos imagético; além do acervo de anexos.

Os depoimentos possuem o paradoxo do relato no tempo, portanto,

sendo o que de singular se pode obter. A perspectiva da entrevista aberta guarda a

característica de ser um recurso para múltiplas explorações, tanto do material que se

obteve, quanto de futuras sessões com a fala dos entrevistados entrevistado, que pode
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dimensionar a sua própria visão em outras direções e perspectivas. As seis entrevistas

em questão são vistas como seis exemplares de vivência da cidade e na cidade. A

preocupação aqui não foi de entrevistas em quantidade, mas de qualificar os discursos,

e nesse caso o efeito de valorização da fala em sua forma original é mesmo a iniciativa

de dar voz aos colaboradores e promover a co-autoria como condição, ao meu ver

importante, de realização de qualquer trabalho científico que valorize a alteridade em

seu fundamento.

A imbricação das condições: teórica, imagética e oral resumem o

objetivo metodológico do tempo-espaço da pesquisa, e do seu resultado final. Se em

algum momento o texto possui o caráter de ser “pesado”, com a diversidade de dados e

temas em potencial isso acontece devido a riqueza de aspectos que podem ser

vislumbrados quando se pesquisa a cidade e sua história. De forma geral a presente

contribuição é o resultado de um esforço individual de cristalizar a idéia de polifonia3 na

construção de um trabalho acadêmico. A mesma polifonia que está no cotidiano das

cidades desde sua fundação, onde todos os sentidos são explorados, onde todas as

relações no mínimo são complexas e repletas de passado histórico. Se foi bem

feito...Voz aos leitores, e maior discernimento nos projetos futuros...

3 . Sobre o aspecto da Polifonia e seus usos e variações ver as obras: A Cidade Polifônica – ensaio sobre
a antropologia da comunicação urbana (1997) e Antropologia da Comunicação Visual (2001), de
Massimo Canevacci.
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PRIMEIRA PARTE

1 - A PESQUISA NA/SOBRE A CIDADE

pesquisa sobre a cidade repousa pelo menos uma grande questão de

partida: o que é a cidade? Em decorrência perguntas correlatas tomam

seu lugar no vasto ambiente da cidade, querendo reivindicar seu direito a participação

nos movimentos que tentam definir, resumir que coisa é essa que possui sua história ao

longo de uma mescla de mutações e particularidades. A cidade é um mostro? Uma

criatura que cresce indefinida, intangível e inconsciente? Alheia ao que a compõe, ao

que fazem em seus domínios, como compõem suas formas? É um mostro orgânico?

Uma criatura pensante, que sutilmente se mantém conduzindo as consciências

daqueles que a faz dotada de sentido? E quais são os sentidos da cidade?

Viver na cidade é conhecer suas formas, seus limites, seus

descaminhos. A cidade constitui-se de cantos que estão nas consciências dos

indivíduos com a mesma certeza que estes possuem de poderem se perder ou

encontrarem a saída para um novo caminho sem destoarem do fato de sempre ter

algum lugar aonde ir. E ao mesmo tempo ninguém conhece uma cidade

completamente. Nas suas dimensões a cidade é certamente o maior mistério de todas

as produções coletivas. E nesta perspectiva o indefinido está na dicotomia fundamental

para se perceber a cidade: o público e o privado. No entanto, sobre a dimensão das

massas populacionais urbanas o que se diz é que a cidade é de todos. Em A Utopia

Thomas Morus expande essa idéia dizendo que,
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quem conhece uma cidade, conhece todas, porque
todas são exatamente semelhantes, tanto quanto a
natureza do lugar o permita. Poderíamos, portanto
descrever-vos indiferentemente a primeira que me
ocorresse; mas escolherei de preferência a cidade de
Amaurota, porque é a sede do governo e do senado,
fato que lhe dá preeminência sobre as demais. Além
disso, é a cidade que melhor conheço, pois habitei
cinco anos inteiros.(s/d, 81).

Dessa forma se percebe na cidade uma centralidade diante de outras

aglomerações; e desponta a questão sobre quanto tempo é preciso para se conhecer

uma cidade. E qual o caráter dessa identificação? E em sendo todas de mesma

natureza, certamente os indivíduos que a criaram possuem um mesmo senso de vida

em comum, uma mesma natureza coletiva que desponta fortalecida, mesmo que a

cidade vá além do alcance dos olhos.

E o que pode estar além dos olhos é o que parece estar mais próximo

do que seja a cidade. O porvir, possibilidades múltiplas e positivas certamente era

aquilo que estava nos planos das multidões que vislumbraram a cidade como algo

maior. Ou por outro lado não a pressentiam, nem mesmo podia imaginar que diante de

tão vastas terras nos séculos perdidos de nossa história, lugares seriam tomados num

movimento de mudanças e transformações sem precedentes.

E ainda permanece a questão: qual o principio da cidade? Sua

especificidade? Se hoje vivemos na cidade, onde vivam aqueles nos tempos

longínquos quando essa indefinível estrutura não existia para descobrir o indivíduo e

para torná-lo anônimo. É sobre isso que trata Aristóteles em sua obra A Política,

quando sobre a cidade e seus habitantes assegura que,

desde que os mesmos homens habitem o mesmo lugar,
será preciso dizer, já que não varie a espécie de seus
habitantes, que a cidade é sempre a mesma, apesar
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dos óbitos e dos nascimentos(...)Ou se deverá dizer
que, por esta razão, os homens permanecem os
mesmos mas a cidade muda? Por que, se a cidade é
uma espécie de comunidade, se ela é uma comunidade
de governo entre os cidadãos, do momento em que a
forma do governo se modifique, e que ela se torna de
uma espécie diferente, é forçoso que a cidade também
pareça não mais ser a mesma. É como o coro que,
figurando ora na tragédia, ora na comédia, nos parece
outro, embora ele muitas vezes se componha dos
mesmos indivíduos.(54)4

Essa multidão de vozes que se modificam, acompanham e promovem

as mudanças na cidade. É certamente da comunhão de participações que surge a

concretização da cidade. Mesmo que em algum tempo as cidades percam o seu vigor,

se tornem decadentes, e morram assim como acontece com as pessoas, se perdendo

no tempo da história humana. Há pelo menos um duplo movimento: a cidade

acompanha o movimento das multidões, e para estes lugares de criação, conquistas e

derrotas. Certamente é na cidade onde a vaidade humana obteve um impulso

incomparável em potencial. A urbe nunca deixa de ser um grande mistério para

qualquer um que se disponha a tentar decifrai-la, algo como se busca perceber

mensagens cifradas em cantos onde todos podem ver, onde normalmente a cidade é

mais pública.

E por outro lado, diante do fato da cidade ser o produto de multidões,

de aglomerações que tendo objetivos comuns fundaram uma história para além dos

tempos, a história das cidades. E quando se visualiza grupos e civilizações em tempos

remotos, pode-se perguntar o que terá acontecido aos povos Maias, por exemplo. O

4 Aristóteles. A Política. Rio de Janeiro: Ediouro, [s/d]. Relacionar a temática da cidade a uma bibliografia
mais antiga é um exercício interessante de etnologia urbana. A literatura clássica oferece rico material
para análises visando quadros comparativos sobre as formas sociais e culturais. É interessante esse
estudo de realidades distantes no tempo e espaço.
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que terá ocorrido para uma civilização que construía suas cidades a partir do mais

sofisticado calendário. Portanto, o que possibilitou a um povo inteiro, isto é, um povo de 

cidades, que levantou pouso e abandonaram as casas sólidas, as ruas e as praças, os

templos e os palácios e emigrou para a vasta e selvagem região do norte (...) Nunca

mais pés humanos pisaram o pavimento dos pátios ou subiram os degraus das

pirâmides (Ceram, 1987: 325). Esse mesmo povo construía novas e semelhantes

edificações em outros lugares até que num momento do passado histórico se perderam

no tempo. E hoje as ruínas de cidades estão localizadas em meio a florestas. Segundo

algumas teorias, o motivo que levou essas populações a deixarem esses sítios em

busca de lugares agriculturáveis, pela escassez de recursos naturais.

A cidade sempre esteve ligada ao problema de sua manutenção. O

campo foi durante muito tempo fonte de sustentação das nascentes estruturas urbanas,

até que o comercio citadino suplantasse a primazia campesina em prol do

desenvolvimento do comércio. Assim as cidades se especializam e as atividades

individuais contribuem para o surgimento de grupos e interesses os mais diversos. A

partir desse ponto a história sobre/da cidade toma um rumo interessante para o

pesquisador.

No presente texto o objetivo é o de elencar uma discussão em torno de

momentos diferentes da história da cidade. Em quatro itens revisa-se: a). A cidade na

história situando a discussão sobre a cidade em três momentos: a polis-grega, a cidade

no advento do capitalismo e a cidade industrial; b). A cidade pela perspectiva de

estudos da Escola de Chicago, com a iniciativa de argumentar sobre os primeiros

posicionamentos que pensaram a cidade como lugar de formação de mentalidades,

comportamentos e organizações particulares, privilegiando o elemento histórico; c). e
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por fim, discutir recentes pesquisas que situam a cidade numa perspectiva pós-

moderna, valorizando seu caráter metropolitano e suas feições superdimensionadas

onde o indivíduo é sujeito de sua própria condição de citadino e habitante vivendo em

meio ao trânsito híbrido dos problemas imersos, diferente de qualquer outra época, na

metrópole.

1.1- A Cidade na História, breves comentários

A cidade assim como possui uma centralidade espacial no momento da

sua fundação, também está relacionada a uma origem histórica. Há um momento na

história da humanidade que remonta ao passado de aglomerações populacionais

especificas dando origem às ocupações urbanas, chegando até a forma das

aglomerações citadinas como conhecemos hoje. Essa característica, no entanto, está

também relacionada a uma forma de cidade que na literatura, nos registros históricos

possui as feições de uma civilização mítica. Os gregos construíram todo um complexo

de imagens e desdobramentos que especificam a existência de lugares que serviam de

moradia aos deuses. Moradias essas que, por força de todo o complexo mitológico, nos

legou imagens da morada dos deuses a semelhança de nossas formas sociais, ao

menos a proximidade. Isso é bem característico na literatura filosófica que nos foi

legada, a suas relações entre mito e história. O mundo dos deuses tomado pelas

vicissitudes humanas.No entanto, o elemento mais importante é que a partir dos

epônimos se davam nomes a tribos e cidades5. Dessa forma Atenas teve sua

5 . O epônimo representa o nome que se dava ao expediente de nomear alguma coisa pelo nome de uma
pessoa. Representação corrente na Grécia antiga para origens as formações das tribos e cidades
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representação no nome da cidade, Arcádia da mesma maneira, dentre uma série de

exemplos. Segundo Ken Dowden, a mitologia personaliza: um epônimo oferece uma

versão pessoal de uma entidade mais abstrata: um fundador concentra a civilização em

si mesmo. O epônimo pode ser até o fundador: Dânos em Argos, epônimo dos dânaos

fundou o templo-chave de Apolo Liceu, introduziu a escrita, construiu a primeira nau - e

assim por diante. O rei Minos, epônimo dos mínios, fundou Orcômero.(1994: 105).

No mundo grego, mesmo fundamentado numa duplicidade mítica, a

realidade desponta como todo o peso do cotidiano. E para efeito do que se pretende

aqui discutir, a história cotidiana e o recorte mais importante. A cidade grega, a polis,

repleta e pugante. Até mesmo porque o mito é uma história contada para ser verdade e

conta uma versão da vida, e em sua legitimidade o mito compreende a organização

aceita pela realidade dos gregos em tempos áureos.

Para se ter claro sobre o que sustenta a primeira existência de uma

cidade, é preciso entender o que participa em sua estrutura como elementos de

coesão. A cidade não é somente sua estrutura física, suas dimensões espaciais, com

prédios, edificações, e guarnições (como dimensões às cidades antigas visando a

segurança); a cidade ainda exige um complexo de valores cristalizados, de instituições

que sirvam como modelo para os costumes, as leis, as idéias que regulamentam o

direito, a liberdade e os deveres. Segundo Sposito, embutida na origem da cidade há

uma outra diferenciação, a social: ela exige uma complexidade de organização social

só possível com a divisão do trabalho (2001: 14). E ao contrário do que se possa crer, a

instituição da divisão do trabalho não é exclusivo das sociedades atuais capitalistas. É

de se destacar que tanto na Grécia antiga, quanto na posteridade da história das

aglomerações humanas pelo menos dois elementos participaram para a que cidade
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fosse uma obra humana: a produção do excedente alimentar e as instituições sociais

que regulamente as relações de poder.

Certamente, um modelo de cidade na história antiga é o caso de Roma.

Os poderes unificados das instituições romanas representavam uma das condições,

portanto, para sua realização enquanto cidade que perpetuou valores para a

posteridade.  O caráter da força e legitimidade constituíam tanto o caráter definidor da

coesão interna, quanto da manutenção do poder imperialista adquirido com as

conquistas e suas posses coloniais.

O que muito contribuiu para que cidades surgissem foi o caráter

expansionista realizado tanto pela Grécia, quanto por Roma em seus tempos áureos. A

fundação de novas unidades urbanas - seja com o caráter de entrepostos, seja com

fortificações - serviam para assegurar a manutenção dos domínios conquistados. Sem

dúvida esse foi um dos fatores que contribuíram para que no século V a.C. acontecesse

a decadência e queda do Império Romano do Ocidente, com a tomada de

Constantinopla, pelos Hérulos, povos bárbaros-germanicos, e mais a frente o

conseqüente fechamento do comércio mediterrâneo e a invasão sarracena no século

VII. Terminando assim um período de dominação romana que se expandiu ao longo do 

entorno do mar mediterrâneo. E foi justamente pela localização privilegiada, e pela

possibilidade de um comércio marítimo que foi possível o desenvolvimento de tantas

localidades urbanizadas. O modelo de conquistas ofertou a Roma, além de grandes

latifúndios, grandes massas populacionais, na figura dos prisioneiros de guerra, e se

por um lado, problemas surgiram em ter que alimentar esses grandes contingentes, por

outro lado, tributos eram cobrados, novas classes surgiam, com comerciantes

intentando participar da vida política.
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O que é importante ser destacado é que com a queda do Império

Romano, o que se tinha como modelo de cidade e vida urbana entra num novo período.

Aquilo que os historiadores vão chamar de decadência das cidades dos heróicos

tempos da história da humanidade. Não se mantendo a estrutura que sustentava a

grandiosidade do império, as localidades conquistadas passam a perdem sua ligação

com uma estrutura unitária, ocasionando o desaparecimento de muitas cidades,

enquanto outras foram tomadas pelos povos invasores. É nesse período que muitas

cidades fundadas pelo expansionismo romano caem diante das invasões dos

chamados povos bárbaros. Nesse novo quadro predominava a instabilidade. A crise

gerada pela quebra da unidade só é mantida na esfera do poder religioso. A Igreja, de

certa forma é a única instituição que se mantém relativamente intacta. Seu papel de

predomínio ideológico se fortalece. No principio das invasões a Igreja teve o papel de

proteger populações expulsas das cidades, e a estrutura dos mosteiros contribuiu

diretamente, em tempos posteriores, para que em seu entorno aflorasse populações

que vinham de outras localidades desenvolverem práticas comerciais, ou mesmo em

caráter de culto religioso.

De fato, o que se discute é que o período histórico corrente será

caraterizado como feudalismo, onde irá vigorar, para alguns o retraimento da vida

social, cultural, política, enfim, a vida como acontecia nas cidades no período clássico.

No entanto, é bem presente o argumento que trata que nem todas as grandes cidades

decaíram no período feudal. É certo que a vida se transferiu do espaço urbano para os

campos, onde passa a predominar o desenvolvimento da agricultura, a servidão, e o

predomínio da Igreja, cada vez mais possuidora de terra e cada vez mais influente

sobre os rumos dessa nova sociedade. Como coube a estrutura religiosa a preservação
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do legado cultural deixado pelos grandes impérios, o que se coloca é que

historicamente a Igreja pode secundarizar, e mesmo esconder, a riqueza humanistica

dissipada pelas invasões barbaras, revertendo desse modo a perspectiva de um mundo

onde o foco estava na figura humana, para o valor religioso. A teocracia, portanto, era o 

expediente da vez, nessa fase da história humana. Se a vida nas cidades desapareceu,

os valores que iluminavam o ethos do mundo conhecido nesse período passou ao

tempo das trevas, ao obscurantismo dos mosteiros, a perseguição daqueles que não

estariam de acordo com a cartilha cristã. O mundo passa a ser dividido entre os cristãos

e os hereges. É um tempo de inquisição. Um tempo que se caraterizou pela servidão,

pela definição de papéis onde os indivíduos eram utilizados por sua força de trabalho

vivendo numa estrutura onde dependiam da proteção dos grandes proprietários de

terra, que por sua vez mantinham uma ordem de obrigações e explorações por meio da 

vassalagem.

Se no período clássico as relações sociais eram de escravidão, no

feudalismo se destacará a servidão, a vassalagem, a direta dependência e exploração

da massa de indivíduos que habitam as terras dos senhores em troca de proteção,

subsistindo com uma pequena parcela do que produzia. Pagando uma série de

privilégios aos donos da terra, juramentos que muito contribuíam para a maior fixação e

submissão dessas grandes massas em favor de uma estrutura que se manteve até

meados do século XV.

De toda forma, o que impossibilitava a existência de uma vida urbana

ao formato da Antigüidade clássica - ou que viesse a dar algum indicio de permanência

de vida nas cidades - se destaca naquilo que Sposito aponta quando diz que no

feudalismo, os aglomerados que se situavam, seja no entorno dos mosteiros ou Igrejas,
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seja no espaço de fortificações de castelos não se comportam ainda como cidades,

tendo em vista que não possuíam estrutura de serviços políticos e religiosos (2001:31).

Práticas essas que de alguma forma estará presente nas cidades em surgimento a

partir do século XI.

Em um salto histórico, o que se pode dizer é que os elementos que

contribuíram para a crise do sistema feudal podem ser apontados a partir de dois fatos:

o comércio do excedente produtivo, provocando diretamente o surgimento de um

comércio alimentado pela circulação de mercadorias que não mais ficava nos feudos. E

consequentemente o processo promovia pessoas que agiam em prol de sua expansão.

Por outro lado, tem-se a quebra do monopólio da produção artesanal, que se mantinha

por força de um grupo de indivíduos que centralizavam a manufatura e que influenciou

a reação dos comerciantes a buscarem alternativas para produção de matérias-primas,

visando uma produção doméstica, de acordo com as necessidades.

De fato o que aconteceu foi o fortalecimento da manufatura e o

incremento do grupo comerciante que minava as possibilidades de haver uma classe

que fosse auto-suficiente em sua produção. Assim, a manufatura sedimentava a

produção, especializando a atividade produtiva, tornando o trabalho dos artesãos e

estrutura de ofícios defasados diante de emergente estrutura de uma pioneira linha

produtiva.

A passagem do feudalismo para o sistema capitalista de produção

fundamenta uma série de revoluções em torno da técnica produtiva, dos valores

sociais, da estruturação da vida em coletividade, enfim no processo de renascimento

das cidades.
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Segundo Sposito, duas situações contribuíram para o aspecto das

primeiras formações modernas: em primeiro lugar o fato de terem acontecido alianças

entre a emergente burguesia comercial e a nobreza, fundamentando o processo de

formação dos Estados Nacionais Absolutistas (idem: 38). Em meio a esse cenário

ocorre a inversão do monopólio sobre a produção de alimentos, do campo para a

cidade. E se por um lado a cidade passa a ter o papel prioritário na manutenção das

populações que se dirigiam aos seus espaços, acontecia um redimensionamento sobre

o valor da terra: de valor de uso, na manutenção de toda a estrutura feudal à valor de

troca. Isso possibilitou um valioso incremento a classe dos aristocratas da terra a

reunirem o requisito fundamental para a vida nas cidades: capital, dinheiro, que

fortaleceria de forma imprescindível a estrutura do comércio e suas práticas.

Principiando a nova estrutura, Lewis Mumford, em longa citação aponta

aspectos interessantes sobre a expansão do capitalismo na nova estrutura urbana, diz

que:

durante a Idade Média, 'liberdade' significativa liberdade
em relação às restrições feudais, liberdade para as
atividades corporativas da municipalidade, a guilda, a
ordem religiosa. Nas novas cidades de comércio, ou
'Handelstädte', liberdade significava liberdade das
restrições municipais: liberdade para o investimento
privado, para o lucro privado e para a acumulação
privada, sem qualquer referência ao bem-estar da
comunidade como um todo (...) O capitalismo, dessa
maneira, por sua própria natureza, solapou a autonomia
local, tanto quanto a auto-suficiência local, e introduziu
um elemento de instabilidade, aliás, de corrosão ativa,
nas cidades existentes. Em sua ênfase na especulação,
não na segurança, nas inovações lucrativas antes que
nas tradições conservadoras do valor e na
continuidade, o capitalismo tendeu a desmantelar toda
a estrutura da vida urbana e a colocá-la numa nova
base impessoal: o dinheiro e o lucro (1998:450-451).
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E essa nova ordem se expandiu dinamicamente. O capitalismo

Propiciou um cenário de rápidas e irrefutáveis mudanças no cenário social ao longo dos

séculos XV ao XIX. Essas mudanças refletiram diretamente na forma de apropriação das

crescentes populações em torno das estruturas citadinas. Nos séculos XV ao XVIII

vigorará o período do capitalismo comercial. As grandes navegações possibilitaram o

expansionismo de um modo de vida que fortaleciam a dualidade metrópole-colônia,

ocasionando assim o surgimento de localidades, novas cidades em lugares em geral

inóspitos. O que se destaca, no entanto, nesse tempo é a maneira como vivem as

pessoas nas metrópoles, detidamente no século que será identificado como definidor de

hábitos e costumes diante da irreprimível ordem do capitalismo que começa a se

industrializar: o incomparável século XIX.

Segundo Maurice Dobb, no século XIX, o ritmo da modificação

econômica, no que diz respeito à estrutura da industria e das relações sociais, ao volume

de produção e à extensão e variedade do comércio, mostrou-se inteiramente anormal, a

julgar pelos padrões dos séculos anteriores (...) e o fato de que a cena econômica no

século XIX nos proporciona uma combinação de circunstâncias excepcionalmente

favoráveis para o florescimento de uma sociedade capitalista.(1987:258- 259). Essa

sociedade refletira o movimento dinâmico da economia e suas transformações

diretamente com a própria conformação da diversidade de atributos com os quais será

configurada as grandes cidades da época, à exemplo, Londres e Paris.

A grande cidade do século XIX é o tema privilegiado de discussão que

será desenvolvida em torno do tema a modernidade. É na cidade que se irá encontrar o

mais pleno cenário para práticas que caracterizarão aquilo que escritores e pensadores
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chamarão de um tempo onde tudo está solto no ar6. É um tempo onde os antigos

valores de uma sociedade, fincados em sua dinâmica própria, serão revolucionados. O

trabalho, a técnica, a vida em comum, os laços individuais, e por fim, as formas de viver

no âmbito da cidade são redimensionadas de um jeito que só se verá demonstração

parecida no intrincado histórico quando do momento da passagem do feudalismo para as

primeiras práticas do capitalismo comercial. Esse período da história das cidades,

digamos, é quando o cenário está de alguma forma estabelecido para o que viria a ser

aperfeiçoado no século seguinte.

O que em primeiro lugar se destaca em meio às discussões sobre as

cidades do século XIX, são duas noções que ficaram famosas com os argumentos do

teórico e pensador Walter Benjamim quando trata da vida na Paris do segundo império,

ou quando discute a obra do escritor Charles Baudelaire e seus contemporâneos: a

diversidade e proximidade entre a rua e a multidão; dois elementos importantes para se

entender o caráter da vida urbana dessa época.

Em seu texto A modernidade e os modernos, mas especificamente na

sessão em que trata Sobre alguns temas de Baudelaire, Benjamim destaca a multidão e

afirma que nenhum tema se impôs com mais autoridade aos literatos do século XIX. A

multidão - grandes camadas para as quais a leitura se convertera em hábito - começava

a organizar-se como público (1975:46). Certamente essa multidão que se torna

consumidora da nova literatura, que a retrata em suas figuras ficcionais, possui um

aspecto diferente das multidões dos séculos anteriores. As grandes populações da

6 . Referência à obra "Tudo que é sólido desmancha no ar", de Marshall Berman. Alguns temas e
passagens dessa obra serão aqui destacados no sentido de ilustrar aspectos da modernidade e suas
implicações socio-economico-culturais mais amplas no contexto das cidades e da cultura das grandes
cidades em principal. Referência completa da obra na bibliografia.
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cidade do século XIX são iminentemente multidões urbanas, fixadas na cidade que as

acolhe e se complexifica tendo em vista as grandes e crescentes cifras populacionais. É

uma multidão que vive e reproduz por essa época o modelo de uma sociedade que em

geral não possui meio para incluir a todos em plena condição de bem estar. E por isso

mesmo as cidades se tornam um lugar onde é perigoso estar na rua, onde é temerário se

manter desprotegido em meio ao formigueiro humano que se depara com doenças,

pobreza, exploração.

Se houve grandes saltos populacionais em espaços curtos de tempo,

há que se destacar como a vida nas cidades se conformou ao longo do século XIX para

o século XX. As cidades do novecentos eram características das formações sociais que

o capitalismo em nova fase fortalecia. Era uma sociedade que gestava a formação de um

grupo que vendia sua força de trabalho, e que passa a ser perfeitamente tolerado, e

necessário para o movimento dinâmico pelos quais passam valores, instituições e

elementos técnicos e materiais que sustentarão tal emergente organização social. É uma

sociedade que vê e vivência transformações cada vez mais distantes do velho regime, do

Antigo Regime até então em vigor; que subordinava os homens a laços e dependências,

mesmo que num formato diferente do que então se apresenta. Para que se tenha um

exemplo do que era a vida nas cidades e do que foi o afastamento de grandes

contingentes populacionais dos campos, René Rémond assegura que,

a cidade significava a esperança de um trabalho regular
remunerado; a fuga à irregularidade dos trabalhos
agrícolas, à incerteza das colheitas; o ingresso numa
economia regulamentada pelo dinheiro. A cidade era
também, às vezes, a miragem de suma vida mais fácil
ou menos monótona, de um modo de vida mais variado,
de distrações mais freqüentes; a libertação do quadro
estreito e constringente de comunidade da aldeia, dos
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laços de dependência hierárquica, para se perder, ou
se refugiar, no anonimato das grandes aglomerações. A
todos os trânsfugas das sociedades rurais
tradicionalistas a cidade oferece ao mesmo tempo
liberdade e solidão (90: 141).

Diante desse ambiente a cidade ao mesmo tempo em que se

apresentava como uma possibilidade de vida melhor que o campo, também

descortinava àqueles que se dispunham a desbravá-la, como uma selva tão mais

selvagem quanto o aparente bucolismo da vida rural. De toda forma essas 'cidades

novas' aglutinavam um complexo de transformações que fundamentaram tanto uma

nova forma urbana, quanto uma nova forma societária. A revolução técnica, o uso da

máquina e de novas fontes de energia acabam por redefinir e concentrar o uso da nova

mão-de-obra que é então composição para uma massa populacional que precisa se

acomodar fisicamente e buscar o seu sustento. Desse cenário decorre uma vasta

caracterização de onde o indivíduo acaba por se tornar um híbrido entre espectador-

ator-paciente das construções sociais, de sua própria história.

As referências literárias são ricas sobre as caracterizações urbanas do

século XIX. Mundialmente falando surge a literatura de cunho realista que em parte

traçará a forma como o homem criou o seu espaço de vida e reunião com seus

semelhantes. As cidades literárias do século XIX abrigam o espirito do seu tempo: a

busca pelo eterno na crença no progresso, em meio ao inconfundível movimento de

mudança. As transformações pelas quais passa a sociedade em pleno período do

capitalismo nas cidades, com suas práticas de incipiente assalariamento, divisão de

classes comuns na oferta de trabalho, inflação dos contigentes populacionais, e

precárias estruturas para abrigar grupos que evoluem em detrimentos de ofertas de

trabalho que possibilitem condições seguras e moradias minimamente habitáveis,
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representam o grande problema que se forma para o futuro. No entanto, em seu

presente com ares caótico e decadente a cidade guarda, o que foi dito, o espirito da

esperança, era a cidade o lugar possível para realização de sonhos. Mesmo que o

perigo rondasse, mesmo que fosse preciso domesticar novos instintos para se manter

vivo, na cidade era possível experimentar uma existência diferente daquela conhecida

no campo.

Segundo Bresciani, viver numa grande cidade implica o reconhecimento

de múltiplos sinais. Trata-se de uma atividade do olhar, de uma identificação visual, de

um saber adquirido, portanto.(1990: 16). É nessa cidade que se insurge o sentido que

certamente será o mais ativamente exigido, e por outro lado, o mais negligenciado.

Viver no século XIX era uma aventura entre pessoas, mas também entre ruas,

esquinas, lugares lúgubres, obscuros. Viver nas cidades atuais pode, e certamente

ocasionou, um embotamento do olhar. Quem percebe a cidade com olhos de vislumbre,

de descobrimento? A meu ver, para a grande maioria das populações urbanas hoje a

cidade é um lugar sem definição exclusiva, a não ser pelo cotidiano movimento de

caminhos já mais que conhecidos. O individuo parece não saber mais explorar o

sentido do olhar sobre a cidade. Se por um lado continua o medo a espreitar em cada

rua e esquina, por outro lado, o indivíduo urbano se aproxima daquele que não

consegue ou não sabe ver a cidade sem estar perdido em sua grandiosidade, em seu

emaranhado.

A Londres e a Paris do século XIX, eram lugares que ainda se mantiam

acessíveis aos indivíduos, possíveis de serem percebidos. A exploração do espaço da

cidade passa a ter outras referências, anterior ao tempo do movimento alucinante, que

será caraterístico das cidades do futuro; o caminhar lento surgiu na filosofia e na poesia
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com a figura do 'flâneur'. Personagem do final do século XIX, era o indivíduo que vivia

na rua como se estivesse em casa, fazendo dos cafés a sua sala de visitas e das

bancas de jornal a sua biblioteca. Este homem ainda podia se pretender um olhar

capaz de captar as coisas como elas eram. O seu olhar era correspondido.(Peixoto,

1998: 362). Esse ainda era um cenário possível para o indivíduo que deixava um lugar

plenamente conhecido, o campo. E quem ou o que correspondia a seu olhar?

Baudelaire encontrou os olhos de uma mulher o devaneio. Outro indivíduo poderia

encontrar a própria cidade, em sua forma mais direta, o cenário de seu destino...

A cidade principia sua maior identidade: ser o cenário dos contrastes. E

para aquele que vivia o surgimento da cidade contemporânea o que se apresentava

como realidade pungente era algo desabonador para os sonhos e apostas nos ideais e

benefícios do progresso. Bresciani aponta que nas décadas finais do século, a opinião

corrente acentua a deterioração substancial das condições de vida nos bairros pobres

de Londres e a 'teoria da degeneração urbana' ganha adeptos entre empresários,

cientistas e administradores.(1990: 28). Essa era a cidade dos homens de negócios, da

burguesia que em tempos anteriores conseguiu tirar vantagens da queda do Antigo

Regime e se fortalecer com a herança deixada pelos primeiros proprietários de

manufaturas, que por sua vez fomentaram o processo para as linhas de produção e o

processo tomou corpo e velocidade. E de fato, a cidade tornou-se o cenário ideal para

abrigar os novos sonhos nas mentes das novas forças de trabalho.

As multidões que se somavam num movimento incessante era,

certamente, algo representativo da 'aura' urbana. E se por um lado existia em algum

tempo no surgimento das cidades contemporâneas, ainda, a figura daquele que podia

olhar para a multidão e andar seu olhar pela cidade, existe também o oposto simétrico:
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essa multidão congestionante. Para Benjamim, o homem da multidão não é um

'flâneur'. Nele, o hábito tranqüilo foi substituído por outro, maníaco; e dele se pode

inferir melhor o que aconteceria ao 'flâneur', quando fosse tirado seu ambiente natural

(...) Havia o transeunte que se infiltrava entre a multidão, mas também o 'flaneur', que

necessitava de espaço e não queria renunciar à sua vida privada.(1975: 52). Um dos

elementos contrastantes nessa época era situar o espaço entre o que é o viver privado

e o viver público. Se numa cidade como Londres era verdadeiro fazer da rua a extensão

da casa, para aqueles que tinham casa, o que é possível pensar para aqueles que se

adonavam do passeio público, os miseráveis, os pedintes, quais figuram que na

atualidade do vigésimo primeiro século ainda vislumbramos em derredor? Ainda

segundo Benjamim, a multidão metropolitana suscitou nos primeiros que a olharam nos

olhos, angústia, repugnância e medo (1975: 53). Essa era a forma como se via a

multidão. Os literatos viam essa multidão: Edgar Allan Poe, Charles Baudaleire, E.T.A.

Hoffmann, Paul Valéry, James Ensor, Marx. Outros escritores, estudiosos de fins do

século XIX, serão depoentes do caráter dessas grandes aglomerações urbanas. A

cidade para estes é híbrida, é heterogênea, e caótica, de alguma forma sem

precedentes com as feições que o voraz capitalismo burguês-industrial terá forma. Se a

idéia do progresso não teve grandes adeptos nesse período, certamente isso se deve a

falta de cenário melhor para suas realizações que não fosse as cidades industriais. Em

que outro lugar poderia ser especulado e gestado uma realidade que pudesse se

descortinar ao indivíduo provincial a idéia de uma plena liberdade, de acessibilidade

àquilo que de outra forma seria inimaginável no ambiente campesino? Onde poderia o

indivíduo com sua força de trabalho reconhecida ser dono de seu destino que não na

cidade de todos e de ninguém? E por qual preço seria mantida essa estrutura?
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No que se tornou a Utopia de Thomas Morus? Segundo Rémond, na

primeira fase, no século XIX, o afluxo dos imigrantes saídos de seus campos, sem que

nada fosse previsto a respeito, a dramática insuficiência de alojamento, a

promiscuidade nos porões e nas favelas, o desemprego, crônico ou intermitente,

constitui a condição das classes perigosas. De fato, a miséria, a pobreza engendra,

como outras tantas conseqüências inelutáveis, a criminalidade, a delinqüência, a

prostituição. As cidades em expansão passam a ser cidades doentes (1990: 146).

Quem pensaria num quadro de tão dramáticas conseqüências? A

cidade passa a não ser mais um bom lugar para se viver. Torna-se um lugar de

isolamento, onde o indivíduo não terá mais a proximidade de laços societais à forma

das pequenas comunidades, e nesse ponto começa a ser descrito um antagonismo

essencial para análises das ciências sociais no século dezenove na figura do teórico

Ferdinand Tönnies: a dicotomia entre comunidade e sociedade7.

Por outro lado, o que é viver, habitar nessas cidades? O espetáculo da

moradia pode ser enquadrado por Rémond como sendo a exploração diante da miséria

das grandes massas impossibilitadas do pagamento de um lugar digno de moradia.

Para essas pessoas, o que é possível é se instalar distante dos grandes centros, sendo

rejeitados para a periferia, rumo aos subúrbios e aos bairros mais afastados (idem: 142-

143). Essa realidade ainda vigora dramaticamente em nossos tempos. E naquela

cidade de fins de século, inicio do século XX a realidade é de plena exploração e

desigualdade no vigor da expansão das grandes cidades.

7 . Noções que não serão desenvolvidas com mais detalhes. Para maior aprofundamento consultar a obra
cuja referência está ao final na bibliografia.
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Por outro lado, em se referindo ainda aos aspectos sobre o público e o

privado nas grandes cidades do período, um elemento a ser destacado é em relação as

mudanças pelas quais a Paris do fim de século irá passar. A mesma Paris que abriga

multidões perigosas, em suas ruas e localidades tão suspeitas quanto os que a habitam

ou ocupam, irá passar por mudanças com a construção dos bulevares. O objetivo era

dar caminho aos novos tempos do progresso sem retorno, ou das mudanças

indiscutíveis. Com isso amplas construções mudariam as feições da cidade parisiense.

Segundo Berman, os bulevares criaram uma nova cena primordial: um espaço privado,

em público, onde eles podiam dedicar-se à própria intimidade, sem estar fisicamente

sós. Movendo-se ao longo do bulevar, capturados no seu imenso e interminavel fluxo,

podiam sentir seu amor mais intenso do que nunca, como ponto de referência a um

mundo em transformação (1996: 147). Certamente a proposta dos bulevares era afastar

o mais distante possível a imagem da cidade de algo miserável, pestilento e decadente

como aconteceu até meados do século XIX. De toda forma, ainda segundo Berman, a

manifestação das divisões de classe na cidade moderna implica divisões interiores no

indivíduo moderno. Como poderiam os amantes olhar os pobres em farrapos, de

subúrbio surgido entre eles? Nesse ponto o amor moderno perde sua inocência. A

presença dos pobres lança uma sombra inexorável sobre a cidade iluminada.(idem:

149). Um pouco antes disso neste mesmo texto o autor destacando a posição dada aos

miseráveis da Paris de então, aponta que, ao lado do brilho, os detritos: as ruínas de

uma dúzia de velhos bairros - os mais escuros, mais densos, mais deteriorados e mais

assustadores bairros da cidade, lar de dezenas de milhares de parisienses - se

amontoavam no chão. Para onde iria essa gente? Os responsáveis pela demolição e

reconstrução não se preocupavam especialmente com isso (148). E de alguma forma,



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

45

ao longo da história das multidões despossuidas da cidade, a realidade será ou reagir

diante de tais divisões ou fazer parte do corpo substantivo que compõe as massas

perigosas. E se havia algum receio do perigo e da iminente possibilidade de reação ou

manifestação desses grupos diante da miserável condição em que viviam e eram

obrigados, pode ser destacado naquilo que Berman situa como sendo um reclame dos

desprestigiados da cidade: em 1871, as barricadas que provocaram a morte de mais de

vinte mil trabalhadores, a Comuna de Paris. Em sua forma, uma reação contra a

contingência de desigualdades. Reação malograda.

Diante de tantas medidas que abonavam os privilégios da burguesia

industrial, do grupo que, por sua parte, ofertavam mudança para deixar as cidades com

aspectos que viessem a corroborar a imagem de que o progresso foi positivo, temos o

oposto das expectativas. As cidades burguesas definiam a diferenciação entre grupos,

colocava as pessoas em situações onde o que vigorava era a força do capital a serviço

da compra da mão de obra que precisava se manter em meio a selva urbana que se

expandia.

O retrato da cidade moderna é a competição, a mudança de cenários, e

necessidade pela adaptação diante das novas situações. As cidades industriais

abrigam um potencial e um sonho, algo que se tornará ao longo da história um projeto

irrealizado. As idéias de progresso solapam qualquer sentido em prol de pensar uma

humanidade no homem trabalhador, aquele incluído no ambiente urbano em constante

mutação como algo aquém e além da força de trabalho produtiva e comprável.

Segundo Berman, apesar de todos os maravilhosos meios de atividade desencadeados

pela burguesia, a única atividade que de fato conta, para seus membros, é fazer

dinheiro, acumular capital, armazenar excedentes; todos os seus empreendimentos são
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apenas meios para atingir esse fim, não têm em si senão um interesse transitório e

intermediário.(1986, 92). É justamente o caráter transitório e passageiro que caracteriza

a vida nas cidades ao longo do século XIX. O cenário é injusto e perigoso. A literatura

retrata bem os precários lugares onde o individuo está exposto à própria sorte. Se

formos ilustrar essa discussão com cores de nossa literatura, teríamos a literatura

realista de O Cortiço, de Aluísio Azevedo como uma boa amostra de como a vida

miserável se desenvolveu em terras brasileiras, em uma cidade que cresce

vertiginosamente, lugar onde o individuo precisa domar o olhar. Em uma passagem

quando trata do ambiente onde vivia o personagem principal João Romão, a descrição

de ambientes e sentimentos se fundem:

à noite, quando se estirou na cama, ao lado de
Bertoleza, para dormir, não pode conciliar o sono. Por
toda a miséria daquele quarto sórdido; pelas paredes
imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos
tetos funebremente velados pelas teias de aranha,
estrelavam pontos luminosos que se iam transformando
em grã-cruzes, em hábitos e veneras e toda ordem e
espécie. E em volta de seu espírito, pela primeira vez
alucinado, um turbilhão de grandezas, que ele mal
conhecia e mal podia imaginar, perpassou
vertiginosamente...(1983: 58).

As imagens de grandeza se formam nos espíritos das massas urbanas

na mesma medida que a cidade moderna intenta e se torna um projeto grandioso, e

após tantos acontecimentos, de proporções intangíveis.

Sem deixar de destacar que esse indivíduo será visto de maneiras

diferentes, seja pelos bem colocados no mundo, seja pelos homens de ciência que

procuram definir modos de vida, formas de perceber esse mesmo cenário de

contradições e perigos. As teorias de analise são as mais diversas, mas resumem a

figura de um individuo vivendo um complexo dilema de como viver. Aquilo que Harvey
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destaca quando diz que: as propensões sociais e psicológicas, como o individualismo e

o impulso de realização pessoal por meio da auto-expressão, a busca de segurança e

identidade coletiva, a necessidade de adquirir respeito próprio, posição ou alguma outra

marca de identidade individual, têm um papel na plasmação de modos de consumo e

estilos de vida.(1992:118). Esse é o espaço de atuação de uma das mais importantes

escolas de estudos sobre a sociedade moderna, sobre a vida nas cidades: a Escola de

Chicago, que será tratada no próximo item mais detidamente.

1.2 – Alguns estudos sobre a cidade

No período que se estende dos anos de 1915 a 1935, se desenvolve

em Chicago, Estados Unidos, uma séria iniciativa de se estudar a sociedade do ponto

de vista sociológico e, mais importante sob a perspectiva empírica. Nesta parte do texto

que trata sobre a escola de Chicago dois textos serão fundamentais para a

sistematização de breves comentários que justifiquem a importância de tais estudos no

panorama cientifico das primeiras décadas do século XX. O primeiro texto é uma

elaboração histórica denominada A Escola de Chicago, escrito por Alan Coulon,

cientista que trabalha no campo da educação e sociologia, também desenvolvendo

pesquisas em torno da etnometodologia e interacionismo. A outra obra, O fenômeno

Urbano, organizada pelo antropólogo Otávio Guilherme Velho, é um apanhado de

textos clássico de membros da Escola, cuja proximidade temática é a cidade. Desse

grupo somente Max Weber possui uma indireta participação no grupo, mas que fora
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incluído por ser um texto que define categorias e conceitos ainda importantes de serem

vistos.

A Escola de Chicago tem suas inciativas voltadas para estudos que

contemplam problemas da cidade de Chicago, e também, desenvolve pesquisa relativa

aos movimentos migratórios. Nesse tempo, grandes contingentes populacionais se

orientam em direção a Chicago por ser uma cidade que passa por um franco

desenvolvimento enquanto cidade industrial, abrigando também um sistema de ensino

que é reputado um dos melhores do pais. Será em Chicago onde vão surgir as

tendências que influenciarão as práticas sociológicas americanas tendo a Universidade

de Chicago, e mais especificamente no departamento de sociologia e antropologia os

expoentes nos estudo e investigações sociais na América por volta 1910. A figura de

Albion Small se destaca como visionário dando inicio a uma iniciativa que teria grandes

representantes e uma diversidade de trabalhos sobre a vida nas sociedades urbanas.

A E. C.∗ sofreu algumas influências que contribuíram para fundamentar

as suas formas de abordagem. Uma dessas influências é o pragmatismo, cujo maior

representante para E. C. foram George Mead e John Dewey; tinha como pressuposto

entender as ações humanas voltadas sempre a um fim prático sustentada por três

dimensões: biológica, psicológica e ética. Segundo Coulon, o pragmatismo é na

verdade uma ‘filosofia da ação’, mas também pode ser chamado de filosofia da

interação social (1995: 18). Outra influência adveio do interacionismo simbólico,

representado também por Mead, e trata de ligar a atividade dos indivíduos, em suas

inter-relações, com a criação de significações sociais. Por essa diretriz as condutas

∗ . A referência a Escola de Chicago será feita pela sigla E. C. ao longo de todo o corpo do texto onde
haja discussão do tema.
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individuais fundamentam as bases que possibilitarão a estes interpretarem o mundo em

redor (idem, 20). Por volta de 1935 a E. C. passa pr uma mudança de diretriz

diretamente refletida nas abordagens metodológicas, mas na verdade o que se verifica

é o embate em torno da liderança por ditar as diretrizes das instituições ligadas aos

tradicionais métodos da Escola desde sua origem. Os periódicos passam assim por

mudanças no campo de abordagem abrindo um veio novo que une pesquisa teórica

com pesquisa qualitativa.

No entanto, ainda é importante apontar os temas clássicos estudados

pela E.C. a fim de descrever o quadro de importância desse espaço teórico e empírico,

e também como campo de reflexão sobre os problemas que atingem diretamente o

homem moderno, no ambiente das grandes cidades que compõem o percurso em

direção a forma metropolitana sem fim.

Um dos temas gerais muito explorados pelos teóricos da EC está

relacionado à diversidade de aspectos dos processos migratórios e das relações entre

diversidades étnicas que passaram a compor a heterogeneidade populacional dos

Estados Unidos. Nesse espaço existe uma franca preocupação refletida nos estudos

que visam definir a relação entre os grupos diferentes de imigrantes e populações

nativas por meio de conceitos tais como desorganização social, que contempla o

alcance e eficácia das regras sociais, cujo estudo significativo nessa área é a obra de

Thomas e Znaniecki.

Outra relação conceitual está relacionada aos aspectos mais amplos de

desmoralização e assimilação das populações imigrantes. Ao passo que tais conceitos

refletem a incidência de atos discriminatórios ou não para o indivíduo, seja pelo fato de

estar à mercê de uma cultura que deve se esforçar para sere aceitos, seja pelo fato de



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

50

ser alvo de pressões que podem gerar como resultado posterior, contrapartidas

violentas, como no caso da delinqüência social. E no caso das reações sociais ao

processo de assimilação pesquisado pelos estudiosos da EC, os elementos conceituais

que dão sustentação às análises estão representados nas obras de Park, em seu ciclo

de assimilações coma s categorias de rivalidade, conflito, adaptação e assimilação.

Compondo um continuo processual, a assimilação compreende a última etapa daquilo

que Coulon apontou como o tempo de formação de uma consistente personalidade de

grupo que fundamenta e fortalece a herança cultural. O campo de estudos sobre as

tensões raciais nos Estados Unidos é nesse caso bem representado por pesquisadores

que seguiram a tradição de estudos de Chicago. Afiguram como mananciais de temas

de pesquisa os estudos sobre negros, a imigração japonesa, e o desenvolvimento da

definição do homem marginal como aquele que vive o híbrido de assimilar a diversidade

de experiências que o cotidiano da cidade moderna coloca, formando assim um

aspecto particular de interação com as diversas sociabilidades.

Um outro campo de pesquisa valorizado pelos estudiosos de Chicago

está relacionado a criminalidade. Nesse campo são valorizados aspectos que apontam

o resultado prático da convivência de populações estrangeiras e a formação de

localidades que passam a ser cenários que abrigam grupos, que segundo elaboração

de Frederic Thrasher, vivem no interstício da sociedade. O conceito de vida intersticial,

marginal, procura esclarecer a vida desses grupos num espaço de associação

delinqüente. Na obra de Thrasher os estudos sobre as gangues de Chicago são

elencados no sentido de possibilitarem um conhecimento orgânico onde se destaca os

espaço de atuações desses agrupamentos, sua formação, tipologias e vida cotidiana.
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Em seu contexto geral a delinqüência possibilita aos estudiosos da EC

um amplo material que será explorado seja em termos mais amplos com os grupos,

nesse caso com as gangues ou com os estudos sobre o crime organizado (ver a obra

de John Landesco de 1929), mas se reflete também nas investigações em níveis

individuais. Sobre esse ponto se destacam as obras de Clifford Shaw sobre a história

de vida de delinqüentes juvenis. O pesquisador explora o argumento da formação da

personalidade desviante compondo uma trama de dados que remontam a vida de um

ladrão de bêbados, Stanley, e depois da figura Sidney, o estuprador. Os relatos são

amplamente vistos e valorizados pelo caráter realistico do depoimento em primeira

pessoa. A representação de personalidades desviantes é importante na época para se

discutir o fato que, na cidade moderna que era a Chicago das décadas de vinte e trinta,

abrigar a vida marginal pungente que irá se repetir em todas as grande cidades da

América a partir de então. Da delinqüência juvenil os estudos também buscam

representar a figura do ladrão profissional. A obra de Edwin Sutherland, de 1937,

apresenta o ambiente social e as características de grupo de pessoas que tinham a

vida para desenvolverem um cotidiano de roubos, que pela obra tinham uma

sistemática passível de ser aprendida como quem apreende as lições da escola.

Em seu tempo de existência, enquanto iniciativas que contemplaram

uma diversidade de estudos sobre a vida das populações e indivíduos nas grandes

cidades americanas – chegando a desenvolver modelos de análises para as mais

diversas realidades urbanas - a E.C. caracterizou-se por usos extensivos de maneiras e

abordagens sobre a realidade que lhes são peculiares. Enquanto grupo que privilegiava

a pesquisa empírica, é possível apontar alguns instrumentos que são decisivos para a
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realização e exploração dos temas elencados nas pesquisas dos aglomerados da

cidade.

Dentre essas formas de abordagens, o mais característico da E.C. é a

prática de pesquisa que privilegia o contato pessoal. Diversos trabalhos foram

realizados tendo como figuras centrais jovens delinqüentes, ladrões, sem teto,

andarilhos, criminosos, bandidos, sempre sendo validados a partir de suas falas e

práticas. Essa forma de atuação possibilitou aos representantes da escola

desenvolverem uma relação próxima com instrumentos de pesquisa que estavam

diretamente relacionados a uma vivência no campo de atuação dos fatos. A

proximidade com os agentes dos temas em questão dispunha uma grande quantidade

de informações, além de outras temáticas de pesquisa. A pesquisa de campo, portanto,

torna-se procedimento corrente na E.C.. A entrevista é outro recurso amplamente

utilizado, mesmo que não haja uma sistemática elaborada para a obtenção de relatos

orais. A vivência, hoje chamada pesquisa participante, também é um recurso explorado

pelos membros da E.C. como meio para se apropriar de uma fidelidade pungente da

realidade do objeto pesquisado.

Um outro aspecto relevante foi a elaboração de vastos bancos de

dados sobre a cidade de Chicago, visando disponibilizar fontes para estudos futuros.

Certos trabalhos como os Wirth, foram emblemáticos nos esforços em prol da

existência desses arquivos gerais sobre os hábitos da população urbana de uma das

mais importantes cidades americanas.

Segundo Coulon, na maior parte das pesquisas que marcaram a Escola

de Chicago, vários tipos de fonte documental seriam utilizados: arquivos históricos, os

jornais diários, os arquivos dos tribunais, os fichários das agencias de assistência social
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e de diversas organizações que se ocupavam especificamente do problema tratado na

pesquisa (1995: 117).

Somente por volta de 1935 é que as abordagens do grupo de Chicago

passam a ser preteridas pelas pesquisas quantitativas das universidades de Harvard e

Columbia, centralizadas nos nomes de Robert Merton, Paul Lazarsfeld e Talcott

Parsons.

De forma geral, a Escola de Chicago ainda possui um espaço de

atuação, como se poderia dizer, a posteriori refletida nos atuais estudos que tratam e

valorizam a voz dos interlocutores como co-autores de uma pesquisa. E que a pesquisa

empírica é um espaço cada vez mais rico de possibilidades principalmente quando se

discute a tradição da antropologia, surgida de um cenário que negligenciava a voz do

outro, mas que soube redefinir suas formas de apreender e refletir a realidade numa

diversidade de cenários, tanto microscópicos quanto de maior envergadura. Seja em

pesquisa sobre pequenos grupos urbanos, seja num levantamento que objetive

desvendar ou elencar formas de representação mais amplas, os estudos hoje, de

alguma forma, continuados sobre óticas próximas as da Escola de Chicago, são

representativos de um certo fazer nas ciências sociais e humanas.

1.3 - Após a modernidade...Diante de muitas vozes

A cidade que se descortina tendo em seu percurso todo o peso da

modernidade, é uma cidade repleta de contradições. O individuo que viveu a

modernidade artística e industrial experimentou todas as nuances de um mundo em
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movimento. E essa é certamente a característica marcante da vida em sociedade; a

partir desse tempo, mais que em qualquer outra época: o movimento incessante das

obras humanas. Tudo no mundo moderno está, como visto anteriormente, num

compasso dinâmico, pondo o individuo em situação de adaptar-se, e num continuo

dialético, ser agente de suas obras. O peso das grandes análises do modernismo

apontaram um individuo alienado da característica de produtor. As exteriorizações dos

séculos XVIII e XIX tomaram uma tal dimensão que esse individuo se viu a revelia

daquilo que é cria de suas próprias mãos.

A cidade após esse processo é repleta de complexidade. Os teóricos

que tratam da passagem da modernidade para a pós-modenidade contemplam temas

que descrevem a cidade como algo muito maior que o individuo. E as dimensões se

tornam absurdas na chamada pós-modernidade. É a identidade de nossa

contemporaneidade. E o que importa aqui é descrever como é a vida do individuo nas

cidades atuais, nas grandes metrópoles, fruto do processo anterior de tecnicidade da

produção, de racionalização do espaço por influência direta do capital. E se por um lado

houve esse direcionamento em definir usos e utilidades para o espaço, também se

criou, nos amplos espaços metropolitanos, condições de vida que refletem a falência da

construção de uma cidade completamente planejada. O lugar idílico do projeto moderno

não se realizou. As massas de indivíduos que acorreram às cidades, pobres, em busca

de melhores oportunidades, encontram miséria, desigualdade, e foram preteridos ao

poder do capital explorando-os e definindo como seriam úteis àquela sociedade.

Se por um lado não há dúvida quanto ao quadro de degenerescência

das relações sociais criado pela modernidade técnica; no momento da quebra de uma

forma de vida que privilegiava hábitos e costumes que se mantinham fortes e
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sobreviventes no espaço campesino — é no novo ambiente de sociedade que tudo

corrompe à dinâmica, dimesionsados a novas visões, valores e ideologias.

A cidade contemporânea superdimensiosa e potencializa seus

atributos; e torna de tal forma verossimilhante as forças herdadas da modernidade, que

o individuo acaba por tornar-se mais um contingente das crescentes massas

populacionais (que por outros tempos, tendo a individualidade sido definida à

semelhança, ou algo próximo, da vida campesina), conduzindo-o a reproduzir um

modelo de vida em sociedade que tende a se tornar cada vez mais complexo. É

importante ressaltar que um quadro dessa natureza tem sua efetividade naquilo que

pode ser destacado na ilustração das grandes multidões a circular pelas ruas e

avenidas das metrópoles. Só uma outra imagem representa a cidade de forma tão

plena: a arquitetura de prédios e a mercantilização do espaço.

A contemporaneidade legou aos indivíduos espaços para se viver onde

participam a diversidade, convivendo em mesmo ambiente de tendências o que foi feito

sob a direção de algo com objetivos, visando atingir a globalidade urbana; e por outro

lado, a heterogeidade, as múltiplas saídas para a diversidade de escolhas que é típico

das pós-modernidade.

Segundo David Harvey, quando trata dos aspectos das fontes

arquiteturais e colocando uma questão interessante para se direcionar a discussão, diz

que na atualidade,

ficção, fragmentação, colagem e ecletismo, todos
infundidos de um sentido de efemeridade e de caos,
são, talvez, os temas que dominam as atuais práticas
da arquitetura e do projeto urbano. E, evidentemente,
há aqui muita coisa em comum com práticas e
pensamentos de muitos outros campos, como a arte, a
literatura, a teoria social, a psicologia e a filosofia.
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Como, então, a atitude prevalecente toma a forma que
toma? Para responder a essa pergunta com alguma
consistência, primeiro temos de examinar as realidades
mundanas da modernidade e da pós-modernidade
capitalistas e verificar que indícios poderão estar aí
quanto às possíveis funções dessas ficções e
fragmentações na reprodução da vida social (1998:96).

Como resposta a essa pergunta, pode-se analisar os argumentos em

torno do tema capitalismo técnico e suas ramificações. As teorias econômicas, sociais e

filosóficas que pensam o cenário-processo modernidade/pós-modernidade apontam

dualidades definidoras que caracterizam bem o campo de forças que competem no

campo da cidade desde fins do século XVIII até hoje. São sistematizações que ao longo

desse tempo passaram por situações de maior complexificação, tendo as massas como

público e mão-de-obra para ativar o processo, e outras vezes o individuo como

propulsor de novas práticas, ou se é possível dizer, como agente de renovados

sintomas de, digamos, quadros clínicos sociais em ebulição.

Nas várias feições do capitalismo a cidade será palco de cenários

contrastantes. A quem se der o trabalho de resumir paradigmas capitalistas terá formas

interessantes que se refletem diretamente sobre como está constituída a sociedade nos

mais diversos espaços urbanos. O chamado capitalismo pós-industrial definirá aquilo

que em nossa atualidade é a globalização de procedimentos e práticas, valores que

passaram a ter novas efetividades. É possível que em algum momento se enquadre às

novas tendências como opostas do modelo centralizador, mecânico e autoritário que

vigorou durante o fortalecimento de práticas que fundamentaram os mecanismos do

capital que hoje é fruído, dinâmico e sem fronteiras.
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As formas de atuação dessa dinâmica e fluidez se relacionam

diretamente às práticas sociais, ou melhor, refletem novas modalidades de associação

entre indivíduos em cenários definidos pela diversidade, onde são exigidas aos

cidadãos aptidões diversas para vivências heterogenias, descentradas. As distinções

acabam sendo fontes para uma vida urbana feita de adaptações. O individuo na pós-

modernidade vive um tempo de práticas diversas da modernidade racionalizada, é um

tempo que passa a vigorar um desligamento generalizado de práticas que

fundamentavam centralizações, integrações de classe e legitimidade de representações

de grupos no interior da sociedade. É preciso no atual tempo saber conviver com a

perda da grande capacidade de mobilização das instâncias representativas, por

exemplo, dos trabalhadores. Os sindicatos perdem seu caráter de força no cenário de

lutas e conquistas. Por outro lado, lutas camponesas ressurgem com força de

mobilização democrática à forma do MST e afins, bem como movimentos urbanos. Os

retrocessos são inevitáveis, os avanços se insurgem. Ganhos e benefícios,

indispensáveis para a vida na grande cidade, são desvinculados em meio a

necessidades por adaptações aos novos cenários produtivos que fazem vigorar o

trabalho temporário, transitório, efêmero. E a essa realidade as grandes massas

populacionais devem se adaptar. Alías, aos indivíduos das grandes cidades, como

numa onda que toma toda aglomeração que tenha o germe da urbanidade, vigora a

perpetuação do desemprego como funesta equação para o equilíbrio de um capitalismo

desorganizado.

Como não mais vigora a ordenação do capital à forma compactada de

tempos atrás (ainda que seja difícil essa definição amplamente), o que está posto é a

prerrogativa do caminho aberto para que os investimentos sejam feitos onde houver
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condições mínimas para o estabelecimento de regras que tratam da independência

desse mesmo capital: quando houver condições de fluidez, ou melhor, quando forem

detectados sinais de risco para o capital, estes se vão para onde houver segurança de

lucratividade. Nessa nova ordenação, a vida nas cidades segue à risca o jogo de

instabilidades diante das quais está o individuo da pós-modernidade alheio.

Sem dúvida um cenário dramático para se viver tendo em vista que

existe um descompasso ao mesmo tempo estrutural e ideológico em vigor. Mesmo que

se fale da atualidade como sendo esse espaço de atuações fecundas de instabilidades,

ainda assim, a vida nas cidades contemporâneas abriga um misto de modernidade

sobrevivente e após modernidade insipiente. As amostras de convivência entre as duas

tendências híbridas, moderno-pós-moderno, cria paradoxos, situações onde o individuo

está diretamente imbricado. Se há um tempo a cidade moderna passa por efetivas

mudanças no dinâmico e copiado movimento de embelezamento que se prolonga a

partir do século XIX e inicio do século XX. Nesse período se destacam

predominantemente iniciativas que alimentam um padrão europeu de afeiçoamento das

estruturas urbanas. Abrem-se ruas, planeja-se a utilização de localidades até então

esquecidas; prédios e equipamentos surgem e começam a dominar cada vez mais os

cenários da cidade. Quem vê os registros da obra Saudades de São Paulo, de Claude

Levi-Strauss tem uma amostra de uma cidade que já está em meio à dinâmica de

mudanças modernistas, e por outro lado guarda aspectos de uma urbanidade atrasada,

com feições de pequenas cidades, são os bairros periféricos, afastados do movimento

central. Esse é um típico sinal das metrópoles, das grandes cidades em constante

crescimento: o problema da região central da cidade ser deslocada. O movimento do

capital descreve, na atualidade, um trajeto que redefine a cidade não mais privilegiando
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a centralidade. As vias exploradas agora são resultado da fragmentação de pontos de

atuação, tendo em vista que a cidade será esfacelada em espaços que fortalecem a

tendência a especialização do ‘processo-produto’, só que de uma forma que não mais

centralizada na grande industria e sim na diversificação de pontos de apoio e fontes

diversas para conclusão do produto final. O fato é que não sendo mais a cidade a

instância centralizadora da produção industrial, não sendo mais a cidade o lugar de

implantação da industria como acontece no auge do processo de modernização da

produção, essas industrias irão compor pontos de produção, algo como zonas de

produção, normalmente em lugares distantes das grandes cidades, e normalmente,

próximas a localidades menores. Às populações das pequenas cidades próximas a

esses complexos industriais ocorrerá um processo parecido aos primeiros momentos da

industrialização: utilização da mão-de-obra, cumprimento de duras rotinas de trabalho,

e progressiva migração de populações para essas cidades, que passam a ter um

incremento desigual diante do descompasso da crescente população em detrimento

dos investimentos para acolher e assimilar esses grupos.

Por outro lado, subsiste o problema da grande cidade assimilar

localidades menores nos seu entorno. Sobre esse aspecto Lewis Mumford aponta os

problemas relativos aos processos de realocamento da centralidade para a

fragmentação. Segundo o arquiteto,

à medida que se afasta do centro, o crescimento urbano
torna-se cada vez mais desorientado e descontínuo,
mais difuso e sem um ponto de foco, exceto onde
alguma cidade sobrevivente tenha deixado a marca
original de uma vida mais ordenada. Antigas
vizinhanças e distritos, as células sociais da cidade,
conservando ainda certa medida do padrão de aldeias,
passam a se tornar vestígios. Nenhum olhar humano
pode abranger de uma só vez essa massa
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metropolitana. Nenhum único ponto de encontro, exceto
a totalidade de suas ruas, pode conter todos os seus
cidadãos. Nenhuma mente humana pode compreender
mais que um fragmento das complexas e
minuciosamente especializadas atividades dos seus
cidadãos. A perda de forma, a perda de autonomia, a
constante frustração e embaraço das atividades diárias,
para não falar dos gigantescos rompimentos e
interrupções – todas essas coisas tornam-se atributos
normais de regime metropolitano.(1998:586).

Esse é um dos pontos importantes para se entender o engendramento

das formas metropolitanas em movimentos orientados para o exterior de um perímetro

que era a identidade da forma da cidade moderna. Agora, na pós-modernidade a

cidade busca outros pontos para onde possa agir, desconstrutivamente,

dinamicamente, rápida e prontamente como é do feitio do capital volátil que a sustém.

Os problemas que acompanham o crescimento vertiginoso das

metrópoles (compondo uma retórica repetitiva: da grande cidade que ainda cresce)

estão mais próximos que nunca. Viver na cidade contemporânea é estar desamparado

diante do problema da condição de vida. Em sua identidade de ‘mega’ positividade, a

cidade atesta a falibilidade do modelo de vida que já se prolonga à pelo menos dois

séculos.

Além de cenário para crescentes populações, o que está presente no

cotidiano urbano são conjugações que longe estão de serem equacionadas. A cidade é

um projeto tão inconcluso quanto se presume ser a professada pós-modernidade. É

evidente, no entanto, a superação das tendências modernas em seus aspectos formais.

E isso, como já foi dito aqui, é um atributo do após da modernidade. O fato de a cidade

tornar-se algo além da centralização de expectativas e ações, seja por parte dos

governos estabelecidos, seja nas objetivações assistemáticas das massas de citadinos,
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são resultados indiscutíveis de iniciativas e planejamentos que vem se gestando com

as práticas capitalistas, tendo seu escoadouro as mudanças estruturais do pós-segunda

guerra mundial; essas mesmas massas populacionais, que há um tempo foram meios

para o fortalecimento de toda a estrutura capitalista que fundamentou o cenário urbano

atual. Segundo consta também nas análises de teóricos contemporâneos, as mesmas

forças que germinam nos subterrâneos da sociedade, formam um corpo que

desarticuladamente exibe o peso da sobrevivência. A cidade criou personagens que

corporificam, literalmente, a contradição da vida na urbe contemporânea. Para esses

não existe meios termos ou controvérsias que não estejam em direta relação com a

crueza da realidade vivida, a realidade da cidade repleta de desigualdades e

desencontros. A desestruturação no ambiente problemático e endêmico da cidade gera

imponderáveis para a vida em sociedade. E disso resulta questionamentos que

permanecem a alimentar o silêncio conivente sem respostas. Como resolver o problema

do crescimento das periferias no entorno das grandes cidades? Como melhorar as

condições de vida das populações que vivem nessas regiões? Como regulamentar o

crescimento desordenado alimentado pela especulação imobiliária, que desloca cada

vez mais as populações com baixo poder aquisitivo a ocupar regiões cada vez mais

distantes dos centros urbanos? Como resolver as crises iminentes, e em certas regiões

vivamente presentes, de água potável, energia barata e de boa qualidade, habitação,

saneamento, limpeza pública, segurança?

Essas questões contemplam a atualidade das grandes cidades

contemporâneas. Viver a urbanidade guarda nuances que justificam a instabilidade de

ser parte desse projeto inacabado. E ao individuo cabe um papel de duplicidade

inequívoco: ser parte do movimento que contempla as forças de atuação dos elementos
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filosóficos e valorativos que fundamentam a pós-modernidade; e por outro lado, buscar

sua efetividade enquanto individualidade em meio aos problemas de uma sociedade

fragmentada. Nunca a velha e citada dicotomia de Fedinand Tönnies foi tão evidente. O 

que se descortina na cidade é uma configuração que secundariza a centralidade. E

nesse caso é possível dizer que a vida urbana, a cotidianidade, acontece muito mais na

instância dos bairros, ou de lugares mais específicos da cidade, que propriamente na

superada delimitação que destacava o centro urbano como primazia para se entender a

cidade.

A nova cartografia urbana conduz a vida a um paradoxo: viver o ideal

de comunidade pela segregação que a metropolização impõe. Essa ‘comunidade

metropolitana’ está longe de agregar condições igualmente ideais. As periferias

metropolitanas sintetizam uma face do alcance do racionalismo técnico, descortinam a

imperícia das ações de governos em benéfico das complexas formas pelas quais o

capitalismo pós-industrial e desorganizado contempla, a participação das massas e do

individuo em meio aos processos econômicos.

Como o individuo está inserido na cidade, fica à mercê, ao mesmo

tempo que possibilita criatividades, diante das forças que ocasionam mudanças e

instabilidades, e que promovem os ditames para o que acontece na

contemporaneidade. Para a vida à parte do centro do processo o que se torna evidente

é a existência concebida pela fragmentação, pela descontinuidade. Imaginar o cidadão

que mora em uma localidade da periferia de uma grande cidade, utiliza os transportes

coletivos para percorrer longas distâncias, corta a urbanidade tendo diariamente um

filme repassado pela janela do automóvel. Contempla os diversos cenários, de riqueza

à pobreza, de ostentação à desigualdade. Esse mesmo indivíduo faz parte de um
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grande grupo de trabalhadores que vivem, digamos, em um dos lados mais próximos da

condição pós-moderna; vivem a contemplar a sociedade por uma ótica onde se destaca

o desperdício, a desigualdade, a distinção evidente entre os que não podem e os que

não se constrangem em demonstrar o alcance de usas próprias condições de vida.

Se por um lado a ilustração de visão através da janela dos transportes

coletivos é algo simplória, serve também para objetivar a forma como a realidade está

posta para a grande massa populacional das metrópoles. A condição de necessidade

de todos os dias fazer parte do problema de transportes coletivos lotados, distâncias

que atestam a insignificância do individuo diante da cidade que cresce e não mais lhe

pertence, o desejo de compartilhar do conforto de ter um carro confortável, uma casa

mais próxima dos centros, distante da violência, do cansaço, das horas corridas que se

perde no trânsito inútil no percurso de ida e volta do trabalho; aquilo que se quer ter e

não é possível ser. A pós-modernidade tem muitas faces. Está na televisão das vitrines,

no rádio aos gritos lançando as últimas gírias, o último comentário, o último sucesso

descartável. Parece ser a cidade contemporânea o descartável em essência e o objeto.

Pessoas sobrevivem do que é descartado pelos mais abastados. Os lixões são uma

prova da dieta massiva, da propaganda inebriante, do desejo desimpedido para alguns,

da fome de outros. A vida pelos restos, para quem se dispõe a ver a vida dos que vivem

do lixo, é um misto do atraso e do bem sucedido.

Tudo na cidade dita pós-moderna simula uma verdade. E nesse caso,

imitar a verdade é mascarar o tempo, inventar outra forma de ser e estar, é poder editar

a vida. E há um complexo de meios que efetivam essa complexa manobra: invenção-

reinvenção-descarte-assimilação-e-a-vida-continua.
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Segundo Massivo Canevacci, quando trata da cultura urbana situada no

complexo que sustenta a perecividade daquilo que está no espaço da cidade

contemporânea, a partir da idéia de virtualidade tecnológica que toma a vida na cidade,

assegura um problema interessante. Segundo o autor,

entre os ‘video-scape’ e os ‘visual-scape’ se produz o
emaranhado eletrônico que difunde as informações
(jornais, revistas, redes de TV, ‘outdoors’, filmes,
documentários, cassetes, grifes, músicas etc), cujo ‘mix’
não separa, antes mistura o mundo de mercadorias e o
das noticias, os panoramas visuais e urbanos. O
resultado final na percepção dos espectadores – é um
repertório interconexo de imprensa, celulóide, telas
eletrônicas, ‘videogames’, telefones unicelulares,
‘videotel’, que torna mais tênue a linha que deveria
separar as paisagens realistas das ficcionais. Estes
‘video-scape’ são ‘imagined-centered’, isto é,
centralizam a atividade construcionista da realidade
sobre eles próprios, sobre as próprias imagens
(1997:45).

Esse é o cenário onde está o individuo na contemporaneidade urbana.

E para se manter inserido no hibridismo dessas múltiplas realidades se faz conveniente

ser ao mesmo tempo aquele que é audiência, aquele que é consumidor, aquele que

descarta, aquele que não encontra direção diante de tantas vias que levam a muitos

lugares e a nenhum; quase ao mesmo tempo em que não se consegue contemplar na

cidade um cenário fruto da produção social. É relevante destacar o individuo como base

da forma da cidade, esse mesmo individuo que é corresponde a papéis diversos em

seu interior.

Se a modernidade foi ou é projeto inconcluso, a pós-modernidade é um

paradoxo onde subsistem contraposições advindas de ontem, vigorosas e perenes,

pelo que pode atestar o indivíduo comum. Nesse cenário onde o tempo é relativo, onde

o espaço é móvel, onde o acontecimento é contingente. Se o individuo urbano passa a
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ser expectador é sinal que já não consegue dar conta da fragmetaridade, já não

consegue compreender o fluxo incessante de informações, imagens, relações,

conjugações que estão longe de seu espaço micro de vida válida e cotidiana.

Em seu caminho de volta para casa, depois de um dia de trabalho

árduo, o individuo é a figura repleta de vozes, sons, imagens, movimentos que estão

impregnados em sua memória, e que certamente estarão em seus sonhos até serem

renovadas no dia seguinte.
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“As partes se juntam no movimento do tempo. A cidade
histórica, antiga, se renova dá lugar a outra(s) cidade(s). A
perspectiva macro inverte-se para o plano microscópico, o
mais especifico da cidade do Natal, os bairros da Cidade
Alta e da Ribeira. Para quem gosta de detalhes da viagem
entre passado-presente, o tempo será revelado...”
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SEGUNDA PARTE

2 – VISÕES DA/NA CIDADE DO NATAL

 cidade tem lugar e origem. A cidade possui sua existência no tempo das

realizações humanas. Inexoravelmente é uma objetividade de tempos

onde os indivíduos realizaram certamente suas maiores potencialidades. No entanto,

como foi visto em passagem anterior, a cidade se prolongou na história humana, não é

obra de um salto das objetividades humanas, sem elementos e causas precedentes.

De toda forma, a cidade se mantém como palco para tudo que veio a se tornar

demasiadamente humano. Abstrair o indivíduo da cidade e a cidade do indivíduo são

duas situações pouco prováveis. Em primeiro lugar, mesmo distante dos grandes

centros urbanos, ainda assim, se pode pensar em um vínculo a estruturas urbanas de

menor porte. E de forma geral a forma urbana existe por existir um complexo de

instituições que se repetem em prol da harmoniosa convivência social. Em segundo

lugar, retirar a cidade do indivíduo se torna algo fantasioso. Desde que se nasce e se

participa do cotidiano de uma cidade tem-se sua presença ao longo da vida, seja na

forma dos valores próprios da citada vida social, seja no fato do que possa se especular

em torno de uma possível distinção do que seja aquele indivíduo que sempre viveu no

campo, diante daquele outro que em algum tempo de sua vida viveu os ares da cidade.

Ambos poderiam ser pensados distintamente, são pessoas com as mesmas

potencialidades, no entanto, com vivências diametralmente opostas. A cidade guarda,

certamente, como maior identidade e elemento intrínseco que as distingue, os seus

ritmos próprios, a maneira como transcorre a cotidianidade. Certamente se pode
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pensar: cidades de menor porte possuem ritmos de vida diferentes das cidades

grandes, das chamadas metrópoles. E certamente, pode-se aproximar da idéia de que

o individuo é cria de um meio e de um complexo de relações sociais.

Em todo caso, a cidade tem lugar e história. O indivíduo está

indiscutivelmente ligado a um lugar de origem, há um tempo que remonta, igualmente,

o tempo do lugar, a história de uma cotidianidade. E em relação à cidade essa história

vai se espargindo no tempo. São histórias, portanto, que se cruzam: do indivíduo e da

cidade. O texto agora tratará do tempo da cidade do Natal, seu lugar, suas formas

passadas e presentes; sobre o que foi e o que é. É a imagem da cidade guardada e sua

própria feição, por sua fala de pedra, por seus discursos de ruas e lugares, sem perder

de vista o que está escondido a ser desencavado no solo do tempo urbano.

A imbricação dessas duas possibilidades, passado e presente

conduzem a uma maior abrangência na forma de se perceber a cidade. Se por um lado

à descrição fundamentará um privilegiamento de categorias importantes, por outro lado,

o recurso a uma intenção arqueológica valoriza aspectos de um paradoxo

metodologicamente construído de um passado com seus indícios no presente. É

semelhante a maneira de se esquadrilhar as perícias do tempo naquilo de silencioso

nas ruas da cidade, esquecida ou em movimento. A junção das duas possibilidades de

abordagem enriquecem o modelo de análise. É possível um melhor aproveitamento,

uma mais ampla visão sobre o que por outras formas bem possivelmente passariam

desapercebidos.

A cidade em suas vias de trânsitos guarda tempos muitas vezes

negligenciados pela memória. O movimento de mudança dos cenários urbanos é

identificado sobre o que pôde ser, e demarcam possibilidades futuras. Quem pensaria
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sobre a forma atual da cidade de Natal? Quais os teores das especulações? De onde

suas fontes geradoras?

E feito um laboratório de experiências sobre o viver, a cidade abriga o

individuo, as massas populacionais, com todos os seus movimentos por mudança, com

todas as intenções por permanências, compondo assim contradições. A cidade pode

ser vista como o cenário dessas contradições, cenário de conflitos, de vitórias, derrotas,

conquistas, de história.

Cabe ser estudado, desvendado em cada rua, em cada passagem, nos

lugares mais distantes, de extremos a extremos o que está ocultado pelo tempo. Aquilo

que o individuo constrói e é esquecido em seu perene percurso de citadino é fonte rica

para pesquisas. As cidades podem guardar surpresas. O mais inanimado prédio, as

ruas sem vida, o bairro esquecido, os lugares que perderam seu valor na sucessão das

gerações de pessoas que já se adonaram da cidade podem ser revividos em flashes de

tempos específicos. Igual a como quem vê fotogramas de uma longuíssima película, a

cidade pode ser um filme de inesperadas imagens, de imagens surpreendentes...

2.1- Coordenadas e localizações: notas sobre a história da cidade do Natal

Natal nasce uma cidade em seu tempo remoto. É uma aventura do

desbravamento que se constrói na forma do tempo histórico: lento e assistemático.

Aqueles dos primeiros tempos da cidade precoce eram bem poucos. Os primeiros

moradores que promoviam reconhecimentos, atos de posse que procuravam legitimar o

poder de impérios distantes. E dessa forma a cidade que não começou sendo vila, nem

arraial, ou outra denominação comum aos lugares que principiavam com a história das
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terras brasileiras, mas já teve um inicio com nome de cidade. Essa cidade, no entanto,

possuiu nomes diferentes que acompanhou o movimento das invasões, de seus

conquistadores; com a dinâmica das conquistas. Se por um lado os primeiros

habitantes dessas terras contribuíram para o caráter das ocupações, por outro lado

foram, também, usados como parte de uma grande e até então indefinida formação e

processo de sucessão de poderio, que veio a ser definida com a data oficial de

fundação da cidade: na altura do ano de 1599. A localidade de então possuía muito

mais características de vila do que propriamente de cidade. Segundo Oliveira,

comentando uma lei de 1844, que estimava os limites da cidade, estabelecia uma área

do baldo até a Gamboa da Costinha (...) considerada como urbana a área da cidade

que ia desde o rio do baldo, onde em 1599 havia sido posta uma cruz para demarcação

do povoado originário, até o alagado da Ribeira, onde existia uma gamboa, único lugar

próximo ao alto da cidade em que águas do Rio potengi avançavam sobre a

terra.(1999: 19). Ainda uma segunda cruz fora fincada em 1599, dando o limite oposto

da cidade à Rua da Cruz, hoje Avenida Junqueira Ayres. Descrevendo o que era a

cidade de então, tendo como pontos o núcleo de fundação da cidade e suas

ramificações, tem-se: o entorno da praça André de Albuquerque, onde será instalada a

citada Igreja Matriz; na proximidade da Rua da Cruz (Junqueira Ayres), tem-se a igreja

do Rosário, dos escravos, e no lado oposto, a algumas ruas da Matriz, a Igreja Santo

Antonio.
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Figura 01

A data de fundação coincide com uma polêmica sobre o nome da

cidade e a importante data comemorativa do final do ano do século XVI. O que se

coloca é sobre a data citada ser relativa a comemoração festiva do nascimento de

Cristo. Sendo assim a reprodução de nomes próprios identificados pelo santo do dia ou

data comemorativa.

Segundo Câmara Cascudo, utilizando vasta bibliografia que trata da

denominação do topônimo, comenta que alguns escritores contemporâneos do período

da fundação da cidade discordam e polemizam exatamente se a data da comemoração

do nascimento de Cristo está relacionada à fundação da cidade no alto onde foram

implantados o marco de fundação e posteriormente a Matriz, e onde se deu início a

cidade; ou se está relacionada à época da entrada da armada portuguesa na barra do

Rio Grande, hoje Rio Potengi. De toda forma, se mantém a denominação referente à

nomeação de sua fundação, e Cascudo afirma em sua obra de referência: História da

Cidade do Natal, que, com quinze anos de vida, a Cidade do Natal do Rio Grande tinha

maior nome que número de moradas (52: 1999).

Esta nova cidade passa a ter uma história cotidiana sem muitas

novidades ao longo dos séculos XVI à XVIII. É uma localidade sem acontecimentos que



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

73

venham a destacar acontecimentos extraordinários. As estatísticas quanto à população

se modificam paulatinamente a uma maior ocupação. Para ilustrar, em fevereiro de

1614 Natal possuía...doze casas(...)Em setembro de 1631 as doze casas eram

sessenta.(idem: 52-53). Até que chegaram os holandeses, fato de maior importância

no cotidiano da localidade, além da presença belicosa dos índios.

Com os holandeses a população diminui devido a conflitos entre a

população permanente e os índios que estavam em grande parte aliados dos batavos.

A cidade passa a se chamar Nova Amsterdã, em homenagem a grande cidade

flamenga. Ainda assim, cita Cascudo: a cidade era triste e humilde, menor que qualquer

aldeia européia (idem: 61). O forte dos Reis Magos torna-se o Castelo de Ceulen. Os

holandeses somente confirmavam seu poderio ao longo da região, expandindo

domínios sem modificação positiva nenhuma. Até que caiu por terra sua pretensão de

domínio efetivo dessas terras quando da vinda de tropas portuguesas na data suposta

de 1654, voltando tudo aos nomes próprios da normalidade da fundação da cidade...

No século XVIII algumas edificações seriam postas no incipiente

desenho da cidade. Seria construído o edifício da cadeia (1722). Nesse mesmo ano,

segundo conta Cascudo, houve o derradeiro pavor causado pela indiada. Chegaram ao

Ferreiro Torto – engenho afamado na região de Macaiba -, poucos quilômetros do

Natal, gritando, agitando tacapes, uivando de alegria guerreira. Até que foram afastados

da cidade a força de tiros de mosquete, saindo também da crônica da cidade.

O transcorrer do século dezoito para o seguinte se dá principalmente

com o adensamento da população, a cristalização de costumes provincianos e a

abertura do porto em 1808. Trazendo novos ares a cidade: depois de 1870, com o

regresso dos voluntários da pátria, o ambiente muda, lenta e continuamente. Os dois
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vapores mensais da Companhia Pernambucana traziam notícias da vida exterior.

Depois veio a estrada de ferro. A sociedade tomou as formas e cores da época. Igual

às demais.(idem, 91). Certamente com a vinda de embarcações trazendo

correspondências e pessoas, a cidade passa a tomar parte de um novo tempo onde

começa a ser possível o intercâmbio de idéias vindas de outras partes do país e

também de outras partes do mundo, principalmente a Europa. Essa maior circulação

colocará a provinciana cidade em meio aos movimentos e mudanças que ocorrerão ao

longo do século XIX.

Figura 02

A Natal do século XIX possui ares de uma cidade que toma novas

formas. Mesmo ainda sendo uma cidade sem grandes acontecimentos, já difere da

cidade dos séculos anteriores, a Natal histórica: situada na simplicidade do seu

delimitado espaço de fundação entre cruzes em seus opostos, o Rio Grande por outro,
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e à frente do rio, direção para onde se daria o conseqüente crescimento da cidade, se

avistam as altas dunas.

A Natal desse período passa a ser traçada se expandindo para os

baixios da Ribeira. Tendo como ligação a atual Avenida Junqueira Ayres (Rua da Cruz),

e o prolongamento da Rua da Conceição, a Ribeira se estabelece como lugar

privilegiado. Sendo lugar para a chegada de mercadorias, por ser porto, acontece de

em 1869 servir de lugar para o estabelecimento do poder administrativo. A partir do

século XIX é clara a especialização de atividades entre os bairros da Ribeira e Cidade

Alta, respectivamente sendo aquele um lugar dinâmico e comercial, além de sede

político-administrativa, e este um lugar eminentemente residencial.

Segundo Oliveira, as ruas de Natal foram se consolidando de forma a

constituir uma trama típica de cidade colonial, com ruas estreitas, casas pequenas,

construídas sobre os alinhamentos frontais e laterais dos lotes, sem qualquer

separação entre o espaço privado e o público, e as calçadas como espaço das

atividades de convivência e confraternização de vizinhança.(1999: 21). Essa forma será

bem destacada no bairro da ribeira, com ruas estreitas, de traçado irregular, servindo

em boa parte para os armazéns de comércio e lojas; enquanto que na Cidade Alta

permanecerá o traçado original em detrimento da forma pelo qual se constituirá a

cidade ao longo do século XX.8 A cidade ainda abriga locais de considerável habitação:

as Rocas, onde se situam os pescadores e comunidades carentes da cidade, bem

como o Passo da Pátria, nos limites do Rio Potengi. Mais distante do centro de

8 . Sobre esses aspectos mais descritivos dos bairros da Ribeira e Cidade Alta, ainda será desenvolvida
uma maior descrição das duas localidades, levando-se em consideração as formas e usos dos
passado e a atualidade, como forma de se apontar elementos comparativos em relação a usos e
esquecimentos tanto do poder público quanto da iniciativa privada, evidentes nos mal tratos
dispensados ao patrimônio arquitetural da cidade.
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fundação está as Quintas, cujo nome está relacionada à existência de uma propriedade

de nome Quinta Velha. Para outros lados da cidade tem-se a localidade de Lagoa

Seca, lugar de veraneio, e sítios. No lado oposto ao Rio Grande, Natal era delimitada

pela Avenida Deodoro, daí em diante a cidade ainda era de poder da flora local.

O incremento na forma urbana que será promovido na Cidade do Natal

deve-se destacadamente a duas potencialidades em franco desenvolvimento: as

atividades portuárias e o crescimento da cotinicultura. O algodão foi fonte de riqueza

para o estado, trazendo os benefícios de novos meios de deslocamento e iniciativas de

melhoramentos para a vida dos habitantes da capital. A partir da segunda metade do

século XIX começam a se processar mudanças significativas em equipamentos e

melhorias para o município, desde então, assiste-se a uma série de ações e

acontecimentos que contribuíram para a construção de uma Natal como uma cidade

moderna. A organização da burocracia, como a criação de novas instituições e suas

instalações; ações higienistas e de embelezamento; criação de infra-estrutura urbana e

de serviços; e um plano de expansão urbana estão entre as realizações que, iniciadas

por volta de 1850, tomaram impulso ou se consolidaram nas primeiras décadas do

século XX.(2001: 25).9

A Natal do século XX é uma cidade em franco desenvolvimento. A partir

de 1901 a cidade passa a ser palco de planos urbanísticos com o claro intuito, partindo

de seus administradores, de inserir a cidade no cenário das cidades modernas, com

9 . Para efeito de ilustração, podem ser destacadas algumas melhorias centralizadas em Natal na ultima
década do século XVIII e na primeira década do século XX: em 1895, fonógrafo; 1904, iluminação á
gás de acetileno na Cidade Alta, na Ribeira em 1906; 1908, primeira linha de bondes ligando os dois
principais bairros; 1911, bondes elétricos; 1915, bondes e luz elétrica até Areia Preta, e primeiro
cinema de Natal. Deve-se salientar que a Ribeira teve sua drenagem dos alagadiços por volta de
1904, no governo de Tavares de Lira. A exemplo do movimento de embelezamento das cidades como
ocorreu no Rio de Janeiro, Recife e outras capitais (Conf., Lima, 2001).
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aspecto agradável, seguindo, portanto, o movimento mais geral que toma as

administrações de cidades como Recife e Rio de Janeiro para citar alguns exemplos.

Destacam-se: o plano de 1901, de Jeremias Pinheiro da Câmara, com as primeiras

iniciativas de alinhamento de vias; 1904, Plano Polindrelli (Antonio Polindrelli) ou Plano

da Cidade Nova, que visava ser um plano de parcelamento/ arruamento do solo, com

uma trama regular e sem qualquer preocupação estética ou funcional (Lima, 2001: 33).

Em 1929, Plano Geral de Systematização da Cidade de Natal, o Plano Palumbo

(Giacomo Palumbo), que tinha em sua forma aproveitar espaços já existentes numa

geometria que possibilitasse a criação de outras vias de acesso, intentando estabelecer

um boulevard de contorno no bairro da Limpa (hoje Santos Reis) distribuindo vias que

ligariam uma via à orla ao longo das praias do Meio e Areia Preta, criando vias radiais

ligando a cidade baixa com a cidade alta pelos acessos principais. Em 1938, o Plano

Geral de Obras, ligado ao Escritório Saturnino de Brito, compreendia um anteprojeto de

melhoramentos urbanos, com edifícios para o governo, aeroporto, bairro residencial,

avenida margeando o tabuleiro, hoje avenida do Contorno (Miranda, 1999: 72).

Nos anos de 1942-43, Natal passa por uma série extraordinária de

acontecimentos que se relacionam com o período da Segunda Grande Guerra. A

cidade é literalmente invadida por uma população estrangeira que possibilita mudanças

estruturais que irão influenciar no caráter do processo de urbanização da cidade para o

lado sul. A implantação da base americana no campo de Parnamirim, ou como

chamavam no linguajar daqueles, Parnamirim Field, compreenderia o surgimento de

toda uma vasta faixa de desenvolvimento ao longo das avenidas abertas para o trânsito

em direção ao aeroporto. A avenida Hermes da Fonseca ocasionou o surgimento de

uma série de bairros em seu perímetro, acompanhando os frutos da ocupação de
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legiões de americanos com uma enormidade de mantimentos e novos costumes em

uma cidade que até 1941 possuía um caráter de cidade sem perspectivas de

acontecimentos de maior vulto. Para se ter uma idéia da forma como se processaram

as mudanças, em 42 a população de Natal aumentou em 10 mil pessoas, somente com

o corpo militar americano. Além desse contingente militar, a cidade recebeu entre 1941

e 1943 um contingente populacional oriundo de outras cidades do estado da ordem de

mais 38 mil pessoas; em 1950 a população alcança a cifra de mais de 100 mil. (Lima,

2001: 71).

Esses dados avultam o fato da presença dos americanos em Natal ter

atraído pessoas e inflado sobremaneira o campo de necessitados e o quadro de

desigualdades. Nem todos foram beneficiados com a presença dos americanos, mas

houve quem tirasse lucros, seja aumentando preços em seus comércios, seja alugando

suas próprias residências para os americanos. Se postos de trabalho foram criados com

a implantação de uma base para aviões e outras dependências, com a retirada das

tropas, no final da guerra a cidade se depara com uma massa de pessoas que não

vislumbravam mais as mesmas oportunidades de ganhos incomparáveis em outras

épocas. E para aqueles que não tiveram boas oportunidades quando da presença dos

americanos, e que compunham os grupos miseráveis da população, restava sobreviver

das sobras nos lixões. Efeitos da abastança e do desperdício.

Após a presença americana a cidade passa pelo processo conseqüente

de crescimento que irá equipar ainda mais os bairros no entorno da Hermes da

Fonseca e Alexandrino de Alencar. Bairros como Lagoa Nova, Tirol, Lagoa Seca,

Alecrim, e em tempos recentes, Nova Dimensão, Potilândia, Mirassol, dentro outros

tiveram seus surgimentos associados ao fluxo por essas vias.(Lima, 2001: 75).
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A história posterior à década de sessenta apresenta-se com o

crescimento da cidade para as regiões aonde o fluxo já indicava: a zona sul, devido ao

aeroporto e parte litorânea com as praias de Ponta Negra e as mais afastadas para

esse lado da cidade, os bairros de Nova Descoberta, Lagoa Nova, Capim Macio,

Mirrasol, Cidade Jardim; à zona leste se mantinha uma maior complexificação tendo em

vista ser o espaço de fundação da cidade e onde se cristalizará um comercio perene,

tendo como localidades os bairros de Alecrim, Bairro Vermelho, Lagoa Seca, Cidade

Alta, Ribeira, Petrópolis, Rocas, Santos Reis, Areia Preta, Prata do Meio; a zona oeste

se tornará uma região periférica com os atuais bairros de Dix-sept Rosado, Nordeste,

Quintas, Felipe Camarão; à zona norte uma vasta região composta por localidades

distantes do centro de maior comercio, tendo como bairros: Nossa Senhora da

Apresentação, Potengi, Pajuçara, Redinha, Igapó e Salinas; dentre outros.

A configuração atual da cidade apresenta uma realidade onde se

misturam especulações imobiliárias (no papel das construções verticais), com o

subaproveitamento da terra, ou mesmo a máxima e indevida apropriação do solo

urbano. O zoneamento representa a separação da sociedade pela diferenciação

econômica, pela eficiência e proximidade dos equipamentos de maior necessidade e

importância, bem como os equipamentos de lazer. O poder público ainda carece de

iniciativas para enfrentar a necessidade de saneamento básico e urbanização da

grande Natal. Medidas paliativas são implantadas principalmente nos bairros da

periferia onde ainda permanece o esquecimento e a falta de iniciativa: vide as ruas sem

pavimento, falta de infra-estrutura geral que possa oferecer as mínimas condições que

vigoram em localidades mais abastadas da cidade. O processo de crescimento das

cidades possibilita uma inelutável diferenciação no processo de ocupação das áreas
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urbanas. E como a cidade atual é o reflexo da sociedade que a sustem, o que pode

definir para o futuro é o fato de que ao passo que gera uma diferenciação social e

econômica, também se expandem formas diferentes de se viver à cidade, de estar na

cidade, enfim, de fazer parte da cidade. E isso acontece com a cidade de Natal do Rio

Grande contemporânea.

2.2 – Interlúdio: o bairro em questão

I

Qualquer um que tomar o mapa de uma cidade nas mãos, quer

conheça ou não a cidade, digamos, intimamente, é levado a identificações ligeiras: o

intricado de ruas, lugares mais falados, a visualidade que em geral salta aos olhos com

o teor da força humana de se expandir; mas existe um ponto que é possível destacar: a

identificação de localidades da cidade por nomes que se tornam mais facilmente

perceptíveis para aqueles que se dispõem a explorar a malha urbana. Essas

identificações denominam os nomes dos bairros, as unidades reconhecíveis da cidade

que, em geral, não possuem delimitações estritas, mas são definidas muitas das vezes

por identificações subjetivas.

A meu ver, o bairro é mesmo o espaço do individuo na cidade, mas

também pode agir como categoria de estreito relacionamento com a própria exclusão

desse mesmo individuo. De forma diversa a categoria bairro possui conotações as

mais diferentes. É por habitar em certas localidades da cidade que se pode identificar

um certo tipo de padrão de vida, neste caso servindo como claro recurso para

distinções sociais. Sendo adotado como diretriz para o planejamento público, a unidade
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territorial do bairro possui a sua legitima representação, antes, no espaço reconhecido

pelos indivíduos, os nomes, os logradouros, a composição da identidade dos cantos da

cidade.10 Como unidades representativas também é meio para se reconhecer a

amplidão esquadrinhada da cidade. Sem os limites de localidades específicas na

cidade o indivíduo estaria como que perdido num grande labirinto de ruas, e isso é bem

presente nas cidades contemporâneas, desde as menores até às megalópoles.

Os mapas urbanos são chaves para se reconhecer a cidade, e para os

citadinos é importante saber ler o espaço onde vivem por esse recurso. Reconhecer a

cidade num complexo de partes compreendendo amplamente que a cidade é um texto

a ser decifrado. Segundo Lynch,

os bairros são as regiões médias ou grandes de uma
cidade, concebidos como dotados de extensão
bidimensional. O observador neles ‘penetra’
mentalmente, e eles são reconhecíveis por possuírem
características comuns que os identificam. Sempre
identificáveis a partir do lado interno, são também
usados para referência externa quando visíveis de fora.
Até certo ponto, muitos estruturam sua cidade dessa
maneira, com diferenças individuais em suas respostas
a quais são os elementos dominantes, as vias ou os
bairros. Isso não parece depender apenas do individuo,
mas também da cidade (1997: 52).

E de alguma forma essa é uma possibilidade interessante para se

perceber os meandros da cidade. O papel do individuo em relação ao bairro. A imagens

individuais sobre as localidades urbanas podem revelar uma diversidade de formas de

10 . Em relação ao bairro como unidade territorial de planejamento, ver: Plano Diretor de Natal, Capitulo I,
artigo quatro, inciso 10. E sobre esse ponto é interessante perceber que a textualmente do Plano
estabelece o fato do individuo reconhecer e gerar os topônimos da cidade. Nesse ponto é importante
destacar o papel do habitante da cidade e seus significados para lugares da cidade, que muitas vezes
ultrapassa a legitimidade de nomes oficiais, compondo identificações mais de acordo com suas
vivências em meios aos lugares da cidade. O individuo teria assim a capacidade de renomear lugares
da cidade, sendo algo que se superdimensiona em níveis sociais mais amplos.
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vivências sobre a heterogeneidade da cidade. E é no encalço dessas informações que

se pode desenvolver uma pesquisa rica em meio às temáticas a cerca do imaginário e

representações. Ainda segundo Lynch, os bairros são áreas relativamente grandes da

cidade, nas quais o observador pode penetrar mentalmente e que possuem algumas

características em comum. Podem ser reconhecidos internamente, às vezes usados

como referências externas – como, por exemplo, quando uma pessoa passa por eles

ou os atravessa (idem, 74).

O teor dessas imagens mentais carrega o caráter da repetição do

trânsito nos cenários urbanos, da sedimentação dos (re)conhecimentos sobre os

caminhos da cidade. Ninguém está isento de formar um complexo de imagens sobre a

identidade dos lugares, principalmente daqueles onde é licito estar de passagem ou

onde, por outro lado, é melhor se resguardar de perigos já reconhecíveis.

Essa é uma das características da cidade: abrigar claros interditos e

possibilidades de renovadas descobertas. Segundo Carlos, é no bairro que se pode ler

os itinerários a partir dos quais se localiza e se realiza a vida urbana. No bairro as

relações se tecem, e a partir daí é possível pensar a metrópole como um todo em seu

processo atual de reprodução espacial (2001: 206). E parece ser possível se apontar na

metrópole o cenário onde o limite do bairro toma a dimensão de potencialidade da vida

urbana. Os bairros possuem a identidade de serem lugares reconhecíveis, definíveis

segundo seus equipamentos, sua funcionalidade, e também, por outro, apontados a

partir de significados com os quais os indivíduos os reconhecem. Sem essa

compreensão e manifestação do que é o bairro é bem possível que em algum momento

aconteça de se perder referenciais importantes para orientação no espaço urbano. E

sem esses referenciais é bem difícil um claro, ou pelo menos, um razoável
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deslocamento na cidade, nas grandes metrópoles atuais, lugares onde se está a um

passo de se perder.

Por outro lado, é possível se estabelecer um espaço de percepção do

bairro a partir de dois extremos: de um lado a amplidão da cidade, e de outro o mais

específico da rua. Sem essas duas instâncias o bairro inexiste. E nesse cenário está

situado o individuo, aquele sujeito das modificações e contingências do lugar. É no

espaço do lugar do bairro, do lugar do individuo que pode se perceber o bairro como

palco para a vida cotidiana. A definição do lugar pode ser feita tendo relações diretas

como o espaço mais amplo da cidade. Como o individuo está impossibilitado de viver e

perceber a cidade em sua totalidade, resta a sua percepção de fragmentos da vida

urbana. E é nessa vida aos pedaços que está o paradoxo do individuo urbano. É no

fragmento da cidade que, o bairro representa, onde o individuo constrói sua totalidade.

A cotidianidade do individuo está mais bem representada no espaço do bairro, que por

sua vez tem sua efetividade na rua, e que termina por ser resumida no ambiente da

casa.

Se o individuo é aquele que constrói o seu espaço, modifica o lugar

mais próximo do contato com a sociabilidade, isso acontece na rua. E a casa está

incluída nesse cenário. As relações entre vizinhos, o trânsito cotidiano, as conversas

em lugares mais familiares ao individuo, o reconhecimento de pontos onde é truncada a

convivência são todos exemplos de como se dá a apropriação do individuo em espaços

específicos da cidade. E as diversas formas de viver o espaço urbano acabam por

compor um amplo quadro de diferentes cidades dentro da cidade. O bairro torna-se

para muitos a sua cidade reconhecida. Isso para aqueles que não estabelecem um

maior trânsito para outras regiões da cidade, seja por questões de falta interesses por
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explorar espaços maiores da cidade, seja porque, dentro do processo de construção da

urbanidade, dentro do processo de constituição do espaço habitado e apropriado, o

individuo teve seu espaço estabelecido, criando-se assim, situações de diferenciação,

de segregação. Nesses casos, a percepção fragmentada da cidade, em caso de

relações de segregação e distinção evidentes, o individuo passa a ter bem menos

possibilidades de ser um cidadão urbano, de viver a possibilidade da cidade

amplamente. Esse problema é mais próximo para quem vive em favelas e bairros da

periferia das grandes cidades. Como também se torna definidor para aqueles que

habitam as regiões mais abastadas. Tanto um grupo quanto outro, em muitos casos,

não se reconhecem como habitantes de uma mesma urbanidade, não se reconhecem

vivendo um mesmo fenômeno social de produção-reprodução do espaço urbano. Esse

problema é fundamental para se entender a vida nas metrópoles: as várias percepções

que competem diante do que é viver num espaço social.

É possível entender o bairro relacionando-o as suas outras instâncias

semelhantes, ou seja, outros bairros, isso é o que definiria a identidade de cada

localidade no espaço da cidade. Como também só é possível captar suas

especificidades imergindo no interior dos acontecimentos da rua. O espaço do vivido é

onde se estabelece o transito individual, é onde se desenha o estar no espaço.

Enquanto em certos lugares da cidade, como as regiões centrais de fluxo comercial e

de difusa identificação com/pelo individuo, é no bairro onde laços são fortalecidos. Seja

na rua onde habita, seja nos espaços de sociabilidade, existe um fluxo espontâneo do

individuo com seu bairro. E isso se reflete na forma como o próprio individuo se lança

na constituição das feições do espaço onde vive. A começar pelas mudanças no

cenário da casa, que efetivam o legitimo direito individual, que sendo composto em
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conjunto traz mudanças à rua, no cenário urbano coletivo, demonstrando a força da

vida coletiva.

Segundo Carlos,

o habitar envolve a produção de formas espaciais,
materiais, bem como um modo de habita-las e percebe-
las. É um termo poético, porque envolve um tempo de
criação nos modos de apropriação, que organiza e
determina o uso. Produz limitações, ao mesmo tempo
em que abre possibilidades. O habitar – que guarda a
dimensão do uso – envolve o corpo no sentido de que o 
usador tem uma presença real e concreta, restituindo
desse modo a presença e o vivido. Envolve um lugar
determinado no espaço, portanto uma localização e
uma distância que se relacionam com outros lugares da
cidade e que, por isso, ganham qualidades específicas.
Nessa direção, o espaço do habitar tem o sentido dado
pela reprodução da vida, tratando-se do espaço
concreto dos gestos, do corpo, que constrói a memória,
porque cria identidades, com base nos
reconhecimentos.(2001:219).

É, portanto, sobre a questão de como se vive a realidade do bairro que

está o problema para entendê-la mais amplamente. Todos estamos inseridos num

espaço de bairro, todos contemplamos o cotidiano das ruas do bairro em que

habitamos, uns mais outros menos, e por isso mesmo, todos fazemos parte dessa

cotidianidade especifica que se descortina diante da instância maior. A coerência da

vida social se estabelece no espaço do bairro, é onde de alguma forma a vida se

contrapõe ao caos do socialmente mais amplo, onde o individuo está sempre de

passagem, ou mesmo onde nunca estará. Por isso que a cidade, a metrópole atual em

suas variações, é algo sem fim, tendo em vista que seu germem criador está de forma

perene encontrando outros meios para permanecer ativo, sempre buscando formas

diversas, sempre encontrando espaço por onde ir. E nesse meio tempo o individuo, o
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criador e cultivador da semente, se mantém diversamente como aquele que se admira

ao contemplar algo tão grandioso, e que por outro momento se satisfaz voltando ao seu

lugar familiar: seu bairro, sua rua, sua casa. Compondo seu cotidiano, vivendo seu

tempo...

II

O bairro também é espaço para se reconhecer unidades menores. Se o 

mesmo individuo que descobre o que é familiar na sua rua, na sua casa, também

identifica pontos no espaço do bairro que são fundamentais para perceber e vivenciar

realidades especificas. Nesse caso, o lugar de reuniões entre amigos possui o seu

significado particular; vias de maior trânsito contemplam elementos de indicações,

meios de localização, coordenadas; espaços abandonados, ou mesmo lugares onde

não é aconselhável estar, figuram como o mapa mental do individuo no espaço mais

especifico do bairro.

Na diversidade que compõe a cidade, os bairros, podem ser

reconhecidos pela sua funcionalidade, e isso é especifico das cidades atuais. Seja de

pequeno, médio ou grande porte, as cidades terão suas unidades representativas. E

nesse caso, de forma especifica a cada estrutura urbana, os bairros comporão no

imaginário de seus habitantes uma série de atributos com os quais é possível ser/estar

no espaço.

Como destaca Rossi quando trata do aspecto permanente da presença

do bairro ao longo da história das cidades diz,

que na cidade antiga os bairros se distinguiam uns dos
outros, com seus centros, seus monumentos e seu
modo de vida, é coisa universalmente conhecida e
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verificável tanto pela história urbana como pela própria
realidade física da arquitetura. Essas características
não são diferentes na cidade moderna, sobretudo nas
grandes cidades da Europa, seja onde se procurou
encerrar a cidade num grande desenho unitário, como
em Paris seja de forma absolutamente nítida na cidade
tipicamente constituída de lugares e situações diversas:
Londres (1998: 76).

Contemplar essa diversidade no interior do bairro é algo significativo

quando se pretende perceber a riqueza interna. Para explorar esse ponto, é importante

destacar as categorias desenvolvidas por Magnani11 para analise e exploração do

espaço urbano. Mesmo tendo sido pensadas em um ambiente metropolitano, pode ser

perfeitamente adequada a qualquer contexto de análise que contemplem formas de

estar na cidade, de apropriação do espaço citadino.

Sobre esses aspectos, as categorias representam guias para a

pesquisa de campo de caráter etnográfica, agindo como recursos que possibilitam

apontar como os indivíduos estabelecem seus trânsitos. E para isso são adaptadas aos

ambientes do dois bairros na presente pesquisa. Os pontos são destacados no sentido

de serem evidentes quando no uso das categorias. Para isso nos próximos itens as

categorias são definidas no momento em que estiver sendo sistematizada a pesquisa

de campo.

Para que se tenha em mente o real sentido e objetivo do uso de trais

categorias, é preciso deixar claro que em toda pesquisa de campo, e principalmente em

ambientes complexos como os das cidades contemporâneas, é necessário que se

estabeleçam guias de exploração, diretrizes, parâmetros para que não se perca no

emaranhado da diversidade de elementos. Para esse efeito as categorias são boas

11 . O texto em questão é Quando o campo é a Cidade: Fazendo Antropologia na Metrópole(2000).
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indicações de como proceder sobre alguns aspectos da exploração arqueo-etnográfica

dos bairros.

2.3 - A Cidade Alta e a Ribeira

I

Hoje quando se pega um ônibus coletivo que transita por todos e para

todos os lugares da grande Natal, se pode presenciar o movimento da cidade, fazer

parte de seu cotidiano. É um duplo momento: ver a dinâmica de longe e fazer parte do

cotidiano, da vida no interior de uma máquina que possibilita percorrer distâncias que a

cinqüenta anos atrás era via-crúcis. É possível cortar a cidade e assimila-la como quem

vê uma película através da moldura da janela. Lugares, pessoas, tempo, passando para

o pensamento que é capaz de guardar imagens.

Nesses dias de abril/maio de

2003 a cidade está em chuvas. O céu de um

cinza londrino contempla a cidade em sua rotina

cotidiana. Daquele ônibus desço onde há uma

grande parada de transporte coletivo. A

metropolitana está localizada num dos

perímetros do lugar de fundação da cidade, a Praça André de Albuquerque. A visão que

se tem é de um lugar transformado pelo tempo. A praça é mais repleta de história, aliás,

já fazem mais de quatrocentos anos de sua fundação. Nesse ponto a Natal era só um

ajuntamento de casas sem mais incrementos que justificassem o titulo de cidade. O

elevado estratégico que antes era uma campina cercada em sua maioria por mato,

ladeado à oeste pelo Rio Grande, o rio Potengi da atualidade, é hoje tomado por uma

Figura 03
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arquitetura que quase nada lembra sobre a incipiente Natal. Mesmo que algo da

fisionomia ainda guarde uma forma, mas com quase nada preservado a não ser as

edificações da primeira matriz, construída à frente da Praça André de Albuquerque

tendo como fundos a Rua da Conceição, e a atual Praça Padre João Maria, antiga

Praça da Alegria. O Antigo topônimo se adequa bem ao espaço antes reservado as

aglomerações festivas, das apresentações teatrais. Hoje as praças André de

Albuquerque e padre João Maria são o que se pode chamar de pontos de passagem.

Para a população em geral o comércio nestas imediações é decadente. Todos mudam,

vão para região sul da cidade. Ainda assim é possível notar no movimento comercial do

bairro uma iniciativa de obstinada permanência. Existe nas imediações da praça padre

João Maria um comércio informal, com barracas de artesanato, venda de velas e

elementos religiosos, posto que a fé na figura

do padre dos pobres ainda se mantém no

entorno do busto chantado no centro da praça.

Toda cidade guarda lugares

onde a memória do passado está escondida

aos olhos daqueles que não compartilham da

história do lugar. Para o passante que transita

por esse pedaço da cidade, qualquer lugar é banalizado pelo movimento cotidiano. E

nesse caso, ver a cidade como um grande quebra-cabeça de histórias no tempo é um

exercício sempre estimulante. Juntar os indícios do passado com assistematicidade do

presente é empreender a ligação mágica entre mundos diferentes. O que foi, o que é. E

o que pode perceber de aura do passado quem passa pela rua da Conceição? O

aspecto hoje de calmaria do passeio público guarda nos vultos do passado da pouca

Figura 04
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arquitetura existente, no chão, no ar, aquilo do tão falado zeitgeist, em dimensões

particulares, um espírito de época, o ethos antropológico. Naquela rua (a Rua da

Conceição) funcionou a imprensa da época, em sua efeverscência própria. As tribunas

diárias, os jornais, os informativos estavam ali, desenvolvendo a crônica de época. A

ação do homem no tempo tratou de dimensionar a forma daquela cidade até chegar

nos moldes de hoje. O que era um casario imponente e representativo, à rua da

Conceição deu lugar aos equipamentos da política dos homens: a praça 7 de

Setembro, o prédio da Assembléia Legislativa e o Palácio do Governo. Compondo

assim a vocação para um cenário político.  O passeio público à rua da Conceição hoje

não lembra nada desse passado de jornais, por exemplo. Hoje a rua é lugar de três

edificações do tempo histórico da cidade: o sobrado, onde está sediado o Museu Café

Filho, o prédio do Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, a casa onde se hospedou

o Padre João Maria, hoje onde está a 3ª Sub Regional do Instituto do Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional do Rio Grande do Norte. Por trás da antiga Matriz houve

um prolongamento da Praça Padre João Maria, descaracterizando a passagem entre a

rua da Conceição e rua Santo Antônio. A praça também passou por mudanças que

tiraram toda arborização que dava um aspecto arejado e um tom de beleza natural; o

que se diz é que as próprias árvores não resistiram ao tempo.

A praça Padre João Maria é um lugar da Cidade Alta que remete a sua

centralidade como espaço de festividades e cultos religiosos. Com seu antigo nome,

Praça da Alegria, tem-se uma idéia do tempo em a praça abrigava manifestações

culturais, tendo o teatro como mais importante. A praça é ligada ao culto religioso com a

figura do padre que era reconhecido por ser muito caridoso, dividindo tudo que tinha

com os carentes; tendo sua imagem ainda hoje lembrada nas preces dos populares.
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Partindo do ponto da praça Padre João Maria para um caminhar

exploratório das ruas mais centrais e de comércio do bairro é possível apontar como se

deu o crescimento da cidade. As ruas adjacentes à praça são bons pontos de partida

para se conhecer essa parte da cidade.

As ruas Voluntárias da Pátria,

vigário Bartolomeu, Gonçalves Ledo, Vaz

Gondim e José Ivo, correspondem a

logradouros antigos. A cidade cresce tendo

essas ruas como pontos onde a dinâmica

social se realiza em sua plenitude. O passado

histórico das cidades, dos lugares está

contido naquilo que representou as ruas em tempos passados. A história da cidade é o

passado de cada rua em sua manifestação artística (o antigo Beco novo, atual rua

Voluntários da Pátria), em suas casas com cobertura de palha (antiga rua da palha hoje

rua Vigário Bartolomeu), onde figuras como o Cabo Pereira e sua paraguaia, e parteira

Maria da Luz (dando o topônimo da rua da Luz, atual rua Vaz gondim). Esses

topônimos antigos guardam o passado de multidões que viveram e construíram a

cidade. Quem para na altura onde está o cinema Nordeste tem a possibilidade de

explorar duas ruas estreitas da cidade: a rua José Ivo, que segue em direção a rua

Ulisses Caldas; e a rua Vaz Gondim, que segue para o Baldo, o antigo rio de Beber.  O

comércio é unânime nessas ruas: restaurantes, carros de lanche, lojas de artigos

religiosos, livrarias, bares. Estas são ruas freqüentadas por populares. É o lugar da

cachaça do dia, do papo jogado fora; também espaço do comércio informal, um

caminho-atalho para se chegar em outras ruas. A cidade é um mapa de conveniências.

Figura 05
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Ali se encontram mendigos, trabalhadores, vendedores, aproveitadores, pessoas que

demonstram ter posses e possuem mesmo, outras que só demonstram e passam

longe...

Caminhar por essas ruas hoje é estar em contato com um tempo

diferente da história da cidade. Bem poucos

apreciam o tempo presente com um certo

desfrutar ligando o passado com futuro. Algo

como olhar a forma da cidade hoje e vivenciá-

la absorvendo o passado daqueles que um dia

passaram por suas ruas, descreveram trajetos,

nos encontros de lugares mais populares, tudo

isso diante de uma cidade que passará por mudanças, inevitáveis no tempo...Tempo

das próximas gerações. Seja pela manhã ou à tarde, andar por essas ruas é estar em

contato por um mesmo movimento cotidiano. A rua voluntários da Pátria guarda ainda

seu aspecto residencial, com alguns estabelecimentos de prestação de serviços. Rua

estreita bem á forma das vias públicas de tempos passados. Dessa mesma forma se

caracterizam as outras vias adjacentes. Em sua extensão a rua Vigário Bartolomeu,

vindo das imediações do Colégio Winston Churchill, sendo cortada pela rua Ulisses

Caldas, até a longa extensão que cruza a rua João Pessoa com nova denominação de

Gonçalves Ledo até a altura do Baldo o que se tem é uma extensão de comércio,

prestação de serviços e residências. É ainda hoje um dos mais importantes e

movimentados pontos da Cidade Alta. A arquitetura guarda, talvez esconde indícios das

formas da cidade de outros tempos. No entanto, a existência de um casario ainda típico

de séculos idos é algo que não foi compreendido em Natal. Os provincianos, em

Figura 06
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comparação a iniciativas de outras capitais, não cuidaram em manter a memória

arquitetônica viva. Andando por essas ruas da Cidade Alta pouco se vê de fachadas

que remetam a estilos, efeitos decorativos, elementos que lembrem o apuro dos

construtores do passado. É possível se encontrar pequenas casinhas onde ainda

existam frisos e ornamentos tímidos, ainda coisa que raramente se faz hoje em dia nas

casas ou edificações maiores. Hoje vigora as iniciativas modernas ou mais que isso,

perdendo-se de vista o apuro de belezas mais

usadas antes. Assim a cidade possui sua

forma. Assim é possível apontar com aquele

olhar referenciado a pouco atrás, o encontro

entre tempos, onde a iniciativa de desencavar

do passado o movimento cotidiano, a dinâmica

das pessoas nos seus trajetos, quase a ver com os olhos de um transeunte de outros

tempos, outras cidades, outras ruas, formas diversas, conversas de rua, pessoas que

passam e vão aos seus propósitos, para algum lugar...

Da rua João Pessoa adiante, no sentido oposto ao da antiga Igreja para

a Nova catedral (que, aliás, é possível ver num lance de olhar continuo, da antiga matriz

à nova sede religiosa), o que se pode ver é uma parte da cidade que teve seu

desenvolvimento literalmente por força da mão humana e do machado, desbastando a

vegetação presente até o século XIX. A rua João Pessoa e a Avenida Rio Branco são

logradouros que se destacam na paisagem da Cidade Alta.

Figura 07
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A Avenida Rio Branco tornou-se um dos principiais logradouros que

cortam o bairro da Cidade Alta. O cenário mudou significativamente nos últimos cem

anos. A via que no século XIX só existia com um

dos lados de casas construídas, tendo a outra

parte espesso matagal, era um logradouro

calmo, hoje é do trânsito e do movimento diário

e incessante dos dias úteis. Alguns pontos da

Cidade Alta podem ser destacados para que se

perceba o teor das mudanças ao longo do tempo. No décimo nono século ido a Cidade

Alta possuía alguns pontos além das praças André de Albuquerque, praça Padre João

Maria, e das igrejas de Santo Antonio, Matriz e Do Rosário dos Negros. Os pedidos de

concessões para construção de casas começavam a se tornar mais comuns para o lado

leste da cidade, portanto, pa ra onde irá crescer o bairro em direção a avenida Rio

Branco e no prolongamento da rua João Pessoa. A força humana pelo uso do machado

abriu possibilidades. Os pontos antigos do bairro de onde ainda se guardam registros

fotográficos hoje são o antigo mercado público, hoje o Banco do Brasil do centro; o

Natal Club, hoje uma loja de eletrônicos, onde foi a sede do Banco Nacional, diante da

Praça Kennedy; e o Teatro Santa Cruz, onde hoje está o Cinema Nordeste (na rua João

Pessoa). Eram pontos onde se podia ter diversão e onde circulava a crônica do

cotidiano entre os populares. Antigamente, a avenida Rio Branco era também cenário

de apresentações teatrais; hoje somente em casos especiais se utiliza as suas

imediações como espaço de manifestações políticas, vias de reinvidicações. De forma

semelhante se comporta o uso do cruzamento da rua João Pessoa com a rua Princesa

Isabel, onde são comuns manifestações públicas de cunho político e cultural, aclamado

Figura 08
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Grande Ponto, certamente tema rico para um outro trabalho. A avenida Rio Branco hoje

corresponde a uma das tantas vias comerciais das capitais, que em nosso caso já

perde espaço diante de outros espaços de comércio que se instalam na cidade, os

shopping-centers; e outros pontos não tanto luxuosos e mais populares, como o

Alecrim, sempre o lugar para a população com menos poder aquisitivo. Ainda assim é

possível descobrir a calmaria da antiga rua Nova em passeio aos domingos pela

manhã. O movimento dos dias úteis dá lugar a ruas desertas. Parece ser a melhor

oportunidade para ouvir o passado.

Ganhar espaço pelas ruas

da cidade. Seguir pela rua General Osório,

antiga rua do Sebo, onde se expunha a

venda de carnes frescas e material pára o

fabrico de sabão. A mesma rua que servia

aos namorados em encontros amorosos;

que antes de ser a General Osório foi

denominada Uruguaiana, até 1938, em homenagem a tomada de cidade homônima em

tempos da Guerra do Paraguai pelos combatentes brasileiros, onde constava a

participação de gente norte-riograndensce.

Em suas imediações, tanto a ruas General Osório e Dr. Heitor Carrilho

(à frente da Igreja Santo Antônio), quanto à rua Professor Zuza são logradouros que

mantém a característica de abrigarem lojas de comércio, estabelecimentos bancários,

pequenos comércios, sem o maior movimento das grandes vias da Cidade Alta. Essa

parte do bairro de fundação pouco ou quase nada guarda de tempos passados, a não

ser os fantasmas da cidade.

Figura 1
Figura 09
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II

A rua Santo Antonio compreende o direcionamento para o rio de beber,

um dos extremos de fundação da cidade, apontando à cruz de fundação. É o caminho

que levava à vida social da cidade até dias

bem aproximados aos nossos. Onde havia

festa, o balneário de antes. As fotos do

passado registram o amplo espaço que tomava

a subida do que hoje são as avenidas Rio

Branco e Deodoro. Certamente a rua Santo

Antonio era uma ia popular nos séculos

anteriores, para aqueles que iam se abastecer da água que nutria cidade, ou para

aqueles que usavam o espaço como um lugar de festividades e cerimônias. A rua

Santo Antonio hoje compreende um ajuntamento de residências, com uns poucos

estabelecimentos de comércio. A característica de ser uma rua estreita, cortada por

transversais de mesma forma identificam uma parte da cidade com feições do passado.

Nesse ponto da Cidade alta o movimento normal durante a semana é bem semelhante

ao das ruas adjacentes. A cidade do Natal, como qualquer outra cidade, possui um

cotidiano de comércio que mobiliza o passeio público. A Cidade Alta ainda é vista como

um espaço de comércio pelos seus freqüentadores e moradores, mesmo que a classe

comerciante declare que a atividade comercial ali seja decadente, mesmo que esteja

perdendo lugar para o comércio dos shoping centers da zona sul. Hoje a rua Santo

Antonio termina onde está chantada a Santa Cruz da Bica, referido limite de fundação

da cidade. Conta a historiografia local, que o verdadeiro lugar da cruz era mais próximo

ao rio do Baldo, à sua margem direita, sendo em tempos posteriores realocada para

Figura 10
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onde está hoje. Ali se comemorava a festa de 3 de maio, em devoção ao Dia da Santa

Cruz. E hoje não é difícil, segundo as devidas proporções de uma época onde a crença

é desacostumada, encontra r pessoas em suas orações e pedidos ao pé da cruz...Da

Santa Cruz da bica.

Um dos logradouros que compunha a parte mais antiga da cidade está

localizado nas imediações da praça João

Tibúrcio. Para quem vem do espaço de

fundação na praça André de Albuquerque, ou

da rua Santo Antonio, a via que segue pela

lateral da praça João Tibúrcio é um dos

caminhos que vai dar no rio Potengi. É um

espaço do bairro da Cidade Alta onde se

concentram as residências. Em tempos antigos já se apresentava como a porção

residencial no lugar de fundação. Suas ruas estreitas, de casas coladas caracterizam a

forma como se deu o uso do espaço desde tempos remotos. Sobre a praça João

Tibúrcio o que há de informação na historiografia local é que seu nome foi uma

homenagem a um dos ilustres professores da cidade que lecionou no Atheneu Norte

Riograndensce.

Para quem segue rua abaixo em direção ao rio Potengi, existem

possibilidades de ruelas a seguir. Descobrindo a calma da vida onde a vizinhança é o

espaço de uma parede erguida. Certamente essa era a vizinhança a qual falavam

Simmel e Park. E imaginar viver esse cenário onde o olhar à frente encontra o Grande

Rio. Imaginar os antigos moradores da cidade mais alta, desse ponto mesmo, quando

Figura 11
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olhavam mais a norte e tinham a sua frente as águas antigas do rio de Poty. E mais à

frente a formação de mangues: o grande laboratório de vida.

A cidade possui alguns lugares de história boêmia, num passado que

olhando hoje não se pode perceber nenhum indício, salvo quem busca na história

escrita ou contada. A rua padre Pinto era um logradouro que abrigava um movimento

festivo importante nos idos do século XIX. Lugar de serenatas e encontros nas noites

iluminadas do passado. Assim como a atual rua General Osório, antiga rua do Sebo

eram logradouros conhecidos por atraírem os jovens de então em seus encontros

amorosos. Hoje a rua Padre Pinto é uma das tantas vias que ligam a Cidade Alta ao

bairro do Alecrim, e ao antigo rio de Beber, atual córrego do Baldo. A cidade se

modificou muito desde o século XIX para cá. As feições que ainda se mantinham à

forma da cidade de fundação é ampliada. Hoje a rua Padre Pinto é mera via para trafico

de carros e ônibus, uma rua inexpressiva, distante de características de espaço de

festa no passado. Como a cidade que cresce, as imediações da praça JoãoTibúrcio e

adjacências da Padre Pinto é um pórtico, que segundo define Magnani, é um lugar de

perigo, sombrio onde é preciso cruzar rapidamente. A Cidade Alta é repleta de pórticos.

À noite a ocupação da cidade é diferente. O que durante o dia é a liberdade do passeio

público, à noite tornam-se lugares liminares, de caminhadas rápidas, de pouca

permanência, só para os que sabem e reconhecem o que está na liminaridade do

reconhecível/irreconhecível e do não decifrado.

Caminhado-se em direção a rio Potengi sempre é possível seguir vias

diferentes desse ponto da Cidade Alta. Tomando o caminho da rua Passo da Pátria, ou

da a rua João da Mata é possível encontrar o lado residencial dessa parte da cidade. A

rua Passos da Pátria é um antigo caminho aberto para quem vinha dos baixios do rio
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Potengi e que chegava logo a Igreja Santo Antonio. Hoje é uma rua tranqüila, quase

somente com o movimento exclusivo dos moradores locais. Da mesma forma pode ser

identificada a rua João da Mata.

Seguindo à esquerda da rua Passos da Pátria tem-se a rua da

Misericórdia onde fica hoje a Casa do

Estudante de Natal, prédio que se encontra

em precárias condições, ruim para a

imagem do poder público no seu

tratamento com aqueles que não possuem

as condições de moradia própria, nem

familiares na capital. O prédio se

restaurado manteria o sentido de marco diante da falta de preocupação dos órgãos

públicos em zelar e preservar a memória arquitetônica da cidade. A rua da Misericórdia,

cuja denominação de destaque hoje é cortada pela

praça Coronel Lins Caldas abrigou no passado o

Hospital da Caridade em tempos quando a cidade fora

acometida por uma epidemia de cólera-morbus, tendo-

se que construir um espaço às pressas para abrigar os

doentes da cidade. O prédio também foi palco de ações

no tempo da Intentona Comunista em 1935, quando foi

invadido por revoltosos em busca de munição. O

alinhamento que compreende as ruas da Misericórdia, Coronel Lins Caldas e

Presidente Passos é um exemplo de como o passado daquela região da cidade está

adormecido no tempo da história escrita ou na memória dos que viveram tempos idos.

Figura 12

Figura 13
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Quem se deixa levar por um caminhar descompromissado pelas ruas

da Cidade Alta encontra caminhos que chamam atenção. Cortando o caminhar à direita

na rua Presidente Passos vê-se uma travessa que remete a vida como em comunidade

de vila. Rua estreita de casas contíguas, vida silenciosa onde um gatinho á vontade

pode desfrutar de seu sono vespertino sem que o movimento da vida, com seus

barulhos e desassossegos venha perturba-lo. A vida nesse canto do bairro é

sossegada, quase não se vê movimento de gente. Mesmo assim as portas estão

fechadas, pessoas guardadas do perigo que já está presente na cidade. Seguindo pela

pequena Travessa Paula Barros entramos na rua Paula Barros, uma via mais comprida

que possibilita ao caminhante um encontro panorâmico com o rio Potengi, em visão do

Passo da Pátria. É um lugar ideal para se colocar uma cadeira ao final da tarde e só

esperar o dia escurecer. É uma visão privilegiada do Grande Rio...Imagina acordar pela

manhã em companhia daquela “adormecência” de rio!

Em direção oposta a visão que se tem do rio é possível ver, ao longo da

rua Paula Barros, uma ladeira que dá para a parte mais alta, para onde começou a

cidade, a praça André de Albuquerque. Essa ladeira, em comparação com as ruas, é

mais estreita, de uma vizinhança ainda mais colada em sua arquitetura. Um beco tem

essa característica, a travessa Ulisses Caldas, onde mais à frente terá seu

prolongamento com a rua Ulisses Caldas, logradouro onde está o prédio da Prefeitura

Municipal.

III

Quem segue pela avenida Rio Branco cruza um outro importante

logradouro, político e comercial da Cidade Alta: a rua Ulisses Caldas. Ali está o

comércio formal e informal. A prefeitura em ação polêmica para uns e necessária para
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outros retirou todos os camelôs das ruas, principalmente das calçadas da avenida Rio

Branco, e construiu um espaço de comércio, o chamado Camelodromo. Para muitos foi

uma iniciativa que comprometeu o comércio informal nessa parte da cidade, com a

queda de faturamento, para outros a iniciativa foi positiva por cuidar do aspecto feio de

ruas e cruzamentos do centro.

O início do logradouro da rua Ulisses Caldas começa com a travessa

Ulisses Caldas em uma rua estreita que vai dar para o Potengi. É uma ruazinha de

casas contíguas (ver foto G, do terceiro capitulo) que lembram o que seria uma cidade

Natal de aspecto mais provinciano, se bem que não exista por essas imediações

alguma demonstração do que foi a cidade dos séculos passados.

Seguindo a travessa o

passante cruza um trecho denominado de

rua D. Pedro I, daí para frente é a rua

Ulisses Caldas. Nesse logradouro ficava o

Royal Cinema, no cruzamento com a rua

Vigário Bartolomeu; e o Café Potiguarânia,

muito freqüentado na época, algo como o

Café São Luis hoje na rua Princesa Isabel, na Cidade Alta. A prefeitura ocupa um lugar

de destaque com seu prédio imponente de estilo eclético. É um belo prédio que guarda

feições do passado, na varanda, no acesso de entrada. Os casarões ao longo da

Ulisses Caldas foram substituídos por força das mudanças que o comércio promoveu.

Para além da rua Ulisses Caldas chega-se ao prolongamento da Cidade Alta com a

avenida Deodoro, Rua Mossoró, Avenida Prudente de Morais e Salgado Filho. Para

onde a cidade cresceu...E já vai além...

Figura 14
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Há uma cidade antiga, com raros vestígios do passado, mais rica da

memória do que foi um dia a cidade, em seus registros escritos. Um trecho que é

repleto de história começa na atual rua Quintino Bocaiúva. Nesta rua está a Igreja do

Rosário dos Negros. Pelos primeiros registros

o antigo topônimo era rua do Rosário, sendo

substituído por volta de 1888, para atual

Quintino Bocaiúva. Ali está chantada a cruz

que indica o limite norte da cidade. Em

verdade a cruz que indica o limite norte tinha

seu lugar original onde está a Praça das

Mães entre a rua Padre João Manuel e Avenida Junqueira Aires. A atual rua Quintino

Bocaiúva hoje é um logradouro calmo, lugar residencial. No cruzamento com a rua

Padre João Manuel, a rua da descida para a cruz de fundação, o caminho da Ribeira,

que vai pelo Rosário, está um antigo prédio que serviu de abrigo para os mais pobres,

ainda se mantém firme e esquecido, mesmo pela ação insidiosa do tempo, o

Dispensário Sinfrônio Barreto. E quem vai pela rua da descida, chegando a Praça das

Mães chega a um dos principais logradouros entre a Ribeira e a Cidade Alta, o espaço

limítrofe daqueles que no passado eram os xarias (os de cima) e os Canguleiros (os de

baixo). A larga rua Junqueira Aires é hoje chamada de via cultural da cidade, antes foi

lugar de reuniões cívicas, de procissões, de funerais, de intensa movimentação dos

bondes que vinham da Ribeira, seguindo toda a extensão da avenida indo para a rua

Ulisses Caldas. Hoje não há nenhum indicio dos trilhos, a via é dos automóveis. Entre

os prédios que permanecem como sobreviventes (com nomes de hoje) estão o Solar

Figura 15
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Bela Vista, o Capitania das Artes, o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, as

edificações do atual Colégio Salesiano.

Antes, por volta da primeira década do século passado, o que se podia

ver eram as pessoas subindo ou descendo a ladeira da Junqueira Aires por meio de

bondes puxados a tração animal. As imagens de época demonstram o problema que

era andar por essa avenida em dias de chuva.

Mais ao fim da Junqueira

Aires, no encontro com a atual rua Juvino

Barreto havia a Fabrica de Fiação e Tecidos,

pertencente ao próprio Juvino Barreto, que

tinha casa à frente da fábrica. Hoje no lugar

da fábrica está a sede da Caixa Econômica

Federal. Aonde se localizava  a casa luxuosa

do proprietário da fábrica está hoje o Colégio Salesiano, o lugar foi doado, para ser

tomado posse quando da morte do proprietário ilustre, comerciante e industrial.

O logradouro guarda, na parte mais baixa, a casa de Luis da Câmara

Cascudo, ilustre homem multimídia, como se poderia chamar hoje, etnógrafo,

historiador, pesquisador do folclore, professor de humanidades, autor de mais de cem

livros. Há também o prédio onde funciona o jornal A República e a Escola Técnica de

Comércio, com seu prédio imponente, no entanto descuidado.

Para quem sobe pela rua Juvino Barreto, em sua longa extensão, irá

encontrar duas vias alternativas que ligam a Cidade Alta à Ribeira. Em primeiro lugar, a

avenida Rio Branco, cujo prolongamento se deu em fevereiro de 1935, no governo do

Figura 16
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prefeito Miguel Bilro. E mais à frente o prolongamento da avenida Deodoro com as

iniciativas do Plano Geral de Obras, em 1938.

De fato já havia algumas outras alternativas além da avenida Junqueira

Aires. A cidade crescia e a Ribeira passava a ser uma localidade de grande importância

por volta da década de vinte. De uma localidade identificada por ser um insalubre, com

águas paradas, passa a ser um bairro de reconhecido e planejado potencial. A velha

Ribeira possui muitas histórias. As ruas cenários de enredos no tempo.

Quem desse pela ladeira da rua Junqueira Aires nem imagina que ali

era o limite definido pelas crianças da época. As festas quando aconteciam na Cidade

Alta ocasionavam encontros entre os grupos: a rivalidade entre os xarias e os

canguleiros. O cenário era as imediações da Fábrica de Fiação e Tecidos. Câmara

Cascudo cita a rivalidade: do beco do Tecido em diante só os campeões se afoitavam

depois do escuro da noite. Pau tostado, miolo de aroeira, quiri, canivete, tomavam a

palavra entre safanões, murros, capoeiragem e vasta descompostura expressiva

(Cascudo, 1999: 234).

O grito era:

Xaria não desce! Canguleiro não sobe!

Assim se fez a imagem da rivalidade se perder no tempo. Até como diz

Cascudo, se formasse o natalense. Sem mais rivalidades, e com os dois bairros já com

identidades em construção. A denominação, para que se fique claro, entre xarias e

canguleiros era relativo a elementos de gastronomia local. Os da Cidade Alta eram mais

afeiçoados ao consumo de xaréus; os da Ribeira preferiam os pescados das

imediações, o cangulo. Ficaram os reconhecimentos anímicos, algo que lembra

tradições totêmicas...Mera adequação de época...
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Chegando-se a Ribeira a visão é da avenida Duque de Caxias, da

praça Augusto Severo, o Terminal

Rodoviário. Para os transeuntes de hoje é um

tanto difícil definir as mudanças pelas quais

passou esse espaço do bairro ao longo

tempo, seja em perspectivas mais distante,

ou mais próximas. Essa região era um

alagadiço, não havia nem rodoviária, nem

praça, nem teatro, nem avenida. Um bom pedaço do que é a Ribeira de hoje até inicio

da década de vinte do século passado era

água salgada do rio Potengi. As noites

enluaradas testemunharam e se refletiram

no espelho d’água ribeirinha. Tudo foi

modificado. E se o espírito da Belle Epóque

teve seu lugar em nossas terras

provincianas, com todo seu luxo e esmero,

isso também se foi com o tempo das modernidades da máquina, dos automóveis, do

comércio, dos prédios altos, de mais espaços livres.

Olhando a dimensão da praça, da rodoviária, da avenida Duque de

Caxias hoje o que se vê não é nada comparado ao cenário de natureza presente em

vasta arborização, não é nada do espaço criado para o lazer e o bem estar, hoje esse

vasto é funcional em prol dos automóveis; é barulhento, de trânsito caótico. O que

existe de arborização é o que restou da praça Augusto Severo, defronte ao Teatro

Alberto Maranhão, antigo Teatro Carlos Gomes, a Secretaria Estadual de Segurança

Figura 17
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Pública e o Posto de Assistência Médica do INAMPS. O que há de verde na Ribeira é

esse pedaço, e mais uma demonstração

tímida do que restou da praça onde está a

rodoviária. Há resquícios de antes, daquilo

que o dito progresso levou. Andando pela

rodoviária é possível ver o que antes foi uma

pequena ponte: o único sinal de que ali possa

ter passado água, onde hoje é completo

aterro, onde foi um córrego de águas que vinham de longe, da lagoa Manoel Felipe

(atual Cidade da Criança), em Petrópolis, ou das águas que vinham das chuvas, e cujo

sistema de captação criado assimilava para o riacho da praça. Era um lugar muito

agradável segundo as imagens que se tem de época, captadas pelo visionário Manoel

Dantas, homem de cultura, que projetou imaginariamente a cidade de Natal de seu

tempo há cinqüenta anos futuros. Um futurista brilhante!

Para mim o início da Ribeira, por esse lado do bairro, é rua Dr. Barata.

O casario nas adjacências da rodoviária

atualmente mostra um quadro triste do que já

foi um bairro prospero. Para seguir a Dr.

Barata o olhar passa pela rua Aureliano

Medeiros, na lateral da rodoviária, com

prédios velhos e descuidados. Não há ilusão,

nem há paliativos para se estar no bairro da

Ribeira. A visão do que existe hoje e da forma como está em nada nos faz remeter a

um passado de prosperidade para o bairro de pleno comércio que era a Ribeira até

Figura 19
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metade do século passado. De comercio e de presença do poder público e

administrativo.

Em uma vasta caracterização, a começar pela rua Dr. Barata, passando

pelas suas travessas, as transversais com nomes de paises: México, Venezuela,

Argentina, passando pela Avenida Tavares de Lira, até a extensão da rua Chile, dando

volta pela Esplanada Silva Jardim, Rua Frei Miguelinho ou pela Duque de Caxias, o

que se vê é...Engraçado, o que se vê, de braços dados, é o esquecimento e a fartura

de outros tempos, ambos dialogando e rindo do presente! Será algo sério falar do

passado? Será que o passado sorri de nós, assim como se nada pudéssemos fazer, de

forma semelhante no presente, como se estivemos mesmo perdidos ao sabor do tempo

futuro, sempre na iminência da mudança, sempre sem podermos nada diante do tempo

veloz? A Ribeira é tudo isso. Andar no passado, estar no presente, ver o que foi, está

no que é. A fotografia do que está diante de nossos olhos é um exemplo do que

pudemos ser. Um texto descritivo sobre uma realidade é só um recorte no tempo do

que se supõe ser nossa aventura em vida. E seguimos na escuridão do tempo à dentro.

Cada pedaço da Ribeira hoje, cada mancha conceitual, cada trajeto,

cada pórtico ou espaço liminar tem a marca de seu tempo. Se a rua Dr. Barata foi em

tempos do século XVIII abrigo de residências simples, de taipa; se no XIX e XX deu

lugar a comércio, assim como a rua Chile, Padre Miguelinho, e alguns outros exemplos

da velha Ribeira; hoje a realidade é algo diferente. É mais evidente na Ribeira atual a

presença dos velhos fantasmas do passado glorioso de bairro de comércio, do lugar da

política, de jornais, de primeiras novidades vindas da Europa, tudo isso porque a

Ribeira parou no tempo. Pode parecer contraditório, mas o bairro sofre o efeito de um

cronômetro que irremediavelmente incita o olhar a tempos idos. É inevitável para o
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transeunte, para o flâneur, está na Ribeira e não supor o que terá abrigado no prédio

cuja fachada está inscrito A Samaritana,

em ruínas, com varanda de portas abertas

para o céu azul de quem vê de um plano

inferior. É inevitável tentar desvendar o que

houve nos prédios das travessas dessa

mesma rua que foi, vamos dizer assim, a

rua mais luxuosa de Natal até década de

sessenta do século XX. Da mesma forma quem segue pela Avenida Tavares de Lira se

depara com ruínas, descuido e esquecimento. Existe, claro, edificações bem cuidadas,

e que representam o utilitarismo de nossa época, ousaria dizer, a mesquinhez do que é

útil agora, relegado o nada; uma arquitetura que poderia ser funcional e bem vinda para

a memória do futuro. Na Ribeira ninguém reconhece o passado, não há placas, não há

identificações, não há indícios para os desavisados do presente sobre o que havia em

determinado prédio: se foi uma boate, um bar de renome, se foi um armazém de

importados, se foi o prédio de empresa aeronáutica e de postagens, onde aconteceu

determinado fato histórico. Para a grande maioria da população a única lembrança que

se tem da Ribeira é do tempo em que os americanos estiveram aqui, na Segunda

Guerra Mundial. Tempo de fartura, de mudança de hábitos, de assimilações e de

histórias e mais histórias...

Mas essa cidade de hoje é nada daqueles tempos. A aura da Ribeira é

um misto de sensações: beleza roubada, saudade, encanto pelas ruas estreitas,

travessas, espaços mais amplos, de fachadas que por mais que o tempo descuide

Figura 21
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ainda guardam beleza em seu floreado, pelos ornamentos bonitos que não se faz mais

hoje.

E o passeio tende a continuar quando se está na Ribeira. Novos

trajetos, inventemos um. Durante o dia é possível ver mais coisas, um movimento

contraditório, algo estagnado nas ruas onde existem casas de prestação de serviço:

Ferreira Chaves, Nísia Floresta, 15 de Novembro, todas as outras...A luminosidade do

dia desnuda o bairro. Na Ribeira o conceito de mancha, como visto por Magnani não se

adequa muito bem a uma rigorosa distribuição de setores de serviços, de lojas ou

serviço administrativo. A Ribeira tornou-se irregular. Está distante de se comportar

como o bairro de Cidade Alta que ainda possui ruas especificas para a venda de

calçados (Cel. Cascudo), ou uma rua para óticas(Ulisses Caldas). A rua Chile abriga

hoje galpões de companhias de pescados e afins, certamente a única mancha mais

destacada. O pedaço da Ribeira onde circula uma massa heterogênea de pessoas é o

espaço da rodoviária. Que também pode se confundir com uma mancha heterogênea

diante do lugar onde se consegue transporte para qualquer lugar da cidade.

O velho campo da cidade característico dos tempos de comércio, lugar

onde a administração pública teve seu lugar, a Ribeira hoje possui ainda alguns

resquícios desse tempo...Mas, só isso...Ainda estão ali representações do Ministério da

Fazenda, da Policia Federal, do Ministério do Trabalho, Previdência Social; portanto, a

mancha administrativa fica na avenida Duque de Caxias com a Esplanada Silva Jardim.

Diante dos prédios onde estão PROCON e o Edifício Bila, muita história

já passou, a Duque de Caxias é mesmo um desses cenários que nos remete a

distâncias temporais. Vendo-se fotos antigas é possível perceber a grande mudança de

cenário: a presença do bonde e os postes de ferro que seguiam em direção a Cidade
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Alta, os antigos sobrados que deram lugar a prédios modernos, na minha opinião,

deram lugar a caixas de cimento e tijolo...O próprio Edifício Bila é uma dessas caixas

erguidas em tempos passados, que hoje envelhecida, guarda os sinais do tempo: o

aspecto enegrecido e subutilizado poderiam ser mais bem aproveitado, restaurado,

limpo, daria uma visão muito mais agradável da avenida que corta a Ribeira.

É curioso como a cidade segue um movimento de mudança, de

realocamento de suas próprias formas! Como

num jogo de blocos a cidade vai se moldando no

tempo. Quarteirões somem das formas antigas

da cidade, ruas ganham novos contornos, novas

apropriações do espaço fazem parte da história

urbana. A Ribeira também passou por esse

processo, também a Cidade Alta. Em uma foto

antiga, um cartão postal da cidade pode-ser ver o teor da mudança, No cruzamento

entre as ruas Chile a avenida Tavares de Lira houve uma mudança bastante acentuada

do cenário. A Tavares de Lira não era uma avenida que naturalmente terminava no rio

Potengi, o prolongamento foi construído, e foi necessário a retirada de um quarteirão

inteiro para que abrisse a possibilidade de se criar o Cais da Tavares de Lira, principal

lugar de desembargue e escoamento de mercadorias para a cidade desde muito

tempo.

Outro aspecto presente no processo de crescimento da cidade é a

forma como se dá o privilegiamento dos espaços, e a conseqüente secundarização de

outros. A esse respeito é sempre muito instigante olhar fotos antigas da paisagem

urbana e acompanhar usos e apropriações. O Dr. Manoel Dantas foi umas das figuras

Figura 22
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instigadas pelo interesse em registrar a imagem da cidade; há uma quantidade de

imagens de sua autoria que marcam no tempo a cidade do Natal. E sobre o aspecto da

mudança nos usos e apropriações é importante ver uma seqüência contida no livro de

João Mauricio de Miranda, 380 anos de história foto-gráfica da cidade de Natal (1599-

1979), que retrata bem multidões na avenida Tavares de Lira e Rua Chile, transeuntes

dominando o passeio público, as pessoas da

época com seus costumes hoje nada comuns

para uma cidade dos trópicos: chapéu e terno

completo; as mulheres de vestidos

longuíssimos, ou em tons muito claro s ou

muito sombrios. Era o tempo natalense. Os

lugares de ontem, hoje, são de pouco movimento. Também a cidade deixa de ser

importante de tempos em tempos, esquecida, adormecida. Como um dia deixou de ser

importante a Ur dos Caudeus, como um dia a cidade dos maias e incas perderam seus

habitantes, como um dia nossas cidades se tornarão tão velhas que pouco saberemos

de sua origem, de seus marcos de fundação. Até que os mais curiosos queiram andar

pela cidade com o intuito de desencavar o passado no presente, reavivar crônicas do

cotidiano passado, os sons da cidade, as cores do tempo. Até que algum curioso

vasculhe os arquivos em busca do escondido, do adormecido em escrituras e se

surpreenda com as velhas figuras do passado, com os velhos lugares do passado...

Hoje andar pela Cidade Alta e Ribeira é algo como conseguir identificar

o que havia, o que foi e o que é...Uma alegria que só sabe quem sente, só sente quem

quer conhecer...

Figura 23
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Há uma passagem do poeta e escritor Diógenes da Cunha Lima, onde

em seu poema A Ribeira diz:

Não me convencem
Os edifícios fixos
Com fáceis de eternos
Porque na Ribeira
Só o que passa
Permanece12.

Esse é o quadro para se contemplar a velha e a nova Ribeira um

contemplar permanecido, um passado que no tempo não para, envelhece, ressurgi e

vai ao longo no tempo...Assim como todos nós e cada um...

12 . Poema ofertado no momento da entrevista quando se falava sobre a Ribeira e suas feições no tempo,
os passeios. O poema faz parte do livro Natal: biografia de uma cidade(1999), pgs. 94 e 95.



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

113

“As imagens fotográficas são tomadas no tempo que
delineiam faces da cidade do Natal. Nessa parte o
contemplar é o verbo da vez. Contemplar imagens,
desnudando a cidade em seus cantos, lugares,
perspectivas, planos altos e baixos.”
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TERCEIRA PARTE

3 - IMAGENS DA CIDADE

cidade possui suas feições, formas que são identidades, fontes de

informação tanto do passado, quanto do presente. E sobre o futuro, as

formas da cidade também ocasionam meios para especulações. A forma como a

cidade é explorada, por meio dos mapas é emblemático sobre como se explora

graficamente o espaço. No tempo quando não existia a imagem da realidade fixada

para registros posteriores os únicos meios ficavam a cargo dos artistas desenhistas.

Mas houve um tempo que estes se viram postergados ao surgimento de um novo

invento: a fotografia, a fixação da imagem por meio de um processo químico no qual

participava a luz. A partir desse ponto não só o movimento do cotidiano é congelado

para o tempo futuro, mas também a percepção que se tem, daquilo que o olhar não

fixa, pode ser guardado para o futuro. Os espaços representados pela imagem

fotográfica passam a ser vistos de múltiplas formas. O olhar que a fotografia trouxe

possui o caráter de registrar, em perspectivas menores, feições de cidades que

passariam rapidamente por modificações. Tendo em vista que a invenção da fotografia

remonta ao auge da modernidade. Esses registros fotográficos, quando vistos hoje são

informações (de finais do século XIX, quando das primeiras formas de registros

químicos com ajuda da luz, e ao longo do século XX, para depois) que nos possibilita

atestar o teor das mudanças ocorridas nos cenários urbanos, em tempos da chamada

modernidade técnica.
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A fotografia se constitui um dos recursos mais úteis para a pesquisa

social. E especificamente na antropologia será incluído como meio para

reconhecimento e análise das realidades culturais as mais diversas, seja valorizando

elementos materiais, seja registrando cotidianos e práticas. Como recurso de pesquisa

a imagem fotográfica ocasiona recortes e enquadramentos para posteriores reflexões

em torno de elementos que em vivências assistemáticas da cidade passam

desapercebidos13.

A possibilidade do uso da imagem em pesquisa de campo, ou em

situações de análise de bancos de dados de imagem participa de uma tendência atual

em se valorizar aspectos relativos ao imaginário que se constitui tanto com o olhar de

quem registrou a imagem, como de quem a utilizará em tempos posteriores. A essa

dupla característica imagética: a própria identidade de imagem material, por um lado, e

o potencial representativo, por outro lado, são aspectos de grande riqueza e

importância em pesquisas que envolvem iconografias14.

Da mesma forma que é importante para o pesquisador entender o

quanto pode ser extraído de identificações e representações a partir de uma imagem

fotográfica, também é necessário que o cuidado sistemático de análise da fotografia

seja desenvolvido criteriosamente. É preciso que sejam definidos metodologicamente

mecanismos de percepção e uso da imagem fotográfica.

13 . Em relação à diversidade de possibilidades argumentantativas, uma boa iniciativa está registrada na
obra: Desafios da Imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais (1998), cuja referência
completa está ao final do trabalho. Este é um material de grande importância sobre as especulações e
realizações no campo do trabalho com a imagem.
14 . Ver o trabalho de Luiz Eduardo Robinson Achutti (1997) sobre Fotoetnografia, um estudo bem
elaborado sobre trabalhadores e o uso do lixo, tudo sob a perspectiva da antropologia visual. Esse é um
exemplo do potencial campo das pesquisas fotográficas.
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É comum à fotografia ser negligenciado um espaço secundário de

ilustração do texto escrito. E a esse fato some-se a falta de clareza quanto ao lugar da

imagem fotográfica nos trabalhos acadêmicos. O fato de se valorizar um espaço

metodologicamente valoroso a fotografia é tema de uma subdisciplina, a antropologia

visual, campo rico e potencial de pesquisas sobre a imagem nas ciências sociais.

Nesse caso, poderia ser dito que, seja qual for o tipo de pesquisa, o uso da fotografia

deve seguir critérios que venham a valorizar não só o objeto representado, mas

também a forma de abordagem sobre o que será representado. Não é de forma alguma

gratuito o click, o enquadramento, e a posterior seleção. Em todos esse momentos

estão presentes valores que hierarquizam, diferenciam e privilegiam o que é mais

adequado a rotina da pesquisa e para seus efeitos analíticos e de resultados

posteriores.

Os valores que direcionam a prática do fotógrafo estão influem

diretamente na captação das imagens. Quando se discute sobre a clareza de

procedimentos para o trabalho fotográfico, ou mesmo quando se discute sobre os usos

da fotografia como documento de pesquisa, nesse caso, mesmo que de passagem se

está tratando sobre a forma como se constitui o registro fotográfico. Não há isenção, por

parte do pesquisador que lança mão do recurso fotográfico em suas pesquisas, ele não

é apenas aquele que com uma câmera na mão está livre para congelar no tempo as

melhores e mais emblemáticas feições da cidade, para que faça constar em seus

relatórios ou trabalhos escritos. À imagem fotográfica deve ser identificado tanto o teor

dos valores do autor das fotos, como também a maneira como serão analisados os

dados registrados. Sem a valorização desses aspectos a pesquisa, em seus resultados

finais, perde muito da legitimidade, e por outro lado a fotografia, enquanto meio tão
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valoroso quando a palavra escrita, perde seu efeito misto de informação, documento e

recurso artístico.

3.1 - Fotografia e Cidade

A cidade é vista, percebida, possui uma imagem objetiva, pode ser

vislumbrada por todos aqueles que a vivenciam objetivamente, sua concretude é real,

palpável. E a visibilidade deste vasto cenário de heterogeneidades é possível ser

captado valorizando-se a visualidade como um meio potencial para dar formas às

objetividades humanas. Quem consegue aprender a ver a cidade pode vivê-la senão

plenamente, pelo menos de forma mais rica. E como seria o caráter desse saber ver?

Ver a cidade é treinar disposições, é se manter solicito aos movimentos dos que a

habitam. Imaginar que é possível contemplar uma cidade desabitada, sem o movimento

da vida cotidiana dos indivíduos pode ser algo fantástico; mas é certo, se perde a

dimensão dinâmica do que é estar na cidade na contemporaneidade. Uma cidade

fantasma guarda memórias, mas é bem mais interessante buscar memórias diante do

que está ainda vivo. E nesse caso, é mais do que necessário treinar o sentido,

certamente, mais explorado na dita pós-modernidade: a capacidade de ver.

Saber ver não se enquadra somente em observar, mas, além disso,

também conseguir abstrair num primeiro momento elementos para análises posteriores,

no sentido de reuni-los numa coerência onde é possível sintetizar informações

pertinentes. Por que não é possível desenvolver capacidades para definir pontos de

vista sobre a cidade, sobre os equipamentos urbanos? Para o indivíduo comum seria

inútil poder compreender a funcionalidade e a aura artística de um prédio, de um marco,
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enfim, de uma edificação em geral? E por que negligenciar as aptidões individuais por

força de preconceitos que negam o direito por aprender a ver?

A meu ver a formação mais próxima do cidadão urbano deveria

contemplar a alfabetização dos elementos visuais. Segundo Donis A. Dondis,

alfabetismo significa participação, e transforma todos
que o alcançaram em observadores menos passivos.
Na verdade, o alfabestimo visual impede que se
instaure a síndrome das ‘roupas do imperador’, e eleva
nossa capacidade de avaliar acima da aceitação (ou
recusa) meramente intuitiva de uma manifestação visual
qualquer. Alfabetismo visual significa uma inteligência
visual (...) Maior inteligência visual significa
compreensão mais fácil de todos os significados
assumidos pelas formas visuais. As decisões visuais
dominam grande parte das coisas que examinamos e
identificamos, inclusive na leitura. A importância desse
fato tão simples vem sendo negligenciado por tempo
longo demais. A inteligência visual aumenta o efeito da
inteligência humana, amplia o espírito criativo. Não se
trata apenas de uma necessidade, mas, felizmente, de
uma promessa de enriquecimento humano para o
futuro.(1999: 231)

É em termos dessas decisões em potencial, que fazem parte da vida

cotidiana e estão nos caminhos de todos e de cada um, que se mantém a franca

necessidade pelo aprendizado do visual. Sem parâmetros para diferenciações como se

darão as escolhas. Como o individuo que mora na cidade poderá discernir sobre as

contingências do presente na cidade que ele vive, e as objetividades para o futuro?

Estando o cidadão das grandes cidades imerso na diversidade de problemas sociais

que pelos quais passa o cenário urbano: feias paisagens que se expandem a olhos

vistos, o acinzentado das fumaças químicas que escondem os céus e prejudica a saúde

das populações, as periferias com crescimentos desordenados apontando as

diferenças sociais gritantes; como nesse cenário de grandes proporções pode o olhar
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ser destreinado? A visualidade pujante da cidade cria, possibilita modos de ver, pontos

de vista surgidos pela contingência, pela forma como se está na cidade. A televisão

corrompe, desconstrói, mascara, cristaliza, destrói cenários. E é um veiculo popular, no

sentido de sempre ser possível encontrar um aparelho ligado na crueza visual do

cotidiano. Mas é necessário criar outros modos de ver, e arriscaria dizer, “visualizar” a

cidade. A disposição deve ser educativa, o recurso precisa ser pedagógico.

Compete para quem se propõe a discutir aspectos relacionados às

modalidades da imagem na nossa atualidade, tratar de seu caráter fluido e diverso, sem

esquecer de relacionar as formas de como a imagem se distingue em nossa sociedade.

Levando-se em consideração que a atenção aqui será dada a imagem fotográfica, às

outras formas visuais serão tratadas de forma mais geral.

De forma técnica, quem vê define uma série de atributos espaciais, e

por outro lado estabelece distinções entre aquilo onde o olhar se detem do que está em

redor. O fato do olhar distinguir já possibilita, mesmo que inconscientemente, mesmo

que no lampejo do piscar de olhos, que o mundo é uma experiência primeiramente do

olhar, da visualidade. E no campo das especulações sobre registros de conhecimento e 

informações obre o que nos cerca, o visual vem antes de qualquer outra forma de

registro, seja escrito ou na forma de qualquer outra espécie de código.

Ao longo de sua história como desbravador dos mundos possíveis, a

capacidade do homem de articular sua capacidade visual e suas mais diversas

implicações no reconhecimento e no potencial de domínio deram o tom da primazia a

uma certa ‘imagicidade’ latente do mundo exterior. Mesmo dentre as primeiras imagens

construídas nas inscrições rupestres, já desde essas primeiras formas, se coloca a

questão da escolha, da definição sobre o que registrar na pedra. Então, pelo que
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parece, sempre para se discutir sobre a imagem provocada, e sobre o caráter que a

provocação tem, o alcance da participação da ação humana em criar a imagem15;

portanto, para se falar sobre essa imagem detida pela ação humana é preciso destacar

o elemento que levou a tal escolha, por que não outra forma, ou representação foi

escolhida, e principalmente, por que se representa tal coisa e não outra. Segundo John

Berger, uma imagem é uma vista que foi recriada ou reproduzida. É uma aparência, ou

um conjunto de aparências, que foi isolada do local e do tempo em que primeiro se deu

o seu aparecimento, e conservada - por alguns momentos ou por séculos (Dondis,s/d,

13).

Na sociedade pós-industrial, nosso cenário por excelência, a imagem

se reveste numa multiplicidade de atributos e formas, competindo diretamente com as

capacidades individuais de percepção. O papel de uma educação ideal para o individuo

também incluiria saber interagir no mundo de imagens criadas e provocadas. Os meios

são diversos. O vídeo impera soberano nos nossos tempos. A velocidade de

reprodução é espantosa diante de um individuo que acompanha quadros da realidade.

Há um descompasso evidente instalado em nosso cotidiano. As informações

extrapolam os caminhos dos indivíduos na cidade. Os outdoors competem diante do

olhar, e nesse ponto está o que é importante ser fixado; que na verdade sobrevém

como mecanismo que alimenta e realimenta a eficácia e permanência da profusão de

imagens em nosso cotidiano. O indivíduo perdido com seu olhar no contexto da cidade

é um membro alheio num espaço que compete ser treinado a perceber o que está em

15 . E também desponta a discussão se a imagem é sempre criada ou está em potencial para ser
registrada ou percebida. Se é possível discutir o estatuto da criação da imagem a partir do fato de que o
que realmente participa no momento da concepção, do enquadramento e do click são, em verdade,
valores do fotografo ou uma técnica maior que protagoniza o processo. Qual dos dois elementos está em
maior participação no processo.
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redor. O saber olhar é importante, o saber perceber é imprescindível. A construção do

imaginário, da consciência depende do presente acumulado nas mentes individuais. O

ethos de uma época tem, em seu substrato, elementos de percepções vividas sobre o

que se viu, como se viu, sobre o que se vê.

A educação pela imagem é necessária. É uma pedagogia difícil posto

que implica a educação de uma diversidade de sensibilidades. Uma nova modalidade

de leitura é desenvolvida com a linguagem visual.

No caso da fotografia possibilidades são reveladas tanto no momento

de sua confecção, quanto no momento posterior de análise e exploração. A cidade vista

de uma imagem fotográfica é fonte de informações sobre capacidades coletivas em

direção a modificações de cenários, mas, além disso, maneiras sobre como se vive

nesses espaços. Seja como documento, seja como recurso informativo, seja como arte,

vislumbrar uma imagem fotográfica é treinar o olhar multiplicando as possibilidades do

poder ver.

Assim como a cidade deixa evidente a força da coletividade em sua

forma, também guarda imponderáveis, perspectivas nas entrelinhas, nos escaninhos do

labirinto de ruas e lugares. E o que pode ser a fotografia sobre a cidade? Se há um

tempo a imagem fotográfica possui em sua forma o debate de sua verossimilhança,

poder-se dizer que a cidade vista por artista-profissional/profissional-artista da fotografia

mantém a polêmica sobre o momento posterior: o papel do espectador, daquele que

contempla a posteriori. Segundo Novaes,

a imagem, pela especificidade de sua linguagem, é
mais flexível do que o texto, no sentido de acomodar,
em sua estrutura narrativa, múltiplos significados,
sendo, portanto, um elemento essencial para que se
possa analisar como estes significados são construídos,
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incutidos e veiculados pelo meio social. Além disso, o
modo como as imagens são recebidas pelo espectador
implica uma negociação de sentido que transcende a
própria imagem e que se realiza no contexto da cultura
e dos textos culturais com que ela convive. A imagem,
assim, aponta para estes textos, podendo ser lida, ela
própria, como um texto. Apesar de as imagens fílmica,
fotográfica e videográfica estarem impregnadas de
resíduos do real, elas não são uma extensão da
realidade, mas sim uma criação interpretativa que é
fruto de um imaginário social, e que, ao mesmo tempo,
engendra outros, que podem até mesmo virem a se
transformar em realidade.(1998: 117)

É sobre esse imaginário construído que se destaca um campo

interessante para ser explorado quando se trata da imagem fotográfica da cidade. E

ainda segundo Novaes, cabe à Antropologia captar a natureza deste olhar que registra,

procurar desvendar, através dessas imagens, um pouco do elemento representado, um

pouco daquele que o registrou (idem).

E de forma geral a fotografia tem conseguido um lugar privilegiado

quando se trata de registros urbanos. Os álbuns de imagens sobre a cidade remontam

o século XIX e se estende até nossos dias, aglutinando seqüências, compondo

narrativas que contam sobre as formas da cidade e seu movimento de mudanças

inevitáveis por conta da onipresença dos projetos capitalistas. Os acervos de imagem

demonstram a efetividade na forma de guardar as feições da cidade para o futuro.

Segundo Solange Lima,

enquanto tema privilegiado da fotografia desde sua
invenção, a cidade e sua arquitetura são representadas
como a clara intenção de evidenciar as estruturas com
objetividade e em todas as dimensões. É essa
fotografia documental que caracteriza o início da
produção voltada para um circuito comercial. Mesmo
antes do advento do cartão postal, os fotógrafos que
viajavam, muitas vezes patrocinados por organismos
governamentais e de preservação do patrimônio
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cultural, documentando paisagens, arquiteturas e canas
de cidade por todo o mundo, passam a comercializar as
fotografias (1997: 99-100).

Alguns nomes podem ser destacados por terem principiado essa

modalidade de registro documental: Victor Frond, August Stahl, Militão Augusto de

Azevedo, Guilherme Gaesnsly, para citar na fotografia urbana no Brasil de fins do

século XIX para inicio do XX. Uma das características que passam a ser desenvolvidas

pelos fotógrafos desse período é o do uso de técnicas que se afastam da manipulação

de negativos, no sentido de não mais retoca-los como influência da pintura, mas de

desenvolver aspectos experimentativos por meio dos próprios equipamentos, lançando

mão de feitos que fizesse despontar as formas reais das edificações, prédios e

perspectivas de planos, como também tomadas fragmentadas e composições

aleatórias. Nesse caso,

subtração do ambiente urbano, a ênfase na plasticidade
do edifício em detrimento da percepção do conjunto
estrutural, o uso quase abusivo das tomadas
fragmentadas, a valorização da altura, o emprego da
justaposição, a consciência das possibilidades
oferecidas pela composição visual para a
reorganização do espaço urbano representado e para a
produção de sentido, e, finalmente, a tendência ao
abstracionismo são procedimentos largamente
utilizados neste século, especialmente nas décadas de
1920 e 1930(idem, 101).

Essa fotografia mutante, que contempla a cidade abstratamente, poder-

se-ia dizer, anuncia uma forma de abordar as feições da urbanidade que será

característica da cidade que cresce a olhos vistos: a cidade que ninguém consegue

sintetizar, posto que todo lugar possui especificidade. Um exemplo, a cidade de São

Paulo é representativa por ter sido cenário para os fotógrafos citados logo acima. É a

cidade-fonte para muito do que foi escrito, na qual muitas das idéias aqui colocadas
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tiveram sua sistematização enquanto pesquisas ou elaborações teóricas. Como grande

cidade, metrópole brasileira, São Paulo, sintetiza ou expande o grande cenário

espetacular do processo moderno-pós-moderno. E como imagem de cidade onde se

situa todos os hibridismos, heterogeneidades sua captação por meio da fotografia

teriam que se desenvolver no caminho inverso da pretensão da captação do todo. E

vale ressaltar que se a fotografia consegue captar amplos aspectos da realidade da

cidade, reunido-os como forma de captar momentos da diversidade, expondo essas

tomadas na forma seja de cartões-postais, seja de registros documentais, ainda é

possível apontar o fato da arquitetura urbana ser potencializadora de outros aspectos.

Dentre eles vale destacar o fato da fotografia servir de meio para construção de valores,

em meio ao conteúdo de significados que a arquitetura urbana afirma em sua forma

objetiva. No século XIX isso é claro, segundo Carvalho e Wolff, quando dizem que

as fotografias de arquitetura, enfim, prestaram-se bem a
multiplicar o papel que a arquitetura abarca de, através
de suas estruturas, ser um elemento divulgador de
mensagens. Mais do que só abrigar variadas funções
de atividade humana, os edifícios, através de suas
formas, caracterizam-se como símbolos dessas
mesmas funções. Quantas vezes a imagem de um
prédio gravada ou desenhada não passa a ser a marca
da instituição que nele funciona? Coube à fotografia
ampliar esse potencial (Fabris, 1998: 159).

Essas mensagens podem fazer parte de um conhecimento sobre a

cidade para o individuo comum. E para isso, além de viver a cidade, perceber a cidade

pelo potencial do olhar, é preciso ampliar ou mesmo fazer surgir para os habitantes da

urbe o sentido de captar o valor histórico contido na forma como está posta. A falta de

valor devida às formas da cidade, muitas vezes faz desaparecer equipamentos

urbanos, obras de tempos passados justamente pela inconsciência quanto ao valor
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negligenciado a história, ou àquilo que representam as edificações no contexto urbano.

E nesse contexto as coleções fotográficas sobre as cidades afiguram como de grande

valor por descreverem narrativas visuais sobre tempos da cidade que demonstram as

ações das mudanças pelas quais passou o cenário, mas também documentam as

iniciativas de privilegiamento e abandona nas mudanças das feições urbanas.

Trabalhos interessantes para se levar em consideração são acervos

fotográficos que se definem como fotografia de engenharia e fotografia de arquitetura.

Em sua distinção as duas formas de fotografar representam iniciativas, que no século

XIX, eram bem marcante do público consumidor das imagens. Por um lado àqueles

interessados em registrar aspectos da cidade já construída, captar detalhes, evidenciar

edificações por elementos mais individuais, asseguravam maior valor a fotografia de

arquitetura. Por outro lado, e de forma a representar tomadas mais amplas,

descrevendo aspectos técnicos de vastos campos que passariam por mudanças,

abrigando futuras construções, a cidade em crescimento, bem como o maquinário

pesado, enfim, o processo técnico de construção das grandes obras a partir de grandes

perspectivas; para estes a fotografia de engenharia era mais valorosa, o lugar dos

grandes registros16.  Os adeptos da fotografia de engenharia se pronunciavam

acusando aqueles que desenvolviam as fotos de arquitetura de desenvolverem

atividades muito fáceis, tendo em vista que não precisava nada mais que enquadrar a

edificação a ser registrada, e pronto; enquanto a fotografia de engenharia exigia

16 . Sobre essa distinção, ver texto “Missão Fotográfica”: documentação e memória das obras púbicas no
século XIX, de Maria Inez Turazzi. O texto irá desenvolver análise em torno de aspectos sobre a
importância dos acervos como meio de manutenção da memória visual, recurso esse que é de grande
e prioritária importância para pesquisas que se desenvolvam em torno das temáticas relativas a
imagem. Essa memória visual possibilita estudos que contemplem feições urbanas, sendo possível ao
pesquisador, elaborações teórico-metológicas diretamente por meio do uso de imagens e
iconografias. A referência completa do texto consta ao final do trabalho.
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maiores cuidados tendo em vista a dificuldade de se captar registros em lugares de

colocação mais complicadas , ou mesmo em situação de perigo.

De forma geral, essas eram tendências que apontavam abordagens

sobre o ato de fotografar a cidade construída ou em processo no século XIX. Voltando

ao ponto, a respeito do uso da fotografia na atualidade, como recurso de se captar a

imagem da cidade para posteriores, o importante é discutir a importância sobre de que

modo a imagem fotográfica da cidade é efetuada (seja para registro documental ou

como elemento mais próximo de uma subjetividade artística), e a partir de quais

aspectos é explorada em momento posterior como fonte de informação. Essa discussão

é importante tendo em vista a fluidez contemporânea da criação artística. Por isso

mesmo a imagem passa a ser um campo privilegiado onde recaem os movimentos

vanguardistas do além da modernidade...Ou da pós-modernidade...Ou mais além. Para

todo esse cenários de elucubrações é preciso especial atenção, principalmente com

relação a imagem criada e seus desdobramentos.

Um elemento importante a ser evidenciado, na diversidade de aspecto

de geração, usos e apropriações da imagem fotográfica sobre a cidade está no fato de

poderem ser estas, mesmo que não deliberadamente, um catalogo do passado, da

memória histórica. Se valorizarmos o ponto de vista de que toda fotografia já é

imediatamente um registro do passado, um documento para o futuro, nesse caso, o que

se pode dizer de imagens antigas da cidade é a confirmação desse argumento, na

medida que os álbuns de imagens da cidade são um apanhado das várias instâncias da

vida. Mesmo sendo um ajuntamento de imagens recentes, as coletâneas fotográficas,

vistas em seu conjunto, descrevem um enredo para a cidade. O poder de narrativo que

a fotografia potencializa é evidente quando se contempla a cidade do ponto de vista de
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momentos diferentes, a partir de recortes do espaço-tempo, montando um quebra-

cabeça, de percepções e imaginários latentes. Contemplar alguns fotográficos é

dialogar com o passado que o olhar encontra. E tendo como visualidade o contexto da

cidade essa interação é de alguma forma enriquecida pelo fato do individuo viver a

cidade em seu tempo presente. Mesmo que nunca tenha visitado o lugar registrado nas

fotografias. A experiência de ver imagens urbanas nos conduz a disposições

semelhantes a comparações, tendo como parâmetros realidades que conhecemos.

Seja a praça, a rua, a arquitetura, os monumentos, a arborização, enfim, todos os

elementos que por ventura tenham sido enquadrados numa fotografia, indistintamente,

nos remetem a nossos cenários mentais, por comporem cidades onde vivemos ou que

vivenciamos. Essa capacidade provocadora da fotografia está ao nosso redor

constantemente, pelo menos em nossa contemporaneidade pós-moderna, onde as

imagens centralizam maneiras de ver o mundo, ou mesmo o mundo está centralizado

em imagens que nos faz estar constantemente sendo desafiados. Daí a necessidade

por aceitar os desafios da imagem, vendo-as, entendendo-as, e situando nossas

capacidades perceptivas, também, para geração de imagens, se for o caso, para

geração de nossa interioridade. O indivíduo que aprende a entender a eficiência de

uma imagem - o caráter desta poder transmitir uma informação tanto por sua

objetividade técnica quanto por sua subjetividade semiótica - pode ser capaz de

conceber outras representações imagéticas do mundo, pode representar ou simbolizar

a vida gerando outros códigos de comunicação. Essa é a pedagogia necessária na

atualidade hegemônica da imagem.

Nas ciências sociais a fotografia desenvolve algumas características

que a remete a um posto importante em meio aos recursos de pesquisa e como
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tendência metodológica. A aproximação entre antropologia urbana e antropologia visual

corresponde um espaço rico de cruzamento de temas. Segundo Etienne Samain,

antropologia e fotografia se situam, desta maneira, numa nova encruzilhada e no

âmbito de um debate que questiona essencialmente as relações entre ‘dois meios

representacionais e dois estilos de observação, de compreensão e de interpretação do

mundo’: a escrita e a imagem (fotográfica, no caso) (1998: 144). A sugestão

aproximativa entre duas ramificações no interior da disciplina reflete primeiro o já

presente desenvolvimento de pesquisas em torno da temática urbana, e por outro lado,

o uso da imagem como meio de análise da realidade, e como recurso técnico de

pesquisa. A prática etnográfica na antropologia é ampliada com o uso da imagem

fotográfica. Os postulados descritivos que a pesquisa de campo dispôs como questão

de ordem para a prática antropológica assumem um viés atualizado com o incremento

da fotografia. Para isso desponta o trabalho já clássico de John Collier Jr., Antropologia

Visual: a fotografia como método de pesquisa. A perspectiva do autor é clara quando

diz que,

a memória do filme substitui o livro de anotações e
realiza registração completa em circunstâncias as mais
difíceis. A operação repetitiva que a câmera assegura
permite a observação comparada de um acontecimento
tantas vezes quantas necessárias à pesquisa. Esse
apoio mecânico à observação de campo estende as
possibilidades da análise crítica, pois o registro
fotográfico contribui como um fator de controle para a
observação visual. Além de ser um controle de memória
visual, também permite um controle absoluto da
posição e identificação numa situação de mudança
social (1973: 6).

Essa mudança social pode ser também entendida como mudança

social do espaço, no caso da cidade o espaço construído, um espaço social sujeito a
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mudanças dinâmicas. E nesse caso, as imagens descrevem possibilidades textuais,

portanto, leituras das feições atuais, e no caso de fotos antigas de conjuntos

arquitetônicos, olhares sobre um passado, que vendo da atualidade, foi cenário das

mudanças no tempo.

Uma das tendências de aliar fotografia e antropologia é representada

pelo termo fotoetnografia. Segundo Achutti,

sendo a fotografia um permanente ato de recortar e
enquadrar elementos da realidade num plano – duas
dimensões – se faz necessário um domínio técnico
especifico que venha explicitar os recortes desejados.
Esse domínio técnico aliado ao olhar treinado do
antropólogo pode levar à construção de um trabalho
fotoetnográfico que venha ser relevante, não só como
mais uma das técnicas de pesquisa de campo, mas
também como uma outra forma narrativa, que somada
ao texto etnográfico, venha enriquecer e dar mais
profundidade à difusão dos resultados obtidos.(1997:
64).

Essa perspectiva abre a possibilidade de encarar a fotografia do ponto

de vista de um texto escrito, como é feito com o texto etnográfico. Se a exigência do

fazer etnográfico apontava para a presença do pesquisador no lugar onde se

encontrava o objeto, a fotoetnografia potencializará esse pressuposto. O pesquisador

conquista, portanto, mais uma possibilidade como instrumento de análise e percepção

da realidade. É preciso destacar, no entanto, que a forma como se configura a

atualidade da fotoetnografia, não nega que no passado as imagens fotográficas não

fossem vistas como possibilidades interpretativas, como recursos rico em informações.

O fato é que a proposta apontada revela não mais uma preponderância do texto escrito

em detrimento ao texto visual da fotografia. E nesse caso as fotografias, que

comumente eram postas como ilustrações ou anexos de pesquisa, agora são remetidos



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

131

a um papel de preponderância. A escrita passa a legitimar, a apontar as nuances do

texto visual explorado em sua potencialidade informativa e documental.

Em relação à visibilidade da cidade, a proposta da fotoetnografia

compreende a valorização das feições urbanas como meio de explorar sua atualidade

(de problemas os mais diversos) e as transformações pelas quais passa o espaço

urbano, desde as cidades de pequeno porte até as metrópoles. Segundo Ferrara,

comentando a abordagem em sua obra, Os significados Urbanos, a imagem urbana

nasce de uma interpretação da visibilidade e sua importância sobre a cidade, ou seja,

(...), a natureza e constituição da imagem nas suas condições de visibilidade. Essa

mudança está diretamente influenciada pelas transformações da grande metrópole

(2000: 26). Mais à frente a autora trata de forma especifica do contexto da imagem e do 

imaginário sobre a cidade. Nesse ponto a autora quando trata da inteligibilidade da

imagem aponta que a mediação sobre o conhecimento da cidade se dá pela efetividade

de sua imagem; e que sua compreensão é referenciada por força da cognição

processual entre a visualidade concreta da imagem dos equipamentos urbanos, e seu

afloramento nas consciências por força do reconhecimento, da onipresença da imagem

na mente.(idem, 116-119).

Por essa abordagem ler imagens gera uma sintaxe particular,

certamente aquela forma de ver necessária aos indivíduos que habitam e,

indistintamente, precisam apreender o texto urbano. Se

a imagem é concretamente construída, o imaginário é
estimulado ou desencadeado pelas características
urbanas que se comunicam pelas imagens. Assim,
sendo, a sintaxe do imaginário está diretamente
vinculada à identificação desses estímulos e imagens.
Se a imagem urbana é uma fruição coletiva, o
imaginário é desencadeado pela solidão agasalhada na
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imortalidade da reclusão doméstica, na qual o ver não é 
constatar, mas produzir/ criar a informação urbana e,
com ela, a própria experiência. Esse ver é pensar,
refletir (idem, 121).

Essa relação de tempos diferentes pode ser uma abordagem

interessante para se pensar a fotografia feita no passado, com as amplas tomadas das

paisagens urbanas desde o invento e popularização da fotografia. Na atualidade, as

considerações sobre memória, imaginário, individuo e sociedade, podem ser vistas

tendo a cidade como cenário repleto de elementos cuja exploração representativa

possibilita um maior entendimento do individuo com seu meio.

E nosso tempo, onde as imagens visuais estão por todos os cantos e

lugares, é imperativo que o individuo apreenda mecanismos de percepção mais efetivos

dos espaços pelos quais passa cotidianamente. Certamente a banalização contribui

para que esse individuo, saturado de urbanidade, perca de vista a obra social na qual

está inserido. É preciso treinar esse olhar, alías ensinar formas de ver, maneiras de

explorar a visualidade urbana. A idéia do treinamento já é por demais impregnado pela

presença do razão técnica limitante. Ao individuo, liberdade de olhar e saber ver.

Liberdade de ver e saber distinguir. O labirinto que o homem construiu fez ele próprio

se perder. O fio condutor pelo caminho de saída, certamente, deve passar pela imagem

do mundo em redor. Assim talvez entendamos o labirinto onde  estamos...
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2 - O Lugar das Imagens

cidade em imagens. Contemplações do
tempo presente, do tempo passado, para o 
tempo futuro. Visões e formas. O tempo

da fotografia que cativará o olhar de quem vê. A
cidade é um vasto cenário onde as multidões e
os indivíduos são agentes-espectadores.
Compondo um álbum descolorido, os
fragmentos que seguem são documentais,
posto que são no tempo, são informações por
serem textos a serem lidos, são possibilidades
de arte já que são plasticidades da imagem
visual dos haletos de prata ou dos bytes digitais
que se querem parte de uma trama ainda sem
fim: o viver na cidade dos homens...Dos sonhos
indistintos.
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—a—

Uma das travessas da velha Ribeira. Certamente lugar de história de
um passado há muito deixado para traz. Caminho onde hoje passa
esquecimento, lugar que o tempo habita em multidão, que leva a
algum lugar, no tempo. De quem? Pra onde?
Visão da Travessa Venezuela, na Ribeira.



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

136

—b—

A velha Ribeira é repleta de travessas que cortam o tempo. De
repente se encontram caminhos que começam e terminam nem
aviso. Quantas pessoas certamente estiveram a circular pela
história dessas ruas, quanta história guarda esse chão. Toda a
composição fotográfica é igual poema, versos, estrofes, palavras
individuais, letras, falas e silêncio. O silêncio das ruas da Ribeira é
qual poema...
Visão da Travessa José A. Garcia.
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—c—

Do elevados se pode ver ao longe o lugar que chegaram os
primeiros desbravadores estrangeiros de outras terras. Descer é
bmais fácil...E os fundos do teatro da cidade o olhar é de um
pedaço do bairro onde antes era um alagadiço; águas que
invadiam as terras hoje dos homens que pelo movimento de
embelezamento da era de vinte fez útil o que era mal visto, fétida
paisagem, agora é lugar de arte e passeio público.
Visão do alto da Rua Sachet, fronteira leste dos bairros da Ribeira
e Cidade Alta.
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—d—

Arquitetura decadente, tempos idos de riqueza. A Samaritana, dentre
tantas outras lojas de comércio que ocuparam a Rua Dr. Barata é
agora uma paisagem desgasta ao sabor do tempo. Da sacada o que
se avista? Demonstração do que é esquecimento. A cidade do Natal
esquecida. Para quem se fecham ou se abrem as portas do templo
do tempo?
Visão de cassarão na Rua Dr. Barata, nº 232, Ribeira.
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—e—

A vida liminar dos moradores do Passo da Pátria. Lugar de
pescadores, da primeira feira livre da cidade. A vida que está na
vizinhança do Rio Potengi à direita, e a linha férrea à esquerda;
além da Rua do Contorno que dá acesso ao Bairro do Alecrim, via
de passagem, de perigos noturnos, para aqueles que não são do
pedaço e talvez nem saibam que exista vida logo abaixo.
Visão dominical.
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Prolongamento da Rua João Pessoa, antiga Rua do Sarmento até
1845. Em 1888 a rua transversal a João Pessoa era a Rua nova,
hoje Avenida Rio Branco. Para além disso o que conta a
historiografia da cidade era a existência de denso matagal. Os
limites da cidade, que passa por mudanças a partir da segunda
metade do século XIX. Hoje é um dos pontos de maior movimento
em dias normais. Destaca-se ainda na imagem detalhe da praça
Kennedy (à direita em primeiro plano), homenagem do governo
norte-americano por Natal ter sediado base para os EUA na
segunda guerra. Ao fundo a Catedral Nova.
Visão dominical de uma cidade deserta.
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O andarilho na cidade encontra formas de habitação que lembra a
formação das cidades antigas com suas ruelas a passagens
íngremes. A Natal de hoje guarda indícios dessa vizinhança de
casas espremidas, de quase nenhum trânsito. E é interessante
apontar que mais adiante dessa a cidade é de movimento intenso
de carros e de pessoas. Será que mora alguém nessas casas?
Visão da Travessa Ulisses Caldas, Cidade Alta.
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O viaduto altivo está onde a cidade era abastecida de água desde
o seu descobrimento. O Rio de Beber Água, o riacho do Baldo,
lugar onde muito tomavam banho. Água doce prodigiosa para a
cidade que crescia. Tanto cresceu que findou a qualidade da água
para uso humano. Hoje o que era um rio é um córrego, esgoto a
céu aberto que deságua no Rio Potengi. Será que os que passam
por ali sabem que houve um rio no meio do caminho, que no meio
do caminho havia um verdadeiro rio?
Visão da subida para Av. Deodoro da Fonseca, limite mais à leste
do bairro de Cidade Alta.
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Um dos marcos chantados em uma das extremidades de fundação
da cidade, à frente da Igreja dos Negros, a Igreja de Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos, o segundo templo da cidade.
Localizada na rua hoje chamada Quintino Bocaiúva, ainda guarda a
sua frente um pedaço de chão de pedras de tempos passados.
Uma representação para os homens da terra que a fé, inclusive,
possibilitou diferenciações, e lugares próprios.
A cidade em seus limites segue longe...
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Um lugar de aglomerações públicas. Cenário de manifestações
políticas. Via de ligação entre a cidade alta e a cidade baixa.
Segundo crônica de época aqui era um lugar difícil acesso,
principalmente quando chovia e terra se tornava escorregadia. A
Ladeira da Cruz, Caminho de ir a Ribeira, lugar de ligação entre a
Cidade Alta e o alagadiço da Ribeira.
Hoje é um ponto histórico e cultural da cidade, abrigando o Solar
Bela Vista, a Capitania das Artes, a Praça das Mães, mais abaixo a 
casa de Câmara Cascudo.
Visão da subida da denominada Avenida Junqueira Ayres, até
onde pode ser situada, Avenida Câmara Cascudo, no número 377,
em justa homenagem.
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O passado guardado nos caminhos antigos de uma cidade que não
existe mais. Muitas pedras no meio do caminho, antigas e
adormecidas como são os passeio dos antigos e idos da cidade
Natal. Certamente por rua passaram multidões. Hoje quase alguns
passam. O olhar percebe o tempo no chão de pedra vulcânica.
Visão da Travessa Pax... Aos homens de boa vontade no
tempo...Que leva e deixa lembranças...
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O inicio de uma das mais importantes ruas do comércio antigo da 
Ribeira. Hoje abrigando poucos que ainda se obstinam em
privilegiar o antigo bairro de próspero comércio.
Visão da Rua Dr. Barata, de pouco movimento, de vida passada
atribulada...
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Outra tomada da Rua Dr. Barata, na Ribeira. Em geral a topografia
das ruas do velho bairro comercial guarda formas estreitas e
sinuosas. O olhar pode provocar relances de imaginação sobre
como era isso a cem, duzentos, trezentos anos atrás. Ou quando
da vinda dos americanos na Segunda Guerra Mundial, quando
Natal tornou-se uma cidade mundial...E a Ribeira era só
movimento...
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Um dos pedaços de valor político da cidade. Próximo a esse
ponto ficam a o prédio antigo da Prefeitura da cidade, bonito e
imponente. Logo a frente da Prefeita está a Assembléia
Legislativa. No mesmo perímetro está o Palácio do Governo, e
órgãos da justiça.
Visão da Avenida Junqueira Aires, Cidade Alta, onde lá abaixo
está o prédio da Capitania das artes. Foto tirada da Rua Ulisses
Caldas.
O que falta muito na cidade do Natal são essas belas árvores...
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A velha Ribeira guarda cenários sossegados em certos dias da
semana. O movimento de um dia útil é trocado por uma paisagem
bonita, repleta de sentidos do movimento de pessoas que
passaram por aqui. Aliás, o que será uma esplanada? Um espaço
aberto...
Visão da Esplanada Silva Jardim, na Ribeira. Lugar de história, um
quase limite entre os bairros da Ribeira e Rocas.
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Na Ribeira existem alguns logradouros onde é possível sentir um
companheirismo ao se andar. É caminhar é sentir ao lado velhas
figuras...Certamente espíritos desgarrados de seus propósitos,
permanecendo, feito teimosos. O casario é misterioso e
esquecido...O trem há muito já deixou de passar, a linha férrea
leva a lugar nenhum, a nenhum lugar...
Visão da Rua Chile, hoje habitada por comercio de pesca, além
de seu movimento em dias de festejo da cultura local.
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O marco do cais. Atracadouro de navios que traziam noticias de
longe. Naus estrangeiras aportavam em Natal conduzindo o
moderno. Não entendo porque hoje é mais difícil esse movimento
internacional. Sim, há o aeroporto, mas antes parecia mais popular
estar perto do mundo com a presença das embarcações
estrangeiras.
Visão da Avenida Tavares de Lira, na altura do Cais...Do
marco...Do passado próspero...
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Que cidade é essa? Lugar antigo no tempo, espaço construído por
força humana que não cansa de demonstrar sua onipotência
pretensa...Mas o tempo é implacável, o tempo põe tudo em seu
lugar; e o que não está no tempo, não existe. O traço humano, em
seus detalhes, é uma pequena amostra do que pôde ser...
Visão de prédios localizados da Travessa Aureliano, próximo ao
terminal rodoviário, na Ribeira. No meio está a rua Dr. Barata.
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A Cruz do Rio de Beber...O outro limite da cidade. Mais à frente a
ponte encima o antigo rio de beber, hoje córrego de esgotos urbanos
de deságuam no Rio Potengi. A paisagem transformada pelo
crescimento da cidade. Para muitos a fé está presente dessas
cruzes. É comum alguém está rezando, pedindo por melhores dias.
Visão do cruzamento das ruas Padre Pinto com rua Santo Antonio.
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À maior personalidade, certamente, mais importante do estado
merece um logradouro para a posteridade. A rua Câmara Cascudo
representa essa lembrança. E como uma das tantas ruas da Ribeira
guarda a vida calma, os fantasmas do passado agitado. Hoje
abrigando algumas oficinas, bares de ocasião.
A multidão é invisível na visão da Rua Câmara Cascudo, antiga Rua
das Virgens...
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O cenário da arte é antigo. O Teatro Alberto Maranhão, palco da
manifestação artística da cidade. Um dos pontos da Ribeira onde
nem todos freqüentam. Lugar popular de passagem. Quem dera que
ao menos metade das pessoas que andam por essa parte da cidade
pudesse vivenciar o que passa no interior dessa casa de arte. Quem
dera...
Visão da Rua Sachet (prolongamento para alto) cruzada pela
Avenida Duque de Caxias.
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O centro da Ribeira, onde se pode ver em perspectiva as principais
vias do bairro. A semana da Ribeira está com esse cruzamento em
grande atividade. A avenida Duque de Caxias já abrigou o
movimento provinciano, e o movimento das tropas americanas na
Segunda Grande Guerra. A velha Ribeira de luxos de tempos
passados. O cais era em outros tempos aonde se recebia as
novidades de outras terras.
Visão do cruzamento da avenida Duque de Caxias com a Avenida
Tavares de Lira. No centro da foto, em longa perspectiva está o
marco do cais chantado em sete de setembro de 1922.
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O Grande Hotel, lugar de muito luxo no passado. Recebeu
personalidades políticas e das artes. Hoje serve como sede do Poder
Judiciário como lugar de julgamentos e audiências de maior
importância. Durante muitos anos o prédio foi esquecido, estando
fechado, até que por iniciativa de poderes públicos se resolveu dar
uso e preservação a uma exemplar importante da arquitetura da
Ribeira.
Visão de um dos pontos do mesmo cruzamento citado na foto
anterior, no sentido oposto ao do Cais Tavares de Lira.
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A Ribeira guarda lugares bucólicos. Até parece que certas ruas
foram retiradas de outros cenários, de lugares distantes de se
pensar. A cidade já foi mais arborizada, mas ainda é possível
encontrar lugares onde as copas das árvores sombreiam o passeio
público.
Visão da avenida Eng° . Hildebrando de Góes. Um dos logradouros
da velha Ribeira perto das empresas marítimas e de serviços
burocráticos.
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Existem fotos que congelam a imagem da cidade. Existem
logradouros que perdem sua importância no tempo presente. Existe
história passada que é bom de se ver, ouvir, ler, falar. Os fantasmas
da cidade perambulam em redor do tempo. Mesmo que o tempo
obstinadamente queira esquece-los.
Visão da Rua Frei Miguelinho, na Ribeira. Num domingo, mesmo
parecendo dia útil. Esse lado da Cidade, algumas ruas do bairro
quase não possuem movimento...Quase...
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Um antigo logradouro, uma composição complexa: a Igreja primeira,
a praça Padre João Maria (antiga praça da Alegria), a transversal
Vigário Bartolomeu, a Rua João Pessoa. Desse ponto é possível ver
a parte mais alta da igreja de onde se tem registros fotográficos, os
mais antigos, de autoria de Bruno Bourgard, por volta da primeira
década do século passado.
Um dos mais movimentados pontos da Cidade Alta, ontem e hoje...
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“Não há cidade sem individuo, não há pessoas sem a
cidade. Mesmo distante de centros urbanos, na
história da pessoa está o habitante da cidade, o
cidadão, o membro da multidão, o anônimo, o flanêur.
Esta próxima parte é para quem gosta de ouvir.”
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QUARTA PARTE

4 – A CIDADE E SEUS HABITANTES

Individuo, em melhor colocação a pessoa, é parte da cidade, a cidade está

repleta na pessoa. Como instâncias que aparentemente se distinguem, no

entanto o que está presente em meio dessa relação historicamente conflituosa é o fato

de um não ser alheio a existência do outro. E mesmo falando em termos de uma

respectiva individualidade, sem se referir a alheamentos ou alienações políticas, é

possível apontar a cidade como um ser característico, assim como é possível apontar o

individuo dotado de suas peculiaridades.

A cidade possui uma identidade. E é bem possível que identifiquemos

atributos os mais diversos às cidades. Se tomarmos por funções sociais a cidade

exerce um certo tipo de influência sobre o indivíduo, e sabemos que essas

características funcionais se modificam, deixam de ser importantes num tempo, para

dar espaço a outras contingências. Em todo caso, a cidade é esse cenário mutante, ou

pelo menos é o resultado de relações mutantes. E é nesse ponto, também, onde está

incluído diretamente o individuo. Quem assiste o filme Blade Runner testemunha uma

cidade síntese de práticas híbridas, algo entre futurismo ao extremo e passado

sobrevivido; e ainda assim está presente um enredo de indivíduos que se esgueiram no

movimento para assegurarem suas identidades. Essa cidade de um futuro distante

também abriga as maiores especulações sobre o que será um mundo porvir, e

igualmente estão lá as mesmas faltas que se prolongam desde as primeiras cidades.
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Quem vê o movimento das ruas percebe que em toda cidade, o privilégio é viver a

descoberto dos acontecimentos. E seja na ficção ou na nossa dita realidade, o que se

vê nas ruas das cidades segue um fluxo semelhante das imagens mentais dos

indivíduos, os habitantes da urbe.

Sem perdermos de vista que a vida nas cidades contemporâneas

abriga pelo menos duas possibilidades a serem vistas: o indivíduo pode ser aquele que

contempla a urbanidade tendo a iniciativa de vivenciá-la o mais próximo possível do

que seria ser plenamente o sujeito na cidade; ou por outro lado, estando a um passo de 

estar perdido nos grandes cenários dos dramas humanos. De forma geral, parece haver

sempre uma situação de liminaridade na vida urbana. As ruas guardam potencialmente

esse aspecto. É possível conhecer trilhas e percursos, identificar históricos de

passagens e lugares da cidade, mas é improvável ao individuo dar conta dessa criatura

sem fim. E mesmo que em algum tempo viver a cidade seja estar numa linha que

representa não saber o que é vivê-la; mesmo assim, é possível ao individuo descrever

imagens que se cristalizam como vivências as mais diversas, maneiras de se estar, de

ser individuo, de resumir o tempo de vida no mais elaborado e complexo cenário da

vida em sociedade.

O híbrido entre massa e indivíduo guarda memórias, representações,

imaginários sobre a cidade. E o tempo trata de suceder a vida em suas vicissitudes e

contingências. Um aspecto do estudo sobre memória, imaginário e representação é o

fato de estar diretamente relacionado à valorização de falas e depoimentos que

aparentemente não possuem valor, mas que contextualizados, editados numa forma

que contemple coerência no espaço da pesquisa, tragam informações de grande valor.
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A fala do individuo, incluída na pesquisa atesta a tendência de

valorização da participação do outro do processo difícil de percepção de realidade

construídas coletivamente. E mais uma vez é preciso que o cientista insista sobre o

valor ético de suas incursões no mundo das imagens individuais. Os debates sobre a

autoridade dos textos científicos na antropologia possuem o caráter de descortinar a

pretensão da fala do pesquisador ser a única de real valor. E no momento em que se

fazia pesquisa de campo abstraindo os elementos culturais de seus ambientes

específicos, no momento em que informações, depoimentos eram obtidos para

posteriores análises, no aconchego dos gabinetes, quando se fazia pesquisa assim(se

ainda não é feita) certamente se deixava perder a autenticidade da pesquisa, além de

se infringir o elemento de inclusão ética da co-autoria. E parece não ser mais possível

se fazer ciência em certas áreas de conhecimento que privilegiam enquetes, entrevistas

e depoimentos, sem que inclua a fala do outro, tão próximo da literalidade.

Como o individuo está na cidade, e a cidade é parte de sua formação,

nada mais pertinente do que elencar e validar maneiras de percepção da cidade na

forma de falas originais. Além de legitimarem o trabalho de campo, ilustram de forma

assistemáticas a vivência do cotidiano assistematico. Ainda que no momento de figurar

no trabalho escrito, o montante de depoimentos tenha que passar pelo crivo de uma

edição à forma de como é feito quanto se trabalha com imagens fotográficas:

hierarquizando as melhores tomadas, para os melhores objetivos.

Cabe, portanto, ao pesquisador cuidados especiais com seus roteiros,

cortes e inclusões. A pesquisa social é fundamentada por valores construídos pelo

cientista, que possui o “poder” de criar realidades, e principalmente, redimensionar

valores e princípios que muitas vezes interferem na vida de populações. Sem a ética
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devida com o trato dos elementos obtidos em pesquisa o papel do cientista terá sido

inviabilizado diante do desrespeito e da falta de critérios para o futuro. Aliás, tendo em

vista que o conhecimento é cumulativo e sujeito a invalidação, o trato com material de

depoimentos deve seguir o cuidado de sua realidade: um dado no tempo.

4.1 Sobre captar depoimentos e falas

A voz, a fala, guardam segredos. Durante muito tempo a única maneira de

guardar e transmitir conhecimentos era por meio da voz ao redor da fogueira. A reunião

ao redor da fogueira, evidenciando aqueles que estavam a aprender sobre algum

acontecimento já longe no tempo, alguma imagem que evocasse sabedoria; e por outro

lado aqueles que eram os detentores do imaginário do grupo.

O alcance da voz dessas histórias chegou há tempos e lugares que

nunca os protagonistas dessas ‘aulas’ perdidas no tempo poderiam supor. O poder da

voz permanece, no entanto rivaliza com outras fontes. A presença não é mais

imprescindível. A condição de materialidade daqueles sujeitos ao redor da fogueira,

numa espécie de acareação iniciatica hoje já não essencial. A força das histórias

contada desde muito tempo guarda o poder da sedução e do envolvimento. E como

elemento para manutenção da existência de tradições essa forma de transmitir os

valores de uma cultura era algo de muito valoroso. Em algumas culturas eram definidos

indivíduos que teriam a função de serem os guardiões da tradição. Para esses a vida se

resumia ao fato de sintetizarem a memória do grupo, o guardador do que era ser

indivíduo para àqueles.
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E de alguma forma havia uma ligação de sentidos dos indivíduos que

tinham a memória coletiva transmitida de forma oral. Eram aguçadas as formas de se

perceber o cotidiano, o passado circulava pelo presente em imagens mentais sempre

renovadas por força da presença do mito, da sua contaminação em todo cotidiano, com

a natureza, com a organização do grupo no espaço, com o ser do individuo no tempo.

Nesse caso, não seria nada exagerado situar como um dos atributos da cristalização do

conhecimento assimilado pela história falada tendo a visualidade, a imaginabilidade, o

imaginário como algo principal. Aqui esse sentido tem o alcance de contemplar a

capacidade do individuo de tornar sempre presente em sua vida o atributo das histórias

(nesse tempo de caráter eminentemente místico) em serem repercussões que a

normalização e moralidade da narratividade abriga, com efeito, de orientarem condutas

individuais e coletivas.

Esse era um tempo que a voz tinha um poder grande, refletindo a

experiência sem que houvesse nenhum outro meio que rivalizasse sua autoridade. A

voz tinha o poder de reverberar nos corações e nas consciências porque guardava algo

que há muito está perdido em nosso tempo e é substituído por mecanismos nada

nobres: o valor de pertencimento era algo presente para os daquele tempo. Pertencer

era se auto-reconhecer, era identificar o mundo ao redor por valores seus e também de

outros que os mantinha fortes qual chama de um fogo que perderia seu vigor, menos

em tempos mais vigorosos. A crise do reconhecimento na atualidade faz aumentar o

espaço entre os indivíduos, e o distanciamento só contribui para o enfraquecimento dos

laços, que conseqüentemente desarticula o presente do passado. Sem essas

referências contemplamos a sociedade técnica e fragmentária que vivemos. Se o

argumento não tem alcance geral, ao menos dá conta de reconhecermos naqueles que
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possuem a história de se contar com a voz da experiência um papel não mais

primordial.

Não é distante se pensar ainda um pouco mais naqueles que guardam

as histórias, a vida de um guardião de histórias é uma combinação de pesquisador,

curandeiro, especialista em linguagem simbólica, narrador de histórias, inspirador,

interlocutor de Deus e viajante do tempo (Estes, 1998: 10). Esse individuo que aglutina

tal diversidade de aspectos no interior de um grupo se perde no tempo. Mas será que

na nossa sociedade, adepta de fetiches tão sem sentidos em comparação com o

mundo mítico criado por algumas culturas, será que não temos mais as figuras que

sintetizam conhecimentos amplos sobre a sociedade? Qual o papel da história contada

de forma oral? Quem são essas pessoas que contam em nosso tempo? Qual o valor e

o caráter dessas histórias na atualidade?

Para responder essas questões é preciso que se discuta sobre o

estatuto da história que construímos para o futuro, sobre como relacionamos o nosso

presente com o passado. E não seria danoso se especular sobre as histórias que

construímos coletivamente, como agentes e sujeitos da atualidade, sobre seu valor

como forma de se compreender os movimentos da coletividade. O individuo como

mônada está inserido no contexto amplo da sociedade dinâmica, e suas lembranças e

memórias participam de um contexto de lembranças e memórias coletivas.

A memória como forma de enquadrar os feitos no tempo social e

individual são fontes de percepção sobre a história vivida ou assimilada de segunda

mão. A proximidade entre história e memória abre a possibilidade de encarar as

produções coletivas do ponto de vista de suas contingências no tempo. Sobre esse

aspecto é importante evidenciar a quem interessa as histórias, a quem interessa o
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registro de memórias coletivas ou individuais. Tendo em vista que as evidências

memorialisticas são documentos, há que se deter no fato de que, como objetivações

provocadas (aqui participam o papel do pesquisador com o recurso da entrevista), a

quem interessa e de que forma se originam e são reapropriados em momentos

posteriores os resultados obtidos de pesquisas sobre memória e história contadas17.

O fato da valorização da figura de informantes como pessoas ideais

para obtenção de informações privilegiadas dá aos relatos orais um papel

preponderante quando se trata de pesquisa que não se resume ao velho gabinete de

estantes e especulações distantes da realidade. Segundo comenta Paul Thompson,

no sentido mais geral, uma vez que a experiência de
vida das pessoas de todo tipo possa ser utilizada como
matéria-prima, a história ganha nova dimensão. A
história oral oferece, quanto a natureza, uma fonte
bastante semelhante à autobiografia publicada, mas de
muito maior alcance. A maioria esmagadora das
autobiografias publicadas são de um grupo restrito de
líderes políticos, sociais e intelectuais e, mesmo quando
o historiador tem a grande sorte de encontrar uma
autobiografia exatamente do local, época e grupo social
de que esteja precisando, pode muito bem acontecer
que ela dê pouca ou nenhuma atenção ao tema objeto
de seu interesse. Em contraposição, os historiadores
orais podem escolher exatamente a quem entrevistar e
a respeito de quem perguntar. A entrevista propiciará,
também, um meio de descobrir documentos escritos e
fotografias que, de outro modo, não teriam sido
localizados. A fronteira do mundo acadêmico já não são
mais os volumes tão manuseados do velho catálogo
bibliográfico. Os historiadores orais podem pensar

17 . Uma distinção possível apontaria a história oral como a iniciativa por registrar ou compor arquivos
orais gravados para posteriores explorações, daí decorre o cuidado com a preservação e manuseio. Por
outro lado, a história oral é um instrumento anterior a inclusão de recurso que possibilita a gravação de
depoimentos em fitas magnéticas. É uma modalidade de pesquisa que contempla a valorização da figura
do individuo como aquele descrito em um ponto mais atrás. Aquele que desempenha papeis que
interessam diretamente em algum momento de pesquisa empírica, a depender do tema que esteja sendo
desenvolvido ou que tenha alguma relação com a importância da personalidade social do indivíduo em
questão. Aqui o propósito não é discutir em teoria a história oral ou de vida, os comentários são de
passagem diante da temática sobre captação de depoimentos informais sobre a cidade do Natal.
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agora como se eles próprios fossem editores: imaginar
qual a evidência de que precisam, ir procura-la e obtê-
la.(1992: 25).

Ainda em relação ao potencial exploratório que subjaz da pesquisa oral,

a possibilidade do pesquisador em desbravar o tema, na medida e forma quem melhor

entender projetar, é que vem sendo apontado em outros pontos desse texto.

A fotografia como fonte de informações dá liberdade de exploração,

mas a propósito de quem realiza fotos atuais sobre a cidade, por exemplo, possui a

liberdade de enquadrar tomadas, destacar pontos e feições da cidade que fica a critério

do fotografo-pesquisador. De forma semelhante se dá o trabalho com a pesquisa oral, e

principalmente com relatos de vida. A forma como serão explorados os depoimentos, a

edição, portanto, das falas repercute tanto a partir dos objetivos a serrem alcançados

pelo pesquisador, quanto pelo andamento da pesquisa. Mesmo tendo um caráter

assistemático, o resgate da memória e de histórias orais é direcionado por uma pauta

de temas a serem tratados.  O resgate passa então a ter uma forma personalização do

passado, cabendo ao pesquisador apontar uma pauta mínima a ser explorada. Há, no

entanto, espaço para que o imaginário tome vida nos relatos em momento de

entrevista. O individuo possui um papel preponderante, não só como fonte de

informações, mas também como aquele que pode mudar o trânsito de imagens mentais

na empiria da pesquisa. E em meio a esses aspectos de autonomia no interior da

pesquisa com histórias contadas é importante que se diga,

não basta coletar histórias de vida e publicá-las para
ilustrar uma realidade social de um modo realista, ou
para salientar, através de citações apropriadas, a
trajetória vivida de determinados indivíduos em
contextos específicos. Na prática, o que se expressa na
linguagem das histórias de vida relacionadas com a
vivência histórica de determinados grupos sociais, é
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algo relativo a fatos históricos, estratégias, juízo de
valores. É, também, algo relativo a relações de poder,
dominação, subordinação, cuja desigualdade impregna,
penetra ou se irradia na convivência dos homens,
comunicando ou se opondo entre si. O que está,
portanto, em questão, não é a confiabilidade dos
testemunhos qualitativos coletados, mas, também, a
totalidade das interações pluridimensionais, as quais
são vividas por cada individuo singular, mas igualmente
registrados pela memória social ativa em cada um
deles.(Marre, 1991: 121).

No contexto da cidade, essa citada dimensão pluridimensional encontra

seu espaço de realização por excelência. A cidade descortina-se como o espaço

privilegiado para que individuo estabeleça as mediações e aprendizados para a vida em

sociedade. E se os pressupostos mais gerais estão dispostos de forma dispersa no

cotidiano social, é possível que se encontre alguma ordem nas instâncias dedicadas ao

micro social: a casa, a rua, o bairro. A multidimensionalidade da vida em sociedade

fundamenta a interação dos indivíduos formando suas imagens mentais e compondo

igualmente, seja dispersando ou cristalizando, as imagens coletivas.

A cidade pode ser representada nos depoimentos, e sua descrição

pode se assemelhar a um álbum fotográfico que está na memória do individuo. Um

álbum mental que se descortina em imagens fixadas de tempos perdidos. As

representações comportam feições subjetivas da cidade. É uma cidade que em

comparação entre tempos passado e presente descrevem o aspecto normalmente de

mudança. A cidade é tomada aqui como exemplo rico de possibilidades. E a cidade

rememorada é sempre o cenário de um tempo onde o individuo se vê em perspectiva
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com suas vivências, seus percursos, suas formas particulares de viver o cotidiano da

cidade. E em meio às representações individuais, despontam o alcance do imaginário.18

Quando as histórias de vida são valorizadas sob o ponto-de-vista de

serem relatos assistemático do vivido é possível destacar que próximo às elaborações e

usos das histórias contadas exista uma ponte que liga o passado com o presente. Essa

proximidade pode ser entendida como pressuposto para inserir o individuo na

sistemática de um entendimento mais consciente da história presente. O individuo não

percebendo sua proximidade com o movimento da história se mantém alheio às

objetividades sociais, alienado da dinâmica da história se mantém à parte de suas

próprias potencialidades (Meihy, 2000: 18).

Não há como dissociar a história do individuo, da pessoa, apesar de

haver marcadamente a precisão, por parte dos movimentos do tecnicismo econômico e

cultural, da negação do individuo na história, ou de relegar ao individuo um lugar

secundário diante dos grandes aglomerados populacionais19. E por outro lado, assim

como é patente a preocupação pela mudança, também se mantém a iniciativa por

resguardar a memória coletiva naquilo que Jacques Le Goff chamou de medo de uma

perda de memória de uma amnésia coletiva, marcando as atenções voltadas para os

estudos sobre memória como também algo assimilado à sociedade de consumo.(1996:

472). E retornando ao tema da memória como aspecto próximo à identidade, ainda se

valendo das palavras de Le Goff, quando diz que, a memória é um elemento essencial

18 . Aqui o imaginário representa o fato dos indivíduos elaborarem suas imagens particulares sobre a
cidade vivida. Mas o imaginário explorado aqui também possui o caráter de ser uma forma social de
percepção, algo como a condensação das individualidades sobre como pensam a cidade.

19 . Isto está presente nas teorias que tratam do individualismo, sobre a modernidade e modernização das
sociedades, as cidades que crescendo assimilavam massas ao invés de indivíduos.
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do que se costuma chamar identidade, individual e coletiva, cuja busca é uma das

atividades fundamentais dos indivíduos e das sociedades de hoje, na febre e na

angústia. E continua, mas a memória é coletiva e não somente uma conquista, é

também um instrumento e objeto de poder. São as sociedades cuja memória social é,

sobretudo oral ou que estão em vias de construir uma memória coletiva escrita que

melhor permitem compreender esta luta pela dominação da recordação e da tradição,

esta manifestação da memória (idem, 476).

Como vivemos a predominância da visualidade, a oralidade está de

alguma forma relegada aos esforços de estudos direcionados pelas academias ou

iniciativas que contemplem o resguardo da tradição oral em bancos de informações e

dados com depoimentos gravados com as tecnologias de hoje. Dentre essas iniciativas

é possível destacar a International Association of Sound and Audiovisual Arquives, com

sede na Alemanha, o Memory of the World, em Paris, o National Media Laboratory e a

The Commission on Preservation & Access, nos Estados Unidos, para citar algumas

instituições internacionais que trabalham no sentido da preservação da memória oral.20

Não é de estranhar essas iniciativas, mas para efeito do presente texto,

o alcance da importância da memória oral, é aqui vista sobre o aspecto de ser uma

abordagem rica em possibilidades de percepções posteriores. E para efeito do contexto

geral do trabalho o tema memória se relaciona diretamente sobre a preservação do

patrimônio de conhecimentos, e é remetido ao ambiente da cidade e relacionado à

20 . A esse respeito ver texto Para onde vai a fita? Dilema na construção de fontes orais, de Vêrena
Alberti. Texto parte da organização História Oral: um espaço plural, organizado por Antonio Torres
Montenegro e Tânia Maria Fernandes. É importante ressaltar que a fita como material final da
pesquisa possui especificidades interessantes de serem analisadas. Referência completa na
bibliografia.
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fotografia como maneira de se estabelecer pontes entre áreas distintas de

conhecimento.21

* *

A entrevista é um espaço sui generes na pesquisa oral e de vida. É o

tempo onde o depoente está mais diretamente próximo de uma sistematização definida

pelo pesquisador. A elaboração de uma pauta mínima indica quais aspectos serão

abordados em uma sessão de entrevista. E sobre esse ponto o que poderia ser

chamado de ‘poder de mando’ da situação fica muito mais nas mãos do entrevistado

que do entrevistador. Mesmo com seu caminho previamente indicado, o pesquisador

está de alguma forma disposto a trilhar o caminho vacilante dos fluxos de memória e

lembrança do informante. Como assegura Françoise Digneffe, não se trata de um

monólogo, como poderia pensar-se a propósito de certas entrevistas não diretivas, mas

um diálogo. O investigador deve apresentar-se de modo a permitir que o entrevistado

entre em comunicação (1997: 216). Essa intercomunicação é de suma importância para

a efetivação da entrevista. Normalmente em pesquisa de campo (e essa é uma das

tradições da antropologia, o trabalho de campo como modalidade sistemática de

pesquisa), a necessidade por estabelecer o papel do mediador, do informante é

condição para o principio da pesquisa. Sem alguém que introduza o pesquisador no

cotidiano de um grupo, em uma realidade cujo cotidiano é desconhecido para o

21 . Sem perder de vista o debate técnico sobre história oral e de vida, é importante apontar o percurso
prático-teórico imprescindível para a realização da pesquisa. A entrevista, do caderno de campo, dos
recursos técnicos utilizados (gravadores, máquinas fotográficas, câmeras filmadoras), são aspectos
importantes de serem tratados como parte da elaboração práticas, mas também como parte do
problema que trata sobre as formas como o depoimento do individuo os de grupos são obtidos e
registrados para momentos posteriores. Esses comentários serão feitos de forma mais detidas em
parte mais à frente, no entanto, sem o caráter se aprofundar demasiadamente o tema de captação de
histórias contadas promovendo desfoque injusticaficado ao tema geral da pesquisa e ao material
empírico que segue.
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investigador, não acontece pesquisa empírica que necessite de uma incursão maior

num cotidiano que lhe é distante. A figura daquele que irá introduzi-lo no novo ambiente

é de maior importância. Quem poderia pensar que as pesquisas, aos moldes

antropológicos, desde Malinowski e Radcliffe-Brown em diante renunciariam a figura do

informante. Para esses investigadores era primordial estabelecer uma relação próxima

com indivíduos que pudessem trazer informações as mais efetivas sobre o cotidiano do

grupo. E para o antropólogo cabia se municiar o máximo possível do aprendizado da

língua, estabelecer um prazo máximo de permanência imerso na cultura nativa.

O informante nesse formato de pesquisa veio a ser em parte o

fundamento da crítica dos pós-modernos na antropologia. Para estes o nativo era co-

autor da obra final. De certa forma o problema se mantém na atualidade, e

principalmente quando se trabalha com o recurso de pesquisas orais, tendo em vista

que o material oriundo desses trabalhos estão baseados no instrumental empírico, em

depoimentos de vivências do individuo. Se na atualidade não se mantém o problema de

aprendizado de línguas distantes de nossa realidade, surge, por outro lado, a

especificidade que no momento da entrevista o inteligível do conteúdo das entrevistas

precisa ser validado por uma base sólida de conhecimentos outros por parte do

investigador. Esses conhecimentos são de natureza diversa, é preciso que o

pesquisador tenha condições de validar informações e confrontar dados no momento

da entrevista. Caso contrário perderá momentos preciosos com informações mentirosas

ou mesmo sem conexão no tempo e no espaço. O momento da entrevista pode ser

único ou também pode oportunidade para futuros contatos.
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Ao contrário do que falou Françoise Digneffe pouco mais atrás, Paul

Thompson aponta outras características para entrevista. Segundo o autor, em longo

comentário,

uma entrevista não é um diálogo, ou uma conversa.
Tudo o que interessa é fazer o informante falar. Você
deve manter-se o mais possível em segundo plano,
apenas fazendo algum gesto de apoio, mas não
introduzindo seus próprios comentários ou histórias.
Essa não é ocasião para você demonstrar seus
conhecimentos ou seu charme. E não se deixe
perturbar com as pausas. Ficar em silêncio pode ser um
modo precioso de permitir que um informante pense um
pouco mais e de obter um comentário adicional. Hora
de bater papo é depois, quando o gravador for
desligado. Claro que você pode exagerar nesse
sentido, e fazer com que o informante fique gaguejando
por falta de um retorno seu. Ficar remoendo uma pausa
em silêncio, depois de esgotado um assunto, é
desanimador e antes que isso aconteça deve ser feita
uma pergunta firme. Mas em geral você não deve fazer
mais perguntas do que o necessário, de um modo claro,
simples, e sem pressa. Mantenha o informante relaxado
e confiante. Acima de tudo, nunca interrompa uma
narrativa (1992:271).

Esses comentários apontam claros procedimentos sobre uma

entrevista. O investigador deve atentar para esses pontos em momento de entrevista.

Independente de serem entrevistas de caráter diretivo ou não, o importante é

estabelecer liberdade de fala para o entrevistado.

A preocupação com o registro oral é outra situação que na pesquisa

empírica pode trazer alguns problemas. A presença do gravador no ambiente da

pesquisa pode intimidar ou mesmo impossibilitar a obtenção das informações. Como

recurso que registra informações com grande ou completa fidelidade é instrumento

muito útil para o pesquisador. A linha narrativa descrita nas fitas gravada possibilita ao

investigador a materialização de uma ordem particular, mas não arbitrária composta
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pelo individuo. O ato de rememorar segue um modelo estabelecido pelo próprio

individuo depoente. Estas lembranças são espécie de edições de fatos que de forma

particular montam uma coerência, nem sempre evidente, que será o material de

trabalho do investigador. Saber discernir a riqueza das informações entre o que

essencial do que é acessório é o mais importante na pesquisa. É provável que nem

todo material obtido em uma entrevista seja útil, e na verdade nunca o é. De fato, a

composição do material realmente fundamental para a pesquisa compreende

igualmente um trabalho de cortes e realocações.

O investigador tem em suas mãos um conjunto de dados que precisa

ser hierarquizado quanto ao caráter de se adequar a contingência da objetividade da

pesquisa, e para isso de vê prevalecer o bom senso no uso de informações. Em

momentos mais atrás, foi feito referência a necessidade de uma ética de

procedimentos. Esse é o momento dessa ética atuar em proximidade com as formas de

tratamento dos dados brutos obtidos. Cabe ao pesquisador estar atento aos

procedimentos utilizados. Deve haver clareza quanto aos objetivos a serem alcançados.

As feições finais do trabalho serão o resultado da integração entre as etapas anteriores.

Negligenciar o andamento de qualquer ponto, desde a elaboração das diretrizes, os

pontos de abordagem no momento da entrevista, deixando espaços para que

questionamentos fora de pauta possam ser feitos no decorrer da entrevista. Para isso o

investigador deve estar atento aos passos a serem seguidos22.

22 . Como o que entendo por pesquisa com histórias oral e de vida, claramente envolvendo entrevistas,
contatos diretos com indivíduos informantes, adentrar no universo das lembranças e memórias
individuais é algo parecido como quem anda pelas ruas de uma cidade, como quem perambula a
esmo, sem um rumo estritamente estabelecido; tendo o direito de tergiversar quando achar que pode
e deve. Como a cidade possui um número infindável de possibilidades de ser explorada, a memória
pode estabelecer trânsitos os mais diversos.
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Um terceiro ponto trata dos outros instrumentos relacionados à

visualidade na pesquisa empírica: a câmera fotográfica e a filmadora. Em geral a

captação de imagens pode pôr a perder uma entrevista. O pesquisador deve buscar a

naturalidade no ambiente. Como atualmente os equipamentos que captam imagem são

de várias dimensões e formatos, é possível ser utilizado algum que não venha a

intimidar o entrevistado. De toda forma, é preciso antes de tudo obter a permissão do

depoente para que se tenha um registro fotográfico ou para que seja realizada uma

sessão com filmagem. O tratamento posterior ao material, pelo menos se tratando de

fitas de filmadoras, procede de forma semelhante ao material obtido por fitas somente

com relatos orais. A edição dos das imagens acompanhadas com som é algo que

também está no espaço de discussão sobre a citada ética. Com os recursos

tecnológicos atuais não é nada difícil, com cuidadoso e intencional trabalho de edição,

fazer o entrevistado dizer coisas que não disse realmente. Por isso exige-se bom senso

por parte do pesquisador. Segundo Meihy, os projetos que envolvem vídeo têm atraído

grande número de adeptos. Nesse caso, deve-se considerar entrevistas filmadas parte

integrante da história oral, ainda que mereçam tratamentos diferenciados. Uma vez que

a filmagem implica a soma de som com imagem, exige-se: postura determinada do

depoente, definição do comportamento e do papel do entrevistador e a quase

obrigatoriedade de outro ou outros participantes.(2000: 28).

No caso da fotografia contemplar registros de lugares que serão

utilizados no momento das entrevistas, deve ser processada uma pesquisa prévia no

sentido de que as tomadas sejam o mais próximo possível daquilo que se pretende

obter nos relatos orais. Nesse caso, as fotografias agirão como canalizadores de

lembranças, como recursos que ativam a dinâmica das lembranças. Um exemplo de
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imagens de alguma cidade age como referencial de localização, possibilitando ao

individuo situar-se em meio à diversidade de vias que pode tomar no emaranhado,

digamos, de ‘memorialidades’, ‘lembranciações’, para ser transgressor e jocoso com a

linguagem. Uma seqüência de fotografias dispostas para que o individuo entrevistado

possa estabelecer contato com seu universo de lembranças pode ser ou não uma

iniciativa positiva. A composição a partir da escolha aleatória deve chamar a atenção do

pesquisador para a formação, podendo ser inconsciente, de uma seqüência narrativa

repleta de sentido. Desse ponto, além dos comentários feitos para cada registro

fotográfico, pode ser possível descrever um conjunto qual um quebra-cabeça que

começa a ter sentido depois de ser percebido além da fragmentação.

O ultimo ponto relativo aos instrumentos que auxiliar o investigador no

trabalho de campo é caderno de anotações. As falas podem ser gravadas, mas também

é possível que o maquinário usado tenha algum problema de funcionamento, ou

mesmo que para a sistematização anotações no momento da entrevista possibilite o

imediato retorno a questões que já foram feitas e merecem ser esclarecidas. Para isso

serve o caderno de anotações. Como recurso remissivo útil para apontamentos rápidos.

O caderno de anotações também pode ser usado para notas imediatas, itens a serem

vistos em momentos posteriores. Normalmente as notas de campo são recursos muito

utilizados pelos antropólogos para evidenciarem suas reflexões, dificuldades e

andamentos. Essas notas muitas vezes tornam-se material que individualmente já

possuem valor independente da obra que fundamentem. Tornam-se obras a posteriori

no elenco principal de produções de um autor (ver as notas de campo de Malinowski).

No ambiente da entrevista ou da pesquisa oral ou de vida pode ser valido como
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material de apoio e de consulta.23 Esses recursos se complementam de forma a

instrumentalizar o pesquisador em seu trabalho.

Contemplar lembranças é um trabalho que oferta ao pesquisador oportunidades

de cruzar informações de fontes diversas. Mesmo que o ponto de partida venha a ser

uma entrevista, daí pode ocorrer referências de lugares, pessoas, acontecimentos,

documentos que inevitavelmente conduzirá o investigador a ligar outros pontos,

compondo aquilo que a ciência discute tão detidamente nos tempos atuais: a

multidisciplinaridade. Nesse ponto, da pesquisa com relatos orais, com histórias de vida

o individuo pode ser a síntese da coletividade. Quando se destaca a memória individual

deve-se entender que o imaginário coletivo está também presente na voz dessas

pessoas, agentes tão importantes da pesquisa quanto às teorias e métodos que dão

base a empiria, quanto o próprio condutor secundário do processo de rememoração.

Secundário porque aqui o que entendo é o papel primordial do narrador, aquele que

certamente, como nas palavras do Zaratustra de Nietzsche, constrói a ponte entre o

homem e o além do homem. Aqui entre passado-presente...Futuro...

23 Por fim, o trabalho com memória a partir das iniciativas da história oral e de vida oferece às ciências
humanas um rico manancial de temas de pesquisa. Esses temas certamente podem se desdobrar em
diversas ciências, sendo explorados de forma as mais diversas. O estudo da memória passando pela
valorização da voz dos indivíduos compreende aspectos que, segundo Ecléa Bosi, como função do
conhecimento do passado ordena-o, organiza-o e o localiza cronologicamente (1994: 89). Esse é o
caráter de qualquer pesquisa sobre memória, a ordenação de passado esquecido no tempo. Mesmo
diante de todas as dificuldades é imprescindível estudos que intentem o acumulo de patrimônios de
conhecimento visando as gerações futuras. Esses estudos apropriados e valorizados de forma
condizentes podem ofertar quadros ricos em informações para composição de análises sobre valores
que tenham se mantido ou desaparecido no presente dos grupos culturais; enfim, fonte de identidades,
fontes de estudos e orientações para que possamos definir nosso lugar no mundo e valorizemos nossas
diferenciações a aproximações.
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4.2 – As falas e suas variações

Diógenes da Cunha Lima

O advogado, homem das letras me recebe com especial atenção,

mesmo sabendo pouco dos objetivos do trabalho, somente o que lhe falei ao telefone.

Disse-lhe que fazia uma pesquisa sobre a cidade do Natal, em especifico sobre os

bairros da Ribeira e Cidade Alta, onde pretendia ilustrar os bairros tanto com imagens

fotográficas do passado e do presente, quanto por contribuições daqueles que possuem

algo escrito, alguma vivência ou algo que possam contar sobre os tais lugares da

cidade. Interessou-se e marcou encontro para o dia seguinte. Ótimo, imaginei que seria

difícil essa entrevista, tudo estava dando certo.

Como começar a conversa, de onde partir para compor o caminhar

sobre a cidade? A pergunta que consta no roteiro é, para o senhor o que é o bairro na

cidade do Natal?

Bom eu diria o seguinte: a cidade, há dois momentos da
cidade. A cidade antiga, pequena até meados do século
passado, e a cidade nova de hoje. Então havia uma
nítida separação de bairros até a primeira metade do
século XIX. Quando se falava em bairro já se sabia
exatamente o que era Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis,
Tirol, Alecrim, as Rocas. Então havia uma nítida
separação com características especificas. Às vezes
até com time de futebol, clubes de encontros, forte,
mercado pesado na Ribeira, mercado mais leve na
Cidade Alta. Praticamente nesta época os outros
bairros eram residenciais. Se formava o mercado do
Alecrim que era uma festa do interior. Então havia uma
nítida característica de local. O que é que aconteceu? A
cidade cresceu e se multiplicou, e houve muitos bairros
periféricos. O comércio se descentralizou. Passou a ver
em cada bairro um pequeno comércio. Houve o
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estabelecimento dos shoppings centers, essas
instituições mega passaram a ser centros de atrações.
A cidade cresceu desordenadamente em relação a
zona leste, e extraordinariamente em relação a zona
norte. Natal era dividida, Natal ficava à margem direita
do rio Potengi, hoje o Potengi une as duas partes.

Essas cidades que o rio une eram lugares divididos. Era a cidade de cá

do Rio Potengi e a cidade do outro lado do rio. Mesmo que a ponte tenha unido ainda

existe um viver diferente para aqueles que habitam do outro lado do rio. Mas não há

como negar o trânsito comum diante da cidade que cresce. A Natal que toma corpo e

se desenvolve no movimento de integrar cidades adjacentes, formando a grande Natal.

Mas, como diria um poeta, a ponte sempre une o que estava separado por natureza,

então...

O rio está unindo as duas partes, a cidade está partida
pelo rio ao mesmo tempo que está unida pelo rio. Então
hoje a cidade cresceu, transformou-se. A zona pobre se
distinguiu da zona rica, média. Houve uma nítida
separação, cresceu também em direção ao sul, como
sempre acontece nas cidades do Brasil. Eu conversei
com meu amigo Aluisio Magalhães, o homem que fazia
a moeda nacional, que fazia o dinheiro, que desenhava,
um nítido estudioso de sociologia urbana. E Aluisio me
deu uma característica interessante: no Brasil inteiro há
uma tendência de no sul, as zonas sul das cidades ficar
rica e a zona pobre também. Isso acontece no Rio de
Janeiro, em Natal. Acontece no Brasil, quase todas as
cidades do Brasil.

Mas o movimento, partindo da cidade ampla, é de situar localidades

especificas da Natal contemporânea. A velha Ribeira, o tão velho bairro da Cidade Alta.

O escritor é reto em seu pensamento, sabe trabalhar imagens, contempla a cidade, não

somente como quem vislumbra, como diria, uma “foto chapada”, frontal, sem

perspectiva. Por isso a cidade é um complexa de histórias e aura.
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Hoje eu diria o seguinte: a Cidade Alta houve uma
“desdeização”. Houve uma presença mais pobre na
cidade alta, que era o centro da cidade. A cidade
descentralizou-se, conseqüentemente, tornou-se menos
elitista. Houve a presença dos camelôs e
camelodromos e a cidade ficou mais pobre. Em relação
a Ribeira houve um certo abandono, injustificado e
absurdo. Mas, eu não sei quais as razões, mas uma
delas; várias razões se pode elencar. A Ribeira é um
bairro nobre, é um bairro que tem toda a infra-estrutura
que se pode imaginar, não só de água, luz, telefone,
mas ainda, na hora que parece a epidemia de dengue.

Esse abandono é recorrente nas falas. A Ribeira é mais vitima do

abandono, e a Cidade Alta parece acompanhar esse movimento. O esquecimento de

percursos famosos de outros tempos. As imagens de outras manifestações. Hoje há

poucos cuidados com os dois bairros. Os obstinados da memória...

Houve uma tentativa para revitalização para aparte
boêmia. Como acontece em todas as cidades do
mundo (...) Aqui começou a fazer isso com a Rua Chile,
e adjacências, paralisou, paralisou, a Prefeitura, me
parece ter desencantado, ia fazendo e abandonou (...)
Há aqui e acolá grupos isolados que buscam melhorar
a Ribeira (...) Por isso a gente tem lutado para que a
terra dos canguleiros, que a Ribeira, possa ser
revalorizada, revitalizada, reanimada, e transformada
num setor bonito, e num corredor cultural. Desde as
Rocas, passando pelo Canto do Mangue, sendo
retrabalhado (...) A base de Catalinas que tinha ali na
segunda guerra e depois vindo, passando por toda a
praça pela rua Duque de Caxias, pela Tavares de Lira,
a praça Augusto Severo, até a Câmara Cascudo, que já
foi chamada de Junqueira Aires. Então um corredor
cultural de maior talento, de maior qualificação.

Os vislumbres de revitalização da Ribeira são evidentes para aqueles

que ainda guardam as imagens do bairro em seu romantismo de fundação, ou na

imagem dos xarias e canguleiros citados por Cascudo. Mas é na atualidade que se quer

revitalizar uma aura esquecida. Essa identidade de bairro boêmio, dinâmico, atrativo é a
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imagem mental que se mantém diante da atual Ribeira, velha, descuidada, esquecida.

A Ribeira vai ser uma área nobre a boêmia, e com moradia também. Eu

acho que não há lugar melhor pra morar em conjuntos residenciais, apartamentos, do

que a Ribeira. É uma área nobre, depois a visão dos apartamentos, você fazendo uma

revitalização do mar e do rio, é a mais bonita de Natal. Qualidade de vida.

E a qualidade de vida é certamente uma das contribuições que a

revitalização e revalorização dos bairros de fundação histórica da cidade trariam para a

contemporaneidade. As imagens do passado, o pitoresco, o histórico, as figuras

folclóricas.

Tem muita coisa de histórias do bairro, da vida dos
bairros. Por exemplo, o destaque eu diária: da vida
fantástica de Ferreira Itajubá. Ferreira Itajubá foi um
animador, um homem, um poeta dos maiores do Brasil.
Manoel Bandeira chamou atenção pra sua poesia,
Cascudo. Um homem fantástico. Ele fez, no começo do
século passado o primeiro carnaval com carros
alegóricos. Colocou o Cascudo pra ser o Apolo à frente
do préstito. Era um homem interessantíssimo. Ele fez
tudo na vida, fez jornal, revista, foi professor, foi mestre-
escola, tentou ser funcionário do Atheneu. Mas depois
entrou num circo, ele foi pro interior, queria ser...Ele era
tudo. Ele era o palhaço, o mágico, o equilibrista, tudo.
Interessantíssimo, ele fez tudo. Depois ele levou pra
dentro do prédio lá da Ribeira, desse prédio que eu
comprei o circo, que ele tudo. E é evidente que o circo
faliu também. Ele queria ser tudo, ele era o ator, fazia
peça, poesia. Não podia ser da maneira que ele queria.
Mas cada bairro tem sua história. A Ribeira ainda tem a
personalidade, a Ribeira era fronteira de Câmara
Cascudo, taí um livro meu com uma conversa com ele e 
você vai entender.

Há um contraponto entre os bairros.

A Cidade Alta pra mim era mais frívola do que a Ribeira.
A Ribeira é vetusta, com o ar pesado da boêmia. Eu
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digo que os edifícios fixos têm faces de eternos. Digo
que na Ribeira só o que passa permanece. Sanderson
Negreiros chegou a dizer que é um dos mais lindos
versos da língua portuguesa, esse que na Ribeira só o
que passa permanece (...) Tudo aquilo que
permanece...O que passa é o que permanece, tudo
aquilo de histórico, aspectos históricos é o que continua
a gerir(...)Eu diria o seguinte, continua ainda, continua
algumas características do tempo de Xarias e
Canguleiros. Cascudo e, sobretudo Veríssimo de Melo.
A Ribeira como bairro mais antigo, da força do
comércio, da nascente industria. A presença mais forte
de Natal, da prisioneira metade do século passado, era
o centro da cidade, melhor, era o centro das atividades.

A pessoa explora a cidade em seus percursos. Os roteiros são

desenvolvidos pela lembrança, agrados que não se afastam das recordações; imagens

mentais de andanças.

Um ponto do passado, que eu vejo ainda com olhos do
passado, me agrada aquela presença do lado da
matriz. Foi ali onde a cidade cresceu. Então há todo o
movimento do escritório de advocacia lá em frente. E ali
foi onde a cidade nasceu e se desenvolveu. Eu vejo
coma visão histórica, o começo, a igrejinha, o
nascimento da cidade, o nome de Nova Amsterdã,
quando os holandeses tomaram conta. Aquilo ali me
atrai fantasticamente. Além disso, de lado, logo à
margem, há um encantamento total com a igrejinha do
Rosário. A igreja de Santo Antonio tem um valor
especial. A casa chamada O Véu de Noiva, que é o
Museu Café Filho, tem um encantamento especial. A
Cidade Alta é isto pra mim. A Ribeira, um dos lugares
mais sedutores começa com o Canto do Mangue, a
Rua Chile, a Rua que se chama Câmara Cascudo, que
a Das Virgens, a Dr. Barata. Mas, sobretudo aquele
conjunto ao lado das velhas estações. Repare bem, tem
a estação da Ribeira, que hoje tem meu nome, e tem a
outra antiga que tá o colégio, para mim aquilo ali é o
encantamento maior da Ribeira. É a parte mais bonita.
É a parte mais bonita. Sonho também, eu tenho um
quadro aqui que tem uma pontinha ponte do córrego da
praça na Ribeira. O córrego não existe mais, foi
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aterrado por incompetência do poder público que não
gosta de preservar coisas belas, no tempo que a
Ribeira, a praça Augusto Severo era linda e havia muita
coisa bonita lá (...) Eu cainho, eu vou pelas nostalgias.
De vez em quando eu vou dar uma volta na Ribeira.
Vou ao cais do mangue Eu faço as vezes um
roteiro...Eu pego o Canto do Mangue, entro pela
travessa da rua São João, depois do cais do porto,
passo o cais do porto, entro pela rua Chile; atravesso
onde tem a travessa Argentina. Ultrapasso a rua Chile
toda, passo a Tavares de Lira, Dr. Barata e saio ao lado
da Dr. Barata, ali na subida. E a ultima voz de emoção
é a casa de Cascudo, tem o número 377. A República
que é o jornal mais antigo, que era do tempo do
império.

E a memória do presente privilegia movimentos de mudanças. Mas

essas mesmas mudanças estão situadas nas imagens do passado aliadas ao potencial

uso no presente. Os roteiros indicam o que poderia permanecer por meio dessa aura

para o presente como algo que possa atrair as pessoas. O lugar só existe, na cidade,

quando há a presença da figura humana.

Olha, o maior para a Ribeira é a restauração da beleza
e da funcionalidade. Toda aquela coisa bonita da
Ribeira tem que ser restaurada. Havia muita coisa e há
muita coisa pra ser restaurado na Ribeira, para
transformar num bairro rico, num bairro como o SOHO
de Nova Iorque. A funcionalidade é trazer a vida, e a
vida só vai com gente morando.

As falas do poeta, no tempo, são de conjugar o lugar e as pessoas,

entremeado complexo por aquilo de lembranças, de aura, de identidade, de

permanência, diante do que passa...
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Jaeci Emerenciano Galvão

Invariavelmente todos que tenham um interesse maior sobre a cidade

do Natal e que goste de fotografias urbanas já deve ter visto alguma imagem feita pelo

fotografo Jaeci. As suas imagens são fluidas. Não existe catalogo iconográfico sobre

Natal que não figure alguma de suas fotos antigas. Seja do centro urbano, da Ribeira,

da Cidade Alta, fotos aéreas, a visão do fotografo eclético se destaca. O senhor que me

possibilitou essa entrevista possui a lucidez de quem pode presenciar e registrar para o

futuro a cidade que tanto se modificou.

Nós vimos uma mudança nesses dois bairros
naturalmente. Naquela época a Ribeira teve uma vida
bastante agitada com vários atrativos. Essa mudança
que foi sentida inclusive a necessidade de acompanhar.
Que eu sai da rua Dr. Barata, alto da loja Paulista para
avenida Rio Branco, ali no Grande Ponto, com Coronel
Cascudo. E naquela época o Reginaldo Teófilo montou
uma loja do lado, e eu tinha a foto do outro
lado...Inclusive foi chamado de beco do Jaeci. Era
conhecida a Coronel Cascudo como beco do Jaeci,
hoje deve alguém por lá que de lembrar disso. Bom, a
rua Dr. Barata que era o centro comercial da cidade.
Principalmente na época da guerra. E por uma
coincidência, o pai do meu amigo aqui tinha uma loja,
era Casa Rubi, Eudeth Cruz, o pai dele que se
chamava Olavo, tinha uma loja. Naquela época eles
abriram uma loja aqui. E um detalhe, você via dez
americanos e um brasileiro. O comércio era todo
voltado para as forças armadas americanas.

Mesmo que fotografo não tenha a pretensão de compor um documento

para o futuro é possível identificar isso em suas imagens. Isso é uma conseqüência

naturalmente desse acervo. Hoje é que sabemos do valor que tem essas fotografias.Diz
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o captador das imagens. O fotografo é modesto em seu oficio. Pouco falante, tem a

calma daqueles que contribuíram muito para o futuro.

E a cidade tinha seus inícios, seus lugares de maior movimento, de

dinâmica da vida.

Na realidade o comércio ‘grossista’, de abastecimento
do pessoal das forças armadas, e o comércio em geral
era na Ribeira. Eu vi falar também de carnavais na
Tavares de Lira. O Grande Hotel foi localizado primeiro
na Ribeira, que era o maior hotel. Segundo a história do 
major Teodorico que nasceu do sistema comercial dele
lá na Ribeira, culminando com o Grande Hotel...Pelo
movimento que naturalmente enfocava aquela área,
ganhou o primeiro hotel de grande porte (...) Na Ribeira
tinha a praça Augusto Severo, hoje já não se vê mais
aquela praça com a dedicação, aquela pontezinha não
existe mais. Com paisagens interessantes...De bem
cuidada é aquela parte do Teatro, né? Mas eu tenho
impressão que a parte mais bonita dali é aquela parte
da Augusto Severo. Eu não vou contar porque eu não
sou muito centralizado nesse assunto

O fotografo possui suas impressões sobre a cidade. Os lugares

significativos. O que definiria os bairros situando o passado com impressões presentes.

O bairro da Ribeira já foi, como é do nosso
conhecimento...Várias vezes tentaram recuperar, mas
pelo que eu tenho visto é difícil uma positivação dessas
intenções. Exatamente porque a força da mudança ela
é uma força natural que as pessoas mudam com o
passar do tempo. Então são vários fatores que trazem
essa mudança de localização. Eu não vejo, eu não
tenho capacidade pra lhe dizer o que seria viável pra se
fazer os atrativos para esses lugares, onde já tiveram
os dias de glória (...) É uma mudança natural, é a
mesma coisa. Pra dizer a verdade o comércio não é
mais no centro, ele ta todo voltado pra zona sul.
Inclusive, não é desfazendo, mas o comércio de peso
são as botiques dos ‘shoppings’, são todos voltados pra
área chique. A cidade tá crescendo pra lá, tá se
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espraiando a cada dia, tá juntando Parnamirim com
Natal. E ai, isso é uma corrida que ninguém pode
conter. E a Cidade Verde, é Ponta Negra que hoje voe
tem uma implosão de luzes quando chega na avenida
Roberto Freire. Tudo pra Parnamirim, Cidade Verde. O
que existe hoje em construção em Ponta Negra, de
hotéis e ‘shopping’, é uma coisa espetacular. E essa é a
razão pela qual há um, há essa mudança e costumes,
de hábitos de comércio. A realidade é essa.

E o que está entre o fotografar e o caminhar pela cidade empreendido

pelo fotografo? O que permanece sobre os lugares?

Bom, sempre coma fotografia, não somente a minha
profissão, como um prazer continuado. Fotografar pra
mim é um renovar de amigos, é um enriquecer de
fotografias do passado, do presente. Eu me sinto muito
satisfeito, muito grato, a todos quanto me
acompanharam nessa fase. E diria que estou muito
satisfeito com as amizades que tive, do respeito que foi
dado esse tempo todo.
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Depoimento do Sr. Lalá

O senhor Lalá, como é popularmente conhecido pelos comerciantes

das imediações da Praça Padre João Maria e moradores do prédio 21 de março na rua

Vigário Bartolomeu, é José Laurindo de Medeiros. Comerciante aposentado, mora

sozinho na companhia dos livros, hoje com setenta e cinco anos de idade.

Quando eu cheguei aqui em sessenta não tinha uma
agência de banco aqui no centro da cidade. Era a
Ribeira, a Caixa Econômica, o Banco do Estado de São
Paulo, que era na Frei Miguelinho. Tinha um banco do
outro, um da Bahia. A primeira agencia que abriram
aqui no centro foi o Banco de Crédito Real, mais ou
menos em 62. Ao onde é a C&A, a primeira agência. E
no Alecrim tinha, ali na dez a Caixa e o Banco do Posto.

A lembrança é algo curioso. O rememorara privilegia recortes sobre o

que era importante na vivência urbana. Para o sr. Lalá era o comércio, sua atividade

cotidiana e  o cinema tinha uma destacada presença,

Eu lembro quando eu saia aqui, por acaso pro cinema,
eu cansei de sábado e domingo ter que chamar a
policia... Pra você comprar ingresso com tanta gente
porque não tinha televisão, não tinha videocassete, não
tinha anda. Não tinha violência. Você chegava ao no
centro da cidade até dez, onde horas da noite e o
pessoal tudo conversando. Você saia à noite pra ribeira
não tinha nada (...) Aqui o Nordeste, o Rex, o Rio
Grande no centro (...) É onde é a Pernambucana
(fechada, atual Insinuante na avenida Rio Branco).
Agora no Alecrim tinha o Cinema São Pedro, entre a
Alexandrino de Alencar e a Avenida Um, pro lado
direito. O São Luis, onde é o Banco do Brasil na
Avenida Dois. Que eu me lembro. Você vê como era,
em 62, 63, passou um filme, não era pornográfico não,
era Ilha do Desejo, um navio americano naufragou no
pacifico e os náufragos ficaram numa ilhazinha. E
depois naufragou um soldado americano. Ficaram as
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quatro enfermeiras e ele. O cinema Rex eu queria que
você visse. E não tinha nada não, você não via nada
não. Era pra ver, tinha era velho, até de 65 anos...No
Rio Grande tinha a sala de espera, tinha gente que
ficava esperando, cheia, não lembro o nome do filme.
Doido pra ver. Não tem televisão, não tem
videocassete. Hoje você tem até medo de sair de casa
com a violência, sai não sabe se chega mais.

Para o comerciante a cidade sofreu muitas mudanças

Tem sim, a zona sul arrastou tudo. Com supermercado arrastou tudo. A

Ribeira ninguém nem fala em comércio. Eu quando cheguei aqui a Ribeira era um

comércio ativo, os bancos eram lá.

A Natal de antes era um lugar mais seguro, os trajetos eram possíveis

aos passantes. A vida noturna era apreciada pelo velho comerciante.

Os cabarés à noite, eu ia né. Solteiro. Nunca vi briga,
nunca vi nada. Tinha um certo movimento. Porque
quando eu cheguei aqui tinha edifício de seis andares.
Tinha o da esquina, o Mesquita, em frente ao calçadão.
O São Miguel, em frente ao Banco do Brasil, de cinco
andares; e aquele Café Filho, lá do outro lado do Banco
do Brasil. Só tinha esses três. O primeiro de dez
andares foi esse, Vinte e um de Março, tá ali a data: 21
de março de 1966(...) O centro mesmo. A João Pessoa
era o centro, a Rio Branco. Que eu vivia preso, numa
mercearia, chegava a seis horas da manhã e saia oito
horas da noite. Só o cinema (...) As casas de...Tinha
na...Perto do Banco do Brasil, ali onde é a terceira
delegacia de policia, ali era ‘cheinho’. Tinha a Caixa
Econômica antiga, dobrando à direita, ali era cheio. E a
esquerda ninguém fala...Naquela época não deixava
moça de família andar por ali. Tinha aquela rua Dr.
Barata, a Travessa Argentina, o Wanderbar. Era uma
pensão antiga, perto da Frei Miguelinho. Foi o Palácio
do Governo, parece que foi. O conde D’Eu hospedou-se
ali, ouvi dizer. Ali era do pessoal do dinheiro.
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A relutância de falar sobre os estabelecimentos de prostituição é reflexo

de um tempo que a Ribeira era lugar também desse tipo de atividade. As moças de

família não podiam circular sem que estivessem acompanhadas, ou mesmo não podiam

perambular pelo bairro de baixo para que não assimilassem má fama.

E sobre onde anda o velho comerciante, seus lugares de agrado, o que

não gosta.

Eu não tenho nenhum canto não. Nem da Ribeira que
não gosto (...) É pouco, daqui pro calçadão de Deodoro.
O Banco do Brasil até a Apodi. Quando era mais novo
andava tudo à noite, porque de dia era pro comércio. E
antigamente, mercearia chamava pronto-socorro,
porque feriado...Naquele tempo chamava de pronto-
socorro.

O que definia a Ribeira?

A praça, o Banco do Brasil, e os cantos de diversão

E a Cidade Alta?

O cinema Rex, o cinema Nordeste, o mercado da cidade.
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Depoimento de Dona Francisquinha

Dona Francisquinha, Franscisca Edite Silva, com seus oitenta e dois

anos é toda alegria, mesmo morando sozinha e tendo que cuidar dos afazeres do seu

apartamento. Me recebe meio desconfiada. Vive trancada com medo das ruas desertas

da Ribeira à noite. Estive em sua casa em um final de tarde, depois de várias tentativas

de lhe falar, sem sucesso. Em principio não estava disposta a atender, se disse

cansada e adoentada; até que expliquei do que se tratava, acabou por abrir a porta, me

recebeu.

É moradora antiga da Ribeira, personagem folclórica do bairro, antiga

proprietária de boate entre as décadas de cinqüenta e setenta.

Eu cheguei aqui em 1946, agora eu moro na Ribeira
desde 1948. A vida é essa. Quando eu cheguei aqui
tinha muito americano, muito mesmo. A Dr. Barata era
cheia, aqueles marinheiros. Era muito bonito, tinha
aqueles barcos, o pessoal andava bem vestido, as
mulheres andavam bem vestidas. O pessoal andava de
sapato alto, de meia, de chapéu. Era bonito. Mas foi
caindo depois que os americanos foram embora. Isso
foi em 48. Ai foi quando eu fui trabalhar no Grande
Hotel, fiz muita amizade.

As amizades trazem conhecimentos variados. O mundo se abre para

ainda hoje vaidosa dona Francisquinha.

A Ribeira já foi boa, quando eu vim pra Natal eu aluguei
aquele prédio ali, a Travessa Venezuela. Eu tive uma
boate ali. Era muito boa, muito bonita, muito
movimentada. Natal em peso, os amigos freqüentavam
a minha casa. Era muito bacana, só ia gente boa, o
movimento era muito grande. Desse tempo eu gostava.
Eu tenho fotografias de lá, as coisas mais bonitas do
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mundo (...) Quando eu vim pra lá com a boate os
americanos já tinham ido embora.

Em tempo de fartura para todos na época que os americanos estiveram

aqui na cidade comparado com hoje há uma grande mudança de perspectiva. Os

tempos são outros. Para a Ribeira o auge foi os americanos. A cidade muda; hábitos,

costumes são introduzidos; tecnologia e objetos, tudo é incrementado com a ocupação.

Mas a Ribeira já possuía vocação comercial. Hoje a realidade é bem diferente. As

visões são de pouco otimismo, ou mesmo impera o pessimismo.

A Ribeira não tem esperança em nada. Eu dou por
acabada, mesmo, juro. Essa Dr. Barata você passa, as
lojas todas velhas, trancadas, tudo fechado. Uma
pessoa abre uma coisinha ali em uma semana, quando
é na outra fecha. Hoje eu tive em Galvão Mesquita,
conversando com os meninos de lá que são meus
amigos. E eles dizem: pois é, Francisquinha, como está
isso aqui, uma loja, a gente olha de ponta a outra e não
vê uma só pessoa fazendo compra. Só os empregados
ali dentro. Ai, M.M. Costa, acabou-se essa loja. Não tem
mais nem o que vender.

O que é possível mudar?

A Ribeira precisa mudar essa rodoviária, tudo isso dali
de dentro. Que aquilo ali é o que acaba coma Ribeira.
Aquele ‘pessoalzinho’ vem beber, amanhece todos
bêbados. O pessoal apanha transporte ali porque é o
jeito. É um negócio muito sério ali essa rodoviária (...)Eu
to louca pra vender. Porque a Ribeira hoje não é mais
nada. É morto, ta na UTI a Ribeira. Acabada, sabe? Pra
se levantar é muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acho
que esse pessoal que querem levantar a Ribeira não
levanta, acho que não. Por que? A sujeira, a imundice é 
demais. Essa rodoviária, deviam tirar esse negócio daí.
Esses barzinhos, aquelas coisas, aqueles ladrões dali,
tem muito, muito.
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Mas a velha senhora, diante se sua idade, que muito já viveu, descreve

seus roteiros simples, visitando amigos, em seus afazeres de dona de casa. Fala da

Cidade Alta com a mesmo senso de quem viveu o processo de auge e decadência da

Ribeira. Mesmo que exista vocação para as duas localidades da cidade. A cidade Alta

parece seguir caminho já visto. Na Cidade Alta era Formosa Siria, que era uma loja

muito chique, que só vendia tecidos pra sociedade natalensce. Que antigamente todo

mundo só comprava na Formosa Síria ou na Graciosa, muito boas. Eram as duas lojas.

A Cidade Alta eu acho que vai acabar também. Quando
fizeram aquele shopping quer estão fazendo, lá
perto...A maioria daquelas lojas vão se mudar pra lá. Na
minha impressão. Ai a cidade vai...Já ta fraco o
movimento. Você passa ali, dez horas, dez e meia,
onze horas, as lojas não estão fazendo nada, não
vendem mais nada. Fechou as lojas Brasileiras, que
não podia ter fechado. A Americanas diminuiu. O
comércio da cidade ta muito fraco. Natal extendeu para
aquele lado. Todo canto tem um negócio pra se vender,
uma casa...É difícil, ta difícil.

As lembranças da mulher ainda vaidosa, mostrando sua coleção de

fotos da época das festas nas boates de sua propriedade, Meia Noite e Arpeje, ainda se

entusiasma com a Cidade Alta de antes. Os hábitos das pessoas de Natal ainda estão

na memória da velha moradora.

Na Cidade Alta era Formosa Siria, que era uma loja
muito chique, que só vendia tecidos pra sociedade
natalensce. Que antigamente todo mundo só comprava
na Formosa Síria ou na Graciosa, muito boas. Eram as
duas lojas (...) Os passeios? Não tinha quase passeios.
Era fazer compras naquelas lojas (...) Era o seguinte,
Natal, o pessoal aqui só andava de táxi. Não sabiam
nem pegar um ônibus. Pedia o carro e saia na rua, para
ir fazer compras, ver coisas na cidade. Não ficava
andando por aqui não. Naquele tempo tinha bonde, eu
me lembro de bonde.
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Depoimento de João Mauricio De Miranda

O Arquiteto João Mauricio Miranda é autor de duas obras valorosas

sobre Natal, a primeira lançada em 1981, com uma vasta pesquisa fotográfica e

iconográfica é referência para quem pesquisa sobre as mudanças estruturais da cidade.

O segundo livro, de 1999, trata da evolução urbana de Natal.24

Com um especialista sobre urbanidade é positivo começar pelo

elementar em questão, o bairro.

O bairro para nós habitantes é a célula após o
nascimento, é a primeira célula que você vai viver
depois do útero. Então é ali que você cria, que é criado
pela família, é ali que você tem as sensibilidades com
os vizinhos, é ali que você freqüenta a escola, faz
amizades, dos amigos, as amizades mais verdadeiras
que existem; são aquelas do bairro. Então isso é de
uma importância tremenda (...) Às vezes você é
obrigado a sair dali pela violência. Ai fica mais difícil
você tem que ir para lugar diferente, você não tem
amizade de raiz, vai fazer novas amizades. Também
ninguém lhe conhece já fica desconfiado, porque a
desconfiança hoje é geral. Então você vê como isso
hoje é de uma importância tremenda e ninguém ta
pensando nisso. As identidades do cidadão, não são
esse cidadão de direitos humanos, de cidadania, que
isso ai pra mim é só no papel, cidadania não existe, eu
não vejo cidadania, visto que o próprio governo não dá
cidadania a você, e eles não lhes respondem, eles não
lhe respeitam...

O bairro tem história. A cidade tem história e não há como desvincular o

passado do lugar daquele que a vê de forma tão direta e precisa. Os documentos estão

ai para quem se dispuser a desnudar a cidade histórica. Em um longo comentário

24 . As duas obras estão nas referências bibliográficas.
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explica a razão, ou razões dos dois lugares de Natal. A velha Natal que se mantém hoje

guardada somente nos arquivos públicos e nas bibliotecas particulares.

O que acontece é o seguinte: você lendo a história
você tem uma séria de fatores a analisar. Você tem
histórias e documentos que falam que a cidade foi
montada no promontório aqui, d Cidade Alta, a légua e
meia do forte, por ser um lugar mais elevado, mais
seguro, tudo bem. Mas você tem documentos também
que mostram que na Ribeira começaram alguns indícios
de povoamento. Tem um mapa, que até está nesse
livro meu novo de quatrocentos anos, Evolução Urbana
de Natal, onde você tem, no ano de 1606, quer dizer,
oito anos depois da chegada dos portugueses aqui, que
expulsaram os franceses, você tem um pequeno núcleo
lá no mapa da Ribeira onde tem uma casa onde está
inscrito: pescador francês. O que se supõe isso. Deve
ter sido um francês que se relacionou com índio ou
qualquer coisa, ficou aqui e era um pescador, e já tinha
uma casa lá. E a Ribeira depois demonstra que houve
um núcleo de expansão, tanto é que o nome do bairro
Rocas vem da localidade onde eles iam pescar, que era
o atol das Rocas. Então existe dois núcleos, para você
dizer qual era o prioritário é meio difícil. Não tem um
documento que diga a parte em que se criou a Ribeira,
você tem a data que se criou a cidade: 25 de dezembro
de 1599. Mas a Ribeira já existia. Existia esse conluio,
vamos dizer, essa ligação difícil; porque era barrento, a
descida da Ribeira pela Junqueira Aires era um
barreiro, quando chovia descia lama, as comunicações
eram difíceis, mas difíceis em dois núcleos, qual era o
primeiro? Um oficial, de 1599, mas a Ribeira já tinha
alguma coisa de povoação.

Para o morador de hoje, o arquiteto que vive na Cidade alta e conhece

as particularidades do crescimento e mudanças urbanas existem traços especificos no

tempo e no espaço. As impressões de depoimentos compõem quadros individuais,

passagens da película do cotidiano de Natal, recortes de vidas que viveram e vivem o

lugar. Ou que sabem do passado por ter amor ao lugar. As imagens mentais fluem com
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propriedade, seja diante de tempos áureos, seja diante de tempos quando a cidade

está esquecida para os seus próprios cidadãos.

A Ribeira tem seu período áureo, que era em função do
porto e da ferrovia. Você tinha a estrada de ferro,
depois de 1916, se fez a ponte. Ai a estrada de ferro ia
a te a Ribeira. É onde você transportava as maiores
tonelagens de produtos, tanto recebendo para
embaraçar aqui no porto, pra fora, como algodão, óleo
de caroço de algodão. Me lembro muito, de ouvir várias
vezes, eu era garoto, meu pai trabalhava na Ribeira, e
eu vi várias vezes embarque de óleo pra. Eu vi até um
caixote que tinha escrito: Bombaim (...) Então a Ribeira
tinha seu auge. Tudo aqui era importado, então você
encontrava nas lojas da Ribeira tudo que você
quisessem comparar você encontrava: louça sanitária,
azulejo, geladeira, enfim, tudo. Tudo que era conquista
que ia surgindo a Ribeira tinha. Porque tinha o porto e
tinha a ferrovia. A medida que o porto foi sendo
desativado, foi diminuído a sua capacidade, pelo
tamanho dos navios, pela calagem dos navios, o porto
foi perdendo sua importância. A ferrovia também foi
perdendo sua importância por falta de planejamento, ai
o trem não é culpado das cabeças que não o souberam
usar. E ai a Ribeira foi se esvaziando, as famílias
começaram a subi, os bancos começaram a subir pra
Cidade Alta e isso esvazia...É aquele negócio, hoje em
dia se você não tem banco você não fixa o comércio. E
foi assim que a Ribeira perdeu o seu prestigio
comercial, de importância para a Cidade Alta.

Sobre a Cidade Alta há particularidade diante de terras que eram

desbravadas diante do dinheiro que começava a circular.

A Cidade Alta, a parte velha é, continua ainda, com
pequenas modificações. Mas houve a expansão no
sentido das avenidas que foram abertas em 1904.
Houve o programa de sistematização, onde cada
quadra daquela praticamente era uma gleba, era um
sitio de pessoas que evidentemente receberam aquilo
como aforamento ou benesses de governo, enfim, isso
ai não é o objetivo no momento. Por que eu também me
lembro quando eu era garoto, que morava na Deodoro,
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na época de férias a gente juntava uma turma e ia lá
pra lagoa de Manoel Felipe tomar banho. E a gente saia
pela Deodoro andando por dentro de sítios, chácaras,
pulando cerca, levando carreira de cachorro, roubando
fruta. A gente ia dez, doze garotos, água limpa, a gente
andava com cachorros também. É uma diferença muito
grande de hoje. Na segunda guerra mundial foi essa
explosão. As pessoas proprietárias desses terrenos
começava lotear, porque começou a circular muito
dinheiro. Então começou a se fazer loteamento,
loteamento, então a construção foi surgindo,
residências, depois comerciantes, pessoas que tinham
poder aquisitivo e assim foi surgindo o bairro.

As histórias no tempo passado se misturam com as do tempo presente.

Lembrar é construir pontes com a contemporaneidade. E como trazer os bons tempos?

É possível trazer esses tempos para hoje? Como identificar disposições de realização

de mudanças efetivas daquelas oportunistas?

O bairro da Ribeira só tem saudade. Só existe o
saudosismo porque teve a sua época áurea e hoje ta lá
abandonado. Os prédios em péssimas condições.
Porque você não venha com esses planos de
revitalização da Ribeira. E eu sempre disse, não se
revitaliza um bairro com bar e violão. Isso é uma
contingência do próprio bairro econômico. Você tem a
sua boêmia, mas quando ele...Você tem uma boêmia
localizada porque é bonito fazer boêmia num prédio
antigo, recuperado. Não é isso. Se um dia você
recuperar economicamente a Ribeira ai sim você dá
condições dela se desenvolver economicamente, ou
seja, pôr um porto melhor, de maior desenvolvimento...
A linha férrea não tem mais sentido, nas condições em
que ela está, devia passar por uma outra estruturação.
E você fazer com que isso ai retorne. Mas
simplesmente você querer recuperar um prédio com a
destinação de botar um bar, botar um teatro, isso não
vai revitalizar o bairro nunca. Isso pra mim é só...Teria
possibilidade se fizesse uma revitalização séria.
Inclusive eu a três ou quatro anos atrás fui consultor da
Prefeitura para preparar um trabalho de urbanização e
recuperação da Ribeira para Unesco, para aquele



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

200

Projeto Monumento. Eu fiz isso orientando uma equipe
da Prefeitura muito boa, de profissionais excelentes,
interessados e tudo, mas isso ai ficou no papel. Não
chegou a terminar porque se desinteressaram. E eu
também vi que não tinha muito interesse, me
desgastando, também abandonei, deixei o que tava
feito lá com o pessoal. Eu tenho sabido que está até
usando o trabalho lá pra alguns intervenções. Apesar
de terem me pagado só a metade.

E nesse espaço de tempo entre os arroubos sem continuidade e as

intenções verdadeiras, mas sem lastro material, entre tudo isso, a Ribeira envelhece.

Envelheceu para os passado, passou por eles, envelhece para os contemporâneos, e

vai passar por todos nós. A Ribeira passa e permanece, assim como a Cidade Alta

também já guarda seus quatro centenários além...

A Cidade Alta está passando por um processo que vai
ser a mesma coisa da Ribeira, ela está se esvaziando.
Para você ver a quantidade de prédios
importantíssimos, desses prédios antigos, a Escola
Industrial, ai no Rio Branco, aonde foi a TVU, ali caindo
aos pedaços. Eu não gosto muito de falar nisso não
porque eu já insisti muito nesse assunto e não há
interesse político para resolver, então não vou ficar
mais me desgastando (...) Em todo lugar do mundo é
assim. É ignorância. Fazem muito ‘auê’. Uma vez por
outro aparece um apresentando um projeto, ai você vê
a mídia dá uma importância, no dia seguinte eles
mesmos sabem que não dá em nada. Porque não há
uma intenção política. Os nossos políticos hoje são
imediatistas, só investem um centavo se puder de
retorno de dois, não tem longo prazo...Cultura então.

As intervenções são custosas. É preciso além de vontade política, de

dinheiro. Revitalizar não simplesmente deixar disponível por algum tempo, para

algumas poucas atividades. Revitalizar é dispor para o presente e para o futuro. E um

projeto que se oriente tendo a manutenção como meta precisa aglutinar pessoas
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ocupando o espaço, gente interagindo todo o tempo. Somente assim a cidade teria

seus lugares de fundação histórica alçados a uma colocação digna, tanto nas cabeças

das pessoas, quanto no cenário urbano.

Qual poderia ser uma das saídas, por exemplo, para a Cidade Alta, que

segue, pelo que se vê, o mesmo caminho pelo qual passou a Ribeira?

Criar atrativos, o comércio aqui da Cidade Alta vive
reclamando que está sendo esvaziando pelos
supermercados, pelos shopping-centers, isso é uma
verdade. Agora o que eles fazem pra atrair aqui para o
centro da cidade. Eu não vejo nada, não vejo um
trabalho. Por exemplo, não é sonho não, mas isso é
possível se fazer, até no Brasil já se fez isso: por que
não se transforma as ruas principais de comércio em
ruas de pedestres. O que acontece aqui é que o sujeito
quer para o automóvel na porta da loja, abrir a porta e
dizer: “olhe, me traga aquele sapato pra eu
experimentar aqui”. Só está faltando isso, ninguém quer
caminhar. Então você tinha que criar um cinturão pra
ninguém entrasse lá de carro, mas havendo
estacionamento decente e seguro. Você estacionava e
ia a pé. Então o que se ia fazer, se transformava essas
ruas em verdadeiros shopping-centers criando
coberturas. Tem uma variedade imensa de fachadas,
daria um tratamento a essas fachadas, criaria corres
nessas fachadas, daria uma cobertura em cima disso. O
que se ia fazer? Ia dar conforto ao pedestre, ai sim você
ia ver como o comércio ia se desenvolver, revitalizar.
Não tenha nem dúvida, você tem que dar conforto. Tirar
esses camelôs de beira de calçada. Eu não sou contra
o camelô, todo mundo tem direito a sobreviver, mas
eles tem que ter seu lugar apropriado pra isso. Não é
essa baderna que você hoje está disputando, calçada
com barraco. É isso ai, é criatividade. Trabalhar o
problema com criatividade. Não é imitando, é
criatividade. Isso é possível, agora eu é que não vou
dar receita pra ninguém. Porque é aquele negócio, eu
não vendo papel desenhado, eu vendo uma idéia na
forma de um desenho.

Criatividade, portanto, e boa vontade.
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Depoimento do Sr. Davi

O senhor Davi Lopez de Araújo é um conhecedor de duas artes:

relojoaria e encadernação de livros. Tem uma vivência com a Ribeira desde a década

de cinqüenta, gosta tanto do bairro que além de freqüentar durante toda semana por

motivo do trabalho, ainda encontra interesse de estar nas ruas antigas da Ribeira aos

domingos. Pergunto porque acha que a Ribeira está como vemos hoje.

Porque começou a vaidade da cidade, do alecrim.
Porque naquele tempo o comércio era na Ribeira. Aqui
na Dr. Barata até o ano 2001 tinha vinte e oito casas
fechadas, só nesse setor aqui. Hoje já reduziu muito.
Agora o que acaba os prédios aqui é o cupim que é de
matar com tudo. Você aqui na frente, a casa toda
fechada, ninguém aluga nem nada. Agora ta
recuperando. Ninguém sabe o que vai ser ali na
esquina, mas dois anos atrás já está se recuperando
aos poucos. As lojas, a maioria daqui, só tem duas ou
três fechadas, que esse pessoal comprou, da Cônsul.
Uma coisa que me admiro que chegou aqui foi o serviço
de saneamento da Ribeira. É fantástico. No meu tempo
quando eu cheguei aqui, a gente saltava do transporte
lá perto do correio tinha que arregaçar as calças pra
passar o bonde. Que eu não quero falar, tinha um
prefeito aqui que. Pronto, José Agripino quando foi
prefeito daqui fez o serviço de encanação de esgoto,
que até hoje eu não me lembro de elogiar não. Porque
eu trabalhava na Venezuela, e essa encanação dali da
estação ele fez uma vala que entra um carro. Nunca
mais encheu. Por que ali em M.M. Costa a calçada era
meio metro e ainda enchia de água. Mas
impressionante aqui, o pessoal.Você vê, a família, vai
chegando a uma certa idade, e vai mudando, os filhos
não querem, vão tomando outro rumo. Com toda
sinceridade, se eu tivesse condições eu comprava um
prediozinho desses aqui pra morar. Eu sou apaixonado
pela Ribeira. Estou aqui diariamente, até os domingos.
Aqui era fantástico a Ribeira.



VISÕES DA CIDADE: da cidade histórica aos bairros da Cidade Alta e Ribeira em Natal/RN

Luciano Magnus de Araújo

203

Longa definição para entender o que esse admirador humilde e falante

destaca. Fala da Ribeira sem deixar o entrevistador se por no meio. É como que

tomado por trabalhar na Ribeira, por ter vivido esse pedaço da cidade, por ainda se

inserir no seu cotidiano. E as imagens normalmente se remetem ao passado, o filme da

lembrança traz momentos alegres, diversão popular. O bairro nos melhores tempos.

Aqui na Ribeira, no tempo da mocidade, do Andaluzia,
é impressionante. A gente vinha lá do Alecrim, vinha a
pé, no tempo de gravata, era todo bacana. Saia,
voltava, não acontecia nada. Hoje você não pode sair
nem pra uma missa. Você não pode (...) A Andaluzia
era uma festa do povão. Acontecia todo final de
semana, era um clubezinho ali na esquina na Tavares
de Lira. Gente ia, voltava. Tinha cidadão de bem, bem
vestido. E a danação de boate e motel que tinha era o
maior surto. Hoje em dia é livre.

Os bairros guardam crônicas que são passagens típicas dos valores no

tempo, são histórias que morrem com seus protagonistas, sutis exemplos do que é a

existência humana.

Hoje ninguém mais respeita ninguém. Eles assaltam.
Eu com minha idade, que eu tô com setenta anos,
antigamente eu via uma parada eu enfrentava, hoje eu
não faço. E eles são de um jeito que provocam, e se a
policia prender amanhã estão soltos. Você hoje não
pode ser testemunha porque você não sabe se em dois
ou três meses estão atrás de você. Como uma vez.
Tinha um lanceiro aqui, chamavam ele Canhoto. Na
rodoviária aqui na Ribeira. Tinha um senhor que vendia
picolé, um crente, a uns vinte anos atrás, naquele
tempo havia inocência, em parte. Ele chegou, ele disse:
”ô, professor, esse é um dos maiores lanceiros daqui”.
Seu Davi. Ele tava todo de branco, bem vestido, mas de
uma elegância danada, usava até sapato Fox. Ele:
“Davi, o senhor acredita que eu lhe conheço a muito
tempo, e ele vai dar um lance já, já”. Ai, o Sr. Antonio
Lamas tinha um menino que trabalha e pediu para o
menino trocar um cheque, ai ele foi pra parada, ele
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botou o dinheiro no bolso. Concidiu que pegava o
mesmo ônibus comigo, quando ele subiu no ônibus, e
lanceiro deu uma tapa na bolsa, que naquele tempo
tinha corrente, quando a bolsa desceu já tava com o
dinheiro na mão. Ai ficou dentro do ônibus. Foi a única
vez que fui testemunha. Ai naquele primeiro distrito fui
lá, quando o ônibus parou, o cobrador era conhecido. O
pessoal até me censurou se não tinha medo de
testemunhar. Eu disse que não porque eu conhecia ele,
que precisa do dinheiro para pagar umas contas, fazer
uma feira. E o lanceiro disse, não fui eu não, foi um
colega meu, ele já sabia que eu tinha visto, e tava com
o dinheiro debaixo da cueca. Ligeiro. Por isso que eu
disse que ele merecia um diploma. Hoje eu posso ver e
não digo nada. E depois, coincidência, ele tava na
parada,comuns três ou quatro meses, gravei como
hoje, ele passou por mim e disse: “Disse eu viver
também”.

A Cidade Alta está na lembrança, é cenário também daquilo que o

rememorar destaca prioritariamente.

Da Cidade alta eu só tenho a dizer quando eu cheguei
em Natal nos anos cinqüenta, que eu trabalhei, comecei
a trabalhar na cigarreira de Gaudi, ali na esquina da
João Pessoa com a Princesa Isabel, onde hoje é o
Banco é o banco. Ali era a Padaria Central de
Raimundo Paiva que era da Wolkswagen. Eu comecei a
trabalhar lá, tinha a praça Pio X, onde hoje é a catedral.
Lá na esquina da Deodoro tinha um prédio velho antigo
que se chamava a Casa da Cutia, debaixo era como
umas lareiras e era cheia de cutia, a casa da esquina
hoje é o Unibanco. Ali era a Casa da Cutia (...) O
carnaval era ali, da esquina da Rio Branco até a
catedral.O carnaval de Natal era ali, naquele trecho. Era
fantástico. Que quantas vezes botava roupa limpa e
chegava todo perfumando de lança perfume Rodo, ai
guardava junto com a outra roupa. Hoje se você sai é
só loló, e você sai fedendo...Daquele tempo agente ia
como perfume, como divertimento hoje é tóxico.(...) A
maneira como o desenvolvimento veio acho muito
errado. A liberdade demais. Ninguém respeita ninguém.
Não respeita mais velho, trata como se fosse bicho, um
troço qualquer. E a juventude de hoje é triste. Eu vejo
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coisas nessas paradas. Eu comecei a andar de bonde,
ai depois do bonde botaram umas combes que era de
madeira, eram de quase cinco metros.

As opiniões incluem a pessoa. Não existe cidade sem pessoas. Sem o

movimento humano a dinâmica do lugar para e, ou permanece, em seu passado. O

eterno movimento da saudade, dos fantasmas que perambulam pelas ruas e

edificações desertas.

O que eu acredito, o que eu acho, o que falta a Ribeira
é moradia. Que a Prefeitura, o governo diz que vai
ajeitar. Você vê que do Salesiano até o Banco do Brasil
se tiver oito residências é muito. É só comercio, casa de
concerto, isso e aquilo. Se fixasse a pessoa aqui...Você
fecha o comércio de onze meia aqui, só vai abrir de
uma e meia, duas horas. Que eu conheço, só tem três
residências perto da Caern, outra lá embaixo, e
Francisquinha que era a boate aqui. Ela é a eterna
Francisquinha no mesmo prédio (...) Mas a Ribeira
mudou muito. Agora você vê, só tem vaga a essa
hora[por volta de meio-dia] você chega duas horas só
vê carro e não vê gente. Tinha loja demais aqui, era o
comércio gigantesco aqui.

O entusiasmo daquele que sabe viver a cidade: Com toda sinceridade,

se eu tivesse condições eu comprava um prediozinho desses aqui pra morar. Eu sou

apaixonado pela Ribeira. Estou aqui diariamente, até os domingos. Aqui era fantástico,

a Ribeira.
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CONCLUSÕES

Todo trabalho de maior envergadura traz grandes aprendizados. A

presente empreitada não é diferente. Se o objetivo foi desenvolver uma pesquisa

polifônica, o conjunto de conhecimentos que se teve contato, e dos quais foi possível

sistematizar conhecimentos também possui o caráter polifônico. Aliás, acredito que

nada foge a multiplicidade de pontos de vista.

Historicizar a cidade, seja em macro ou micro

perspectiva é sempre um aprendizado que repercute em aliar duas naturezas de

conhecimentos. Velhas referências se unem a novas referências, e desse modo é

possível construir quadros comparativos e situar contingências. A primeira parte desse

trabalho é material que possibilita, mesmo que de forma muito ampla, visualizar as

distinções da cidade como numa linha; mas ao mesmo tempo que se toma essa

postura, “mergulhos” são dados dentro de cada realidade. E essa é a riqueza do

trabalho histórico, estar em meio aos fatos mais específicos. E nesse aspecto pode-se

afirmar que a cidade contemporânea aglutina permanências, reelabora antigas práticas

sociais, cria outras. Parece inevitável falar sobre a cidade e resvalar para essa imagem

de que a cidade é um ser independente de tudo. A cidade a criadora, a cidade onde

tudo acontece, onde é, onde tudo foi ou será. Esse raciocínio certamente está ao longo

do texto. Mas que fique claro que a conclusão maior é de que a pessoa, o individuo é o

produtor social da cidade, e esse qualificativo não foge de ser prioritário.

A segunda parte conta a cidade do Natal, recria fatos

de origem até o mais próximo da crônica cotidiana. Foi o meu espaço para revisar a
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bibliografia sobre o lugar que vivo e descubro. É mesmo o ponto principal do texto junto

com o capitulo seguinte. Estes são os momentos onde estou praticando os

conhecimentos do antropólogo andarilho, com câmera na mão, dezenas de livros da

cabeça e dúvidas, perguntas e curiosidades por alimentar.

Falar sobre o bairro é algo de muito prazeroso tendo em vista que

imagino os bairros como possuidores de aura, de personalidade, de identidade. E

andar pela cidade é descobrir-identificar esses indícios. E a cada nova iniciativa de

desbragamento, novos conhecimentos, novas reformulações. O objetivo de se partir

de uma ampla tomada para locais específicos foi por pensar que qualquer forma que

se disponha pensar a cidade haverá sempre material rico.

E para desbravar a cidade o olhar deve ser treinado. Trabalhar com

fotografia foi um exercício de grande aprendizado e utilidade. Se dispor a caminhar

pela cidade, somente caminhando, olhando ao redor, sentido a cidade, com seus

prédio, ruas e espaços possibilita treinar a capacidade de selecionar um mundo de

informações. Da mesma forma como quem adentra uma biblioteca e se aproxima

dos livros para uma pesquisa, e procura livros específicos, trechos exatos,

destacando passagens úteis, montando um arquivo de idéias. Da mesma forma foi

meu aprendizado na cidade do Natal, para esse trabalho. Andei entre ruas, descrevi

roteiros, selecionei lugares, fotografei esses lugares, repeti olhares, retornos, e

escrevi impressões. Mas, são as minhas impressões, no tempo, no espaço;

sugestões para que outros tenham as suas próprias.

De outro lado aprendi a ouvir mais. Sons da cidade, falas de

pessoas. Os depoimentos colhidos me revelaram que a lembrança, o rememorara, a

memória não tem ponto final. É um estar eterno em ter vivido-vivendo. E as pessoas
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gostam de falar de lembranças, de tempos passados. Esse será um dos meus

caminhos, ouvir pessoas, contar histórias. Contar foi para mim voltar a ser jovem

com essas pessoas, ser criança, estar em tempos de festa na cidade, em situações

de descoberta. É e foi um tempo compartilhado. Será que existe coisa mais sublime

que contar histórias?

Estou um pouco mais perto do que é olha, do que ouvir, do que é

contar. E aprendo um pouco mais sobre como, no meio de tudo, na passagem e no

movimento das visões da cidade, aprendo um pouco mais a dispersar. Disperso e

volto atrás, sempre para me alimentar no tempo...

A borboleta está voando...
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