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A dissertação propõe adentrar e tentar desvendar os mistérios do beco. Beco, este 

vestígio urbano do passado sobrevivente à atualidade diante de expressivas malhas 

urbanas que cresceram ao seu lado. Fragmento urbano remanescente de uma cidade 

remota e acabada, que está ao lado da contemporânea metrópole, que cresceu 

rapidamente a partir das incorporações das noções de modernidade introduzidas à 

sociedade a partir de meados do século XIX. Lugar contestável, de refúgio ou prisão 

para aqueles que procuram abrigo para se refugiar contra o mal-estar promovido pela 

metrópole. 
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This dissertation proposes entering and trying to unravel the mysteries of the alley. 

Alley, urban vestige of the past, survivor to the present before significant urban 

networks that grew beside her. Urban fragment remaining and finished a remote town, 

which is next to the contemporary metropolis, which grew rapidly from the incorporation 

of notions of modernity introduced to society from the mid-nineteenth century. 

Contestable place of refuge or imprisonment for those seeking shelter to escape from 

the malaise fostered by the metropolis. 
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Para onde vou, de onde vim? 
Não sei se me acho ou me extravio. 
Ariadne não fia o seu fio 
à frente, mas atrás de mim. 
Não será a saída um desvio 
e o caminho o verdadeiro fim? 

Não é hora de regressos 
Não é hora 

É certo que me perco em sombras 
e que, isolado em minha ilha, 
já não me atingem as notícias 
dos jornais a falar de bolsas, 

modas, cidades que soçobram, 
crimes, imitações da vida 
ou da morte televisiva, 
quadrilhas, teias penelópicas 

de horrores ou de maravilhas 
que dia a dia se desfiam 
e fiam sem princípio ou fim 
novíssimas novas artísticas, 
científicas, estatísticas... 

E há na noite quente um jasmim. 

É aqui, mas real que as notícias, na própria 
matéria, na dobradura de uma folha 
em que se refolha este meu coração 
babilônico, na configuração 
da mancha gráfica sobre a tessitura 
do papel tensionado, ou onde se apura 
o lusco-fusco produzido por linhas 
e entrelinhas, entre o preto e o branco e o cinza, 

onde cada idéia, cada ponto e vírgula 
dos trabalhos e das noites se confunde 
com miríades de pontos de retícula  
e meios-tons de clichês, entre o passado 
que jamais está passado e alguns volumes, 
linhas e planos apenas esboçados, 

que súbito os elementos mais dispersos 
se articulam, claro-escuro filme negro, 
entre a pura matemática, o acaso 
e a arte (esta árvore já foi vestido 
de mulher): onde meu delírio é mais preciso 
transparece o meu jornal imaginário. 

Para onde vou, de onde vim? 
Na sei se me acho ou me extravio. 
Ariadne não fia o seu fio 
à frente, mas atrás de mim. 
Não será a saída um desvio 
E o caminho o verdadeiro fim? 

(Cicero, Antonio in Maciel e Parente, 2010, p. 250)
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INTRODUÇÃO 

A dissertação propõe adentrar em determinados vestígios urbanos do passado 

sobreviventes à atualidade diante de expressivas malhas urbanas que cresceram ao 

seu lado. Mas antes de qualquer explicação, estabeleceremos desde já que o vestígio 

que estamos estudando – o beco – é um fragmento urbano remanescente de uma 

cidade remota e acabada, que está ao lado da contemporânea cidade grande, a 

metrópole, que cresceu rapidamente a partir das incorporações das noções de 

modernidade introduzidas à sociedade. Nosso trabalho sugere interpretar o significado 

deste lugar urbano guiado por algumas facetas, a princípio, paradoxais, mas que se 

completam se bem observadas por nosso abstrato caleidoscópio teórico1.  

O beco trabalhado é aquela típica ruela bastante estreita e muito adensada, na qual 

há o predomínio do transeunte em relação ao automóvel, imersa em cidades que 

cresceram a sua volta. No próprio beco ocorreram as modificações da modernidade, 

afinal, algumas composições arquitetônicas foram substituídas ao logo do tempo e 

outras cresceram em suas vizinhanças, mas as visões ou interpretações básicas sobre 

os lugares mantiveram-se até então: podendo ser vistas tanto como lugares de refúgio 

ou de marginalização. O estudo busca entender um significado misterioso dos becos 

na cidade, não só fisicamente, mas, especialmente, no imaginário da comunidade e do 

indivíduo; como a sociedade o enxerga metaforicamente (ou sentimentalmente) e as 

possíveis razões que os mantiveram vivos no transcorrer dos séculos, desvendando 

assim a representatividade desses ambientes urbanos na grande metrópole. Ao 

mesmo tempo, pretendemos demonstrar os papéis que os becos atuam na metrópole, 

tanto como a sociedade moderna e capitalista usufrui deles, assim como os indivíduos 

não tão modernos2; desta maneira, tentamos desvendar possíveis explicações de 

como eles sobreviveram à modernidade e em que lugar eles ficam diante das às vezes 

bruscas e outras vezes constantes mudanças por que a cidade passou. Ou seja, 

simplificando, a dissertação lida com o Beco x Metrópole e como a sociedade 

expressa no ínterim urbano às mudanças ocorridas devido à modernização da cidade 

grande e como o beco permaneceu até a atualidade. 

Lembrando João do Rio3 (ANTELO, 1997) “a rua tem personalidade”. Ela nada mais é 

que a expressão da personalidade de um grupo, agregação ou sociedade. Desta 

maneira, nada seria do beco se ele não tivesse um personagem para dar vida a sua 

                                                           

1
 Em seguida explicaremos como procedeu nossa pesquisa, no entanto, já de antemão, dizemos que se baseou em 

uma visão mais abstrata e sensorial do tema, rebatida com a vivência e história urbana. Afinal, nosso escopo incorpora 
uma discussão teórica, no âmbito cultural, urbanístico, literário, cinematográfico e artístico dos becos. 
2
 Aqueles que não representam a massa capitalista em suma. 

3
 João do Rio, pseudônimo de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, foi um jornalista, cronista, 

tradutor e teatrólogo brasileiro. 
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existência. Dessa maneira, o objeto da dissertação trabalha com essas duas vertentes 

entrelaçadas: um lugar e seu personagem. Nosso personagem da dissertação é um 

ser que nasce na metrópole, mas se angustia com ela e procura um esconderijo para 

sobreviver a ela. A sociedade modificou-se muito com a modernidade e o beco, que 

não era nada moderno, foi deixado para os indivíduos não tão modernos. De algum 

modo, a nova metrópole deixou este lugar esquecido, que passou (ou continuou) a ser 

utilizado por estes indivíduos que se incomodariam com a modernidade. 

Não podemos deixar de mencionar que a pesquisa foi iniciada e sempre 

acompanhada pelos becos da antiga região da Lapa dos Mercadores no Rio de 

Janeiro, por serem representantes cariocas de nosso objeto e estarem tão próximos 

de serem visitados. Estes becos formaram-se no início da povoação da cidade, ainda 

no Brasil-Colônia, foram sendo traçados quando a cidade optou por continuar seu 

desenvolvimento urbano além dos morros, sua formação urbana é datada da mesma 

época da Casa dos Governadores, os Armazéns Reais e a Casa da Moeda. Tiveram 

edificações que abrigaram trapiches que vendiam, principalmente, produtos marítimos 

devido à proximidade ao porto. Esta região sofreu grande desenvolvimento com a 

transferência da Corte Portuguesa para o Brasil e influências estrangeiras, mas 

começou a se degradar com as obras de modernização na época do prefeito Pereira 

Passos4, piorada, anos mais tarde, com a proibição da moradia no Centro e, em 

seguida, a construção da Avenida Perimetral. Só no final do século XX, seria 

impulsionado à revitalização com as ações preservacionistas como restaurações no 

entorno, Corredor Cultural e ações de revitalização da área e sua proximidade ao 

centro financeiro-administrativo da cidade e de importantes museus, entre outros 

escritórios e salas comerciais, transformando a área em um centro gastronômico. Os 

casarios e sobrados foram mudando a modalidade comercial de acordo com a 

passagem do tempo para atender às novas demandas, no entanto, o principal conceito 

urbano se manteve. Agora, permanecem na cidade, usados por novas pessoas, até de 

formas distintas, mas os resquícios estão presentes estabelecendo contato com aquilo 

que já se foi5. 

Agora deixando a concepção temática e focando na concepção estrutural do estudo, 

explicaremos a seguir como construímos nosso material físico. Procuramos diferenciar 

                                                           

4 
Francisco Pereira Passos foi um engenheiro brasileiro e prefeito da cidade do Rio de Janeiro entre 1902 e 1906, 

nomeado pelo presidente Rodrigues Alves. 
5 

Os becos mencionados são limitados pela Praça XV, Rua Primeiro de Março, Travessa dos Tocantins e edificações 
nesse campo (Centro Cultural dos Correios, Centro Cultural Banco do Brasil, Centro Cultural da Justiça Federal, 
Fundação Casa França Brasil) Avenida Perimetral e edificações (Centro de Convenções do Rio e edificações deste 
lado da Rua do Mercado). Especificamente: a Travessa do Comércio, Rua dos Mercadores e secções das Ruas do 
Rosário e do Ouvidor. 
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nosso discurso do tradicional, embasado em um suporte cultural, porque estamos 

trabalhando com sensações, com abordagens qualitativas, e não com 

questionamentos ou abordagens quantitativas.  

Esse trabalho científico tem características de dissertação argumentativa, à medida 

que se trata de um estudo composto de reflexões as quais encontram suporte e 

contrapontos nas pesquisas bibliográficas e fontes documentais. A formação do 

pensamento e idéias é fruto da análise sobre essas fontes que variam tanto de fontes 

primárias – através dos dados históricos expostos em arquivos oficiais – até as 

secundárias – apresentadas nos periódicos e em obras literárias ou cinematográficas. 

A intenção foi explorar as fontes e extrair aquilo que elas expõem sobre a relação da 

sociedade com os becos; ao mesmo tempo, contextualizar acontecimentos 

significantes da cidade com intervenções por que os becos estudados passaram. 

Suportes conseguidos através das estratégias interpretativas históricas, as quais 

exploram os fenômenos físico-sociais de forma holística. Sempre desenvolvendo 

analogias com o passado e sua situação atual, formando relações e definições, assim 

como, a aplicação de métodos comparativos para estabelecer contrapontos e reforçar 

(ou não) as definições pré-determinadas. 

Nosso material é constituído de duas vertentes diferentes, constituindo o produto final 

de dois volumes. O primeiro volume absorve os conceitos sobre o assunto, para em 

seguida adentrar ao segundo volume que é uma visão abstrata e sensorial do mesmo 

assunto imersa em observações literárias e cinematográficas. No entanto, a conclusão 

é referente aos dois volumes, e para entender todo o trabalho é necessário ler todos 

os dois materiais, porque um apoia o outro. 

O primeiro volume é composto das indagações sobre a modernidade e os becos. 

Principalmente, o surgimento da modernidade e o estranhamento para com a 

modernidade – como lugares mais antigos e tradicionais ficaram na cidade após as 

evoluções por que a urbe passou. Ou seja, é um apanhado da relação do beco x 

metrópole. É um grande suporte justificativo do tema, porque é formado da reunião de 

posicionamentos que buscamos empregar para embasar, posicionar e justificar o 

segundo volume.  

O segundo volume da dissertação, bastante conceitual, é composto de uma visão 

sensorial e abstrata (metafórica) do assunto, extraído de interpretações sobre a 

literatura, o cinema e a própria ciência. O questionamento “beco e metrópole” está 

enfatizado nele. A todo o momento, construímos um discurso com metáforas e 

correlações. Também foi dividido em dois momentos: um titulado de Movimento Ícaro 
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e o outro de Movimento Damiel. Escolhemos usar a mitologia grega do Labirinto de 

Creta, o filme Asas do Desejo, entre outras histórias literárias como suporte. 

Nossa composição metafórica do segundo volume é construída como se estivéssemos 

construindo uma história sobre o tema pela qual existem vários personagens 

interagindo. Nosso personagem é um indivíduo que está a todo o momento passando 

por metamorfoses, nunca é o mesmo, sente o peso e o conforto das transformações 

urbanas, assim como, incomodando-se e encontrando refúgio nos vestígios do 

passado. A metamorfose explica a variedade e diversidade de sensações e atitudes 

que os indivíduos podem ter e influenciar o meio urbano.  

Nossos personagens principais são: o Anjo Damiel6 (Asas do Desejo), Ícaro7 (mitologia 

grega), o Minotauro8 (mitologia grega), Teseu9 (mitologia grega), Dédalo10 (mitologia 

grega), Ariadne11 (mitologia grega) e o Homem do Subterrâneo12 (Notas do 

Subterrâneo). Estes personagens foram melhores dissertados no Anexo I, que está no 

primeiro volume. Assim, criamos fichas sobre os personagens para referenciá-los ao 

corpo do texto.  

Como referência para compor o texto do segundo volume, usamos o livro “Estética da 

Ginga: a Arquitetura das Favelas Através da Obra de Hélio Oiticica” de Paola 

Berenstein Jacques13 (2003), que faz referências desde a mitologia grega até as obras 

de Hélio Oiticica14 para estudar sobre as favelas. Jacques separou seu trabalho de 

contar sobre a arquitetura das favelas em três partes: Fragmento (abrigo), Labirinto 

(percursos) e Rizoma (crescimento). Outro livro em que buscamos referência foi “O 

Jogo da Amarelinha” de Julio Cortázar15 (2008), que propõe diferentes leituras 

determinadas por um esquema proposto no início do livro, o leitor pode ter duas 

formas de ler este livro. 

Para o corpo do texto (segundo volume) inicialmente nos inspiramos em folhetos de 

                                                           

6
 Damiel, personagem interpretado por Bruno Ganz no filme As Asas do Desejo, 1987. A missão desse anjo é dar 

conforto e esperança às pessoas deprimidas. 
7
 Ícaro é um personagem da mitologia grega conhecido por ser um dos homens mais criativos e habilidosos de Atenas. 

Ficou famoso por suas invenções e perfeição em trabalhos manuais. É filho de Dédalo. 
8
 Minotauro é uma criatura da mitologia grega, metade homem e metade touro, que viveu aprisionado no labirinto de 

Creta. 
9
 Teseu é um herói da mitologia grega que enfrentou e derrotou o Minotauro. 

10
 Dédalo é um personagem da mitologia grega conhecido por ser um notável arquiteto e inventor, cuja obra mais 

famosa é o labirinto que construiu para o rei Minos, de Creta, para aprisionar o Minotauro. 
11

 Ariadne é uma personagem da mitologia grega que se apaixonou por Teseu. É filha do rei Minos e Pasífae. 
12

 São as memórias de Fiódor Dostoiévski sobre um homem que escolheu viver no subterrâneo, metaforicamente 
falando, se escondendo da sociedade. 
13

 Paola Berenescondendo da sociedade. 
13

 Paola Berenstein Jacques é professora do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo e do Programa 
de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal da Bahia. É pesquisadora do CNPq e coordena o grupo 
de pesquisa Laboratório Urbano. 
14

 Hélio Oiticica (1937-1980) foi um pintor, escultor, artista plástico e performático de aspirações anarquistas. 
15 Julio Florencio Cortázar (1914-1984) foi um escritor argentino. 
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congressos internacionais, onde de um lado do folheto o tema está escrito em 

português, se invertemos (o verso), está em inglês. Como referência maior, usamos o 

livro de Nikolai Gógol16, “Avenida Nevsky e Notas de Petersburgo de 1836” (2012), 

unificando dois textos no mesmo espaço das páginas. O texto é disposto em dois 

sentidos, em uma referência ao ir e vir dos passantes. A disposição do texto nas 

páginas está dividida em dois blocos espelhados um ao outro. Assim, esse segundo 

volume não tem ordem definida, pode ser lido em qualquer ordem desejada (primeiro o 

Movimento Ícaro, ou primeiro o Movimento Damiel ou os dois ao mesmo tempo). Mas 

um complementa o outro e, ao final da leitura, podemos estabelecer as várias óticas 

que procuramos investigar sobre o beco na metrópole.  

Para construção dos textos produzimos um mapa de cada volume, que serviu para 

nortear nossos pensamentos como uma espécie de índex conceitual, resumo ou guia 

visual dos caminhos de estruturação do texto. A evolução desses dois mapas se 

transformou nos índices: do primeiro volume mais tradicional que dividiu os 

pensamentos em capítulos e do segundo, mais abstrato e esquemático. Tomamos 

como referência o livro “Escritos em Verbal de Ave” de Manoel de Barros17 (2011). 

Suporte Teórico – Principais Autores: 

1) Visão Sócio-Cultural: Richard Sennett, Le Corbusier, Jane Jacobs, Zygmunt Bauman, 

Sandra Pesavento, Walter Benjamin, João do Rio, Guy Debord, Anthony Vidler e 

Sigmund Freud; 

2) Visão Cinematográfica: Asas do Desejo, Metropolis, O Balão Vermelho, Para Roma 

Com Amor, Meia-Noite em Paris, Sombra e Mistérios, Do Inferno, O Gabinete do Dr. 

Caligari, Tempos Modernos, Laranja Mecânica;  

3) Visão literária: Notas do Subterrâneo (Dostoievski, 2006), Sherlock Holmes (Doyle, 

2010), Charles Baudelaire, Victor Hugo.  

4) Visão Mitológica: O Mito do Labirinto do Minotauro. 

A princípio, no primeiro volume, começamos analisando e nos balizando nos estudos 

dos pensadores: Richard Sennett18, Le Corbusier19, Jane Jacobs20, Zygmunt 

Bauman21, Sandra Pesavento22, Walter Benjamin23, João do Rio24, Guy Debord25, 

                                                           

16
 Nikolai Gógol (1809-1852) e foi contista, romancista e teatrólogo. É considerado um dos fundadores da literatura 

russa moderna. 
17

 Manoel de Barros é um poeta brasileiro. 
18

 Richard Sennett é um sociólogo e historiador norte-americano, professor da London School of Economics, do 
Massachusetts Institute of Technology e da New York University. É também romancista e músico. 
19

 Charles-Edouard Jeanneret-Gris, mais conhecido pelo pseudônimo Le Corbusier, (1887-1965) foi um arquiteto, 
urbanista e pintor francês de origem suíça. 
20

 Jane Butzner Jacobs (1916-2006) foi uma escritora e ativista política canadense de origem norte-americana. 
21

 Zygmunt Bauman é um sociólogo polonês, que atualmente é professor emérito de sociologia da University of Leeds e 
University of Warsaw. 
22

 Sandra Jatahy Pesavento (1945-2009) foi uma professora, historiadora, escritora e poetisa brasileira. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
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Anthony Vidler26 e Sigmund Freud27. Assim, pudemos estruturar o pensamento sobre 

os becos e a modernidade, pois estes autores falam sobre a relação dos indivíduos 

com a urbe e como é esta modernidade e este mal-estar que alguns indivíduos sentem 

nesta sociedade metropolitana. 

Determinados autores como Walter Benjamin (1892-1940), foram primordiais para o 

início do pensamento e estruturação da dissertação. Ele auxiliou o entendimento do 

beco, pois em seus trabalhos discorre sobre a relação da sociedade com o meio 

urbano (as passagens). Em seu livro Passagens (org. Bolle, faz uma análise filosófica 

das ruelas de Paris, na primeira metade do século XIX e a relação com a metrópole 

moderna. E o que restou das passagens parisienses que se tornaram ruas 

mercadológicas, muito parecidas com nossos becos. 

Pesavento, Sennett, Bauman, Jacobs, e Debord deram assistência na composição do 

pensamento social-filosófico sobre a urbe e a modernidade. Para dar um olhar mais 

amplo sobre a cidade, tivemos de interpretar esses grandes pensadores e a crítica 

deles sobre os reformadores e introdutores da modernidade, que poderiam, a todo o 

momento, serem aliados das histórias ou seus demolidores. Demonstram como o 

homem se apropria da rua, como ele constroi identidade, assim como perde essas 

relações devido às obras do início do século XX. São pensadores que estudam a 

sociedade moderna e os indivíduos que não se adaptaram à modernidade, que 

auxiliarão a interpretação das ruas e suas interconexões. Ao mesmo tempo, 

apontaram os desvios negativos da modernidade e do capitalismo. Da mesma maneira 

corroborando e acrescendo o discurso, usamos Vidler (Sitte) e Freud que trataram das 

doenças psico-sociais modernas que influenciariam ou seriam influenciadas pelo 

ambiente urbano.  

No segundo volume, compomos um panorama histórico sobre o beco e a modernidade 

para, em seguida, iniciarmos uma leitura infinita aos literários da época, em especial 

aqueles que citamos acima: Notas do Subterrâneo (Fiódor Dostoievski28, 2006), O 

Homem da Multidão (Edgar Allan Poe29), Sherlock Holmes30 (Arthur Conan Doyle31, 

                                                                                                                                                                          

23
 Walter Benedix Schönflies Benjamin (1892-1940) foi um ensaísta, crítico literário, tradutor, filósofo e sociólogo judeu-

alemão. 
24

 João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, mais conhecido pelo pseudônimo de João do Rio, (1881-
1921)

 
foi um jornalista, cronista, tradutor e teatrólogo brasileiro. 

25
 Guy Debord (1931-1994) foi um escritor francês. 

26
 Anthony Viddler é um arquiteto, historiador e crítico arquitetônico norte-americano. 

27
 Sigmund Schlomo Freud (1856-1939) foi um médico neurologista alemão e criador da psicanálise. 

28
 Fiódor Mikhailovich Dostoiévski (1821-1881) foi um escritor russo. É tido como o fundador do existencialismo. 

29
 Edgar Allan Poe (1809-1849) foi um autor, poeta, editor e crítico literário norte-americano. 

30
 Sherlock Holmes é um personagem de ficção da literatura britânica criado por Sir Arthur Conan Doyle. 

31
 Arthur Ignatius Conan Doyle (1859-1930) foi um escritor e médico britânico de origem escocesa que ficou 

mundialmente famoso por suas diversas histórias sobre o detetive Sherlock Holmes. 
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2010), Agatha Christie32, Charles Baudelaire33, Victor Hugo34 (Os Miseráveis e O 

Corcunda de Notre-Dame), Machado de Assis35, Lima Barreto36 e O Mito do Labirinto. 

Leitura esta acompanhada da visualização e análise dos filmes: Asas do Desejo, 

Metrópolis, O Balão Vermelho, Para Roma Com Amor, Meia-Noite em Paris, Sombra e 

Mistérios, Do Inferno, O Gabinete do Dr. Caligari, Tempos Modernos, Laranja 

Mecânica, O Beco das Ilusões Perdidas, Nunca me Deixe Ir e O Menino da Bolha. 

Nem todos entraram no material final, mesmo assim, estão citados aqui, pois nos 

auxiliaram a construir o conceito. 

Também podemos destacar o trabalho de João do Rio que foi muito importante para 

esta dissertação. Ele escreve no início do século XX, demonstra em suas crônicas a 

importância que dá à rua e aos acontecimentos do cotidiano urbano no Rio de Janeiro. 

Machado de Assis e Lima Barreto, Dostoievski, Poe, Doyle, Christie, Baudelaire e 

Victor Hugo que relatam em seus contos e romances a sociedade no século XIX, a 

relação do indivíduo com a rua. Assim, sendo possível escrever o documento que, 

depois de um apanhado estruturador, poderá se compor em documentos que tratam 

sobre a cultura, identidade e sociedade. Ao mesmo tempo, a presença de Sandra 

Pesavento conectou muitos pensamentos (destes literários a filosóficos), compondo 

uma historiografia crítica sobre a modernidade. Esses autores auxiliarão a composição 

do pensamento teórico-social da dissertação através de seus trabalhos literários e 

como cronistas. Trabalham com as pessoas e sua relação com a rua. Como a 

sociedade vê a rua e se apropria dela. Tratam principalmente da sociedade no 

momento em que viveram. 

 

                                                           

32
 Agatha Mary Clarissa Christie (1890-1976) foi uma romancista policial britânica. Ela também escreveu sob o 

pseudônimo de Mary Westmacott. 
33

 Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) foi um poeta e teórico francês. Foi precursor do Simbolismo, fundador da 
“tradição moderna” em poesia ao lado de Walt Whitman. Sua obra influenciou outros campos além da poesia, 
principalmente no campo das artes plásticas do século. Falou sobre uma Paris que ele não se identificava mais, depois 
das grandes obras de Haussmann. 
34

 Victor-Marie Hugo (1802-1885) foi um novelista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos 
direitos humanos francês de grande atuação política. 
35 Charles-Pierre Baudelaire (1821-1867) foi um poeta e teórico francês. Foi precursor do Simbolismo, fundador da 
“tradição moderna” em poesia ao lado de Walt Whitman. Sua obra influenciou outros campos além da poesia, 
principalmente no campo das artes plásticas do século XIX. Falou sobre uma Paris que ele não se identificava mais, 
depois das grandes obras de Haussmann. 
36

 Afonso Henriques de Lima Barreto, mais conhecido como Lima Barreto, (1881-1922) foi um jornalista e um dos mais 
importantes escritores libertários brasileiros. 



AS GRANDES TRANSFORAÇÕES URBANAS: INTERPRETAÇÕES E CRÍTICAS 
SOBRE AS IDEIAS DE MODERNIDADE HAUSSMANN E LE CORBUSIER 

Cidade é cheiro de vida, é tecnologia. É urbe que arrasta tudo, luz brilhante, praia 
amável, desenhos na calçada, um relógio qualquer que marca a hora determinada. 

A cidade são blocos de pedra das montanhas ou prédios que são abismos de pedra 
cimentada. Também existem os morros, onde moram os outros, com brisas frescas 
mas em profunda miséria. [...] (CAMPOFIORITO, 1994, p. 231) 

Para embasar nosso estudo, propomos iniciar este texto referenciando o lugar onde 
nosso material de trabalho está imerso e como o influencia. Então, começaremos 
analisando a cidade grande: a metrópole. A metrópole que escolhemos observar é o 
produto atual da evolução da modernidade, principalmente decorrentes da Revolução 
Industrial, da Revolução Francesa e dos ideais que modificariam a estrutura da 
sociedade e o ambiente urbano a partir do século XX em diante.  

Em destaque, lembramo-nos da autora Sandra Pesavento (2002) que estudou o caso 
de Paris quando sofreu grandes transformações urbanas no século XIX. As 
renovações urbanas ocorreram na diligência de Carlos Luís Napoleão Bonaparte37, 
que nomeou George-Eugène Haussmann38 como prefeito da cidade. De 1853 a 1870, 
Haussmann fechou e organizou a cidade, formando um imaginário de metrópole 
mundial para o século XX. Acreditava que a cidade necessitava de uma reforma para 
adequar-se e representar o apogeu moderno: mercadológico e capitalista.  

Paris estava na eminência de se tornar inabitável. A constante expansão da rede 
ferroviária acelerou o tráfego e o crescimento demográfico da cidade. As pessoas 
sufocavam nas velhas vielas estreitas, insalubres, imbricadas, nas quais encurraladas, 
porque não tinham saída. (MAXIME DU CAMP, 1886, p. 253 apud Barrento, 2006, p. 
88 e 89) 

Segundo Pesavento (2002), Haussmann para demolir tantas ruelas precisou 
demonstrar à sociedade parisiense que sua cidade não mais funcionava do jeito que 
estava e precisava de um auxílio urgente (a reestruturação) para sobreviver ao tempo. 
Muitas das ruelas da cidade eram realmente insalubres, tinham infestações de ratos e 
doenças as quais matavam muitas pessoas. Afinal, é resultado de uma cidade que 
crescera desestruturada, sem planejamento ou cuidado. A “nova” Paris reorganizada e 
aberta dirigia-se a estrutura de metrópole cosmopolita que seduziria o mundo. 

O ar das casas em que vive a maior parte dos burgueses é infecto e a atmosfera das 
ruas cospe miasmas cruéis nas peças interiores das lojas onde o ar se rarefaz, mas, 
além desta pestilência, os quarenta mil prédios desta grande cidade mergulham seus 
alicerces em imundices que o poder público não quis ainda seriamente cercar de 
muralhas e impeçam a lama mais fétida de infiltrar-se através do solo, de envenenar os 
poços e de fazer perdurar subterraneamente em Lutécia seu nome célebre. (BALZAC 
apud PESAVENTO, 2002, p. 63) 

Ainda tomando como referência a cidade das luzes39, a sociedade em processos de 
modernização não poderia suportar a insalubridade por tanto mais tempo. A urbe 
precisava arejar-se, renovar-se e rejuvenescer. Aquelas ruelas estreitas estariam 
sendo claustrofóbicas para a metrópole: Lepetit definiu a cidade parisiense do século 
XVII ao XVIII com elementos espaciais dando à sensação de enclausuramento; 
Richelet, como “lugar cheio de casas e fechados por terraços e fossos, ou por 
muralhas e fossos”; Furetière40, como “habitação de um povo bastante numeroso, que 
é ordinariamente fechado por muralhas; reunião de muitas casas dispostas em ruas e 
fechadas por uma cintura de fossos” e a Encyclopédie, como “conjunto fechado e 
ordenado de casas”. (PESAVENTO, 2002, p. 33) 

                                                           

37 
Carlos Luís Napoleão Bonaparte (1808-1873) foi o primeiro presidente eleito por sufrágio universal masculino e 

imperador de França, com o título de Napoleão III. 
38

 Itálo Campofiorito é um arquiteto e crítico de arte, caricaturista e professor brasileiro. 
39 

Cidade das luzes - Paris. 
40

 Antoine Furetière (1619-1688) foi um estudioso e escritor francês. 
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Portanto, na emergência da cidade moderna e aberta – como prática e conceito - 
temos radicada essa polarização avaliativa: por um lado, a cidade como virtude, 
espaço de encontro e de realização da vida civilizada, que dota as representações de 
uma carga simbólica positiva. Paris é, no caso, a cidade-luz por excelência, ou mesmo 
a ville-siècle de que fala Duchet, resumindo tudo aquilo que a civilização consegue 
resumir no século passado. Por outro lado, porém, Paris é um enorme problema e pode 
se constituir no símbolo da cidade maldita, espécie de Babilônia moderna, cujo lado 
sombrio e ameaçador a faz ser comparada a um monstro devorador. A cidade-vício é, 
sem dúvida, um problema posto, onde tudo está para ser refeito e reorientado numa 
nova direção, condizente com os princípios da moral, da estética, da higiene ou das 
exigências da técnica moderna. (PESAVENTO, 2002, p. 39) 

Pesavento (2002) trabalhou em seus estudos os conceitos “cidade-vício” e “cidade-
virtude” para demonstrar como a sociedade dessa época definia “o bem e o mal”. 
Assim, a “cidade vício” era reapresentação dos vestígios do passado (no nosso caso, 
o beco); em contraposição, a “cidade-virtude” que representava resultados das novas 
obras de renovação urbana (provenientes da modernidade). A cidade parisiense 
passou a ser um “teatro alegórico de realização da virtude e do vício, agora 
inseparáveis”. Desta maneira, a sociedade ia se convencendo que acabar com a 
insalubridade (vício) seria necessário e imprescindível. Essas idéias apontariam os 
becos e os vestígios da cidade antiga como o mal para a nação. 41 

No entanto, no processo de renovação, Paris passou a ser uma cidade de 
disparidades sócio-espaciais, podendo encontrar “do mais simples objeto a mais 
requintada mercadoria, dentro também da maior desigualdade social, como o homem 
rico vizinhando com o pobre.” (PESAVENTO, 2002, p. 41) Para Pesavento (2002), a 
cidade crescia ao lado da degradação; junto às novas construções luxuosas que a 
burguesia frequentava, estava na miséria - ruelas insalubres, malcheirosa e infestada 
de ratos; em muitos momentos, as pessoas de diferentes classes sociais chegavam a 
ser confundidas umas com as outras: “Sob suas arcadas e passagens, circulavam 
damas da sociedade e prostitutas, levando por vezes constrangedores juízos de 
avaliação de um e outro grupo...” (PESAVENTO, 2002, p. 47). Assim, ela construiu 
uma definição que compara metaforicamente a antiga Babilônia a Paris, chamando a 
cidade parisiense de Babel maldita, o “centro do pecado e da devassidão”. Neste 
conceito, a sociedade moderna, Paris Babilônia ou Babel seria uma imagem 
remanescente do passado, de Fougeret de Monbron42 a Louis Sébastien Mercier43.  

A modernidade parisiense produziu grandes contrastes na metrópole, porque construiu 
uma cidade nova em cima da antiga, deixou de usar o antigo e se focou no moderno. 
Ao mesmo tempo em que existiam lugares tão bem cuidados pelo Governo, com altas 
especulações imobiliárias, ao seu lado, guardaram-se os remanescentes e 
esquecidos. O beco ficou durante muito tempo como um lugar à margem da 
metrópole, a sociedade precisou dele para colocar aquilo que não queria mais 
assumir. E ali seriam esquecidos os menos favorecidos econômica e socialmente 
falando, ao lado das belas e amplas ruas modernas. Mas essa realidade não é uma 
coisa nova, já antes acontecera em Paris e em outros lugares. Na antiguidade, 
também aquelas ruelas medievais ficariam reservadas àquela parte da sociedade mais 
pobre, e que não mais comporia parte “considerável e importante” da cidade.  

Estamos aqui exemplificando o caso de Paris, mas também outras metrópoles 
passaram pelo mesmo processo de renovação, como as capitais da Europa em geral 
e até os Trópicos. Mas Paris tornou-se “o objeto e desejo para aqueles que jamais a 
viram, de felicidade ou infelicidade (segundo a fortuna) para aqueles que habitam, mas 

                                                           

41
 Pesavento (2002) não aborda o caso do beco em específico. No entanto, podemos citá-la porque estuda ruas 

estreitas que foram destruídas para construção de avenidas. Considerando que muitas destas ruas podem ser 
classificadas como becos. 
42

 Louis-Charles Fougeret de Monbron (1706-1750) foi um estudioso francês. 
43 

Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) foi um dramaturgo e escritor francês. 
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sempre de saudade para aqueles que são forçados deixá-la.” (BALZAC apud 
PESAVENTO, 2002, p. 36) 

“Paris é mais do que uma cidade, é um mundo.” Davam-se conta da submersão dos 
hábitos pelo acontecimento novo e procuravam legislar em conformidade. Já é a 
primeira “Grande Cidade” dos tempos modernos (dez vezes menos do que a de hoje, e 
somente duzentos anos nos separam dela). [Opinião de Le Corbusier sobre Luís XIV – 
século XX] (CORBUSIER, 2000, p. 248) 

Ao lermos Sennett (1999), Pesavento (2002) e Le Corbusier (2000) entendemos que 
os pensadores do século XIX e XX transformaram a urbe se baseando na ordenação e 
na exaltação da máquina e não mais confusão do crescimento desordenado (devido 
ao inchaço populacional). Assim, abdicam de determinadas características, a princípio 
não tão fundamentais, para a cidade se tornar uma metrópole. A sociedade começou a 
se sentir desconfortável com espaços sem ventilação, sujos, antigos e mal tratados e 
as novas propostas seriam mais atraentes; a moda da época era: o amplo, o limpo e o 
moderno. Passado alguns anos, Paris tornou-se um símbolo para o resto do mundo. 
Ela construiu suas belezas, seus deslumbres e suas exaltações que inspiraram o 
mundo. As grandes construções não seriam despropositadas, teria importantes 
funções de abrigar aquela enorme quantidade de pessoas e encaminhá-las para a 
modernidade.  

Tempos depois as grandes cidades tornariam a se modificar, precisavam de 
ordenação. Isto devido ao crescimento exacerbado e a mescla entre cidade antiga e 
cidade moderna. Novas ideais deveriam ser implantadas para que as metrópoles 
funcionassem novamente. Além disso, novos ideais de modernidade começaram a 
serem pensados e aplicados. A cidade que antes era construída para as pessoas 
como transeuntes, agora passaria a ser revitalizada para a máquina – o automóvel. 

Paris-automóvel de hoje só vive por Haussmann! (CORBUSIER, 2000, p. 245) O 
advento das máquinas e principalmente do automóvel impulsionou a cidade para o 
futuro. Graças à evolução das tecnologias, a cidade pode crescer e passar pelas 
grandes transformações urbanas, tornando-se uma metrópole. Ao mesmo tempo, a 
internacionalização aproximou o mundo, e hoje as pessoas têm acesso às 
informações por mais diversas que sejam em frações de segundos. E isso, por causa 
da evolução da tecnologia, da industrialização e do universo digital. “[...] É da idade do 
aço e o aço brilhante fascina. Decreta-se a beleza da máquina como sendo a nova 
codificação de perenidade. Eis onde caminhamos para o erro. [...]” (Corbusier, 2000, p. 
46) 

Quem melhor que o urbanista Le Corbusier para usarmos como suporte quando 
tratamos das melhorias da modernidade subsequente aos nossos primeiros 
modernos? Na verdade, seu sonho de cidades modernas viria anos depois de 
Haussmann, mas seria uma espécie de “evolução” do conceito moderno. As idéias de 
modernidade que trabalhamos teriam início no final do século XIX, mas se 
estenderiam até a metade do século passado44. Ele conheceu um crescimento 
desenfreado da modernidade na sociedade desacompanhado do crescimento espacial 
da cidade, vendo a cidade moderna misturar-se com a antiga45. Foi um importante 
pensador da modernidade. Sonhou com uma cidade moderna, aberta e bela; 
encarregando-se de projetá-la e desenvolver uma série de postulados para um novo 
pensamento urbano. Pronunciou que a cidade deve ser instrumento de trabalho dos 
indivíduos, mas do jeito que está (antes das propostas de mudanças) não seria mais 
eficaz – “desgastam o corpo, contrariam o espírito.” Disse que a cidade velha em “sua 
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 Século passado - século XX. 

45
 Em muitos momentos a sociedade queria impor modernidade a uma via antiga. Le Corbusier (200) discute sobre 

uma sociedade que cresceu tecnologicamente, mas que sua cidade ainda não a acompanhou fisicamente, ou até 
começou, mas se perdeu no caminho. O trânsito e as pessoas ficam subordinados a uma cidade que não funciona 
mais. São milhares de carros para uma viela estreita e congestionada. A cidade não acompanha a demanda.  
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decadência fere nosso amor-próprio e melindra nossa dignidade. Elas não são dignas 
da época: já não são dignas de nós.” (CORBUSIER, 2000, p.1) Por isso, necessitou 
urgentemente de reformulações. 

O mesmo autor acreditou que um caminho para o futuro devia ser voltado à geometria, 
porque acreditava que representava a perfeição e o divino. Desta maneira, a 
geometria deve ser à base de uma cidade moderna. “As formas em questão são as 
formas eternas da pura geometria que envolverão num ritmo de ser nosso, para além 
do cálculo e repleto de poesia, a mecânica implacável que palpitará nela.” 
(CORBUSIER, 2000, p. 60)  

No pensamento de Le Corbusier (2000), o homem de seu tempo deve ser tomado pela 
racionalidade; contém seus sentimentos e instintos, deixando a sua razão tomar as 
decisões46. Então, criou regras, provenientes das experiências no seu trabalho, para 
produzir resultados plausíveis e positivos para uma sociedade, no campo urbanístico. 
Uma cidade moderna não podia mais admitir ser tomada por um mundo irracional. Daí 
a idéia de renovar a estrutura urbana para que ela acompanhe as demandas de uma 
sociedade focada no futuro. Acredita que o meio urbano pode propiciar a felicidade ou 
a infelicidade de uma sociedade, então, o urbanismo deve encaminhar uma cidade e 
trazer felicidade a uma coletividade47. “A cidade que chega tem, dentro dela, uma 
mecânica formidável, um touro possante, uma fábrica com máquinas exatas e 
inúmeras, um tufão erguido.” (CORBUSIER, 2000, p. 60) “Nosso mundo, como um 
ossário, está coberto dos detritos de épocas mortas. Cabe-nos uma tarefa: construir o 
contexto de nossa existência. Retirar de nossas cidades as ossadas que nelas 
apodrecem e construir as cidades de nosso tempo.” (CORBUSIER, 2000, p. 231) 

[...] podemos transitar para o caso interessante em que a felicidade na vida é buscada 
sobretudo no gozo da beleza, onde quer que ela se mostre a nossos sentimentos e 
nossos julgamentos, a beleza das formas e dos gestos humanos, de objetos naturais e 
de paisagens, de criações artísticas e mesmo científicas. (FREUD, 2011, p. 27) 

Assim, o homem deve andar em linha reta porque está em busca de um objetivo (que 
é saber aonde ir), escolhe um destino e fazer o caminho mais simples e retilíneo 
possível. No entanto, os outros (que ele chama de mulas) não têm destino nem 
caminho definido, e, assim, tiraram a sociedade do prumo (os românticos), tão 
voltados aos seus instintos e sentimentos, esqueceram-se de pensar na sociedade 
como um todo. Apesar dessas idéias tão voltadas ao futuro, Le Corbusier (2000) não 
despreza o passado ou a tradição. Ele tem muita consideração à história e se 
referencia nos clássicos, no entanto não vê valor em ruas degradadas; prefere usar o 
espaço para resolver os problemas da modernidade, viabilizar e facilitar os caminhos 
na vida cotidiana dos indivíduos. Ele está preocupado com um bem geral, as exceções 
pouco expressivas (como é o caso do beco degradado) devem ser acabadas, 
demolidas, limpas, planificadas... 

“A rua-corredor com duas calçadas, sufocada entre altas casas, deve desaparecer. As 
cidades têm o direito de ser outra coisa que não palácios em corredores. 
O urbanismo reclama uniformidade no detalhe e movimento no conjunto”. 
(CORBUSIER, 2000, p. 68 e 69)  

O mesmo autor acredita que a rua-corredor deve ser demolida para largas avenidas 
serem construídas e a cidade poder transitar adequadamente. A metrópole deve 
comandar as decisões de um país: “a grande cidade rege tudo, a paz, a guerra, o 
trabalho. As grandes cidades são as oficinas espirituais onde se produz a obra do 
mundo.” (CORBUSIER, 2000, p. 78) Ao mesmo tempo, a metrópole representará os 

                                                           

46 
Isso porque acredita que as ações instintivas são atitudes dos animais (irracionais) e é a razão que principalmente o 

diferencia deles. 
47

 Lembrando Freud (2011), todos estamos procurando a felicidade, Corbusier (2000) acredita que a felicidade é 
decorrente da ordenação, racionalização, linha reta... 
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poderes do homem, devem ser exemplo para as demais (as cidades menores). Assim, 
quando seu sistema urbano tiver êxito terá influenciado todo o país. 

Le Corbusier (2000) afirma que a cidade antiga não tem como alojar as evoluções da 
modernidade, está entregue a morte. Portanto, é necessário construir ao ar livre para 
criar uma cidade adequada para a sociedade moderna. Nessa estratégia construtiva 
deve-se ser guiado pela geometria, substituindo os terrenos irregulares e ruas 
estreitas pelo novo. Nosso urbanista acredita em uma cidade ideal, guiada pela 
velocidade, sonhada enquanto se incomodava com as ruas estreitas. Junto com outros 
pensadores urbanistas da época criou “tipos ideais” e as “caixas de morar, trabalhar, 
lazer”. “[...] As ruas atuais se recusam a isso. A rua-corredor já não pode subsistir e 
por mil razões. É preciso outro tipo de rua.” (CORBUSIER, 2000, p. 110) Ou seja, 
precisou criar uma série de regras estratégicas para levar a sociedade ao progresso e 
ao belo.48 

Os conceitos modernos que circundaram a partir do século XIX trouxeram muitos 
benefícios para a cidade, em especial a transformaram em metrópole. O processo de 
consolidação demorou um pouco mais, pois os vestígios da velha cidade continuavam 
por lá, mas sociedade moderna não mais suportaria lugares insalubres e deteriorados, 
precisavam de ar livre, de esplendor e de um caminho para o futuro, que, com certeza, 
seria baseado na razão. Tempos e pensadores depois, construiu-se uma cidade nova 
e se esqueceram da antiga (no nosso caso, o beco), deixando de lado o que não era 
mais interessante. Elegemos Haussmann e Le Corbusier para estudar porque com 
suas grandes idéias tiveram a coragem de apostar na mudança da cidade e adequá-la 
ao mundo moderno. Absorveram os ideais de modernidade e puseram em prática, 
sem piedade de preservar o passado, arrasando o que estaria deteriorado. Afinal as 
pessoas mudaram e começaram a procurar novos sonhos e esperanças e a cidade 
deveria acompanhar as suas aspirações. 

Aqui, nesta dissertação, procuramos trabalhar com o termo modernidade em 
contradição ao nosso objeto – modernidade x tradição – quando a modernidade 
transforma a cidade em metrópole. Entendemos que esta modernidade é fruto das 
transformações ocorridas no século passado que influenciaram o beco, ou arrasando 
ou entregando a degradação. Então, quando Haussmann resolve demolir diversas 
ruelas insalubres para abrir uma ampla avenida, instituindo uma nova forma de ver a 
cidade, ele age em prol de uma modernização da cidade e contra o velho beco. Mas 
também, tempos depois, quando os modernistas destroem os becos para desafogar a 
cidade e permitir que a mesma circule melhor, também agem contra o beco e a favor 
da modernização da cidade. Logo, o termo modernidade expressaria uma ação da 
sociedade em intervir no meio urbano para adaptá-lo a sua reconfiguração social ou 
cultural. Afinal, se a sociedade muda, a urbe acompanha.  

A cidade moderna precisou esquecer-se do passado para se encaminhar para o 
futuro. O passado não estava mais ajudando a cidade a se encaminhar para o futuro. 
Aquilo que não mais parecia importante deveria dar lugar ao primordial. Isso custou à 
destruição de elementos urbanos tradicionais, mas ao mesmo tempo a nova metrópole 
ganharia novas feições e procuraria novos objetivos. O beco era sujo e detestável, não 
combinava com a iluminação da metrópole, estando fadado ao esquecimento ou a 
destruição. 

Poema de Edgar Poe? Não. Uma picareta catastrófica nessa rua milenar que já não 
rima com nada. A rua é uma máquina de circular; é uma fábrica cujas ferramentas 
devem realizar a circulação. A rua moderna é um órgão novo. Urge criar tipos de ruas 
que sejam equipadas como é equipada uma fantasia. (CORBUSIER, 2000, p. 124)
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“O belo nos atrai e o belo heróico nos parece um incidente teatral. Preferimos Bach a Wagner e o espírito do Panteão 

ao da catedral. Gostamos da solução, e olhamos com inquietude os abortos, ainda que grandiosamente dramáticos.” 
(CORBUSIER, 2000, p. 36 e 37) 



A MÁQUINA, IMPESSOALIDADE E O CONSUMISMO: CRÍTICA SOBRE A 
SOCIEDADE MODERNA – BAUMAN, SENNETT E PESAVENTO 

Produção em massa, administrada por uma burocracia ampla, ligada à massa de 
compradores, tudo isso levava o vencedor a abandonar os antigos padrões de 
comércio varejista para aumentar o lucro. Não explicava, no entanto, por que o 
comprador estava disposto a mudar também. O lucro do vendedor não explica, 
principalmente, por que, em Paris, o comprador estava disposto a se tornar uma figura 
passiva quando se tratava de gastar seu dinheiro. (SENNETT, 1999, p. 182) 

Essa sociedade metropolitana que estudamos é resultado da evolução do capitalismo 
contemporâneo, iniciado a partir da Revolução Industrial e uma vontade de tornar a 
cidade antiga em uma moderna. É uma sociedade estimulada a receber cobranças em 
troca de retorno financeiro. Quanto mais se trabalha, mais se é cobrado; vencem 
aqueles que têm maior produtividade versus menos tempo; e estes têm de se superar 
sempre, superar os próprios recordes, caso contrário, podem ser substituídos 
facilmente. Tão quanto a massa responde a favor da metrópole melhor será 
remunerada. 

O capitalismo industrial, como sabemos, divorcia o homem que trabalha do trabalho 
que ele realiza, porque ele não controla o seu próprio trabalho e, ao invés disso precisa 
vendê-lo. [...] Uma multidão seria um exemplo primoroso; multidões são um mal, 
porque as pessoas são desconhecidas umas das outras. Uma vez tendo ocorrido essa 
modulação – o que é coerente também em termos emocionais, quando não em termos 
de pura lógica – para então sobrepujar o desconhecido, apagar as diferenças entre as 
pessoas, parece ser então uma questão de sobrepujar parte da enfermidade básica do 
capitalismo. A fim de apagar essa estranheza, tenta-se tornar a escala de experiência 
humana íntima e local: ou seja, torna-se o território local moralmente sagrado. É a 
celebração do gueto. (SENNETT, 1999, p. 359) 

Sennett (1999) neste seguimento elucida tão bem essa idéia que o homem é 
subordinado ao trabalho. Essa sociedade sempre está a cobrar produtividade da 
massa. Assim, o trabalhador comum da metrópole vive para produzir e responder as 
demandas do capitalismo. O homem da massa passa a ser controlado pelas 
demandas da sociedade e perde, então, sua vontade individual. Gasta tanta energia 
para conseguir atender ao mercado, por necessidade de se sustentar, que não mais 
resta tempo de interagir. Ao mesmo tempo, a cidade construída transparece essa 
tônica impessoal. A cidade moderna promoveu uma nova dinâmica, na qual predomina 
a velocidade, a multidão e a grandiosidade. Andar pelas cidades deixou de ser um 
lazer e passou a ser uma obrigação: trabalho-casa e casa-trabalho. O indivíduo 
passou a ser acompanhado por muitos outros indivíduos, formando uma verdadeira 
multidão, mas que, de acordo com Pesavento (2002), seria uma multidão associada à 
solidão, decorrente da iminente modernidade. 

De acordo com Bauman (2001), a modernidade desassocia a vida do homem com o 
tempo e com o seu trabalho. Todos têm que produzir independente de sua condição 
individual obedecendo à velocidade pré-estabelecida pela sociedade. Na 
modernidade, ocorrem transformações na dinâmica da cidade em uma velocidade 
cada vez maior, muito maior que em outros tempos, não mais acompanhando o ritmo 
dos indivíduos. A velocidade seria não mais associada às capacidades físicas do 
homem, mas de sua capacidade mental e principalmente das máquinas que ele 
inventara; deveriam cada vez mais quebrar seus próprios recordes. Assim, a 
velocidade passou a ser um vocábulo representante do progresso de uma sociedade, 
associada intimamente com a modernidade. 

A própria idéia de velocidade (e mais ainda a de aceleração), quando se refere à 
relação entre tempo e espaço, supõe sua variabilidade, e dificilmente teria qualquer 
significado se não fosse aquela uma relação verdadeiramente variável, se fosse um 
atributo da realidade inumana e pré-humana e não uma questão de inventividade e 
resolução humanas, e se não se lançasse para muito além da estreita gama de 
variações a que as ferramentas naturais da mobilidade – as pernas humanas ou 
equinas – costumavam confiar nos movimentos dos corpos pré-modernos. Quando a 
distância percorrida numa unidade de tempo passou a depender da tecnologia, de 
meios artificiais de transporte, todos os limites à velocidade do movimento, existentes 
ou herdados, poderiam, em princípio, ser transgredidos. Apenas o céu (ou, como 
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acabou sendo depois, a velocidade da luz) era agora o limite, e a modernidade era um 
esforço contínuo, rápido e irrefreável para alcançá-lo. (BAUMAN, 2001, p.16) 

A cidade se transformou velozmente em metrópole e concentrações imensas de 
pessoas vieram viver nela. Com o aumento populacional o mercado de trabalho 
começa a ficar muito mais competitivo49. Está sociedade passa a ter que se empenhar 
cada vez mais para atender às demandas do trabalho, mudando a forma de interagir 
com o meio urbano. Assim, a cidade muda consideravelmente com a modernidade, 
mas isso não é uma novidade; a cidade sempre mudou historicamente, o avançar dos 
tempos traz aperfeiçoamentos, mas as mudanças que tratamos são relativas a perdas 
que a modernidade produziu à urbe, em especial, a perda da escala humana50. As 
edificações e a cidade começaram a atender a uma demanda de produção de massa 
e industrial.  

Mas isso só aconteceu porque as pessoas também mudaram (a forma com que os 
indivíduos passaram a interagir com a arquitetura construída e a urbe) querendo 
atender ao máximo as demandas da sociedade. Assim, as pessoas acabam por se 
tornar indiferentes umas as outras, pois têm tanto a produzir no campo profissional 
que não resta tempo para o lazer ou para interação social, o que produziu uma 
sociedade impessoal. Com a grande velocidade dos acontecimentos, a evolução da 
tecnologia vem sendo cada vez mais acelerada, ocasionando uma demanda em busca 
de resultados, produtividades e respostas cada vez mais rápidos. Essa demanda 
produz uma sociedade competitiva e isolada porque parte do ponto que todos estão 
competindo, não havendo mais cooperação. Assim, as pessoas não interagem mais 
umas com as outras para não perder tempo, ou mesmo porque não veem interesse 
nisso. Engels51 (CAMPOFIORITO, 1994, p. 221) diz que a sociedade acaba por 
produzir isolamento, insensibilidade e egoísmo e o que Jane Jacobs (2011) designa 
como “vida pública”, acaba por ser carente ou invisível.  

As pessoas passaram a ser tratadas como multidões e não mais dialogavam umas 
com as outras. Assim, a modernidade iniciou um processo de individualização, 
introspecção e não interação, onde não há cooperação, porque todos estão tão 
preocupados com seu rendimento profissional que produzem multidões solitárias; 
podem até estar envoltos por muitas pessoas, mas um não interage com o outro, não 
agregando informações ou experiências do outro.  

[...] não há comunidade na Inglaterra; há agregação, mas agregação em 
circunstâncias que a tornam um princípio de dissociação, mais que de associação... E 
comunidade de propósito que constitui a sociedade... Sem isso, os homens podem ser 
trazidos à contiguidade mas continuam praticamente isolados. Nas grandes cidades, 
os homens são reunidos pelo desejo de ganho. No que toca a fazer fortunas, não se 
encontram em estado de cooperação, mas de isolamento: quanto a tudo o mais, 
pouco se importam com seus vizinhos [...] (DISRAELI apud CAMPOFIORITO, 1994, p. 
221) 

A multidão das ruas já tem, por si só, algo de repugnante, que revolta a natureza 
humana. Essas centenas de milhares de pessoas, de todas as condições e de 
classes, que se apertam e se empurram [...] essas pessoas se cruzam correndo, como 
se nada tivessem em comum, nada a fazer juntas; e no entanto a única convenção 
entre elas é o acordo tácito segundo o qual cada um mantém a sua direita na calçada, 
a fim de que as duas correntes de multidão que se cruzam não se empatem 
mutuamente, e, no entanto, não vem à mente de ninguém conceder ao outro ao 
menos um olhar. Essa indiferença brutal, esse isolamento insensível de cada indivíduo 
no seio de seus interesses particulares são tanto mais repugnantes e ferinos quanto 

                                                           

49 A cidade cresceu desordenadamente no contingente populacional, mas o meio urbano não acompanharia este 
crescimento, sofrendo inúmeras adaptações. Com a grande quantidade de pessoas e cada vez menos oferta de 
trabalho para atender ao processo de modernização a competição por emprego ficaria cada vez mais acirrada e 
desumana.  
50 Os pensadores da época não deixaram de pensar no homem, mas mudaram sua abordagem. Ao invés de trabalhar 
com um homem e sua escala corporal como antes, projetariam para uma massa de pessoas generalizando e 
minimizando os detalhes individuais pensados anteriormente. 
51 Friedrich Engels (1820-1895) foi um sociólogo, escritor, teórico político, filósofo e “pai” da teoria Marxista junto com 
Karl Marx. 
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maior é o número de indivíduos confinados num espaço reduzido. E mesmo se 
sabemos que esse isolamento do indivíduo, esse egoísmo estreito são em toda parte 
princípio fundamental da sociedade atual eles não se manifestam em nenhum lugar 
com uma imprudência, uma segurança tão totais quanto aqui, precisamente, na 
multidão da grande cidade. A desagregação da humanidade em mônadas, cada uma 
dos quais tem um princípio de vida particular, essa atomização do mundo é aqui 
levada ao extremo. (ENGELS apud CAMPOFIORITO, 1994, p. 221) 

Debord (2011) também estuda essa mudança social, diz que a massa trabalha para 
manter a metrópole. Entende que o trabalho do indivíduo fomenta a cidade e 
transforma o homem em um operário, que procura sempre atender a demanda. 
Corroborando com Engels (CAMPOFIORITO, 1994), a paisagem ao observar as ruas 
da metrópole é monótona, sempre milhares de pessoas andando de um lado para o 
outro, fazendo as mesmas coisas, todos os dias da semana. A impressão é que, se 
por via das dúvidas alguém tropeçar e cair no chão, por ali vai ser pisoteado, porque 
ninguém anda observando a cidade e os acontecimentos das ruas, todos estão muito 
ocupados, aflitos com seu cotidiano, no que ainda devem fazer naquele dia. 

O aglomerado de pessoas acotovelando-se umas contra as outras e a confusão do 
trânsito nas grandes cidades seriam insuportáveis sem ... um distanciamento 
psicológico. O fato de estarmos fisicamente tão próximos de um número tão grande de 
pessoas, como acontece na atual cultura urbana, faria com que o homem 
mergulhasse no mais profundo desespero, se aquela objetivação das relações sociais 
não acarretasse um limite e uma reserva interior. A monetarização das relações, 
manifesta ou disfarçada de mil formas, coloca uma distância ... funcional entre os 
homens, que é uma proteção interior ... contra a proximidade excessivamente estreita. 
(SIMMEL, 1900, p. 514) 

Aqui não encaramos a massa como vítima. Ela obedece à demanda por conveniência, 
algo nesse meio a interessa. Tudo na sociedade é um jogo de interesses, um theatro 
mundi52. Ou ela acredita plenamente na metrópole como a verdade absoluta ou ela 
tem algum interesse em obedecer a ela. Desta forma, não tratamos a massa como 
refém nessa dissertação e sim como personagens atuando em uma sociedade, como 
bem esclarecem Sennett (1999) e Bauman (2001).  

A sociedade acaba por definir conceitos e criar verdades nas quais a massa acaba por 
acreditar e por segui-los. Daí as elucidações de Sennett (1999) se encaixam tão bem 
aqui. As multidões seguem um transe e agradam ao capitalismo. Assim a sociedade 
que está no poder manda e a massa obedece. O homem comum – representante da 
massa – deve se submeter à dinâmica do momento para sobreviver na metrópole. 
Rousseau53  (SENNETT, 1999) trabalha com a idéia a qual a metrópole impõe à 
massa, dizendo que trabalhar é uma virtude, ou seja, todo homem comum deve 
trabalhar e se submeter ao capitalismo, ao mesmo tempo, aquele que se entrega ao 
lazer é um vadio ou está viciado. É uma dicotomia, existem dois destinos aos homens: 
o bom homem é o trabalhador e o mau, o viciado. 

O moderno, o tempo do inferno. Os castigos do inferno são sempre o que há de mais 
novo neste domínio. Não se trata do fato de que acontece ‘sempre o mesmo’ (a 
fortiori, aqui não se trata de um caso do eterno retorno) e, sim, do fato de que o rosto 
do mundo, a imensa cabeça, nunca muda aquilo que é o mais novo, que este ‘mais 
novo’ permanece sempre o mesmo em todas as suas partes. É isto que constitui a 
eternidade do inferno e o desejo de novidade dos sádicos. Determinar a totalidade dos 
traços em que o ‘moderno’ se manifesta, significa representar o inferno. (BENJAMIN, 
BOLLE org., 2007, p. 921 e 922) 

                                                           

52
 Theatro mundi - expressão adotada por Sennett (1999) para demonstrar que as pessoas dentro de uma metrópole 

interpretam papéis com se tivessem atuando em um teatro vivo para sobreviverem às demandas sociais e econômicas. 
A ideia de theatro mundi seria um conceito que marcaria bem a diferença entre as classes sociais, que Haussmann 
segundo Sennett (1999) balizou espacialmente ao afastar as classes operárias e mais pobres das classes mais ricas 
na cidade construída. 
53 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – Suíço, filósofo, teórico político, escritor e compositor autodidata. É um dos 
principais filósofos do iluminismo e precursor do romantismo. 
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O que Benjamin (BENJAMIN, BOLLE org., 2007) chama de “inferno” não tem mesmo 
significado para a metrópole. A metrópole que estamos criticando é aquela que 
representa um capitalismo que escraviza seus filhos. Como são filhos, nascidos da 
metrópole, atendem muito bem sua mãe e até concordam com ela, pois passam, afinal 
quando podem transmitem seus aprendizados às gerações seguintes. Aqueles que 
são como Benjamin (BENJAMIN, BOLLE org., 2007), parecidos com os não-modernos 
– aqueles que estão às margens do capitalismo –, convivem, mas o criticam e sofrem. 
Não acreditam que seja sua vertente ou verdade na vida. No entanto, para aqueles 
que se acotovelam ou que marcham na mesma direção não é o inferno; é o tão 
glorioso cotidiano, que apesar de ser monótono é o que sustenta sua vida.  

Toda produção capitalista... – escreve Marx – distingue-se pelo fato de que não é o 
trabalhador a utilizar a condição do trabalho, mas a condição do trabalho a utilizar o 
trabalhador; porém só com a maquinaria esta inversão adquire uma realidade 
tecnicamente tangível. 

E suas relações com a máquina, os operários aprendem a coordenar “seus próprios 
movimentos com aqueles uniformemente constantes de uma autômata”. Estas 
palavras lançam uma luz particular sobre a uniformidade, de caráter absurdo, que Poe 
atribui à multidão: uniformidade de vestir e de comportamento, e não menor 
uniformidade de expressão. O sorriso dá o que pensar. É provavelmente o mesmo 
que se tornou usual hoje como keep smiling e atua, pode-se dizer assim, como pára-
choque mímico. “todo trabalho com máquinas exige – fala-se no fragmento anterior – 
um precoce tirocínio do operário”. Este tirocínio é diferente do exercício. O exercício, 
decisivo apenas no trabalho manual, tinha contudo uma função na manufatura. 
Baseado na manufatura, “cada ramo particular de produção encontra a experiência, a 
forma técnica adaptada a ele, e a aperfeiçoa lentamente”. Cristaliza-a rapidamente 
“tão logo alcança um certo grau de maturidade”. [...] O texto de Poe põe em destaque 
a relação entre a selvageria e a disciplina. Seus transeuntes comportam-se como se, 
adaptados em autômatas, não pudessem mais exprimir-se senão de maneira 
automática. Seu comportamento é uma reação a choque. “Quando recebiam um 
encontrão cumprimentavam exageradamente aqueles de quem tinham recebido 
esbarrão”. (BENJAMIM, 1967, p. 55 e 56) 

O capitalismo produz uma espécie de hipnose na massa. Seguindo o que Rousseau 
(SENNETT, 1999) dizia, as pessoas passam a acreditar que o trabalho é uma virtude 
e que o lazer é um vício. Ou seja, acreditam que quanto mais trabalharem, mais 
representam “o bem” às vistas da sociedade, e de reputações a cidade se mantém. 
Mas, aqueles que se entregam ao lazer e à interação social, são tratados como 
marginais, como serem viciados “do mal”. Acreditam que a virtude é divina (sagrado) e 
que o lazer é pecado (profano). Assim, em nome do bem se esforçam ao máximo para 
representá-lo, mas como não são perfeitos (ou divinos) entregam-se ao mal, às vezes, 
em momentos de descanso – nas folgas. O vício seria ocupado pelos que se atrairiam 
pelo lazer, por ficar à toa, estes seriam os vagabundos, por isso o tratamento de 
vagabundagem aos flâneurs, como a sociedade tão respeitosa e exacerbada de 
trabalho poderia aceitar um indivíduo que vaga nas cidades? 

Quaisquer que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser levado ao posto de 
principal valor dos tempos modernos, sua maravilhosa, quase mágica, capacidade de 
dar forma ao informe e duração ao transitório certamente está entre elas. Graças a 
essa capacidade, foi atribuído ao trabalho um papel principal, mesmo decisivo, na 
moderna ambição de submeter, encilhar e colonizar o futuro, a fim de substituir o caos 
pela ordem e a contingência pela previsível (e portanto controlável) sequência dos 
eventos. Ao trabalho foram atribuídas muitas virtudes e efeitos benéficos, como, por 
exemplo, o aumento da riqueza e a eliminação da miséria; mas subjacente a todos os 
méritos atribuídos estava a sua suposta contribuição para o estabelecimento da ordem, 
para o ato histórico de colocar a espécie humana no comando de seu próprio destino. 
(BAUMAN, 2001, p.157) 

Podemos ilustrar o nosso argumento com auxílio de Camillo Sitte quando trabalha com 
conceitos contra as grandes urbanizações como as de Hausmann. Segundo Sitte 
(SENNETT, 1999), uma comunidade de pequena escala seria a ideal. “A geração de 
Sitte concebia a comunidade dentro da cidade, como um todo; o urbanista de hoje 
concebe a comunidade contra a cidade.” (SENNETT, 1999, p. 358) Igualmente, 
Rousseau (SENNETT, 1999) também acredita que a única solução seria se afastar da 
metrópole; só as cidades pequenas poderiam refletir o verdadeiro ‘eu’ do indivíduo. 
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Nós não acreditamos plenamente nestes ideais de Rousseau nem de Sitte, o que 
podemos absorver destes grandes pensadores que reforça nossas ideias nesta 
dissertação é que a presença de uma realidade aparentemente diferente do padrão 
(os becos como pequenas comunidades) possa conectar aquele indivíduo 
marginalizado ao seu ‘eu’ que, no nosso caso de estudo, é sua conexão com o beco.  

Sennett (1999) entende que foi a geração nascida após a Segunda Guerra Mundial 
que atuou, em suma, para destruição física do domínio público, desenvolvendo uma 
nova cultura urbana, secular e capitalista. Esta sociedade que deixou os becos e 
outros vestígios urbanos do passado em ruínas e se preocupou com a tecnologia e 
com seu trabalho, esqueceu-se das relações sociais. O espaço urbano fica reservado 
principalmente para os veículos, o que faz transparecer uma frieza na arquitetura 
construída e uma preocupação não mais com a beleza e sim com a funcionalidade.  

Em suma, na medida em que uma sociedade suscita ao narcisismo ela dá margem a 
um princípio de expressão inteiramente oposto ao princípio expressivo do jogo. Numa 
tal sociedade, é apenas natural que o artifício e a convenção pareçam suspeitos. A 
lógica de uma tal sociedade será a destruição desses instrumentos de cultura. E ela o 
fará em nome de uma remoção das barreiras entre as pessoas, de uma aproximação 
entre elas, mas só conseguirá fazer com que as estruturas de dominação na sociedade 
sejam transportadas para termos psicológicos. (SENNETT, 1999, p. 409) 

Bauman (2001) descreve que a modernização da sociedade passou por estágios 
diferentes: no início, seria pesada e formal [hardware], estruturando a cidade, firmando 
características sociais e culturais – podemos identificá-la como as ações ocorridas do 
final do século XIX até meados do século XX; mas em seguida, começou a agir de 
forma invisível [software], mais leve e influenciando mais os aspectos abstratos e 
psicológicos – podemos identificá-la como o consumismo, a dependência e as 
atividades modernizadoras dos dias atuais. Quando atinge o psicológico de uma 
sociedade é muito mais difícil de ser contida porque é um produto abstrato: “a “mídia” 
eletrônica corporifica o paradoxo de um âmbito público vazio com o qual começamos: 
o paradoxo do isolamento e da visibilidade.” (SENNETT, 1999, p. 345) Bauman (2001) 
e Sennett (1999) ainda reforçam que o universo digital (mídias eletrônicas, internet, 
televisão...) só tende afastar mais as pessoas e provocar mais isolamento e solidão. 
Se as pessoas podem trabalhar, conversar e descansar em casa sem necessitarem 
interagir fisicamente, não precisariam mais de um espaço público e urbano.   

Se tomarmos agora um caminho mais direcionado às construções da urbe, podemos 
visualizar que a cidade desde o século passado segue uma demanda baseada nas 
máquinas e na velocidade. As ruas ou espaços públicos, que desde sempre eram 
construídos para as pessoas, são agora direcionados aos veículos e para atender as 
demandas da metrópole. Ao mesmo tempo, a arquitetura torna-se impessoal, ou seja, 
construída como se fosse escala de produção industrial. Exemplificando podemos 
tomar as explanações de Sennett (1999) sobre o complexo de apartamentos 
“Brunswick Center” na histórica área residencial de Bloomsbury em Londres. “O 
edifício está localizado como se pudesse estar em qualquer parte, o que vale dizer que 
seus projetistas não tinham a sensação de estarem em nenhum local específico, muito 
menos em um meio urbano extraordinário.” (SENNETT, 1999, p. 27)  

A urbe não mais demonstra características de uma sociedade em específico, ou 
melhor, podemos dizer que representa sim uma nova sociedade: a sociedade 
universal e moderna. Nos períodos em que a vida pública está em erosão, esse 
relacionamento entre ação compartilhada e identidade coletiva desmorona. Se as 
pessoas nem estão falando umas com as outras nas ruas, como poderão saber quem 
são como um grupo (SENNET, 1999)? Como podemos reconhecer uma cultura pelas 
construções urbanas, se elas não têm características próprias? 

[...] Poder-se-ia dizer que as pessoas estão perdendo a ‘vontade’ de atuarem 
socialmente, ou que estão perdendo o ‘desejo’. Estas palavras, enquanto estados 
puramente psicológicos, induzem ao erro porque não explicam como toda uma 
sociedade poderia perder sua vontade ou mudar seus desejos, a uma só tempo. 
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Induzem ainda mais ao erro ao sugerirem uma solução terapêutica para tirar as 
pessoas desse auto-envolvimento – como se o ambiente que fez ruir sua vontade 
social e transformou seus desejos pudesse repentinamente receber de braços abertos 
indivíduos totalmente mudados. (SENNETT, 1999, p. 25 e 26) 

Como exemplo das transformações do meio urbano trazidas pela modernidade, temos 
as pessoas perdendo lugar para o automóvel. As ruas passaram a ter a função 
principal de circulação rápida dos veículos e as pessoas perderam prioridade porque a 
máquina tomou conta da urbe; isto porque as ruas deixaram de ser o meio de 
locomoção das pessoas como transeuntes para ser dos automóveis que transportam 
estas mesmas pessoas com mais conforto e rapidez (para chegar ao destino 
desejado). Abaixo, as citações de João do Rio (BROCA, 2004), Benjamin (BENJAMIN, 
BOLLE org., 2007) e Rogers (2011) sobre o automóvel corroboram o conceito que a 
urbe se submeteu à máquina. As ruas passam a ser pensadas para os veículos, e 
aquelas que não têm características para movimento e velocidade, ficam 
marginalizadas. 

“(...) Subitamente, é a era do Automóvel” – exclama João do Rio, escrevendo com 
maiúsculas o nome do veículo infernal. “Para que a era se firmasse”- explica ele – “fora 
preciso a transfiguração da cidade. E a transfiguração se fez, como das feéricas 
fulgurantes, ao tantã de Satanás. Ruas arrasaram-se, avenidas surgiram, os impostos 
aduaneiros caíram, e triunfal e desabrido o automóvel entrou, arrasando 
desvairadamente uma catadupa de automóveis. Agora, vivemos positivamente nos 
momentos em que o chofer é rei, é soberano, é tirano.” (BROCA, 2004, p. 37 e 38) 

Comércio e trânsito são os dois componentes da rua. Para a passagem, porém, o 
primeiro está praticamente morto, seu trânsito é rudimentar. Ela é apenas rua lasciva 
do comércio, propícia apenas a despertar volúpias. Por isso, não é surpreendente que 
as prostitutas se sintam espontaneamente atraídas em sua direção. Pois, como nessa 
rua toda os humores circulam lentamente, a mercadoria viceja junto à fachada das 
casas e formas novas e fantásticas associações, tal qual um tecido de tumores. 
(BENJAMIN, BOLLE org., 2007, 904) [sobre os becos, quando submetidos a 
modernidade] 

Mas foi o automóvel o principal responsável pela deterioração da coesa estrutura social 
da cidade. Atualmente, os cerca de 500 milhões de carros em todo mundo destruíram a 
qualidade dos espaços públicos e estimularam a expansão urbana para bairros 
distantes. Da mesma forma que o elevador tornou possível a existência do arranha-
céu, o automóvel possibilitou que os cidadãos vivessem longe dos centros urbanos. [...] 
Ele é prático, porque as cidades não foram planejadas para funcionar a partir de um 
sistema de transporte público de massa. E o carro é um ícone cultural irresistível que 
outorga glamour e status. [...] Uma simples operação de lógica mostra os males 
causados com o aumento do número de veículos. A rua, antes um local de brincadeiras 
e de encontro, é tomada pelos carros estacionados [...] (ROGERS, 2011, p. 35 e 36) 

De certa forma a sociedade precisou destas grandes modificações. As modernizações 
pelas quais as metrópoles passaram, transformaram tanto o meio urbano que em 
muitos momentos deixou de ser usado pelas pessoas como transeuntes; mais parece 
que foram criados somente para contemplação e viabilidade. A grande cidade passou 
a ter muitos espaços vazios e altivos, que estariam lá simbolizando os heróis ou as 
máquinas, mas que não agregariam muito as interações sociais. A cidade não mais 
precisa de espaços comuns (espaço público), a rua não mais representava 
características individuais de vizinhança. Então, a própria metrópole começa a 
alimentar seu medo. A violência, neste momento, passou a ser fruto da 
impessoalidade, da desagregação e marginalização da sociedade pela metrópole 
(Bauman, 2001 e Sennett, 1999). 

Maria Pace Chiavari54 (1985) conceituaria, como muitos outros pensadores, que a 
sociedade trataria o espaço urbano como mercadoria. Em uma passagem tratando 
sobre Paris e as obras de embelezamento e reurbanização promovidas por 
Haussmann, ela diz: “O espaço urbano foi tratado como uma mercadoria – produto, 
privilegiando os parâmetros: eficiência, rentabilidade, progresso e salubridade que 

                                                           

54
 Maria Pace Chiavari é uma escritora e historiadora brasileira. 
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substituíram o otimístico slogan da Revolução Francesa: “liberté, egalité, fraternité”.” 
(CHIAVARI in BRENNA org., 1985, p. 575) 

Mas aquele indivíduo que não se enquadra ao padrão da multidão sofre um mal-estar 
nessa metrópole. Mal-estar esse, não tão facilmente identificável, afinal, ele nasceu na 
metrópole moderna. Aquilo que foi estranho a Machado de Assis ou Baudelaire, não o 
é, pois faz parte de sua história e cultura. Mas esse mal-estar, como bem explica 
Freud (2011), é proveniente de uma infelicidade conformada; porque a multidão se 
acostumou com isto. Então, para construir um bem maior, a modernidade precisaria 
destruir e se esquecer de muita carga cultural e humana (os não-modernos, os 
marginalizados, os pobres, os diferentes – a exceção).  

A intimidade é uma tirania, na vida diária, dessa última espécie. Não é a criação 
forçada, mas o aparecimento de uma crença num padrão de verdade para se medir as 
complexidades da realidade social. É a maneira de se enfrentar a sociedade em 
termos psicológicos. E na medida em que essa tirania sedutora for bem-sucedida, a 
própria sociedade será deformada. Não tentei dizer [...] que entendemos 
intelectualmente as instituições e os acontecimentos exclusivamente em termos da 
demonstração da personalidade, pois obviamente isso não ocorre; mas, ao contrário, 
que passamos a nos preocupar com instituições a acontecimentos apenas quando 
podemos discernir personalidades funcionando dentro deles ou dando-lhes corpo. 
(SENNETT, 1999, p. 412) 

Se começarmos a nos indagar se a luta pela liberdade dessa sociedade capitalista, 
voltada ao progresso e modernidade, é uma batalha fácil de vencer, estaríamos nos 
enganando. A sociedade cria uma imagem de perfeição sobre seus atributos que se 
impregna como um traço cultural. A cultura fica penetrada como se estivesse 
vinculada ao DNA dos seres. E eles teriam que se voltar primeiro a si mesmos para 
depois lutar contra um gigante que já está bem estabelecido. Essa sociedade parece 
ser despreocupada, mas está sempre armada e procura mandar sinais de 
convencimento para seus protegidos. Sennett (1999) quando fala que “a intimidade é 
uma tirania” está levando em consideração essa venda cultural que a sociedade 
coloca sobre os indivíduos. Nascem e crescem envolvidos das características da 
modernidade e do capitalismo e, assim, são parte deles. Fica difícil se separar e ver 
um lado negativo nesta história; há quem se aproveite. Mas os indivíduos que se 
afligem psicologicamente com o meio são aqueles que têm a capacidade de conseguir 
se libertar, porque acreditam que há algo não está indo bem. 

A primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou, no modo de 
definir toda realização humana, uma evidente degradação do ser para o ter. A fase 
atual, em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados da 
economia, leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecer, do qual todo 
“ter” efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última. Ao mesmo tempo, 
toda realidade individual tornou-se social, diretamente dependente da força social, 
moldada por ela. Só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é. (DEBORD, 2011, 
p. 18) 

Bauman, baseado na Socioligie et Philosophie (Selected Writings, Cambridge: 
Cambridge University Press, 1972 apud Bauman, 2001), diz que quando um indivíduo 
se submete a uma sociedade, ele então se liberta condicionadamente. Sua liberdade 
significa não estar lutando contra uma força maior que ele (a sociedade), assim, 
quando se submete a sociedade, ela o protege. Desta maneira, a dependência do 
indivíduo está vinculada diretamente a proteção das “asas da sociedade”. Então, 
entendemos que se for uma dependência libertadora ele não tem como ser incoerente 
e fica cada vez mais difícil acreditar que a idéia de se libertar da sociedade capitalista 
e moderna seja o melhor a se fazer. 

A libertação é uma bênção ou uma maldição? Uma maldição disfarçada de bênção, ou 
uma bênção temida como maldição? Tais questões assombraram os pensadores 
durante a maior parte da era moderna, que punha a “libertação” no topo da agenda da 
reforma política e a “liberdade” no alto da lista de valores – quando ficou 
suficientemente claro que a liberdade custava a chegar e os que deveriam gozar dela 
relutavam em dar-lhe as boas-vindas [...] (BAUMAN, 2001, p.26) 
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O mesmo autor trabalha uma ideia em que a sociedade não se liberta dos ideais 
capitalistas e modernos porque realmente não compreendem seus danos de forma 
agrupada. Isso porque o indivíduo acredita na propaganda que o capitalismo entrega 
aos seus filhos aquilo que é pedido. Assim o capitalismo e a modernidade promovem 
uma grande promoção no consumismo. Então, nessa procura desenfreada pelo 
consumo, o indivíduo acaba por se esquecer de outras questões que antes poderiam 
ser importantes e passa a focar no consumo como maior interesse de todos. Bauman 
(2001) acredita que a própria sociedade articula instrumentos para que o indivíduo se 
transforme nesse consumidor doentio. 

O arquétipo dessa corrida particular em que cada membro de uma sociedade de 
consumo está correndo (tudo numa sociedade de consumo é uma questão de escolha, 
exceto a compulsão da escolha – a compulsão que evolui até se tornar um vício e 
assim não é mais percebida como compulsão) é a atividade de comprar. Estamos na 
corrida enquanto andamos pelas lojas, e não são só as lojas ou supermercados ou 
lojas de departamentos ou aos “templos de consumo” de George Ritzer que visitados. 
Se “comprar” significa esquadrinhar as possibilidades, examinar, tocar, sentir, 
manusear os bens à mostra, comparando sues custos com o conteúdo da carteira ou 
com o crédito restante nos cartões de crédito, pondo alguns itens no carrinho e outros 
de volta às prateleiras – então vamos às compras tanto nas lojas quanto fora delas; 
vamos às comprar na rua e em casa, no trabalho e no lazer, acordados e em sonhos. 
O que quer que façamos e qualquer que seja o nome que atribuímos à nossa atividade, 
é como ir às compras, uma atividade feita nos padrões de ir às compras. O código em 
que nossa “política de vida” está escrito deriva da pragmática do comprar. (BAUMAN, 
2001, p.87) 

Benjamin (BENJAMIN, BOLLE org., 2007) já diria que a modernidade passaria a se 
voltar ao consumo. A cidade se voltaria toda a mercadologia e as antigas ruelas, as 
passagens, de Paris se perderiam de função (ou mudariam de função) e se 
entregariam ao consumo. 

Mas existem certos momentos em que a vontade pelo consumo passa a ser 
patológica. Quando não mais se compra por prazer e sim por uma necessidade vital, 
aí o consumo vira doença. Bauman (2001) entende que a sociedade promove esse 
risco a si própria quando se preocupa ao máximo em demonstrar seus produtos e 
provar como eles são necessários. Assim, expõem uma gama infinita de 
possibilidades e uma propaganda que promove que aquele que tem mais é aquele que 
é mais feliz ou é o melhor (soberano). Ao mesmo tempo, as pessoas começam a 
querer curar seus problemas psicológicos comprando, o que não resolve seus 
problemas. Então, sempre que se sentem tomadas pelo sofrimento vão às compras 
(acreditando ser a melhor forma de voltarem a ser felizes). 

O consumismo de hoje, porém, não diz mais respeito à satisfação das necessidades – 
nem mesmo as mais sublimes, distantes (algumas diriam, não muito corretamente, 
“artificiais”, “inventadas”, “derivativas”) necessidade de identificação ou a auto-
segurança quanto à “adequação”. Já foi dito que o spiritus movens da atividade 
consumista não é mais o conjunto mensurável de necessidades articuladas, mas o 
desejo – entidade muito mais volátil e efêmera, evasiva e caprichosa, e essencialmente 
não-referencial que as “necessidades”, um motivo autogerado e autopropelido que não 
precisa de outra justificação ou “causa”. A despeito de suas sucessivas e sempre 
pouco duráveis retificações, o desejo tem a si mesmo como objetivo constante, e por 
essa razão está fadado a permanecer insaciável qualquer que seja a altura atingida 
pela pilha dos outros objetos (físicos ou psíquicos) que marcam seu passado. 
(BAUMAN, 2001, p.88) 

Freud (2011) já diria que todos os indivíduos nascem procurando a felicidade. Todos 
têm vontade de agir e buscar instrumentos que provoquem sensações agradáveis e 
confortáveis. É uma característica quase que instintiva, a criança já começa a se 
relacionar mais diretamente com o meio, o que é bom, o que é correto, o que é 
agradável de acordo com a sua cultura. Mas há um momento em que o indivíduo se 
perde na procura pela felicidade, talvez por querer desesperadamente agradar à 
sociedade e não mais a si próprio, mas isso acontece de tal forma que ele não 
consegue enxergar, e deixa um vazio, uma sensação desagradável. Não é uma 
característica predominante de uma sociedade, mas de determinadas pessoas, 
aquelas que não se adaptam ao moderno. De outra maneira, a metrópole ou a 
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distorção do conceito de modernidade (consumismo, multidão, solidão...) angustia 
estes indivíduos, que sentem esse mal-estar que Freud (2011) estuda. Mas não é 
muito fácil conseguir identificar o problema, porque ele, na maioria das vezes, é 
abstrato. Pelo fato das pessoas terem nascido na metrópole e estarem tão 
acostumadas com desconforto (àqueles que não se adaptam a ela) que ela pode 
produzir, não conseguem identificar o problema. “Parece fora de dúvida que não nos 
sentimos bem em nossa atual civilização, mas é difícil julgar se, e em que medida, os 
homens de épocas anteriores sentiram-se mais felizes, e que papel desempenharam 
nisto suas condições culturais.” (FREUD, 2011, p. 33) “E por isso é fácil conceber que 
também a consciência de culpa produzida pela cultura não seja reconhecida como tal, 
permanece inconsciente ou venha à luz como um mal-estar, uma insatisfação para a 
qual se busca outras motivações.” (FREUD, 2011, p. 82) 

[...] é nítida a interação de tornar-se independente do mundo exterior, buscando 
satisfações em processos internos, psíquicos, as mesmas características surgem mais 
fortemente no próximo. Nele o vínculo com a realidade é ainda mais frouxo, a 
satisfação é obtida de ilusões que a pessoa reconhece como tais, sem que a 
discrepância entre elas e a realidade lhe perturbe a fruição. O âmbito de que se 
originam tais ilusões é aquele da vida da fantasia; quando ocorreu o desenvolvimento 
do sentimento da realidade, ele foi expressamente poupado do teste da realidade e 
ficou destinado à satisfação de desejos dificilmente concretizáveis. Entre essas 
satisfações pela fantasia se destaca a fruição de obras de arte, que por intermédio do 
artista se torna acessível também aos que não são eles mesmos criadores. Quem é 
receptivo à influência da arte nunca a estima demasiadamente como fonte de prazer e 
consolo para vida. Mas a suave narcose em que nos induz a arte não consegue 
produzir mais que um passageiro alheamento às durezas da vida, não sendo forte o 
bastante para fazer esquecer a miséria real. (FREUD, 2011, p. 24 e 25) 

Apesar de a sociedade acreditar na propaganda da procura da felicidade, a felicidade 
da massa não é a felicidade de todos. Assim, se convivermos intensamente com a 
metrópole (representação da modernidade) e não mais com o beco (representação do 
tradicional), estaremos destinados a um mal-estar que não se identifica (para aqueles 
que não são modernos por convicção). A sociedade capitalista intensificou o culto ao 
consumo que culminaria em um modismo exacerbado. A moda estabelece a tendência 
do momento; o capitalismo a usa muito bem como artifício de marketing. 

Ainda segundo Bauman (2001), essa sociedade não cria cidades repugnantes, muito 
pelo contrário, as cidades são muito atraentes. Então, a modernidade passa a 
promover uma propaganda forte de si própria, demonstrando os resultados sobre o 
que oferece a sua sociedade55. Sua propaganda, tão bem articulada, dificulta a 
libertação dos indivíduos que não concordam com ela, talvez nem eles consigam 
identificar porque são contra ela. Afinal, a modernidade parece funcionar como deveria 
quando demonstra seus resultados, e realmente funciona, cumprindo um plano, 
seduzindo seus interessados e entregando suas necessidades materiais e culturais. 
Como identificá-la como maléfica? Assim, o grande problema na libertação dessa 
sociedade é que não existe uma grande formação de pessoas contra a sociedade 
moderna. Até existem aqueles com desagrados, mas não se unem para reivindicar 
suas necessidades. Aqui a formação dessa sociedade moderna parece ser aliada aos 
indivíduos. Ninguém está indo contra seus interesses. Aqueles que não conseguem 
atingir seus objetivos materiais acreditam ser por incompetência própria, e assim a 
sociedade sempre escapa de uma revolta organizada.  

Então, interpretando estudo de Bauman (2001), entendemos que essa sociedade, que 
passa a ser dominada pelo consumo, gira em torno da mercadologia; iniciam 
competições de quem tem mais potencial financeiro e o que podem comprar com suas 
fortunas, girando tudo em torno do consumo. O lazer passaria a ser uma atividade 
voltada para o consumo; um combustível para funcionamento do capitalismo na era 
moderna. Mas a metrópole não forçaria os indivíduos a comprar, mas os convenceria; 
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e sendo uma decisão própria, não teriam de culpar outro alguém de seu incômodo 
(quando o consumo passasse a um estágio doentio). 

Desta maneira, de acordo com Bauman (2002), as pessoas se conformam com seus 
papéis sociais e até gostam deles, afinal, conseguem observar o lado bom e atraente. 
Por outro lado, existem aqueles que se submetem à vontade da sociedade em troca 
de sua aprovação e acabam por deixar de percorrer a felicidade e se entrar em uma 
vida de obrigações. Assim, entendemos que o empenho da sociedade ao construir as 
metrópoles deixa de lado o fator humano e individual. Isto porque o fator humano foi 
enfraquecido diante da importância de desenvolver o trabalho56. E, no final, mais 
parece que o planejamento ou aperfeiçoamento urbano da cidade são desenvolvidos 
para se conseguir produzir um melhor desempenho profissional. 

João do Rio (ANTELO org., 1997) acredita que as ruas refletem as condições e 
características da sociedade que a habita, desta forma, seguindo seu pensamento, 
entendemos que, se o mercado consumista dominar, refletirá na urbe, tornando-a 
impessoal e insensível. Aqueles que não se enquadram no capitalismo ficam sem 
lugar nesta nova cidade moderna. 

Escolhemos trabalhar com essas críticas ao capitalismo, ao consumismo e a 
metrópole procurando entender porque existem tantas pessoas que estão 
desagradadas com o sistema, mas que permanecem nele. Por que não lutar contra 
ele? Por que não voltar à cidade antiga, menor, mais controlável. Entendemos que 
eles estão conformados com a situação. Não querem sair da zona de conforto e até 
gostam de reclamar, como se fosse uma justificativa de sua incapacidade de ser feliz. 

Acreditamos que a cidade antiga tinha um tempo mais lento e era mais agradável. As 
pessoas andavam de acordo com o tempo, mas agora elas correm contra o tempo. 
Aqueles que não se adaptaram são fadados ao esquecimento, à incapacidade a 
vadiagem. E a urbe que restou é interpretada da mesma forma, inútil e desagradável. 
Para que preservar um beco sujo e velho? Ele não otimiza o tempo. Ele lembra o ócio. 
Queremos entender onde estão os moradores do beco. Se ele está abandonado é 
porque a sociedade não o compreende. E por que ele ainda está lá? Aí que entra a 
crítica! Entendemos que o beco, assim como outros antigos lugares da cidade, 
representa o descontentamento com a grandiosidade da metrópole. Quem sente 
aquele mal-estar na metrópole foge para esse esconderijo. Assim, podemos entender 
a permanência destes lugares na cidade grande. Ao mesmo tempo, a sua 
permanência evita o medo de perder o elo com o passado e se transformar 
completamente em metrópole. 

Então, compreendemos que a sociedade cria um subterfúgio para se curar 
temporariamente do apavoramento que a corrida pelo tesouro57 provoca à psiquê dos 
desesperados. Aqueles que não se adaptam ao mundo, podem se proteger, se 
acalmar e relaxar no beco, em seguida, tomam fôlego e voltam à selva. O beco é 
território seguro nos momentos de crise. A proximidade com a metrópole é um artifício 
de retorno, afinal, há algo nela que faz com que não eles consigam se desligar. Estes 
desesperados são um misto de beco e metrópole, só resistem ao viver nas duas. 

Neste elogio, talvez fútil, considerei a rua um ser vivo, tão poderoso que consegue 
modificar o homem insensivelmente e fazê-lo o seu perpétuo escravo delirante, e 
mostrei mesmo que a rua é o motivo emocional da arte urbana mais forte e mais 
intenso. A rua tem ainda um valor de sangue e de sofrimento: criou um símbolo 
universal. Há ainda uma rua, construída na imaginação e na dor, rua abjeta e má, 
detestável e detestada, cuja travessia se faz contra a nossa vontade, cujo trânsito é um 
doloroso arrastar pelo enxurro de uma cidade e de um povo. Todos acotovelam-se e 
vociferam aí, todos, vindos da Rua da Alegria ou da Rua da Paz, atravessando as 
betesgas do Saco do Alferes ou descendo de automóvel dos bairros civilizados, 

56
 Como bem fala Bauman (2001), quando a sociedade desassocia a imagem do homem do trabalho. 

57
Trabalho, dinheiro, consumo, poder...
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encontram-se aí e aí se arrastam, em lamentações, em soluços, em ódio à vida e ao 
Mundo. No traçado das cidades ela não se ostenta com as suas imprecações e os seus 
rancores. É uma rua esconsa e negra, perdida na treva, com palácios de dor e 
choupanas de pranto, cuja existência se conhece não por um letreiro à esquina, mas 
por uma vaga apreensão, um irredutível sentimento de angústia, cuja travessia não se 
pode jamais evitar. Correi os mapas de Atenas, de Roma, de Nínive ou de Babilônia, o 
mapa das cidades mortas. Termas, canais, fontes, jardins suspensos, lugares onde se 
fez negócio, onde se amou, lugares onde se cultuaram os deuses — tudo 
desapareceu. Olhai o mapa das cidades modernas. De século em século a 
transformação é quase radical. (João do Rio, ANTELO org., 1997, p. 51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS CRÍTICAS DE DEBORD SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DA VIDA SOCIAL EM 
UM TEATRO - CENÁRIO 

E sem dúvida o nosso tempo... prefere a imagem à coisa, a 
cópia original, a representação à realidade, a aparência ao 
ser... Ele considera que a ilusão é sagrada, e a verdade é profana. 
E mais: a seus olhos o sagrado aumenta à medida que a 
verdade decresce e a ilusão cresce, a tal ponto que, para ele, 
o cúmulo da ilusão fica sendo o cúmulo do sagrado. 
(FEUERBACH apud DEBORD, 2011, p. 13)  

Debord (2011) explica que em seu todo, o espetáculo é tanto o resultado como o 
projeto de um modo de produção existente. Não está sendo acrescido ao mundo real, 
mas sim “o âmago do irrealismo da sociedade real”. O espetáculo irá ditar um modelo 
ideal de vida de uma sociedade na atualidade (através de propaganda, publicidade, 
divertimento, consumo...), convencendo o indivíduo que sua escolha do modelo pré-
estabelecido é uma afirmação divina (onipresente). Assim, a apresentação do 
espetáculo (forma e conteúdo) justificará as condições e os fins estabelecidos para 
fundamentação do sistema. Para que seja adorado deve ser baseado em uma 
“presença permanente” e de insistentes convencimentos e comprovações aos 
indivíduos ainda não modernos ingressarem nesse sistema. 

Não é possível fazer uma oposição abstrata entre o espetáculo e a atividade social 
efetiva: esse desdobramento também é desdobrado. O espetáculo que inverte o real é 
efetivamente um produto. Ao mesmo tempo, a realidade vivida é materialmente 
invadida pela contemplação do espetáculo e retoma em si a ordem espetacular à qual 
adere de forma positiva. A realidade objetiva está presente dos dois lados. Assim 
estabelecida, cada noção só se fundamenta em suas passagens para o oposto: a 
realidade surge no espetáculo, e o espetáculo é real. Essa alienação recíproca é a 
essência e a base da sociedade existente. (DEBORD, 2011, p. 15) 

A princípio, o espetáculo inicia sua dominação através de uma série de propagandas 
tão eficientes que promoveriam a felicidade a uma sociedade. Mas o que entendemos 
ao ler Sennett (1999) e Bauman (2001) é que se vende uma propaganda em troca de 
um aprisionamento. As pessoas, convencidas em adotar este sistema, acabaram 
sendo envolvidas e encarceradas nesta vida consumista. A maior parte das pessoas 
da sociedade parece se agradar com o sistema, afinal ele domina; mas quem não se 
adapta, acaba sofrendo e se sentindo reprimido58. 

De acordo com Debord (2011), esse domínio do espetáculo é como um transe 
hipnótico sobre uma sociedade; o mundo real se transforma em pura imagem, mas 
com o tempo as ações se tornam reais59, porque as pessoas começam a agir de 
acordo com o efeito desta hipnose. É assim que começa o controle sobre a sociedade. 
É pela dominação que o espetáculo se estabelece, usando o poder para converter. 
Sendo assim, ele relembra todas as outras formas de dominação, mas agora de forma 
diplomática (produz hierarquia por convencimento), ainda assim, aniquila e deporta 
seus opositores, como as anteriores. 

O espetáculo é muito difícil de ser combatido porque constrói uma cidade das ilusões. 
As pessoas não mais identificam o que é real e o que é construído para que elas 
interajam; no fundo, tudo em um sistema consumista é construído para que os 
indivíduos pensem que estão tomando decisões próprias, mas que na verdade estão 
sendo controladas por algo maior que elas. Debord (2011) classifica este sistema 
econômico como uma “produção circular do isolamento”. Este isolamento motiva a 
técnica. Assim, desde o automóvel até a televisão, tudo aquilo que é forjado pelo 
sistema espetacular torna-se sua arma de apoio às condições de isolamento das 
“multidões solitárias”. “O espetáculo é o capital em tal grau de acumulação que se 
torna imagem.” (DEBORD, 2011, p. 25)  
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 Mas, lembrando Bauman (2001), a proteção é o preço do aprisionamento. 
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 Os indivíduos desta sociedade começam a acreditar que a imagem é verdade. 
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Desta maneira, entendemos que com esse isolamento e solidão as pessoas não 
conseguem identificar grupalmente a sensação de desconforto ou infelicidade que 
Freud estuda (2011), tendem a achar que o caso delas é isolado porque não 
interagem e, ao mesmo tempo, não podem contar com a afabilidade do outro. 

O indivíduo passa a ser dominado pelo sistema econômico – se não lhe obedecer, é 
aniquilado. E cada vez mais ele procura formas de atender melhor às demandas 
promovidas pelo seu trabalho, pois acredita que é a única forma de sobreviver e se 
manter neste mundo. Então, a ilusão (imagens) torna-se verdade e o homem acredita 
que a sua única opção é ser um operário em tempo integral. “O consumidor real torna-
se consumidor de ilusões. A mercadoria é essa ilusão efetivamente real, e o 
espetáculo é sua manifestação geral.” (Debord, 2011, p. 33) 

Debord (2011) explica que o espetáculo é a representação abstrata do dinheiro e da 
mercadoria. Quando o dinheiro começa a dominar uma sociedade, surge em seguida 
o espetáculo como aperfeiçoamento moderno do sistema. “O espetáculo é o dinheiro 
que apenas se olha, porque nele a totalidade do uso se troca contra a totalidade da 
representação abstrata. O espetáculo não é apenas o servidor do pseudo-uso, mas já 
é em si mesmo o pseudo-uso da vida.” (DEBORD, 2011, p. 34) Este mundo baseado 
no espetáculo é o mundo dominado pelas mercadorias.  

[...] O espetáculo é então o canto épico desse confronto, que nenhuma queda de Ilion* 
pode concluir. O espetáculo não exalta os homens e suas armas, mas as mercadorias 
e suas paixões. É nessa luta cega que cada mercadoria, ao seguir sua paixão, realiza 
de fato na inconsciência algo de mais elevado: o devir-mundo da mercadoria, que 
também é o devir-mercadoria do mundo. Assim, por astúcia da razão mercantil, o que é 
particular da mercadoria gasta-se no combate, ao passo que a forma-mercadoria 
caminha para sua realização absoluta. 

60
(DEBORD, 2011, p. 44) 

Segundo Debord (2011), este mundo separa o indivíduo de si mesmo e do apego 
emocional pelo que produz. O espetáculo é o aperfeiçoamento da vida social voltada à 
economia; é o momento pelo qual a sociedade é totalmente fundamentada na 
mercadoria. Agora as relações mercantis não são meramente visíveis, mas atingem 
um campo invisível que transforma as imagens (propaganda dos modelos ideais) em 
realidade. Então, promove o convencimento como uma grande arma de dominação, 
que segundo o mesmo autor, torna a produção econômica moderna em uma ditadura. 
O mesmo autor ainda aponta que mesmo naqueles lugares menos industrializados o 
espetáculo também domina, mas de forma imperialista, com zonas que lideram esta 
dominação. Mas esta sociedade que domina outras menos industrializadas é aquela a 
qual o espetáculo já invadiu em todo o seu ínterim anteriormente. Ela agora promove e 
vende a felicidade conseguida em sua vida, graças a este modelo adotado, que não é 
expresso de forma consciente, mas sim pela representação de imagens de uma vida 
agradável e adequada, só conseguidas através do atendimento das demandas do 
sistema, só restando que seja expandido. Novamente, esta forma de controle se 
baseia no passado, quando sua cidade já está toda dominada, precisa expandir seu 
poder por outras cidades, aparentemente, mais fracas e domináveis. 

Quando o consumo espetacular atinge as convicções culturais de uma sociedade, ele 
impregna o campo das memórias coletivas e determina o futuro e o que olhar para o 
passado; portando elencará qual o percurso que os indivíduos devem fazer e o que 
preservar ou destruir. Debord (2011) acredita que o urbanismo é execução da 
dominação absoluta do capitalismo em um ambiente natural e humano; refazendo o 
espaço no campo materializado (urbano), transformando a urbe em um verdadeiro 
cenário. “A negação real da cultura é a única coisa que lhe conserva o sentido. Já não 
pode ser cultural. Desse modo, ela é o que sobra, de certa forma, no nível da cultura, 
embora numa acepção bem diferente.” (Debord, 2011, p. 135) 
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Quando uma série de memórias culturais é criada ou estimulada, a sociedade volta-se 
a ela e cria verdades para determinados costumes, atividades ou lugares; assim, 
ocorre desde o esquecimento da tradição até a construção de novas memórias. Se 
observarmos o beco: foi esquecido em um momento em que a cidade voltaria seu 
olhar para a construção de um ambiente urbano limpo, amplo e funcional, porque 
determinaram específicos lugares da urbe que deveriam evoluir e outros a serem 
deixados de lado, afinal, não seriam mais importantes naquele momento; a cidade se 
voltou para execução de um ideal e se esqueceu do que não era moderno. Mas para 
determinar o que deve ser esquecido ou o que deve ser lembrado por uma sociedade, 
o espetáculo articula e reforça elementos que saciem as motivações atuais 
mercadológicas, nunca promoverá a lembrança de um momento em que a sociedade 
não era motivada pelo mercado; a não ser que promova uma imagem destrutiva deste 
momento, fazendo com que as pessoas tenham desagrado por esta memória, e 
assim, continua reforçando as motivações mercadológicas. No futuro, o beco voltaria a 
ser lembrado e até adorado, mas agora incorporando a mercadologia. 

Debord (2011) anuncia o espetáculo como uma ideologia por excelência, quando 
determina essencialmente seu sistema ideológico que promove o empobrecimento, a 
sujeição e a negação da vida real. Neste mundo, a necessidade de tender à sociedade 
é maior que suas necessidades próprias, de que sua vida. “O espetáculo estende a 
toda a vida social o princípio que Hegel61, na Realphilosophie de Iena, concebe como 
o do dinheiro: é “a vida do que está morto se movendo sobre em si mesma”.” (Debord, 
2011, p. 138 e 139) 

O espetáculo, que é o apagamento dos limites do eu [moi] e do mundo pelo 
esmagamento do eu [moi] que é a presença-ausência do mundo assedia, é também a 
supressão dos limites do verdadeiro e do falso pelo recalcamento de toda a verdade 
vivida, diante da presença real da falsidade garantida pela organização da aparência. 
Quem sofre de modo passivo seu destino cotidianamente estranho é levado a uma 
loucura que reage de modo ilusório a esse destino, pelo recurso a técnicas mágicas. O 
reconhecimento e o consumo das mercadorias estão no cerne dessa pseudorresposta 
a uma comunicação sem resposta. A necessidade de imitação que o consumidor sente 
é esse desejo infantil, condicionado por todos os aspectos de sua despossessão 
fundamental. Segundo os termos que Gabel aplica em outro nível patológico, “a 
necessidade anormal de representação compensa aqui o sentimento torturante de 
estar à margem da existência”. (DEBORD, 2011, p. 140 e 141) 

Entendemos que o mesmo autor pretende elucidar que quando essa ideologia 
(vontade abstrata do universo e ilusão) enraíza-se na sociedade moderna, não é mais 
a procura pelas convicções de ideais, mas sim a vitória de um movimento. As 
ambições ideológicas deixam de ser utópicas para se tornarem verdades positivas e 
perfeitas, não sendo mais uma escolha histórica, e agora sim, evidências. Desta 
maneira, não mais seriam ideologias, porque passaram a promover ações que 
protegem o sistema predominante, e que podem ser expressão de uma “base 
epistemológica” com ideais superiores aos fenômenos ideológicos. “A ideologia 
materializada não tem nome, como também não tem programa histórico enunciável. 
Isso equivale a dizer que a história das ideologias acabou.” (DEBORD, 2011, p. 137 e 
138) 

Quando resovemos estudar Debord (2011), pensamos em complementar e enriquecer 
o capítulo anterior. Debord (2011) coloca que as transformações sociais aconteceram 
de forma indireta, quase que imperceptível pelo indivíduo, como um transe. E assim 
entendemos como a sociedade desprezou tão rapidamente o passado, aquilo que não 
se enquadrava com a nova dinâmica. 

Em Paris, as passagens62 se renderam a metrópole. Foram as ruas que restaram na 
cidade depois das reurbanizações, mas que, para sobreviver, precisaram se adaptar 
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Ruelas estreitas de Paris estudadas por Walter Benjamin. 
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ao gosto da sociedade. Pesavento (2002) entende que as passagens que Benjamin 
estudara seriam ruas ocultas, escondidas, internas, vitrines protegidas contra o vento 
e a chuva. Assim, conclui que a “sedução” de Paris assume o seu caráter de 
“fantasmagoria” ou representação de “corte benjaminiano”, através do fetichismo e 
culto à mercadoria, desta maneira teria poder metonímico e metafórico para agir na 
transfiguração do real. Este é o caminho dos becos na metrópole, se entrar no transe.  

Quando o beco se adapta a atualidade para sobreviver corre risco de virar a metrópole 
em dimensões menores. Assim, perde suas características culturais, sensórias ou 
poéticas. Ele perde seu lugar e se transforma numa simples rua estreita e 
inconveniente. E as motivações para acessar o beco passam a ser voltado à moda ou 
à mercadologia. A partir do momento em que os becos se tornam ruas 
mercadológicas, podemos entender que estão sucumbindo às materialidades do 
espetáculo e tornando o genuíno refúgio em uma modernidade disfarçada. Assim, 
nosso discurso se desfaz porque não mais existirá o refúgio e o vestígio da cidade dos 
becos se tornará um cenário diferente, mas que representa a mesma motivação que a 
metrópole. 

A grande dúvida é se o objeto que estudamos permanecerá na cidade ou se tornará 
uma metrópole disfarçada. Muito já se perdeu. Será que ele conseguirá outro artifício 
para sobreviver? Procurará outro formato? Porque pelo que estamos vendo é muito 
mais fácil concordar com a metrópole do que ir contra ela.  

É difícil escapar à impressão de que em geral as pessoas usam medidas falsas, de 
que buscam poder, sucesso e riqueza para si mesmas e admiram aqueles que os têm, 
subestimando os autênticos valores da vida. E no entanto corremos o risco, num 
julgamento assim genérico, de esquecer a variedade do mundo humano e de sua vida 
psíquica. Existem homens que não deixam de ser venerados pelos contemporâneos, 
embora sua grandeza repouse em qualidade e realizações inteiramente alheias aos 
objetivos e ideais da multidão. Provavelmente se há de supor que apenas uma minoria 
reconhece esses grandes homens, enquanto a maioria os ignora. Mas a coisa pode 
não ser tão simples, devido à incongruência entre as ideias e os atos das pessoas e à 
diversidade dos seus desejos. (FREUD, 2011, p. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGORAFOBIA63: DISTÚRBIOS PSICOLÓGICOS OCASIONADOS PELA 
MODERNIDADE 

Nós deveríamos complementar essa observação psicológica com a artística: que 
também pessoas formadas em pedra e metal, nos seus pedestais monumentais, são 
atacadas por essas doenças e assim sempre preferem (como já foi mencionado) 
escolher uma pequena antiga praça a uma larga e vazia praça para sua locação 
permanente. Que dimensões devem ter estátuas em tais praças colossais? Elas 
deveriam ser no mínimo o dobro ou o triplo de um tamanho humano, não mais que 
isso. Certos refinamentos artísticos são, em tal caso, completamente impossíveis. 
(SITTE apud VIDLER, 2000, p. 26 e 28 – tradução nossa) 

Anthony Vidler (2000) estudou os grandes distúrbios psicológicos relacionados com o 
meio urbano do século XIX, proveniente do rápido crescimento das cidades européias. 
Apoiou seu trabalho em grandes estudiosos da cidade, como Sitte, e da psiquê 
humana como Freud e Simmel64, entre outros. Escreveu sobre um momento em que a 
cidade deixaria de ser aquela tradicional para se tornar uma grande metrópole65. No 
entanto, a nova cultura que se basearia nos ideais da modernidade, e que conceberia 
um uso para urbe. Os estudiosos do assunto entendem que é necessário investigar 
campos multidisciplinares para interpretar esses novos fenômenos sociais: sociologia, 
psicologia, geografia política, e psicanálise. Vidler (2000) estudou esses indivíduos 
que têm repulsa pela metrópole: os agorafóbicos. Aqueles que não se sentem 
confortáveis na cidade grande, e muito mais que isso, não a suportam.66  

Simmel (VIDLER, 2000) entende que as estruturas espaciais junto às sociais forjam as 
relações entre os indivíduos e grupos. Na multidão da metrópole, aquele homem 
moderno sensível e nervoso precisa de um grande isolamento para se proteger da 
instrução psicológica; contudo se não o tem, inicia uma deformação patológica 
chamada pelo mesmo autor de medo de tocar67. O medo de tocar é um pavor em 
estabelecer um contato muito próximo com o outro indivíduo ou objeto: "uma 
consequência da hiperestesia, onde cada contato direto e energético provocaria dor." 
Assim, trata-se de uma neurose espacial e mental; mas é importante frisar que não é 
somente causada pela espacialidade, tem raiz na espacialidade e é “resultado dos 
espaços abertos da cidade, aqueles de muito grandes extensões em que a multidão 
da metrópole encontraria sua “impulsividade e entusiasmo.” (SIMMEL apud VIDLER, 
2000, p. 68 – tradução nossa) 

De acordo com Simmel (VIDLER, 2000) o homem moderno expressa sua capacidade 
pela intelectualidade, mas não mais de maneira verbal ou emocional com intuito de 
controlar seu inconsciente. E a impessoalidade se consolida na metrópole, afinal “o 
ritmo acelerado da própria vida e de sua regulamentação de acordo com as normas da 
"pontualidade, calculabilidade e exatidão”.” (VIDLER, 2000, p. 69 – tradução nossa). 
Assim, a experiência promovida através da intimidade e comunicação oral não mais 
pertence à cidade grande; a metrópole precisa de respostas rápidas, incisivas e 
precisas.  E, desta maneira, já introduz o que depois Freud estuda como uma forma de 
estranhamento sobre o familiar e o não familiar. 

Vidler (2000) cita que em finais dos anos 1880, o americano George Miller Beard68 
identifica a neurastenia, relacionada com o meio urbano, como a principal doença 
mental da vida moderna. E anos mais tarde em 1903, o sociólogo George Simmel diz 

63 
O termo “agorafobia” já tinha sido definido no Dictionnaire de médicine de Littré e Robin de 1865, como uma “forma 

de loucura [alienação mental] que consiste em uma ansiedade aguda, com palpitação e todos os tipos de medo” com 
suporte de Westphal emergiria, apesar das objeções de psicólogos franceses, como um termo geralmente aceito. 
(VIDLER, 2000, p. 29 – tradução nossa). 
64

 George Simmel (1858-1918) foi um sociólogo alemão. 
65

 die Grossstadt. 
66 

Ao lermos Vidler e comparar seu estudo com nosso objeto de estudo entendemos que os becos urbanos podem ser 
um alívio para os agorafóbicos.  
67

 Berührungsangst – medo de tocar. 
68

 George Miller Beard (1839-1883) foi um neurologista norte-americano. 



39 

 

que a antissociabilidade é uma característica derivada do dinheiro. A cidade começa a 
se degradar socialmente, segundo Charles Richet69 (VIDLER, 2000). Max Nordau70 e 
Charcot71 apontam que a degeneração social causada na metrópole é promovida, 
principalmente, pelo “excesso de trabalho mental”. O mesmo autor, também fala sobre 
Carl Otto Westphal72,  e Henri Legrand Du Saulle que introduzem os estudos sobre a 
neurastenia da agorafobia e Benjamin Ball, da claustrofobia. 

Segundo Vidler (2000) a agorafobia é uma condição psicológica de desordem social 
derivada do crescimento da nova metrópole, que pela primeira vez os médicos 
estudavam e refletiram sobre um emergente e generalizado medo da metrópole, isto 
em finais do século XIX e início do século XX. Camillo Sitte73 associou essas novas 
doenças ao novo espaço do urbanismo, afinal, nas cidades tradicionais, que são 
menores e com escalas humanas, esse mal (doença) não é conhecido. Assim, conclui 
que a “tendência universal desses tempos” é medo dos espaços abertos. Ao mesmo 
tempo, os irmãos Goncourt74 chamam os boulevards de “desertos americanos” e usam 
os conceitos de Ruskin75 para criticar e combater o modernismo. (VIDLER, p. 28, 2000 
– tradução nossa) 

De acordo com Vidler (2000) médicos de Berlim e Viena no final da década de 1860 
começariam a estudar o distúrbio da agorafobia; mas só em 1871 foi publicado o 
primeiro estudo do psicólogo de Berlin, Carl Otto Westphal, que descreve os sintomas: 
“palpitações, sensações de calor, as pessoas ficava coradas, trêmulas, medo de 
morrer, timidez petrificante”. (VIDLER, 2000, p. 28 – tradução nossa) Esses sintomas 
são desenvolvidos quando os pacientes estam atravessando espaços abertos ou 
através de ruas vazias (como transeuntes) - grandes dimensões dos espaços urbanos; 
mas de alguma forma, se eles fossem acompanhados de outras pessoas o medo era 
aliviado. 

Vidler (2000) a agorafobia passou a ser uma doença proveniente do espaço, sendo 
assim, muitos psicólogos a designaram como doença urbana, devido ao efeito na vida 
dentro da cidade grande. Ao mesmo tempo, técnicos de Westphal se certificaram que 
espaços naturais e refrescantes não promoveriam o mesmo efeito, porque a metrópole 
é “mais aterrorizante”. Em 1879, agorafobia foi considerada o antônimo de 
claustrofobia, na França por Benjamin Ball e a comunicação da Société Médico-
psychologique. Uma complementação do dicionário de Littré publicado em 1883 – “tipo 
de loucura a qual o paciente tem medo da presença da multidão e, por exemplo, não 
pode decidir como atravessar uma rua cheia.” (VIDLER, 2000, p. 31 – tradução nossa) 
De certo, está estreitamente conectada com um medo metropolitano.  

Naquela época as fobias urbanas eram atribuídas a determinados sexos pela 
psicologia metropolitana; normalmente chamavam de “doenças das donas de casa”. 
Era analisado como um colapso mental de mulheres e homossexuais pelos psicólogos 
e psicanalistas. A maior parte dos pacientes de Freud (VIDLER, 2000) diagnosticados 
com agorafobia eram mulheres. Ele rejeitava a hereditariedade como causa, apontava 

                                                           

69
 Charles Robert Richet (1850-1935) foi um médico fisiologista francês. 

70
 Max Nordau (1849-1923) foi um médico, activista, sionista e co-fundador da Organização Sionista Mundial. 

71 
Jean-Martin Charcot (1825-1893) - Foi um francês neurologista e professor de anatomia patológica .  Ele é conhecido 

como "o fundador da neurologia moderna". 
72

 Carl Friedrich Otto Westphal (1833-1890) - Alemão neurologista e psiquiatra de Berlim. 

 
73

 Camillo Sitte (1843-1903) foi um arquiteto e historiador da arte austríaco. 
 
74 Edmond Louis Antoine Huot de Goncourt (1822-1896) foi escritor francês. Escreveu vários diários, críticas artísticas e 
literárias, romances, peça de teatro, entre outros gêneros literários. Foi editor e fundador da Academia Goncourt. 
Escrevia com seu irmão Jules de Goncourt (1830-1870). Eram conhecidos como irmãos Goncourt. 
75 

John Ruskin (1819-1900) - foi poeta e desenhista. Reconhecido como escritor pelo seu trabalho como crítico de arte e 

crítico social británico. Acrediava que as contruções deveriam nascer, crecer e morrer, estando as edificações antigas 
destinadas a ruínas até seu fim. 
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como "anormalidades da vida sexual". Ao mesmo tempo, não concordava que fosse 
culpa do espaço em si ou alguma obsessão material, mas sim, uma relação dele com 
um trauma do (a) paciente – como, por exemplo, um sentimento de repreensão em 
andar na rua, pelo medo de serem confundidas com prostitutas. Assim, ele se 
convenceria que a ansiedade esta relacionada com a visão sobre o exterior (rua). 

As donas de casa que tinham esses distúrbios o desenvolviam porque interagiam 
muito menos com as transformações urbanas e sociais. Os homens tinham que 
trabalhar e se adaptar ao novo mundo, mas as mulheres estavam escondidas em casa 
e quando tiveram que enfrentar as ruas se sentiam desprotegidas. 

Logo em seguida, Freud (VIDLER, 2000, p. 39 e 40 – tradução nossa) disse que os 
sintomas da ansiedade eram relacionados diretamente às fobias das fantasias, 
descritos em 1897 no "Projecto M" de "A Arquitetura da Histeria" e que as fantasias 
seriam desenvolvidas por sintomas formados pela memória, possivelmente. Assim, 
comparou a formação das fantasias como um processo químico de composição e 
decomposição que distorce a memória com a sua fragmentação, consequente 
separação das relações cronológicas. Os sintomas surgiam quando a fantasia (já 
construída) torna-se tão intensa que se confunde com a consciência promovendo o 
sintoma, afirmando que a ansiedade ou as fobias eram provenientes destas que 
poderiam ser extraídas de romances familiares enraizados, alienação, paranoia...  

De acordo com Vidler (2000), a fobia é a doença do século XIX. Sitte (VIDLER, 2000) 
a chama de “bode expiatório”, quando a relaciona a qualquer rasto da modernidade. 
Em contradição, Wilhelm Worringer76 (VIDLER, 2000), historiador de arte, diz que a 
agorafobia é uma doença da condição humana desde os tempos primitivos até a 
atualidade. Em 1906, no Museu Trocadero em Paris, Simmel e Worringer definem a 
agorafobia como uma causa subjacente da arte para a abstração: "O desejo de 
abstração é a saída de um grande interior inspirado no homem por fenômenos do 
mundo exterior... Nós podemos descrever este estado como um imenso pavor 
espiritual do espaço.” (SIMMEL e WORRINGER apud VIDLER, 2000, p. 39 e 40 – 
tradução nossa) 

Ainda segundo Vidler (2000), o monstro indefeso e incoerente, um mero animal, 
absorve imagens mudas que entende serem confiáveis, mas que na verdade são 
imagens conceituais remodeladas. O lugar familiar começa se tornar estranho. 
Worringer acredita que um sintoma de subjugação do indivíduo pela multidão aparece 
na abstração artística, assim, a arte abstrata demonstraria a agorafobia como um 
medo do mundo exterior (multidão, impessoalidade → sensibilidade abstrata). Então, o 
estranhamento, a angústia e a sensação desagradável em espaços urbanos modernos 
são expressos nas obras artísticas de forma abstrata. 

Vidler (2000) descreve que devido às patologias sociais como claustrofobia e 
agorafobia, arquitetos modernistas se animaram para propor ideias que 
reestruturassem o espaço urbano. Considerando estas fobias derivadas dos 
ambientes urbanos degradados, deveriam eliminar a cidade antiga completamente. 
Nos anos 1920, reestruturaram cidades voltadas para um sentido natural, onde 
disporiam de pavilhões saltados em um jardim paisagístico. Ao mesmo tempo, 
lembrariam a transparência (inspirados no século XVIII) em seus projetos: formando 
uma cidade de vidro, edifícios invisíveis para uma sociedade aberta; o espaço seria 
amplo e aerobicamente perfeito. “Como Sigfried Giedion77 demonstra isso, este 
poderia ser o espaço de uma "dançarina na corda bamba", equilibrado entre o "ser" 

                                                           

76 
Wilhelm Worringer (1881-1965)- Historiador e teórico da arte alemã. Foi conhecido pela "teoria da Einfühlhung" 

(empatia ou projeção sentimental) - o impulso de satisfação que culmina na beleza do orgânico e o impulso 
abstracionista, onde a felicidade está na beleza inorgânica, no que é regido por leis e por necessidades abstratas. 
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 Sigfried Giedion (1888-1968) – Suíço, historiador e crítico de arquitetura. 



41 

 

individual e "espaço vazio".” (VIDLER, 2000, p. 51 – tradução nossa) O mesmo autor 
ainda diz que novo arquiteto procura o perfeito, já que a natureza não conseguiu fazê-
lo assim. "Essas rochas, pensou ele, estão aqui para mim, esperando a broca, a 
dinamite e minha voz, à espera de ser dividida, rasgada, batida, renascida; à espera 
da forma minhas mãos dar-lhes." (ROARK apud VIDLER, 2000, p. 51 – tradução 
nossa)  

Agora voltando o pensamento de Vidler (2000) para Le Corbusier, lembramos seu 
agrado, respeito e inspiração à Acrópole de Atenas em “O espaço indizível” [L'espace 
indicible]: 

[1933] Le Corbusier retornou a Atenas pela primeira vez desde sua visita inicial de 
1911. Agora na ocasião do quarto CIAM, em seu discurso na Assembleia Internacional 
da Moderna Comunidade de Arquitetura, ele confessou sua dívida para com a 
Acrópole, em termos quase nietzschianos, relembrando sua primeira experiência da 
colina e suas ruínas como esmagadora, como ele saiu "esmagado pelo aspecto sobre-
humana das coisas na Acrópole", pela visão do Parthenon, “um chorar arremessado 
em uma paisagem feita de graça e terror.” (VIDLER, 2000, p. 53 – tradução nossa) 

Le Corbusier transcendeu no espaço. “O que, em Vers une Arquitetura tinha sido um 
grande "volume cúbico" está agora transformado em um instrumento do sublime 
modernista.” Vivenciar um espaço clássico e tradicional foi imprescindível para 
construir o seu pensamento: própria essência da arquitetura, "a essência do 
pensamento artístico", sua raiz e apogeu. Aqui, o temor provocado pela experiência da 
própria Acrópole foi intensificado por uma ansiedade que antecedeu a visita e infundiu 
toda a estadia em Atenas. Seu entusiasmo juvenil é o que Nietzsche78 e Herbert 
Spencer79 chamam de uma “dieta fin-de-siècle da anti-decadente estética simbolista” 
instigada por um quase religioso wagneriasmo que de Edouard Schuré80 (Les grands 
Inities) e Victor Hugo (Notre Dame) e Frank Lloyd Wright81. (VIDLER, 2000, p. 54, 55, 
57 e 58 – tradução nossa) 

Vidler (p. 61, 2000 – tradução nossa) descreve que na modernidade a rua está repleta 
de gente e que temos de ser cautelosos para aonde ir. As ruas estão cheias de 
veículos e rápidos movimentos, ao mesmo tempo, as pessoas correm perigo de morte, 
além dos gemidos das freadas. No entanto, quando já crescemos treinados para 
enfrentar e nos esquivar dos perigos da modernidade, ela não nos esmaga. Nos finais 
de semana, podemos observar melhor a dimensão das ruas porque estão vazias. As 
ruas da metrópole são: “um mar de paixões e rostos. É melhor do que o teatro, melhor 
do que lemos romances... A rua nos desgasta. E quando tudo estiver dito e feito, 
temos de admitir que nos repugna.” A relação obtida entre a sociedade e a metrópole, 
entre o indivíduo e a metrópole e entre o indivíduo e a sociedade pode ser 
amplamente tratada por críticos estudiosos do século XIX, mas há algo que 
geralmente coincide ou que sempre é mencionado: o estranhamento daqueles que 
viram uma cidade crescer muito rápido perdendo as feições tradicionais das relações 
sociais (proximidade com o outro), e de si mesmo para atender ao trabalho. Vidler 
(2000) já diria de Rousseau a Marx82 ou de Baudelaire a Benjamin: 

O tema, um lugar-comum de ironia romântica e auto-investigação e o leitmotiv das 
críticas marxistas do capital, foram entendidos tanto em termos psicológicos e 
espaciais. Dos lamentos de Baudelaire sobre o desaparecimento da velha Paris ("a 
forma de uma cidade muda, infelizmente, mais rapidamente do que o coração do 

                                                           

78 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) - Alemão, filósofo, crítico, poeta e compositor do século XIX. Escreveu 
vários textos críticos sobre a religião, a moral, a cultura contemporânea, filosofia e ciência, exibindo uma predileção 
por metáfora, ironia e aforismo. 
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 Herbert Spencer (1820-1903) – Inglês, filósofo, biólogo, antropólogo, sociólogo, liberal clássico teórico político.  
80

 Eduard (Édouard) Schuré (1841-1929) – Francês, filósofo, poeta, dramaturgo, romancista, crítico de música 
e escritor esotérico. 
81 

Considerando que o último enfrentaria os postulados modernistas para encontrar as raízes autênticas de expressão 
cultural e social. 
82 Karl Heinrich Marx (1818-1883) – Alemão, intelectual e revolucionário, fundador da doutrina comunista moderna. 
Atuou como economista, filósofo, historiador, teórico político e jornalista. 
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homem" [Baudelaire apud]) até os ataques críticos de Engels sobre o que ele chamou 
de "haussmanização", o tecido físico da cidade foi identificado como o instrumento de 
sistematização e alienação aplicadas. As críticas políticas sobre o desenvolvimento 
urbano forçado pelo crescimento das cidades se reuniram com a nostalgia 
conservadora cultural lamentando a perda de seus quarteirões familiares, criando uma 
sensação generalizada de distanciamento, de isolamento individual, através da 
mecanização, massa-orientada, o rápido movimento e a multidão da metrópole. 
Massimo Cacciari tem escrito a história desta crítica intelectual e "negativa" da 
Metrópole, uma vez que surgiu a sociologia de Max Weber, Georg Simmel, e os seus 
contemporâneos mais conservadores Ferdinand Tönnies e Werner Sombart. (VIDLER, 
2000, p. 66 – tradução nossa) 

Vidler (2000) foca sua investigação no estranhamento, para descobrir as afetações 
espaciais e a arquitetônicas através de George Simmel, Siegfried Kracauer e Walter 
Benjamin.  Usa as análises sobre a historiografia de Benjamin83, por ter uma 
sensibilidade tremenda em seus estudos, também por tratar do espaço urbano. Define 
que de acordo com os estudiosos ocorreu o início de uma alienação social com a 
introdução da metrópole; e a preocupação de Benjamin com a memória é expressa em 
seu trabalho sobre as arcadas parisienses. “Neste sentido, a força crítica de 
paradigmas espaciais foi derivada de sua íntima associação, se não cumplicidade, 
com as condições materiais e psicológicas de que Georg Lukács84 apelidado de "sem-
teto transcendental" do mundo moderno.” (VIDLER, 2000, p. 66)  

O mesmo autor descreve um Benjamin estudando uma cidade de Berlim moderna, 
com uma ironia superficial sobre os “arquiteto-garimpeiros” que aprofundavam seus 
projetos com a intenção de acabar com os vestígios da cidade antiga. Expõe as 
sensações de Benjamin ao entrar na Place du Maroc em Belleville em um domingo: 
notava um grande poder dos significados alegóricos atribuídos a um lugar ou nome 
(entidade); sentiu-se como se estivesse entrando em um “deserto marroquino”, apesar 
de ser um monumento colonial, “a visão topográfica interceptada nela teria um 
significado alegórico, que  não fez por tudo o que perder o seu lugar no coração de 
Belleville. Mas é normalmente reservada para os medicamentos a serem capazes de 
despertar uma tal visão”. (BENJAMIN apud VIDLER, 2000, p.74 – tradução nossa) 

Charcot (VIDLER, 2000, p. 75 – tradução nossa) e seus seguidores investigaram os 
estudos de Benjamin e constataram seu conceito: a percepção do vagabundo é como 
uma amnésia urbana; a interpretação das imagens podem explicar os fenômenos 
patológicos sócio-urbanos; “o homem doente que vagueia pela cidade durante altas 
horas da noite e esquece o caminho de volta, talvez, tenha sentido a ascendência 
deste poder”. E pensando na metáfora sobre amnésia de Benjamin, os médicos a 
partir de 1880 procuraram vincular algumas neurastenias a classe social, como 
agorafobia e claustrofobia, como aflições da classe média além da decorrência da 
desordem urbana. Charcot (VIDLER, 2000) chamou de "automatismo ambulatório", 
provavelmente daqueles que não estavam bem estabelecidos no mercado de trabalho. 
Assim, estes doentes ambulatoriais eram associados a vagabundos e criminosos, o 
que, em muitos casos, não era verdade.  

Nos estudos de Vidler (2000) ele descreve os pensamentos de Benjamin sobre a 
flanerie, dizendo que ela tem um ritmo de sonolência. A perspectiva das grandes 
cidades passa ser sufocante. A modernização estaria desprotegendo os 
claustrofóbicos das estreitas ruas da cidade, quando resolve destruí-las.  
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 Walter Benjamin estudaria em torno de 10 anos as cidades grandes, em específico Paris, que resultariam em seu 

livro Arcadas Parisienses através do que Vidler (2000) chama de "rotas estratégicas". Seria um estudo sobre as 
passagens ou ruas cobertas que mais pareciam galerias comerciais. Incorporaria o tradicional flâneur e a arte de 
devagar para descobrir o cotidiano urbano. "o flâneur é o sacerdote do genius loci". 
84 

György Lukács ou Georg Lukács (1885-1971)- Filósofo húngaro. A princípio crítico influenciado por Kant, em seguida 

com Hegel e finalmente, a adesão ao marxismo.  
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Ao analisar Vidler (2000), entendemos que os distúrbios sociais ocasionados pela 
modernização já eram estudados desde o início das grandes transformações urbanas. 
Ou seja, muitas pessoas não se adaptaram rapidamente as novas linguagens 
impostas pela sociedade e desenvolveram fobias aos novos espaços. Mas mesmo 
assim, não era uma fobia simplesmente do urbano, mas de um contexto que 
envolveria a nova cidade. 

Talvez o beco fosse o território desses doentes. Porque o beco é introspectivo e 
acolhedor e a reclamação dos agorafóbicos é a aridez e a multidão. Juntando esses 
argumentos com as poesias de Baudelaire, podemos o visualizar como um 
agorafóbico a nova Paris, quando expressa sua sensação de estrangeirismo em sua 
terra natal. 

O que para Le Corbusier representou uma libertação do fechamento dos infectados 
quarteirões balzaquianos na cidade do século XIX, as nuances históricas nos termos 
de Benjamin, a substituição do vácuo para o lar. Sem comentários, Benjamin copiou 
uma passagem de Sigfried Giedion, de Bauen in Frankreinch de 1928: "As casas de Le 
Corbusier nem se definem pelo espaço, nem pela forma: o ar passa através deles! O ar 
se torna um fator constitutivo! Para isso, nem se deve contar o espaço, nem as formas, 
mas unicamente a relação e interpretação! Existe apenas um único espaço. A 
separação entre interior e o exterior cairia. Esta "nova condição espacial da 
modernidade", como Benjamin observa em outros lugares, eram tão presente na 
cidade como na casa: “A ‘ville contemporaine’ de Le Corbusier é uma antiga vila em 
uma estrada principal. Exceto pelo fato de o país ser agora tomado por carros e aviões, 
no meio desta aldeia, nada mudou”. A afirmação irônica do espaço atemporal aqui que 
deu força para Benjamin, que finalmente o espaço tinha destruído o tempo. Este 
progresso foi iniciado no final do século XVIII, só fez o século XIX mais alucinante, em 
retrospecto, uma vez que foram suspensas entre um passado paredes e portas do 
sistema operacional e de um futuro de vazios. (VIDLER, 2000, p. 78 – tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRANHAMENTO À MODERNIZAÇÃO – CRÍTICAS DE PESAVENTO, JACOBS, 
SENNETT, BAUMAN E CAMPOFIORITO 

Os historiadores do teatro, como Richard Southern, falam de meados do século XIX 
como a “idade da ilusão”. Mas no mundo da ilusão havia certeza. A cidade cosmopolita 
era um mundo em que as aparências físicas não constituíam certezas. Em outras 
palavras, em condições de ilusão, conscienciosamente elaboradas, havia uma verdade 
acessível sobre os homens e as mulheres do que havia nas ruas. (SENNETT, 1999, p. 
221). 

A cidade foi crescendo com o tempo e cada vez de forma mais acelerada. 
Principalmente com a velocidade dos acontecimentos provenientes da modernidade, 
extrapolou-se o ritmo de vida de muitos indivíduos daquela época e provocou a muitos 
um estranhamento e falta de relação de pertencimento e identidade. Mas quando os 
becos não incomodavam e não estavam no caminho não eram arrasados, mas a 
perversidade do esquecimento provocou degradações irreparáveis. Em seguida, na 
atualidade, foi relembrado, sendo revitalizado e devolvendo um elo cultural com o 
passado. 

O beco remete a uma cidade antiga com um ritmo mais lento que tem uma dinâmica 
diferente da modernidade. Lembra uma cidade mais calma e mais tranquila. Estando 
em uma metrópole, quando entramos em um beco, revisitamos uma cidade do 
passado adaptada à atualidade. Assim, o beco remanescente recebe com bom agrado 
àqueles que não se adaptam à dinâmica da cidade grande. Pensando nesses 
personagens deslocados podemos falar sobre Baudelaire, Machado de Assis, Lima 
Barreto, entre outros, que passam a se sentir estranhos em uma cidade que cresceu 
além deles. O beco devolve à sociedade características que a metrópole 
aparentemente perdeu com as grandes transformações urbanas em prol da 
modernidade.  

Sobre um momento pelo qual Paris passou pelas grandes reformas idealizadas por 
Haussmann, Sandra Pesavento (2002) citaria um pensamento de Baudelaire: “Como 
dizia Baudelaire, para reconhecer Paris era preciso olhar para dentro, pois a paisagem 
externa mudara.” (PESAVENTO, 2002, p. 117). Ainda tomando como exemplo a 
mesma cidade de Paris, a mesma autora diz que Baudelaire não deixou de reconhecer 
a importância e benfeitorias das transformações, mas sentiu uma perda de referência 
e sensação de pertencimento, em uma Paris tão diferente após sua reestruturação. 
Apoiada em Gerard Gasarian85, interpretando O Cisne86, Pesavento (2002) afirma que 
Baudelaire não corrobora uma postura de repulsa às transformações de Haussmann, 
mas sim um estranhamento e uma nostalgia da velha cidade (acabada), um 
sentimento de não-lugar, de falta de direção, de não mais pertencer ali. Ele não se 
reconhecer nessa nova urbe, afinal não mudou junto à cidade e se tornou um 
estrangeiro. O bucolismo teve fim, junto com a confusão das obras e a necessidade de 
deslocamento. Baudelaire sentiu-se como “alguém que se perdeu e não se encontra 
mais” (PESAVENTO, 2002, p. 106). Daí a sensação de estranhamento com sua 
cidade natal. Seria um estranho em plena Place de I´Étoile, hoje tão característica de 
Paris, mas, naquela época, uma transformação drástica ao espaço urbano e social. 

Os becos estariam perdidos e espalhados nas megacidades do final do século XX – 
cidades grandes que, segundo Campofiorito (1994), parecem “pragas irremediáveis 
porque a sua complexidade desmascara a impotência tecnocrata do “planejamento 
físico-territorial” – de base neo-positivista, lógico-dedutiva e projetivista, vale dizer, 
imbuído de uma visão progressista e funcional da urbanização.” (Campofiorito, 1994, 
p. 219)  

                                                           

85
 Gérard Gasarian - Professor de Francês, Mestrado de Lettres Modernes na Université de Paris, Sorbonne; com 

doutorado Francês na Universidade da Califórnia em Berkeley. 
86

 O Cisne - poema de Baudelaire do livro As Flores do Mal, 1857. 
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Desta maneira, entendemos que o beco deve estar imerso na metrópole, mas que 
também deve ser encarado como esconderijo de um indivíduo esquecido que não se 
acostuma com a demanda da cidade grande. Não estamos estudando um beco 
colonial, nem estamos estudando uma representação da modernidade, mas um 
vinculado ao outro, por isso a importância que observemos as metrópoles, afinal elas 
têm a cidade medieval salpicada na modernidade.  

Em contrapartida, espaços muito vastos tendem a afastar as pessoas, enquanto, os 
estreitos aproximam. Jane Jacobs (2011) ao escrever sobre as cidades densas, cheias 
de moradores, comércio e passantes entende que os mesmos acabam por 
proporcionar segurança a si próprio, pois sempre estão observando tanto as crianças 
brincarem como os mais estranhos eventos acontecerem. A escritora não trabalha 
com becos e sim com as ruas tradicionais dos EUA. Ela também estuda que ruas mais 
estreitas e bairros com “vida” e noções de “amizades” de vizinhança podem proteger 
as pessoas e, principalmente, as crianças da violência, pois a rua tinha olhos. Ao falar 
sobre a segurança das ruas, Jacobs (2011), entre outras características aponta que: 

[...] devem existir olhos para a rua, os olhos daqueles que podemos chamar de 
proprietários naturais da rua. Os edifícios de uma rua preparada para receber 
estranhos e garantir a segurança tanto deles quanto dos moradores devem estar 
voltados para a rua. Eles não podem estar com os fundos ou um lado morto para a rua 
e deixá-la cega. (JACOBS, 2011, p. 35 e 36) 

Ao mesmo tempo, Sennett (1999) também trabalha essa idéia de vigilância: 

As imagens modernas das multidões têm consequências nas ideias modernas de 
comunidade. Em ambientes mais simplificados, haverá ordem, porque os indivíduos 
conhecem os outros indivíduos, e cada qual conhece o seu lugar territorial. Os 
vizinhos de uma pessoa saberão dizer se ela cometeu algum ato de violência 
espontânea, enquanto numa multidão ninguém conheceria. Em outras palavras a 
comunidade tem uma função de vigilância. (SENNETT, 1999, p. 366) 

As ruas com “olhos” são a solução para os problemas de insegurança para Sennett 
(1999) e Jacobs (2011), pois a vizinhança quando conhece seu bairro age 
(protegendo) quando identifica que algo irá perturbar sua paz. Ao mesmo tempo, 
diante de um perigo, a vítima teria vários caminhos ou “esconderijos” nessa cidade 
cheia de ruas estreitas para se esconder do perigo. Assim, Jacobs (2011) trata de 
argumentar que nas ruas, as calçadas e o comércio propiciam a interação dos vizinhos 
e todos acabam por se conhecer mesmo que, às vezes, não se conheçam realmente, 
acabam por se acostumar com o outro por vê-los sempre passar por ali. 

A mesma autora ainda fala de uma vizinhança que preserva traços tradicionais de 
comunidade e companheirismo, mas quando a modernidade adentra sobre a cidade e 
a transforma em metrópole, muito destes traços vão sendo perdidos.  

Concomitante, Bauman (2001) trabalha com o conceito de civilidade, que podemos 
usar para complementar os conceitos de Sennett (1999) e Jacobs (2011). Um fica de 
olho no outro por uma questão de conveniência, assim se precisar de uma ajuda no 
futuro sabemos que tem alguém nos olhando, assim como nós olhamos também. Mas 
a modernidade traria indiferença e isolamento.  

Segue-se esse objetivo, é claro, esperando reciprocidade. Proteger os outros contra a 
indevida sobrecarga refreando-se de interagir com eles só faz sentido se espera 
generosidade semelhante dos outros. A civilidade, como a linguagem, não pode ser 
“privada”. Antes de se tornar a arte individualmente aprendida e privadamente 
praticada, a civilidade deve uma característica da situação social. É o entorno urbano 
que deve ser “civil”, a fim de que seus habitantes possam aprender as difíceis 
habilidades da civilidade. (BAUMAN, 2001, p.112) 

Podemos completar esses pensamentos recorrendo a Italo Campofiorito (1994) que 
diz que “Não há comunidade na Inglaterra: não há comunidade na cidade” e lembrar 
de Benjamin quando fala sobre Engels: “de uma Alemanha provinciana, onde sem 
dúvida jamais conheceu a tentação de se perder numa onda humana”, falavam um 
savoir-faire e a nonchalance do flâneur.  
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Voltando a Engels, é curioso que todas as suas restrições à metrópole digam respeito a 
pontos que um cosmopolita pode perfeitamente tomar como positivos. Na grande 
cidade reúnem-se, indiscriminadamente, pessoas de todas as condições e classes 
sociais? Mas, segundo Baudelaire, a paixão e a profissão do parfait flâneur é épouser. 
¶ “O amante da vida universal entra na multidão como num imenso reservatório de 
eletricidade.” (CAMPOFIORITO, 1994, p. 223) 

Em contraposição, nos espaços muito amplos como parques e as grandes avenidas, 
não há essa interação ou proteção da vizinhança. Ninguém se conhece nem se 
protege e, frente a um perigo, a vítima não tem por onde se esconder. Está exposta no 
amplo espaço tão explorado pelos modernos. É assim que a multidão fica solitária. As 
grandes avenidas estão cheias de multidões de indivíduos sozinhos, ali ninguém 
reconhece um ao outro, são todos estranhos. Ninguém pode contar com a vigilância 
ou ajuda. Por isso é uma multidão solitária, parece estar dissociada de uma noção de 
companheirismo, humanidade, civilidade e, propriamente, da comunidade.  

[...] O perigo representado pela companhia de estranhos é uma clássica profecia 
autocumprida. Torna-se cada vez mais fácil misturar a visão dos estranhos com os 
medos difusos da insegurança; o que no começo era uma mera suposição torna-se 
uma verdade comprovada, para acabar com algo evidente. (BAUMAN, 2001, p.124) 

E assim há também outro obstáculo: como de Tocqueville há muito suspeitava, libertar 
as pessoas pode torná-las indiferentes. O indivíduo é o pior inimigo do cidadão, sugeriu 
ele. O “cidadão” é uma pessoa que tende a buscar seu próprio bem-estar através do 
bem-estar da cidade – enquanto o indivíduo tende a ser morno, cético ou prudente em 
relação à “causa comum”, ao “bem comum”, à “boa sociedade” ou à “sociedade justa”. 
Qual é o sentido de “interesses comuns” senão permitir que cada indivíduo satisfaça 
seu próprio interesse? O que quer que os indivíduos façam quando se unem, e por 
mais benefícios que seu trabalho conjunto possa trazer, eles o perceberão como 
limitação à sua liberdade de buscar o que quer que lhes pareça adequado 
separadamente, e não ajudarão. As únicas duas coisas úteis que se espera e se 
deseja do ‘poder público” são que ele observe os “direitos humanos”, isto é, que 
permita que cada um siga seu próprio caminho, e que permita que todos o façam “em 
paz” – protegendo a segurança de seus corpos e posses, trancando criminosos reais 
ou potenciais nas prisões e mantendo as ruas livres de assaltantes, pervertidos, 
pedintes e todos os tipos de estranhos constrangedores e maus. (BAUMAN, 2001, 
p.45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS87 

Tratamos nessa dissertação do beco apesar da metrópole e, ao mesmo tempo, 
paradoxalmente, o beco em virtude da metrópole. Percebemos que para que haja um 
equilíbrio, um precisa que o outro exista, apesar de serem ilustrações de realidades 
aparentemente opostas, planejamentos de cidades diferentes, ou, até mesmo, 
construções urbanas com séculos entre si, considerando as mais antigas como 
ultrapassadas em relação às outras, continuam condicionadas umas às outras. 

A crítica maior deste trabalho é a perda das feições tradicionais do beco e a 
transformação de um espaço idêntico a uma avenida, mas com dimensões urbanas 
menores. Com a necessidade do beco se adaptar ao mundo atual, ele perde sua 
introspecção e seu jeito de esconderijo da “selva de pedra”. Mas nossa análise 
trabalha com a atualidade, então os momentos históricos estudados estruturam nosso 
pensamento e reforçam nosso discurso. Escolhemos trabalhar assim para descobrir as 
raízes das questões envolvidas. 

A pesquisa da dissertação iniciou-se com várias idéias, convicções e certezas sobre 
os becos e nosso percurso para estruturá-la. Aos poucos tudo foi se perdendo e 
percebemos que nossa estrutura não mais responderia às perguntas mais 
interessantes sobre este assunto. O estudo ficou oco, pois não tinha sentimento ou 
poesia, tão presentes no beco. Então, descobrimos que para conseguir algo mais 
profundo teríamos que abandonar tudo; e assim foi feito; abandonamos tudo, 
começamos da estaca zero. Mas quando estávamos perdidos nos metafóricos becos 
sem saída, encaramos o temeroso labirinto, assim encontramos o caminho tortuoso e 
confuso para chegar ao seu centro e encontrar a alma da dissertação, que estaria ali 
aprisionada. Ao nos perdemos pelos becos, achamo-nos na dissertação. Aprendemos 
que só seria possível encontrar sua alma enquanto perdidos. Assim adentrando sobre 
caminhos misteriosos e desconhecidos, conseguimos chegar à proposta a qual 
expusemos aqui. Tratar de um refúgio estando tão mergulhados na dinâmica da 
metrópole foi difícil. Os prazos, o tempo e o medo nos lembravam a metrópole. Foi 
invertendo a dinâmica e procurando um esconderijo que entendemos o significado que 
o beco poderia ter. 

Só conseguimos começar a entender os caminhos que deveríamos perseguir quando 
investimos na criação de um conceito: os Movimentos Damiel e Ícaro. E assim, 
sempre que tínhamos dúvida para aonde ir, guiávamo-nos pelo conceito. E o discurso 
ficou tão forte que tivemos vontade de representá-lo de forma gráfica recorrendo ao 
livro de Gógol, já mencionado na introdução. Os volumes demonstram bem as 
diferenças de abordagens. O primeiro volume ficou mais ortodoxo e direcionado a 
justificar ou embasar o segundo, que é mais livre e abstrato. Assim, o primeiro volume 
retratou um desconforto dos indivíduos para com a metrópole, desde o surgimento 
dessas sensações até a atualidade, balizado pelo final do século XIX até os dias de 
hoje. Identificamos o mal-estar que Freud (2011) e muitos outros estudaram e os 
relacionamos com o consumismo, a velocidade, a cobrança, a impessoalidade 
proveniente do apogeu da modernidade. Já no segundo volume, entramos realmente 
no beco, descobrindo as facetas de um lugar aparentemente deixado de lado pelo 
tempo. 

Tivemos que aprender a flanar pelo desconhecido, mas tornar nossa busca 
despretensiosa em trabalho científico. Nunca seria despretensiosa, afinal, tínhamos 
prazos e expectativas, mas, quando entendemos que teríamos mesmo é que flanar 
para encontrar nossas respostas, começamos a adentrar sobre esse desconhecido, o 
qual se iluminou e nos encantou. Nossas inquietações para entender o mistério do 

                                                           

87 Estas considerações são referentes à dissertação de uma forma global e não ao primeiro volume; então, para 

entendê-las, devem-se ler todos os dois volumes.  
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beco nos conectaram ao campo das metáforas e analogias com universos fantásticos 
e imaginários desde a mitologia grega até produções cinematográficas 
hollywoodianas. Quando nos separamos da realidade abstraindo seu peso, 
conseguimos nos distanciar e enxergar os becos através das mais diversas 
referências. Assim, estabelecemos metáforas que explicariam o que o beco queria nos 
falar.  

Ao atentarmos para os labirintos, vocábulos tão presentes nas bibliografias de 
Benjamin e Baudelaire, conseguimos nos conectar com aquele mitológico e que caso 
perfeitamente com nosso tema – a relação da sociedade com o beco, do indivíduo 
não-moderno com a metrópole e com o beco. Foi em busca do céu de Ícaro ou da 
humanidade de Damiel que fez com que nos encontrássemos novamente no trabalho 
científico. 

Observamos que aquilo que mais motiva, valoriza e faz com que o beco se mantenha 
na cidade é sua diferença em relação à metrópole. O beco tem algo que a metrópole 
perdeu procurando a modernidade: são as sensações e lembranças do passado, 
marcadas no tecido urbano, tão presentes porque ele rememora as antigas histórias. 
O meio urbano perdeu seu caráter aconchegante, interativo e humano, mas nos becos 
nos lembramos dessas sensações. 

Ao trabalharmos com os becos, percebemos uma grande semelhança com a história 
dos labirintos. Assim fomos estudar sobre a mitologia grega do Labirinto de Creta e 
descobrimos formas de dar nomes aos nossos personagens de estudo, assim, 
optamos por abstrair para ampliar nosso pensamento e entender melhor nossos 
conceitos. Nosso estudo baseou-se em abstrações, comparações e reflexões em torno 
da mitologia do Minotauro, acima de tudo construção e inversão de conceitos. A 
história estaria lá, mas dependendo da observação sobre um caleidoscópio abstrato e 
conceitual, poderíamos entender a metrópole como o Minotauro ou o inverso, os 
refugiados como Minotauro. 

Optamos trabalhar com metáforas, pois elas nos permitiram abstrair e concluir 
conceitos em se tratando do vocábulo estudado ser tão complexo e com diferentes 
facetas. Quando conseguimos entender o beco como labirinto, conseguimos enxergar 
leituras do beco-metrópole. Nosso Minotauro é a representação das pessoas que 
vivem na metrópole, mas que sentem uma angústia, uma infelicidade ou um mal-estar. 
São aqueles indivíduos marginalizados que tratamos anteriormente. Essas sensações 
desagradáveis se atenuam quando entram em contato com espaços urbanos que 
remetem a sentimentos de proteção: refúgio. Esses indivíduos que estudamos 
vivenciam todos os personagens como se os incorporassem, dependendo de uma 
determinada motivação.  

Sempre trabalhamos com o beco vestígio e sempre colocávamos em questão porque 
ele ainda estaria por lá, será que teria sido esquecido? Se quisessem, poderiam ter 
construído uma série de coisas por lá, mas o deixaram lá. O beco ainda existente hoje 
está lá por representar uma ligação do passado e ser o esconderijo contra o 
capitalismo – a metrópole.  

Descobrimos que o Minotauro gosta da confusão, da agitação e da poluição da 
Metrópole; é consumista e escravo da moda; mas às vezes se cansa e vai procurar 
abrigo e reflexão em refúgios – os becos. É masoquista ou é hipócrita ou até 
corrompido. Seu cansaço e os desagrados não são suficientes para fazê-lo fugir da 
metrópole ou para destruir os becos. Nosso personagem – o Monstro – se 
transformaria ora em um personagem, ora em outro; herói, vilão ou antagonista. Ora é 
Dédalo, ora é Ícaro, ora é a cidade de Atenas, ora é o anjo ou flâneur (acrescentado 
por nós à história), ora é a virgem a ser sacrificada, ora é Teseu e ora é o Minotauro. É 
o medo e o refúgio ao mesmo tempo. Gosta de sofrer com essa contradição. 
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Pudemos observar que o beco pode ser de várias formas: pode ser sombrio e 
misterioso ou tranquilo e pacato. Mas com a certeza que é um reflexo da sociedade e 
da comunidade, de como tratam a urbe. Só que nosso personagem não abdica do 
beco diante da modernidade. Mas o beco adquire características das mais diversas. 

Ao estudar os semblantes do beco, pelas facetas metafóricas percebemos esse 
ambiente urbano pode representar em grande escala uma metrópole. Mais que um 
espaço geográfico, o beco é uma metáfora, às vezes do fundo do poço e às vezes de 
abrigo. Ao percorrer este caminho, entendemos que o trabalho não trata somente de 
estudar uma rua estreita, mais de um lugar específico e sua relação com a cidade 
grande, de como a comunidade trata desse local como refúgio ou como prisão. Então, 
não falamos de um beco qualquer, falamos dos becos escondidos nas metrópoles, 
pois um vive apesar do outro ou um sobrevive graças ao outro. 

Se fosse o beco pelo beco, poderíamos tomar como exemplo uma cidade colonial 
como Ouro Preto ou uma cidade medieval como Santiago de Compostela. Não é isso, 
tratamos na verdade, do contraste, afinal de uma cidade com tantas coisas juntas, tão 
diferentes e que se combinam tanto. Tratamos de uma cultura que mantém o beco, e 
que reconhecemos que é porque representa algo de sua memória que ela não quer 
esquecer, uma ancestralidade preservada através de edificações, calçadas, 
paralelepípedos e mitos... 

Os becos são lares dos agorafóbicos. Há quem tenha verdadeira fobia a ágora, nunca 
moraria em Brasília, por exemplo, mas não suportaria viver em uma cidadezinha 
medieval ou campestre. Ele quer colher frutos dos dois lados, talvez por sua cultura 
ser construída pela diversidade. Nosso personagem pode até gostar da modernidade, 
mas precisa entrar em contato com o beco, como se fosse uma dependência, nunca 
se acostuma a viver com um só, tem que ter os dois, foge de um e vai para o outro. 

Mas tem algo que diferencia muito a metrópole de Machado de Assis e a do 
personagem atual que estudamos: o tempo. Pudemos entender que nosso monstro 
não é aquele que remete as vozes do passado. São parecidos em certo ponto, mas 
muito diferentes no geral. Os dois veriam uma transformação incrível no modo de 
viver. O tempo de trabalho, a espacialidade da urbe e o modo como a sociedade se 
via eram completamente distintos da atualidade. Machado de Assis e Baudelaire 
viveriam em um tempo diferente. O monstro é atual. É um personagem 
contemporâneo, angustiado com os problemas dos dias de hoje. Sente uma nostalgia, 
próxima a que Baudelaire, João do Rio ou Machado de Assis sentiam, mas ele não 
viveu as transformações da modernidade, sente uma nostalgia de um tempo não 
vivido, criado através de memórias culturais e extraído dos lugares que restaram na 
cidade. A diferença principal dele para aqueles do tempo de Baudelaire é que a 
metrópole faz parte de sua vida, ele já nasceu com ela ao seu redor, ele está 
costumado com ela porque sempre a viveu. Não teve que se adaptar ou sofrer por sua 
“evolução”. Ou seja, a Metrópole faz parte de sua história e cultura. No entanto, tem 
uma sensação familiar, confortante e agradável ao observar os vestígios de outro 
tempo. Os vestígios o tocam emocionalmente. O beco remete a um tempo diferente, 
lembra uma memória fantasiosa de um lugar diferente e de uma vida mais tranquila, e 
dependendo de algumas questões, rememora e cria alegorias lúdicas. Nosso 
personagem sente uma angústia, e encontra no beco conforto. Ele não é de completo 
da metrópole porque ela o assusta, mesmo assim, não sabe viver fora dela. É 
contraditório. Ou seja, precisa de um esconderijo para não enlouquecer e o beco é que 
produz essa fantasia. O beco acolhe e o recebe. No beco ele pode respirar, meditar e 
refletir.  

Mas essa angústia tem duas faces. É uma prisão ou um refúgio, dependendo da ótica 
sob a qual está adentrando. Por isso optamos por trabalhar com o beco refúgio e o 
beco sem saída, são duas formas de ler essa metáfora. Também tem medo de sair da 
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metrópole, porque a conhece desde que nasceu. Ela o perturba, mas é um porto 
seguro, é previsível. Por isso, nosso personagem é um masoquista, sofre e parece 
gostar de sofrer, mas tem medo de perder essa comodidade que tem no que melhor 
conhece e se arriscar em uma vida desconhecida, baseada em outra tônica. Precisa 
da cidade, pois nasceu na metrópole, apesar de não ser amigável, é familiar. 

O beco-sem-saída representa o medo, a prisão – é a visão do nosso personagem 
como Minotauro e os becos como o Labirinto. O beco o aprisiona (metrópole) e o 
protege da cidade de Atenas. Ao mesmo tempo, viveu sempre assim, de certo ponto, 
se sente seguro na sua prisão. O beco se torna um lugar de perdição, misterioso, 
escuso, amaldiçoado ou esquecido. Tanto é uma metáfora para um sentimento de 
estar perdido e sem respostas (preso) ou na realidade, um lugar esquecido pela 
sociedade, com criminalidade, insalubridade e desdém. 

O beco refúgio representa um esconderijo, um lugar de fuga e meditação – será a 
visão de Damiel, que representa nosso personagem como a cidade de Atenas, os 
becos, novamente, como Labirinto e a Metrópole como o Minotauro. Está sempre a um 
passo da loucura da Metrópole, mas não se identifica. Às vezes a procura tem o 
desejo de vivenciar seu encontro, mas tem um obstáculo à frente. Nessa metáfora, 
sempre existe um perigo, mas está a salvo enquanto os becos/labirintos o protegerem, 
daí que dizemos que o beco é sua proteção. O beco misterioso é a visão de Ícaro, a 
visão da metrópole sobre o beco, aquele lugar das histórias policiais de Sherlock 
Holmes – Conan Doyle, de Ágata Christie, de Edgar Allan Poe ou até os guetos de 
Nova Iorque. Tem um semblante de dúvida. É difícil de ler e confiar. É escondido e 
fechado, só para seus donos. Aqueles que não conseguem entendê-lo chamam de 
sombrio e perigoso.  

Mas o beco envolve seu usuário em uma estratégia psicológica complicada, 
misteriosa. Não é um ou o outro, é os dois ao mesmo tempo. Daí o medo de se 
entregar por completo a ele. “E, com efeito, faço-me hoje esta pergunta ociosa: que é 
melhor, a felicidade barata ou o sofrimento exaltante? Sim, que é melhor?” 
(Dostoievski – 142, notas do subterrâneo) 

Observamos becos que se entregaram à mercadologia permitindo a metrópole entrar e 
dominar. Assim, deixou de ser genuíno quando passou a ser forjado e forçado. Se 
para usar esses lugares necessita-se de uma maquiagem completa, de uma farsa, aí 
já tornaremos esses vestígios em cenários. Isso não representa o que estudamos, 
afinal, o beco seria uma ponte com o passado, ou uma forma de se abstrair da 
metrópole, se ela invadir o beco, ele morre, entra no seu lugar um cenário que 
representa na verdade a metrópole. Até que ponto deve-se instigar a conservação do 
lugar através do modismo? 

O fim dos fins, senhores: melhor é não fazer nada! Melhor é a inércia consciente! 
Assim, viva o subterrâneo! Embora eu tenha ditohá pouco que invejava o homem 
normal até a última gota de minha bile, quando o vejo tal como é agora não quero ser 
como ele (apesar de continuar a invejá-lo) Não! não! de qualquer forma o subterrâneo 
é melhor. Lá ao menos, é possível... Ah, estou mentindo de novo! Estou mentindo, 
pois sei, tão claramente quanto dois e dois são quatro, que não é o subterrâneo que é 
melhor, mas outra coisa, muito diferente, a que aspiro, mas que não posso descobrir. 
Ao diabo o subterrâneo! (Dostoievski – 48 – Notas do Subterrâneo) 

Não acreditamos plenamente nas idéias avassaladoras de Dostoievski, ou mesmo as 
de Ruskin que acredita que as edificações (ou no nosso caso as ruas) têm um início, 
meio e fim, devendo ser entregues à ruína. Mas pensamos que deve existir um 
equilíbrio entre manter as edificações e seu espaço urbano. Mais que edificações 
históricas belíssimas, existe ali uma ambiência em perigo de esgotamento. Muitos 
dizem que quando algo se sujeita à moda, deixa de ser genuíno e morre. A moda nada 
mais é que a transformação de determinado conceito em um ícone, para guiar e tomar 
conta da massa. Ou seja, para tendenciar a massa a seguir determinada atitude. 
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A moda como paródia do cadáver (colorido) 

Moda, um diálogo com o corpo, com a putrefação. 

Forma oca em que foi moldada a Modernidade. (BENJAMIN, BOLLE org., 2007, p. 
910) 

Logo, se para poder usar um beco para os padrões da moda é preciso destruí-lo, 
então ele já está morto. Isto será efetivado quando a metrópole vencê-lo e transformá-
lo em um cenário oco (simulacro). A metrópole estará lá, escondida em fachadas 
antigas, aos poucos modificadas, e mudando principalmente seu uso para vigorar de 
acordo com a necessidade do momento, que, no caso, hoje o consumo. Estamos 
entregando nossos becos à metrópole e perdendo nosso refúgio para moda. A 
metrópole conseguiu descobrir um jeito de entrar no Labirinto e encontrar o 
Minotauro? Será que encarnará Teseu? Vai matá-lo?  

Assim, pudemos perceber que essas pessoas são completas contraditórias, pois 
convivem com uma angústia, afinal a metrópole as atormenta, mas faz parte delas, 
não conseguem, por conseguinte, abandoná-la, mas precisam de uma área de 
descanso para se manter sãs - essa área é o beco; e por último, voltando aos becos, a 
partir do momento que entregarmos os becos aos modismos, perderemos a batalha 
para a metrópole, os becos se tornaram ruelas estreitas e ocas que disfarçam a 
metrópole dentro de fachadas antigas, com um falso artifício de preservar cultura e a 
história. 

Quando a sociedade moderna insistiu em se voltar para o futuro e esquecer-se da 
pequena cidade antiga, destruindo, abandonando os vestígios do passado, ela estaria 
destinado o final de tudo que não reforçasse seu sistema. Ao mesmo tempo, quando 
pensa em resgatar o beco, usa isto como um artifício de detonação desse vestígio de 
antiguidade, para reforçar a modernidade. Assim, quando a metrópole entrou no beco, 
o transformou em um cenário que esconderia a verdadeira metrópole sobre feições de 
beco. Mas aí ficaria a dúvida, e será que o beco estaria fadado ao extermínio 
conceitualmente? O beco vence ou perde na luta com a metrópole? 

A cidade esparsa e pequena se tornou metrópole e a rivalidade com os lugares que 
não reforçassem sua importância geraria um grande descompasso: a metrópole 
sempre predominaria e o refúgio cada vez mais se enfraqueceria. Nunca estariam em 
equilíbrio. Mas talvez esse desequilíbrio determinasse a preservação do refúgio 
(escondido). O refúgio vai sempre fugir da modernidade e assim mudar de lugar. E 
desta maneira, fica a pergunta: o conceito do beco se perdeu, transformando-se em 
um reflexo da metrópole ou migrou para outros lugares? As respostas nós não temos, 
mas acreditamos que os refúgios estão migrando e até se tornando transparentes ou 
invisíveis, alcançando não mais um lugar concreto, mas procurando outros caminhos 
para permanecerem vivos e escondidos. Desta maneira, o beco, referência de 
esconderijo ou prisão, agora não precisa mais usar necessariamente um ambiente 
construído para sobreviver, basta buscar alternativas para manutenção do conceito, 
tendo como suporte aqueles indivíduos incomodados com a metrópole. 

Nossa dissertação começou com o estudo sobre o trabalho das Passagens de Walter 
Benjamin, porque o beco se parece muito com as passagens. Percebemos que a 
demanda da sociedade foi se alterando e o meio urbano foi diretamente influenciado. 
A crítica de Benjamin trabalha em cima da transformação do meio urbano enfocado na 
mercadologia deixando de lado algumas características culturais marcantes. 
Generalizando tudo, a cidade seria programada para gerar lucro. As ruelas misteriosas 
e melancólicas que Baudelaire tanto trabalhou em suas poesias se perdiam ou era 
demolidas para a abertura de uma avenida. A ruela perde as feições tradicionais e se 
transforma em mercadológica. 
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O ANJO 

Quando a criança era criança,  
andava balançando os braços.  
Desejava que o riacho fosse rio, 
que o rio fosse torrente...  
e essa poça, o mar.  
Quando a criança era criança,  
não sabia que era criança.  
Tudo era cheio de vida,  
e a vida era uma só.  
Quando a criança era criança,  
não tinha opinião... não tinha hábitos,  
sentava-se de pernas cruzadas,  
saía correndo...  
tinha um redemoinho no cabelo e  
não fazia pose para fotos.  
(fragmento de poesia extraído do 
início do filme Asas do Desejo, 
Wenders, 1987) 

Asas do desejo é um filme alemão de 1987, escrito por Wim Wenders88, Peter 
Handke89 como co-escritor e também contou com contribuição de Richard Reitinger. O 
título do filme em alemão é Der Himmel über Berlin que significa O Céu Sobre Berlim, 
afinal seria a visão dos anjos sobre os humanos. Ou seja, seriam observadores que 
não estariam contaminados com as características da cidade, pois não teriam a 
capacidade de sentir o que os humanos sentem. Consistiria nas indagações dos seres 
divinos e ocultos sobre a existência humana. 

De um monumento escultórico e com uma fotografia enigmática, Siegessäule90, 
Damiel observa a cidade, seria como se estivesse no ponto mais alto da cidade e 
pudesse observar toda a imensidão. Depois, em outro momento, Cassiel91 também 
aparece sentado nos ombros de Siegessäule. 

“Constant, o francês. Eu o conheci na rua. ‘Berlim não existe mais.’ me disse 
Constant.” (Texto extraído do filme Asas do Desejo, Wenders,1987)  

O filme é retratado na cidade de Berlim arrasada pós-guerra, ainda com a presença do 
muro de Berlim. Retrata uma cidade que passa transformações conceituais, não só 
destruída fisicamente pela guerra observada in-loco, mas os conflitos internos por que 
determinados indivíduos passariam. A maior parte dos personagens humanos passa 
por dificuldades, retratadas por seus pensamentos aflitos e a presença dos anjos para 
acalmar seus medos. O filme mostra uma cidade abalada pela guerra, tanto 
fisicamente, e isso é visível através do muro92 e das áreas arrasadas pelos quais as 
câmeras capturam, mas também o trauma psicológico porque as pessoas estariam 
passando - um desespero silencioso, não necessariamente associado à guerra. O 
filme não é exatamente uma descrição do trauma de Berlim devido à guerra, e sim o 
uso do urbano destruído com subterfúgio para construir os cenários e falar sobre as 
sensações e sentimento de dor, perda, estranhamento e depressão.  

O filme é construído em preto-e-branco enquanto visão dos anjos, e colorido, para os 
humanos. Aparentemente os anjos seriam isentos de sentimentos, dúvidas ou história, 
assim, as cores demonstrariam as sensações ou emoções (características humanas). 
O uso desta fotografia realça as intenções sentimentais dos personagens; as cores, 
fundos, contrastes, reforçam a atmosfera melancólica as quais Wenders pretende 
trabalhar; focando nos vazios, nas ruínas, tonificando o se discurso. Às vezes pelas 
quais as imagens ficam coloridas, transmitem vida, sensualidade e prazer. 

                                                           

88 Wim Wenders (1945-) - Ernst Wilhelm Wenders, renomado cineasta, dramaturgo, fotógrafo e produtor do novo 
cinema alemão. É presidente da Academia de Cinema Europeu em Berlim desde 1996. 
89

 Peter Handke (1942-) - Escritor austríaco, autor de teatro, romance , poesia, argumentista e realizador de cinema. 
90

 Siegessaule – coluna da vitória localizada  na Grosser Stern, praça central do Tiergarten em Berlim. 
91

 Cassiel - o ator alemão que interpreta Cassiel chama-se Otto Sander. 
92

 Muro de Berlim – separou por muitos anos a cidade de Berlim em Oriental e Ocidental, devido motivações políticas. 
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A base do filme está nas indagações de Damiel93 - o anjo, que quer se tornar homem - 
demonstrando sua admiração pelos humanos. Ele se apaixona (ou admira) enquanto 
anjo por uma mulher a qual observa: Marion94. Sendo ela uma das razões para ser 
humano, pois quer conhecê-la e senti-la, ao mesmo tempo, descobrir as sensações e 
emoções por que os humanos estão submetidos, imersos em um tempo e escrevendo 
uma história. Não podemos nos esquecer de Cassiel que é outro anjo que acompanha 
Damiel em todo o filme; com ele divide seus pensamentos e vontades de vivenciar a 
vida carnal e escrever uma história própria. Cassiel também admira os humanos, mas 
não tem essa motivação de ingressar nessa aventura de se tornar humano – seria, 
então, um elo na vida humana de Damiel com os céus. 

Dentro das primeiras imagens do filme, observamos um dos olhos de Damiel e em 
seguida uma vista aérea da cidade de Berlim, ao fundo uma trilha sonora como se 
fosse uma música celestial - ele observava a cidade de cima – dos céus. Se 
contrapusermos com o labirinto, Damiel seria aquele que gostaria de entrar e se 
perder no labirinto, sendo um ser de fora da metrópole, atraído aos becos, mas que 
almejou mergulhar no labirinto e descobrir como seria sentir a materialidade95 da vida. 
Seu olhar vai penetrando sobre a cidade e mergulhando até tomar um foco como se 
estivesse andando pelas ruas da cidade como um humano. Então, ele vai focalizando 
o olhar, ruídos vão sendo acrescidos. Os ruídos são os sons da cidade, o trânsito, a 
movimentação das pessoas, as árvores e, principalmente, os ruídos silenciosos que 
para os anjos são reais, os pensamentos dos humanos. Como anjo não precisaria ficar 
tão próximo dos humanos para observar a cidade, poderia estar em qualquer lugar e 
ver a cidade, mas em determinados momentos escolhe a escala humana para 
observar. O filme direciona um olhar dos anjos para a cidade, como se estivessem se 
movimentando, andando como humanos na cidade. Observam atentamente as ruas, 
os objetos, as pessoas, os eventos e essa visão, por vezes, torna-se fantástica96, 
porque rompe barreiras carnais e mudam de cenários, afinal, teriam a capacidade de 
mudar de ambientação como e quando fosse de seu interesse.  

“O bálsamo de erguer a cabeça aqui fora em liberdade. O bálsamo de ver a cor dos 
olhos das pessoas iluminadas pelo sol.”97 (Texto extraído do filme Asas do Desejo, 
Wenders,1987)  Damiel exprime nesse pensamento observações suas sobre a beleza 
da vida humana, mas apesar de se encantar pelos humanos não está contaminado 
pela humanidade, afinal, não faz parte dela (visão de fora). Os anjos estão lá por toda 
a eternidade, observando os homens; só interferem na vida deles promovendo 
conforto, consolo ou alívio espiritual. Sua função seria suavizar o sofrimento dos 
homens, possibilitando que consigam sentir um acalento em momentos difíceis. Às 
vezes, influenciam ou direcionam um olhar sobre um determinado caminho que aponte 
a luz no final do túnel, para aqueles que se encontram em um beco sem saída, mas 
não resolvem os problemas, porque a decisão é do humano (livre arbítrio). No entanto, 
os humanos conseguem enxergar as respostas: ao sentirem o acalento dos anjos, a 
presença divina diminui o domínio do medo. Podemos observar essas sensações que 
provocam nos humanos em muitas partes do filme, quando os anjos se aproximam 
dos humanos e eles sentem um aconchego ou alívio. 

                                                           

93
 Damiel – o ator suíço que interpreta Damiel chama-se Bruno Ganz. Personagem do filme Asas do Desejo. É um anjo 

que observa a humanidade por toda a eternidade e tem vontade de se tornar humano. 
94

 Marion - a atriz francesa que interpreta Marion chama-se Solveig Dommartin. Foi editora, atriz, escritora e diretora. 
Foi casada com Wim Wenders e esse papel seria seu primeiro como atriz. 
95

 Colocamos aqui materialidade, no sentido de existência carnal, humana. Alguém que está sujeito ao tempo e às 
sensações humanas. 
96 

Fantástico no sentido de não humanas, celestiais ou fantasiosas. 
97

 O filme é baseado na visão dos anjos sobre a cidade, assim, para realçar, Wenders escolhe trabalhar com uma 
fotografia preto-e-branco. Quando é a visualização do homem, o filme fica colorido, principalmente no final, quando 
Damiel vira humano. Ou seja, as cores seriam fruto do sentimento humano. 
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Ao mesmo tempo, quando observamos o anjo, especificamente Damiel, identificamos 
uma espécie de flâneur espiritual. Observa a cidade de Berlim, encanta-se e almeja 
adentrar e escrever sua história no cotidiano humano. Só não podemos descrevê-lo 
como um verdadeiro flâneur porque não está dentro da cidade, não vive o peso da 
humanidade. O flâneur não é um simples observador, ele é influenciado e busca uma 
forma inesperada de experiências interessantes no cotidiano das cidades. Ao observá-
la de cima, acomete-se de uma grande vontade de vivê-la. Mas percebemos que um 
anjo nunca poderia ser um flâneur sendo anjo, porque não teria a influência de uma 
memória ou cultura, as quais só a vivência e experiências sentimentais movidas por 
um tempo cronológico poderiam oferecer. Sua existência é eterna, sempre estará por 
lá, precisaria passar por um filtro, o filtro da humanidade, do carne e osso para isso.  

Apesar de Damiel ter uma existência eterna, deseja escrever sua própria história, 
sentir, amar, cansar-se e descobrir. Entendeu que não se encaixaria mais nos céus e 
não teria mais interesse na sua função eterna. Daí sua vontade de se tornar humano. 
Assim, concluímos que esse personagem não é qualquer anjo. É um anjo específico 
que desiste de ser anjo para adentrar na aventura da vida carnal. O filme trata de um 
ser em transição que quer passar pelas experiências humanas e fazer parte de um 
tempo. Damiel não fica satisfeito com sua eternidade de auxílio aos humanos, sua 
existência não mais é suficiente, está de certo ponto iniciando uma contaminação que 
resulta em sua queda na humanidade. E, assim, resolve adentrar no mundo carnal, 
nos primeiros momentos tão agradáveis de sua humanidade, ao experimentar as 
sensações cotidianas, mas que para ele são sublimes. Torna-se humano e começa a 
traçar sua história. Seu encantamento é como de uma criança. Cada experiência nova 
parece ser mais interessante do que ele poderia imaginar.  

Wenders desde o início constrói o filme através de questionamentos de Damiel, como 
se ele estivesse escrevendo suas memórias; costura o filme usando como subterfúgio 
poesias que sempre iniciam iguais, mas mudam de acordo com o pensamento em 
questão – como se ele escrevesse sua história. Usa como subterfúgio o leitmotiv98 
para compor o filme: “Quando a criança era criança”. O anjo coloca-se no lugar de 
uma criança. Entendemos que a “criança” representa os humanos puros, que 
procuram viver experiências genuínas, aprender e sentir coisas novas. Ao mesmo 
tempo, entendemos que usa a palavra “criança”, pelo entusiasmo que elas têm ao 
descobrir algo novo. Ele almeja passar por esse entusiasmo da descoberta, ao 
vivenciar as experiências humanas, com a alegria de uma criança99.  

Nossa idéia de trabalhar como o anjo seria extrair desse personagem alguém que tem 
uma distância e não está influenciado pelo meio, mas, que, ao observar a cidade, 
sente uma necessidade de vivenciá-la e se entregar ao meio. Seria como se 
estivéssemos criando um flâneur vindo dos céus, que foi atingido por uma vontade 
absoluta de se prender ao chão e sentir o peso da humanidade. É um personagem 
que procuraria vivenciar sensações genuínas. Mas somente poderia vivê-las ao 
desistir de sua condição e adentrar em uma realidade desconhecida. Damiel não teve 
medo do novo, e sim ansiedade de descobri-lo. Ao escolhermos esse personagem 
entendemos que existe um ser que está de fora e não conhece o que estamos 
estudando, mas ao observar se encanta. Esse personagem é aquele que nasceu fora 
do labirinto, mas é instigado pela curiosidade a vivê-lo. Seria o inverso de Ícaro: ao 
voar e se encantar tanto com os céus que acaba morrendo por distração. 

                                                           

98
 Leitmotiv – motivo condutor - elemento de repetição que está carregado de uma conotação significativa para a obra. 

99
 As crianças se permitem sonhar e conseguem visualizar os anjos devido à inocência e aos desprendimentos das 

responsabilidades dos adultos. Não estão contaminadas com as preocupações do cotidiano da cidade, assim como 
tem o desprendimento e entusiasmo para conhecer o mundo. Os adultos parecem não perceber a presença dos anjos, 
mas se observarmos bem o filme, muitos sentem a presença deles de alguma maneira mesmo que não os 
visualizando. 
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Nosso estudo está vinculado a dois elementos: o beco e a metrópole. Se o indivíduo 
nasce na metrópole e não conhece100 o beco, não se interessa por ele, mas quando 
conhece o beco, infecta-se e, assim, incorpora-o a sua cultura, sentindo a necessidade 
de tê-lo sempre por perto, a sua espera. Ao mesmo tempo, se invertermos a metáfora, 
em uma cidade metropolitana dominada pelo capitalismo, aqueles que nascem nela e 
a têm como elemento de sua cultura, não conseguindo se afastar dela. Damiel é 
representação daquele que está à procura do desconhecido. Ao se conectar com esse 
desconhecido, contamina-se e não consegue se afastar, precisando vivenciar 
extremamente, ao procurar experiências genuínas se prende ao meio porque o 
transforma em um fator de sua cultura. As poesias de “Quando a criança era criança” 
também ajudam a reforçar o conceito, pois a criança estaria isenta das influencias da 
metrópole, assim estaria em busca do novo. Ela seria o início, antes das influências da 
sociedade.  

Damiel pensa: “Eu... agora... sei... o que... nenhum anjo... sabe.” (Trecho da poesia de 
final de Damiel ao virar homem, texto extraído do filme Asas do Desejo, 
Wenders,1987) 

Agora focando em outros personagens do filme: 

Não estou encontrando a Potzdamer Platz. Aqui? Não pode ser. O café Josti ficava na 
Potzdamer Platz. À tarde eu ia lá para conversar, tomar café e observar as pessoas. 
Fumava um charuto na Löhse & Wolff, tabacaria de renome. Bem aqui. Não pode ser 
esta a Potzdamer Platz. Ninguém por perto a quem eu possa perguntar. Era um lugar 
movimentado. Bondes, ônibus puxados por cavalos e dois carros: o meu e o do 
fabricante de chocolates. A loja Wertheim também ficava aqui. E aí, de repete, 
surgiram as bandeiras. Ali. O lugar ficou cheio delas. E as pessoas deixaram de ser 
simpáticas... a polícia também. Não vou desistir até encontrar a Potzdamer Platz. 
Onde estão meus heróis? Onde estão vocês, meus filhos? Onde estão os meus... os 
incompreendidos, os originais? 

Musa, fale-me do canto imortal que abandonado pelos fãs mortais, perdeu a voz. 
Como ele passou de anjo da narração a poeta ignorado e zombado no limiar das 
terras de ninguém. (Texto extraído do filme Asas do Desejo, Wenders,1987) 

Em determinado momento do filme, um personagem chamado Homer101 vai para a 
Potzdamer Platz, que compreende um amplo espaço vazio, com feições de destruição. 
Onde estariam os lugares que frequentava? A guerra destruiu. Aquelas imagens 
produzem um esmagamento emocional, Homer está perdido na imensidão, em um 
lugar vazio, cheio de nada. Essa praça um dia teria sido diferente, teria muita vida, 
pessoas, construções e movimentação. Assim como a praça perdida, estariam suas 
convicções e suas pessoas. Parece, com essa metáfora, dizer que apesar de perdido 
a guerra nas verdades anteriores, não deixaria de procura por elas, onde estariam 
escondidas suas convicções nesse mundo tão diferente, irreconhecível? 
Principalmente através de Homer, o filme expressa pensamentos que dialogam o 
presente com o passado. E isso corresponde aos sentimentos das pessoas, como se 
tivessem perdido seu sonho, como se tivessem em um momento negro e depressivo 
da vida. O cenário de pós-guerra é perfeito para dialogar com essa sensação de 
sofreguidão e melancolia. Ele acredita ainda que para resgatar esse lugar perdido, 
teria de se conectar com o antigo. A paz estaria escondida nos vestígios da cidade 
antiga (não destruída), em espaço às vezes ocultos, aqueles que lembrassem a 
cidade tranquila e viva. 

Outro personagem importante é Marion. Ela é uma trapezista que passa por um 
momento de melancolia desencadeado por uma perda de identidade em um 
determinado lugar ou comunidade. Ela representa sensualidade. Enquanto faz suas 
acrobacias, Damiel a observa com admiração e apreensão. Ele se apaixona por ela, e 
isto se torna uma das razões mais importantes para se transformar em homem. Ela 

                                                           

100
 Quando dizemos conhecer, pensamos no olhar de Damiel sobre Berlim. 

101
 Homer – personagem idoso interpretado por Curtis Bois. 
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sente sua presença; não sabe o que é, mas identifica sempre uma felicidade 
aparentemente repentina e sem propósito. A primeira vez que o filme mostra uma 
fotografia colorida é para demonstrar as acrobacias de Marion, com falsas asas de 
anjo, ensaiando, antes de saber que o circo findaria. Ela indaga sobre cores. Ao 
interpretarmos sobre o que ela estaria dizendo sobre as cores, entendemos que as 
cores representam o oposto do medo: a felicidade. As cores representariam vida e 
esperança. E, ao lembrar essas sensações, acomete-se de uma nostalgia de um 
sentimento do passado. Sente nostalgia ao recordar sentimentos que vivera: amor e 
desejo. Na sua vida de imenso medo e vazio não encontra o amor e assim se sente 
perdida. Acredita que a felicidade que tinha em trabalhar no circo seria como um 
sonho, algo não real. Sua realidade seria o medo e o vazio. Agora voltaria ao lado 
obscuro da vida. Mas, de certo modo, acredita que o sonho um dia volta. Ela sente a 
presença de Damiel, ao sentir o acalento dele, após sua última apresentação como 
trapezista, enquanto dança em uma apresentação musical ao som de uma banda de 
rock. Ela pensa: 

O que eu estou fazendo? Olho à minha frente e me deixo flutuar no espaço. De novo, 
aquela sensação de bem-estar. Como se, dentro de mim, uma mão suave me 
apertasse. (Texto extraído do filme Asas do Desejo, Wenders,1987) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MITOLOGIA GREGA – O LABIRINTO DO MINOTAURO DE CRETA 

O Minotauro é uma criatura híbrida, metade homem, metade touro. Ficou aprisionado 
desde a sua infância no Labirinto102 devido a sua agressividade e, ao mesmo tempo, 
indignação do rei diante de um enteado bastardo. Os livros que examinamos o 
abordam como um monstro e não focam em sua vida, mas no que transcorreu ao 
nascer e depois para que fosse morto. São abordagens que demonstram sua 
importância, mas também, deixam-no em segundo plano. O foco é dos reis, dos heróis 
e dos deuses, colocam-no como um grande estorvo e decepção, mas também 
subterfúgio para um acordo político. 

Ruth Guimarães103 (1995) escreve que Minos104, irmão de Sapérdion e Radamanto, 
assumiria o lugar de seu pai de criação, o Rei de Creta – Atérion, após sua morte. 
Mas antes de assumir o poder, seria impedido por seus irmãos, que também 
pretendiam governar. No entanto, diz que seria predestinado a governar a ilha de 
Creta por vontade dos deuses e, consecutivamente, poderia provar suas palavras. 
Segundo Junito Brandão105 (1991), ele teria pedido a Poseidon106 que um monstro em 
forma de touro107 saísse dos mares para provar sua conexão com os deuses; atendido 
o pedido, o Rei deveria sacrificar o animal em oferecimento ao deus. Poseidon 
concede seu pedido e Minos conquista seu posto de Rei de Creta, mas se recusa a 
sacrificar o touro branco, devido sua beleza, deixando o animal em suas terras sobre 
seu domínio. Poseidon descontente transforma o touro em um animal furioso. 

Ao mesmo tempo, segundo Pierre Grimal108 (2000), Pasífae109, esposa de Minos, 
sobre pena de desprezar o culto à deusa Afrodite, apaixona-se pelo touro (por feitiço 
da deusa). Para conseguir saciar seu prazer e paixão, encomenda uma solução a 
Dédalo. De acordo com Grimal (2000), ele constrói um simulacro em forma de vaca 
para que a Rainha pudesse realizar a cópula com o touro. Assim nasce o Minotauro, 
filho de Pasífae e do touro. O Rei Minos furioso ordena, então, que Dédalo construa 
um Labirinto para que o filho dela fosse aprisionado. 

Em outro momento, Androgeu, filho de Minos, morre, por ciúmes de Egeu (Rei de 
Atenas), e inicia-se um dos mais sérios conflitos militares envolvendo Creta e Atenas, 
no governo de Minos. De acordo com Brandão (1991), além do conflito militar, Minos 
solicitara a Zeus que uma peste assolasse a cidade de Atenas. O deus o concede. 
Egeu, então, com Atenas rendida pela batalha e pela peste, atende ao Oráculo de 

                                                           

102
 O Labirinto do Minotauro seria associado ao Palácio de Cnossos, tanto nos escritos de Guimarães (1995), mas 

também em Brandão (1991). 
103

 Ruth Guimarães (1920-) - Poetisa, cronista, romancista, contista e tradutora brasileira. Primeira escritora brasileira 

negra que fez sucesso no país com lançamento do seu primeiro livro, o romance Água Funda (1946). Formou-se 

em Filosofia pela USP. Profissionalizou-se como jornalista. 
104 

Minos – filho de Zeus e Europa. Kury (2006) diz que existe uma versão que Minos seria filho de Atérion. “Atribuem-
se a Minos muitas aventuras amorosas e a invenção da pederastia.”  Para se livrar da maldição da feiticeira Pasífae, 
Minos  “[...] Prócris, que consentiu partilhar do seu leito em troca de um cão e de um dardo mágicos que ele possuía.” 
(as duas citações, Guimarães, p. 223, 1995) 
105 Junito de Souza Brandão (1924-1995) - Professor e escritor brasileiro, especialista em mitologia grega e latina, 
autor de várias obras. Bacharel em Letras Clássicas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do 
Estado da Guanabara em 1948. Fez o curso de Arqueologia, Epigrafia e História da Grécia na Universidade de Atenas. 
Também fez curso de Direito. Lecionou na PUC-Rio, Universidade Gama Filho, Universidade Santa Úrsula, UERJ e 
colaborado em diversas outras. Foi membro da Academia Brasileira de Filologia diversas outras instituições culturais. 
106

 Posídon - ou Poseidon. Deus supremo dos mares. Pai de Teseu. 
107

 Tauros – teria sido morto por Héracles ou trazido para Micenas, a pedido de Minos ou a mando de Euristeu, 
segundo Brandão (1991). 
108 

Pierre Grimal (1912-1996) - Historiador e latinista francês. Estudioso da civilização romana - Roma Antiga. 
109

 Pasífae – filha de Hélio com Perseide. Rainha de Creta. Segundo Brandão (1991) seria muito ciumenta, e depois de 
várias traições de Minos, rogou-lhe uma maldição. Com exceção dela, qualquer mulher que se unisse ao Rei Minos, 
morreria devorada por um batalhão de serpentes (e escorpiões, segundo Guimarães 1995). Essas serpentes sairiam 
de todos os poros de Minos. Ele contou com a ajuda de Prócris que conhecia “raiz de Circe” uma erva mágica, assim 
pôde se livrar das serpentes. “Atribuíam-se a Minos numerosas aventuras amorosas, quer com moças, quer com 
rapazes. [...] Ele teria amado Teseu [...] Quanto aos seus amores femininos, [...] (entre outras) Procris, que o livrou com 
uma erva mágica de uma maldição de Pasifae, revoltada com a infidelidade do marido”. (Kury, p. 268, 2006) 
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Delfos que diria que para que a peste findasse seria necessário atender às exigências 
de Minos. O Rei de Creta concorda em se retirar de Atenas se de sete em sete anos 
(ou em nove em nove anos) eles o enviassem sete rapazes e sete mulheres, que 
seriam colocados no Labirinto para alimentar ao Minotauro (Brandão, 1991). 

Brandão (1991) aponta três versões para a morte do Minotauro:  

A primeira versão diz que, na terceira vez em que os atenienses pagariam seu tributo 
a Creta, Teseu se propõe fazer parte de um dos quatorze a serem postos como 
tributo. Ele teria optado em seguir para Creta devido à irritação dos atenienses com 
Egeu, afinal, ele teria culpa indireta da morte de Androgeu, o que culminaria na guerra 
e na peste e, em seguida, teria concordado em entregar o tributo para que se findasse 
a guerra e a peste;  

A segunda versão diz que Minos escolheria os jovens a serem sacrificados, sendo que 
dessa vez teria escolhido Teseu110. No entanto, se ele conseguisse assassinar o 
Minotauro, poderia retornar livremente a Atenas;  

A terceira versão diz que Minos se apaixona por Peribéia111 e queria se relacionar com 
ela, (que não tinha interesse pelo rei, chamando Teseu) para ajudá-la e desafiá-lo. O 
Rei de Creta, então, lança seu anel ao mar e ordena que Teseu o apanhe. Assim, 
Teseu chega ao palácio de Poseidon, onde o próprio deus devolve o anel. Em 
seguida, Teseu parte para Creta.  

Egeu daria dois jogos de velas para seu navio. Sendo que o retorno deveria seguir a 
seguinte ordem: se todos tivessem morrido, o navio deveria voltar com velas pretas, 
mas se fossem vitoriosos, velas brancas. Todos os quatorze jovens foram postos no 
Labirinto. Segundo Guimarães (1995) Teseu deveria amarrar o novelo112 de fios na 
entrada do Labirinto e ir o desenrolando.  

Teseu entra no Labirinto e mata o Minotauro. Existem diversas versões de como ele 
teria matado o Minotauro, mas se ele era considerado tão aterrorizante, como Teseu 
teria o matado somente com um murro (segundo uma das versões)? Fica mais 
coerente a versão de Guimarães (1995), que teria matado com punhaladas. Existe, 
porém, uma incógnita, afinal, conhecemos a história de Creta em volta do culto ao 
Minotauro, e de certo ponto uma adoração. A cidade parecia adorar o monstro. Apesar 
disto, os escritos analisados não o representam assim, nem chegam a dar detalhes 
sobre sua vida. De certo ponto seria filho da rainha de Creta e Minos não teria tido 
coragem, ou vontade, de matá-lo ainda pequeno. Mas, ao mesmo tempo, teria usado 
sua existência para aterrorizar o povo grego. Então, ficaria a dúvida se realmente 
Minos talvez o tenha  preservado como trunfo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

110
 Teseu – Seria filho de Poseidon com Etra. No entanto, o Rei Egeu sempre imaginara que Teseu seria seu filho, 

futuro Rei de Atenas, de acordo com os relatos de Brandão (1991). Teseu foi um grande herói da mitologia grega. 
111

 Peribéia – casou-se com Teseu. Segundo Guimarães (1995) seria uma das moças a serem entregues ao Minotauro 
junto a Teseu e mais seis homens e seis moças. 
112

 Ariadne entrega a Teseu um novelo de fios que faria com que ele não se perdesse no Labirinto. 



DÉDALO 

Dédalo, filho de Eupálamo e Alcipe113, foi um arquiteto ateniense e componente da 
família real de Cécrops. O vocábulo Dédalo (Δαίδαλος) vem do verbo δαiδάλλϵiv que 
significaria “confeccionar com arte”. Assim, seria “o artista mítico por excelência”, o 
“mais famoso artista universal: além de arquiteto, era escultor e inventor consumado. 
Era ele a quem  atribuíam as mais notáveis obras de arte da época arcaica, mesmo 
aquelas de caráter mítico”. (Brandão, 1991, p. 265) Dédalo seria “hábil em todas as 
artes e inventor de inúmeros artefatos engenhosos. Atribuíam-lhe na antiguidade 
obras de arte e até estátuas dotadas de movimento” (Kury, 2003, p. 102). Grimal 
(2000) acrescenta que além de arquiteto e escultor seria inventor de recursos 
mecânicos. 

De acordo com os escritos de Brandão (1991), Dédalo enquanto morava em Atenas foi 
mestre de um sobrinho seu chamado Talos114. Mário Kury115 (2003) diz que, ao Talos 
inventar a serra, através da observação da mandíbula de uma serpente, provoca 
inveja de seu tio por seu grande talento. Assim, resolve matar o sobrinho, empurrando-
o do alto da Acrópole. Por esse crime, foi condenado. De acordo com Guimarães 
(1995), teve que exilar-se em outro lugar. Refugiou-se em Creta com auxílio do rei 
Minos. Grimal (2000) específica melhor informando que Dédalo compareceria diante 
do Areópago116 que teria o condenado. Passou então, a ser o arquiteto oficial do Rei 
de Creta onde se refugiou (Brandão, 1991). 

Mas, quando Pasífae apaixona-se pelo touro de Posídon e pede a Dédalo uma 
solução para viabilizar seu amor, ele constrói um simulacro feito de novilha de 
cobre117. Com esse simulacro Pasífae pode entrar e relacionar-se com o touro 
(Tauros). Por fim, acaba engravidando e dando a luz ao Minotauro118. Em decorrência 
do nascimento do bastardo Minotauro, Minos solicita a construção do Labirinto para 
prender o monstro. Além de ajudar Pasífae contra Minos, Dédalo também atende o 
pedido de Ariadne119, apaixonada por Teseu e temendo sua morte pelo Minotauro. E 
com esse grande auxílio indireto de Dédalo, Teseu consegue vencer o Minotauro. 

“Louco de ódio pelo acontecido, Minos descarrega sua ira sobre Dédalo e o prende no 
Labirinto com o filho Ícaro120” (Brandão, 1991, p. 265). Kury (2003) ainda diz que Minos 
mandara prendê-lo acusado de cumplicidade a Teseu. E o arquiteto acaba aprisionado 
na sua própria invenção. Assim, só restou que construísse uma nova invenção para se 
libertar juntamente com seu filho Ícaro. Constrói, então, dois pares de asas de penas 
para ele e seu filho. As asas seriam presas aos ombros com cera. Assim, pôde voar e 
“viajou pelo vasto céu, em companhia de Ícaro” (Brandão, 1991, p. 265).  

Dédalo chegaria a salvo à cidade de Cumas, no sul da Itália, mas sozinho, porque seu 
filho teria morrido. Foi perseguido por Minos e fugiu para a Sicília, onde o rei Cócalo o 
acolheu. Segundo Kury (2003), o Rei Cócalo esconde Dédalo em Câmico. Apesar de 
pressões para entregá-lo Cócalo consegue preservá-lo.  
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 De acordo com Kury (2003) e Grimal, os pais de Dédalo seriam: sua mãe, Alcipe seria uma ateniense componente 

da antiga família real de Cêcrops; sendo que teriam dúvida de quem seria seu pai, poderia ser Eupálamo, Metíon ou 
Paláimon. 
114

 Segundo Grimal (2000) Talos seria filho da irmã de Dédalo chamada Perdiz. 
115

 Mário da Gama Kury (1922-) – Brasileiro, tradutor da mitologia greco-romana. Estudou direito e trabalhou como 

diretor comercial da Vale do Rio Doce. 
116

 Areópago – Significa “colina de Ares”, (Ares, o deus da guerra). Seria o Conselho da cidade de Atenas, formado 
pela aristocracia. No momento democrático de Atenas, existiria como um tribunal que julgaria crimes 
como homicídio premeditado. 
117

 Para Kury (2003) e Grimal (2000) seria uma vaca oca de madeira. 
118

 Minotauro – Filho bastardo de Pasífae e Tauros (touro de Poseidon) – Para esconder essa aberração, Minos resolve 
exilá-lo no Labirinto de Cnossos. Ver personagem Minotauro. 
119

 Ariadne – Filha de Minos é apaixonada por Teseu. Ver personagem Ariadne. 
120

 Ícaro – Filho de Dédalo com uma escrava de Minos chamada Náucrates. Ver personagem Ícaro. 
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Em um episódio onde Cócalo não consegue dizer não a Minos, encomenda a suas 
filhas a morte dos perseguidores. Assim, segundo Brandão (1991), durante o banho 
dos rapazes (em nome de Minos), foi colocada água fervendo, aniquilando-os. Mas 
também, segundo o próprio Brandão (1991), existe uma segunda versão, onde Cócalo 
trocaria a água do banho por pez fervente, provavelmente influenciado por Dédalo121. 
De acordo com Grimal (2000), em agradecimento ao Rei, o inventor construíra 
inúmeros edifícios na Sicília. 

Em analogia com a nossa dissertação, Dédalo seria a representação dos arquitetos e 
pensadores das grandes obras arquitetônico-urbanisticas. Estaria à frente da evolução 
e progresso da civilização através de suas idéias e projetos. Representa a arte e a 
tecnologia ao mesmo tempo. Dédalo é aquele indivíduo que a alta camada da 
metrópole procurará para resolver seus problemas. Consegue, portanto, absorver e 
transformar em realidade os desejos desta sociedade. Funciona como um instrumento 
de transformação de um sonho. Ao mesmo tempo, é símbolo de vaidade e 
cumplicidade. Deve ser soberano e único, exterminando qualquer competidor ao 
mesmo tempo comparsa de grandes sabotagens. Criminoso ou salvador, Dédalo seria 
verdadeiramente o símbolo da prosperidade. Viabiliza as utopias e ideais dos grandes 
pensadores, símbolos que representaria grandes feitos históricos. Dédalo é o 
representante da civilização, a cidade reluzente.  

Talvez se deva concordar com Paul Diel em que Dédalo, construtor do labirinto, 
símbolo do inconsciente, representaria, “em estilo moderno, o tecnocrata abusivo, o 
intelecto pervertido, o pensamento afetivamente cego, o qual, ao perder a sua lucidez, 
torna-se imaginação exaltada e prisioneiro de sua própria construção, o inconsciente. 
Quanto a Ícaro, ele é o próprio símbolo da hybris, da démesure, do descomedimento. É 
a engenhosidade, o talento, a sutileza. (Brandão, 1991, p. 590) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

121
 Dédalo criara um sistema de tubos onde a água era substituída por outra substância. No caso dos guardas de 

Minos, fora substituída por uma substância incandescente: o pez fervente. 



ÍCARO 

Ícaro122 (Ίκαρος) foi filho de Dédalo e Náucrates. Dédalo se relacionou com Náucrates 
que era uma escrava do rei Minos, já quando seria o arquiteto oficial de Creta. 
Brandão (1991) ainda referenciaria Carnoy123 que explicaria que o vocábulo significaria 
“balançar-se no ar”, se confirmada a transliteração etrusca viincare. Assim, “a raiz 
*weik estaria ainda representada no alemão Wiege, “berço”, que balança, que oscila.” 
(Brandão, 1991, p.589) 

Ícaro também pagou pelas traições de seu pai para com Minos, sendo juntamente a 
Dédalo enviado ao Labirinto. Mas Dédalo os libertaria facilmente desta prisão 
construindo asas de penas que seriam coladas às suas costas com cera. Assim, 
puderam subir aos céus, sair do labirinto e viajar no vasto céu. “Afinal, como dizia 
Dédalo, Minos é o senhor da terra e do mar, mas o céu nos está aberto...” (Brandão, 
1991, p.589) 

De acordo com Brandão (1991), Dédalo explica a  Ícalo que não poderia voar muito 
alto, caso contrário, o sol poderia derreter as suas falsas asas, ao mesmo tempo, não 
deveria voar muito baixo, para que a umidade não pesasse as asas. Mas Ícaro, 
encantado com o céu, não resistiria e subiria abusivamente para cima. “ao chegar 
perto do sol, a cera fundiu-se, soltaram-se as penas e o filho de Dédalo precipitou-se 
no mar Egeu, que passou a denominar-se mar de Ícaro.” (Brandão, 1991, p.590) 

Para Brandão (1991), Dédalo: “Construiu tanto o labirinto, onde a pessoa se perde, 
quanto as asas artificiais de Ícaro, que lhe permitiriam escapar e voar, mas que lhe 
causariam a ruína e a morte.” (Brandão, 1991, p.590) É um conceito que diz que 
apesar da advertência do pai, Ícaro, insensatamente, “quis ir além de si mesmo e se 
destruiu.” (Brandão, 1991, p.590) 

Analogamente com a nossa dissertação, Ícaro representa o espírito do sonhador e 
irresponsável. O encantamento o faz esquecer-se dos conselhos de seu pai, 
desencadeando o seu fim. Explorar esse mundo diferente, ao conseguir se libertar de 
sua negra realidade é muito instigador. Olha a cidade por cima, perder o medo e a 
prudência. Ícaro é uma criança descobrindo uma coisa nova e se esquecendo do 
brinquedo velho. 

Ícaro representa a surpresa que uma sociedade tem diante de inovações tecnológicas. 
Vê com apreço e admiração as novidades dos céus e acaba por esquecer-se do que 
antes seria importante, trocando tudo por estas coisas novas. Faz parte daqueles que 
abdicam de sua memória, cultura e referência ao conhecer o novo. Não por menos 
seria filho de Dédalo, o construtor. Afinal, não é uma surpresa o parentesco, parece 
mais que Dédalo teria que criar um filho para se maravilhar com suas construções, 
como todo filho hidrolatra seu pai. 

Ao interpretar Brandão (1991) que diz que Ícaro é a personificação da megalomania, 
entendemos que ele representa a massa consumista estudada por Bauman (2001). 
Entregue a um novo universo encantador, deslumbrado. Quando nos lembramos de 
Benjamin (2007), entendemos que Ícaro é a personificação das distorções da nova 
metrópole moderna. Torna as antigas passagens parisienses em ruas mercadológicas. 
Assim, a sociedade entregaria a sua memória ao mercado capitalista, distorcendo a 
real função das ruas a partir de uma nova memória mercadológica da cidade. Tudo 
isso na procura inocente do novo e moderno. 

                                                           

122
 Também, atribui-se a Ícaro, de acordo com Grimal (2000) a invenção do trabalho em madeira. Contaremos a história 

mais famosa sobre Ícaro. No entanto, Brandão (1991), adverte sobre a existência de outro Ícaro. “O mito conhece outro 
Ícaro, rei da Cária, que teve como amante Teônoe, filha de Testor e irmã do advinho Calcas.” (Brandão, 1991, p.590) 
123 

Martin Carnoy - Professor Vida Jacks da Educação na Faculdade de Educação da Universidade de Stanford.  
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Ícaro é semelhante ao anjo Damiel. Os dois se encantam com um mundo diferente ao 
seu, mas enquanto um passa a vivenciá-lo, o outro se perde e morre. Seria como 
adentrar em um beco sem saída e não mais se achar, sucumbindo psicologicamente. 
Ícaro não tem a capacidade de sustentar seu sonho e ao se entregar ao peso da 
realidade, sucumbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARIADNE 

Ariadne (Αριάδνη) foi filha de Minos, o Rei de Creta, e Pasífae, filha de Hélio. Brandão 
(1991) buscando suporte em Chantraine explicaria que Ariadne significaria a “casta, 
pura e luminosa ou sagrada”, já quando recorre a Carnoy, entendê-la-ia como “a muito 
bela” ou “muito honrada”. 

Sua grande aventura começa com a chegada de Teseu a Creta que teria vindo junto 
com outros treze jovens em pagamento de tributo da cidade de Atenas ao Rei Minos. 
Assim, ao vê-lo pela primeira vez, apaixona-se (Brandão, 1991). E ao notar sua 
iminente morte (por ser oferecido ao Minotauro com tributo), procura Dédalo para 
auxiliá-lo a livrar-se do monstro. Mas Ariadne subordinou sua ajuda a uma condição: 
Teseu, se conseguisse matar o monstro,  libertar-se-ia do labirinto, deveria levá-la 
para fora de Creta e casar-se com ela, segundo Brandão (1991). E, assim, Teseu o fez 
quando matou o Minotauro. Assim, fugiram o casal mais os outros trezes jovens para a 
cidade de Atenas. 

O navio de Teseu e Ariadne teria feito escala na ilha de Naxos, porque ela quis 
descansar e, na manhã seguinte, acordaria sozinha, vendo no horizonte as velas das 
embarcações de seu amado. Existem outras versões, uma que Teseu teria 
abandonado Ariadne por estar apaixonado por Egle124 e outra ainda que diria que ele 
teria sido forçado por Dionísio125 a abandoná-la. (Brandão, 1991) 

Segundo Kury (2003), o desespero de Ariadne foi curto, pois naquele mesmo dia, 
Dionísio apareceu na ilha com seu cortejo ruidoso. Kury (2003) diz que no momento 
em que se encontraram, o deus se apaixonou por Ariadne. Grimal (2000) acrescenta, 
ainda, que Dionísio fica fascinado por sua beleza. “[...] O deus chegou num carro 
puxado por quatro panteras. Fascinado pela beleza da jovem cretense desposou-a e 
levou-a consigo para o Olimpo. [...]” (Guimarães, 1995, p. 71). Ariadne, então, casou-
se com Dionísio. Ele daria a ela como presente de casamento um diadema de ouro 
esculpido por Hefesto126 (Brandão, 1991). Depois de um tempo, quando Ariadne chega 
ao Olímpio o diadema torna-se uma constelação. (Guimarães, 1995) 

Em analogia com a nossa dissertação, Ariadne representa a beleza e a fragilidade da 
memória. Assim como os becos e outros lugares histórico-culturais, teria sido 
abandonada, mas seu sofrimento não seria eterno, encontraria outro caminho para a 
felicidade. Ariadne é a representação dos becos em relação com a modernidade e 
Dionísio os personagens desencontrados com a metrópole que encontraria o beco 
como refúgio. 

Se transferíssemos essa interpretação para nossa realidade, podemos entender que 
apesar dos vestígios serem belíssimas referências ao passado, foram deixados à 
ruína do tempo. Mas existiram outros indivíduos, porém, de outro tempo, só no futuro, 
que poderiam reencontrá-los. Assim, nosso personagem principal passa a ser aquele 
indivíduo que reativa o beco, que por essa analogia poderia ser descrito como Dionísio 
– aquele que recorda e dá uma vida feliz aos vestígios. Os vestígios novamente 
usados e contemplados poderiam tornar agora sim refúgios e deixar de serem vistos  
com olhos do medo. Medo e tristeza decorrente do esquecimento, da degradação e da 
ruína. Ariadne poderia ser a mais bela, a mais honrada, uma princesa e cúmplice 
(peça principal para vitória de Teseu), mas ainda assim, foi deixada em abandono, 
onde pereceria, assim como os becos, marginalizados por mais histórias que 
pudessem contar ou memórias que fossem capazes de lembrar. 

                                                           

124
 Egle – ateniense da ilha de Panopleu. 

125
 Dionísio – Deus do vinho. Teria se apaixonado por Ariadne. Forçaria Teseu a abandoná-la ou a teria  raptado; fez 

isso para casar-se com a princesa, de acordo com Brandão (1991). 
126

 Hefesto - Deus dos ferreiros, do fogo, dos metais, dos artesãos e dos escultores. 
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Não poderíamos deixar de falar do novelo de fios, é o fio condutor da descoberta 
interna. Em uma caminhada pelo inconsciente não se poderia se esquecer deste fio 
condutor, afinal perder-se-ia no labirinto psíquico (mental). A representação do fio 
condutor e a preocupação de Ariadne de certa maneira poderia ser uma comparação 
com o Anjo. Ela é aquela que está olhando por Teseu,  protegendo-o e clareado a sua 
mente diante de um problema (para acalmá-lo para enxergar a solução). É a luz no 
final do túnel, um guia para a felicidade. Mas Ariadne sendo humana e travando uma 
traição ao pai Minos, correu grande perigo, no pedido de cumplicidade (uma troca) ao 
homem que ajudara – Teseu –, foi abandonada. Assim como os vestígios, sempre ali 
prontos pra receber, mas quando perdem o brilho e precisam de manutenção ficam 
entregues ao esquecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESEU 

Teseu (Θησέας) aparentemente não tem uma etimologia conhecida, segundo Brandão 
(1991), mas este recorreria a Carnoy, que procurara uma hipótese designando-o de “o 
forte por excelência”, mas sem comprovação. Lembrando os escritos de Brandão 
(1991), para demonstrar sua veia heróica poderíamos recordar sua árvore genealógica 
que demonstraria sua proximidade com deuses como Zeus, Hefesto e, principalmente, 
Poseidon, o seu pai biológico. 

Brandão (1991) e Grimal (2000) corroboram a grande importância de Teseu, o herói 
de Atenas, o comparando a Héracles, o herói da Ática. Brandão (1991) diz que viveu 
uma geração antes da Guerra de Tróia, sendo que dois de seus filhos127 teriam 
participado desta guerra. Muitas foram as aventuras de Teseu128, Grimal (2000) as 
divide em sete segmentos129 desde sua infância até sua morte. Segundo Brandão 
(1991), Teseu chega a Atenas já com uma grande fama de matador de monstros. Aqui 
focaremos em sua luta com o Minotauro130, afinal é essa história que mais nos 
interessa.  

Seu posto de sucessor do trono de Atenas não foi fácil, contou com o 
descontentamento de seus primos que ambicionavam subir ao trono. Ao mesmo 
tempo, Teseu procura ajudar Egeu em um grande problema iniciado com a morte de 
Androgeu131, resolvendo se oferecer como tributo para Creta132. Decide se oferecer 
porque, segundo Brandão (1991), já teria sido a terceira vez que Atenas mandaria 
quatorzes jovens, que acabavam mortos pelo Minotauro. Os atenienses já estariam 
revoltados contra Egeu.  

Outra versão contada por Brandão (1991) confirma que era Minos quem escolhia os 
quatorze jovens a serem entregues como tributo, mas se conseguissem matar o 
Minotauro e se libertar do labirinto, poderiam retornar a Atenas. Assim, Teseu 
encaminha-se a Creta133.  

Brandão (1991) ainda conta outra versão que diz que Minos buscaria pessoalmente o 
tributo e, desta vez, apaixona-se por Peribéia. Assim, ela pede ajuda a Teseu que 
desafia o Rei. Assim, o soberano de Creta propõe que Teseu demonstrasse sua 
bravura buscando no fundo dos mares um anel que ele atirara. Assim, Teseu 
mergulha e vislumbra o Palácio de Poseidon, onde é recepcionado pelo próprio deus 
dos mares que te devolve o anel. No futuro, Teseu casou-se com Peribéia. 

Ao chegar a Creta, Teseu recebe ajuda de Ariadne134. De acordo com Guimarães 
(1995), ele recebe um novelo de fios - para Kury (2003) seria uma meada de cordel - 
que deveria prender na entrada e desenrolar para demarcar o caminho que teria feito 
no labirinto, conseguindo assim sair do mesmo. Outra versão diz que ela teria 

                                                           

127 Demofonte e Ácamas. 
128

 Egeu acreditou ser o pai de Teseu, que na verdade  seria filho de Posídon. 
129

 Segmentos definidos por Grimal (2000) – I – As origens e a infância; II – O regresso a Atenas; III – O ciclo cretense; 
IV – Atividade política em Atenas; V – a Guerra das Amazonas; VI – A amizade com Pirítoo; e VII – A morte de Teseu. 
130

 Ver o personagem Minotauro. 
131

 Androgeu – filho de Minos e Pasífae. Egeu teria inveja do príncipe cretense por vencer os jogos em Atenas, assim, 
mandara Androgeu matar o touro da Maratona, mas este não conseguiria e acabaria morrendo. Com sua morte, Minos 
atribuiria a Egeu a culpa de sua morte, iniciando uma guerra contra Atenas. Existe também uma outra versão que diz 
que Androgeu teria sido assassinado pelos atletas atenienses, por ressentimento ou por sua ligação com os 
Palântidas. 
132

 A guerra de Creta com Atenas seria muito violenta, sendo que Minos teria conseguido com auxílio de Zeus que a 
cidade de Atenas fosse assolada por uma peste. Não conseguindo dominar os problemas Egeu faz uma combinação 
com Minos para cessar a guerra. Egeu deveria enviar quatorze jovens para serem sacrificados pelo Minotauro, como 
um tributo periódico. 
133

 Brandão (1991) conta que junto a Teseu, Nausítoo (piloto do navio) e Peribéia (filha de Alcátoo, o rei da Mégara) 
estariam com os quatorze jovens. 
134

 Ariadne – filha de Minos e Pasífae. Apaixonasse por Teseu e resolve ajudá-lo no assassinato do Minotauro. Ver 
personagem Ariadne. 
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entregado uma coroa luminosa135 para guiá-lo no caminho. Mais outra versão atribuía 
a Afrodite a entrega da coroa, quando Teseu teria descido no Palácio de Poseidon, 
para buscar o anel de Minos. “Talvez a junção fio e coroa luminosa, “fio condutor e 
luz”, seja realmente o farol ideal para espancar trevas interiores!” (Brandão, 1991, p. 
431) 

Brandão (1991) diz que Teseu, então, entra no labirinto, mata o Minotauro e acaba 
com o tributo de Atenas para com o Rei Minos; parte então com Ariadne e os outros 
treze de volta a Atenas; mas inutiliza os navios cretenses, dificultando uma possível 
perseguição das tropas de Minos. Kury (2003) e Grimal (2000) especificam que Teseu 
teria matado o Mintauro com apenas um murro, mas para Guimarães (1995), teria sido 
com punhaladas. 

Seu navio fez uma escala na ilha de Naxos onde Ariadne foi abandonada, segundo 
Kury (2003)136. A princesa acordou na manhã seguinte sozinha observando as velas 
do navio no horizonte. Brandão (1991) conta que havia outras versões, uma pela qual 
Teseu teria abandonado Ariadne: uma por estar apaixonado por Egle137 e outra ainda 
que diria que ele teria sido forçado por Dionísio138 a abandoná-la. Teseu faria uma 
nova escala em Delos para presentear o templo de Afrodite um uma estátua (presente 
de Ariadne) em sua devoção, em escritos de Brandão (1991). Nesta ilha teriam feito 
uma dança circular representando os sinuosos caminhos do labirinto. 

Brandão (1991) conta que para seu retorno, Egeu entregaria a Teseu dois jogos de 
velas, umas pretas outras brancas, as pretas significariam o fracasso, e as brancas, o 
sucesso. Ou por peso na consciência, ou por entretecimento pela perda de Ariadne, 
Teseu se esquece de trocar as velas pretas pelas brancas. Ao Egeu observar a 
embarcação retornando com velas negras, pensando que seu filho teria morrido, 
suicidou-se se jogando do alto da Acrópole (Templo de Vitória Áptera). Este mar 
passou a se chamar Mar Egeu. Com a morte de Egeu, Teseu assume o poder da 
cidade de Atenas: 

Realizou o célebre συνοικισμό (synoikismós), sinecismo, isto é, reuniu em uma só polis 
os habitantes até então disseminados pelo campo. Atenas tornou-se a capital do 
Estado. Mandou construir o Pritaneu e a Bulé, o Senado. Promulgou leis; adotou o uso 
da moeda; instituiu a grande festa das Panatenéias, símbolo da unidade política na 
Ática. Dividiu os cidadãos em três classes: eupátridas, artesãos e camponeses. 
Instaurou, miticamente, em suas linhas gerais, a democracia. Conquistou a cidade de 
Mégara e anexou-a ao estado recém-criado; na fronteira entre a Ática e o Peloponeso 
mandou erigir marcos para separar o território jônico do dórico e reorganizou em 
Corinto os Jogos Ístmicos, em honra de seu “pai” Posídon. (Brandão, 1991, p.431 e 
432) 

Muitos outros feitos históricos e heróicos foram realizados por Teseu, mas aqui 
preferimos focar nestes acima descritos. Analogamente com a nossa dissertação, 
Teseu representa o herói da metrópole! 

Teseu pode ser representação da metrópole matando os vestígios desagradáveis e 
venenosos. Acaba com a cidade de becos, pequena, pobre e insalubre e a transforma 
em uma grande e luminosa capital. Não só procura promover a felicidade de sua terra 
natal, ao desenvolvê-la, mas também libertá-la. Teseu é Haussmann! 

                                                           

135
 A coroa luminosa teria sido dada a Ariadne por Dionísio como presente de casamento. 

136
 Kury (2003) – conta outra versão que Teseu teria abandonado Ariadne por ordem de Atena ou Hermes. Kury (2003) 

também contaria, outra versão, a qual o  navio de Teseu teria sido levado para a ilha de Chipre por uma tempestade, e 
Ariadne por estar grávida teria que descer na ilha, mas uma ventania teria afastado o navio para o alto mar, separando- 
-ode casa. Ariadne teria sido ajudada pelas mulheres da ilha, mas teria morrido no parto. Quando Teseu retorna a ilha, 
promove um sacrifício em sua homenagem, para em seguida prosseguir a Atenas. Guimarães (1995) conta outra 
versão em que um golpe de vento teria distanciado o navio de Teseu para Chipre, tendo separando o casal, sem ter 
assim Teseu a intenção de abandoná-la 
137

 Egle – ateniense filha de Panopleu. 
138

 Dionísio – Deus do vinho. Teria se apaixonado por Ariadne. Forçaria Teseu a abandoná-la ou a teria  raptado; fez 
isso para casar-se com a princesa, de acordo com Brandão (1991). 
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Graças ao poder e à coragem deste herói, a cidade de Atenas teria a capacidade de 
se libertar e chegar a ser capital da Grécia, referência até os dias de hoje: um símbolo. 
Assim como os grandes reformadores, que arriscam a alma das suas cidades com 
grandes propósitos de embelezá-las e saneá-las. Tem realmente em mente prepará-
las para a modernidade. 

Ariadne nunca poderia terminar junto a Teseu, afinal são antagônicos: para nossa 
dissertação, um representa a modernidade e o outro a memória das ruínas. São os 
opostos. Talvez um tenha transformado o outro no oposto, mas no final, foi isso que 
produziu a grande história.  

Reluzente, altivo, forte e imponente: Teseu é a Modernidade! O herói promove o 
progresso, a modernização e a vida. A urbe deixa de ser só uma cidade se torna uma 
capital - uma metrópole. A representação de Teseu é o espírito do impulso pelo 
crescimento de uma nação, pela formação de um símbolo, pelo nascimento de um 
ícone. Representa força e razão. 

O homem rege seu sentimento pela razão; refreia os sentimentos e os instintos em 
proveito do objetivo que tem. Domina o animal com a inteligência. Sua inteligência 
constrói regras que são o efeito da experiência. A experiência nasce do labor; o homem 
trabalha para não perecer. Para produzir, é preciso uma linha de conduta; é preciso 
obedecer às regras da experiência. É preciso pensar antes no resultado. 
(CORBUSIER, 2000, p. 5 e 6) 

Se nos lembrarmos de Le Corbusier (2000), ou dos grandes reformadores, 
conseguimos pensar em Teseu. Para concretização das grandes idéias 
necessitaríamos dos grandes executores, dos formadores dos movimentos. Se Dédalo 
é o projetista; Teseu é o construtor. Le Corbusier (2000) já diria que o urbanismo se 
preocuparia em proporcionar felicidade e evitar a infelicidade, sendo a preocupação 
científica que demonstraria a evolução do sistema social. Estavam reocupados com 
uma comunidade e não mais com interesses individuais, assim, desenvolveram as 
grandes cidades. Ao mesmo tempo, acredita que promovem a "solidariedade, piedade, 
amor pelo bem que impulsionam uma vontade poderosa para o objetivo claro, 
construtivo, criativo.” (CORBUSIER, 2000, p. 55); palavras que nos lembram de nosso 
herói.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A ANALOGIA DO MITO COM A CIDADE MODERNA E O BECO  

O Minotauro é o nosso personagem principal da dissertação. É a representação de um 
monstro que precisa de uma prisão para não destruir a cidade. Tem feições daquele 
indivíduo que não se enquadra na metrópole moderna, mas está aprisionado nela. 
Para esse tipo, que não convivem plenamente na dinâmica da cidade grande, mas que 
também não tem como fugir dela (afinal está aprisionado), existe um refúgio e/ou uma 
prisão: o beco (labirinto). 

De alguma forma o monstro representa um perigo sutil a Minos e maior ainda a cidade 
de Atenas. Está a todo o momento no centro do labirinto, mas pode se revoltar e 
conseguir escapar, se assim quiser. No entanto, se é alimentado periodicamente, com 
os sacrifícios oferecidos, fica pacífico e quase que imperceptível. Quando está 
acomodado, Atenas consegue sustentar suas convicções e Minos seu poder; e esse 
“acordo de paz” mantém a cidade e a vida do Minotauro. Então, um não vive sem o 
outro, ou seja, suas existências são vinculadas. 

Em comparação com as metrópoles, o Minotauro é aquele indivíduo que não faz parte 
por completo da sociedade moderna e se sente agorafóbico139 nos grandes espaços 
da civilização140. Não se adapta com o rápido crescimento da indústria e o 
desenvolvimento da tecnologia impostos por uma sociedade metropolitana.  

A metrópole precisa de soluções rápidas, eficientes e tecnologias cada vez mais 
avançadas para sustentar e dar suporte ao funcionamento desta megaurbe; o 
Minotauro não entende nada disto, afinal está aprisionado em seu labirinto e não 
compreende o funcionamento da cidade grande. Assim, correlacionando com a 
realidade, esses indivíduos têm os vestígios para se acalmar, podendo conviver com a 
metrópole, caso contrário, enlouquecem ou abdicam de seu bem-estar141 e felicidade 
em prol de uma estabilidade. 

Nas grandes metrópoles, tudo é muito bonito e muito encantador e até imponente, 
mas há aqueles que se sentem perdidos na multidão: os Minotauros. Esmagados pela 
imensidão, não se reconhecem no mundo, sentindo-se em um mar sem esperança de 
terra firmes ou perdidos em um deserto sem um oásis. 

Se lembrássemos do pensamento racional de Le Corbusier (2000) podemos entender 
como é o raciocínio da metrópole. Em seu livro “O Urbanismo” faz afirmações quanto à 
ordem e função das grandes cidades. Assim, correspondendo com nossa metáfora, a 
linha reta seria a metrópole e a curva ou os labirintos, os becos que são os caminhos 
das mulas142 e não do homem moderno. Mas Sennett (1999), em contrapartida, acusa 
e discorda dos grandes urbanistas funcionalistas, afinal entende que para que uma 
comunidade seja sociável ela precisa que o meio urbano proporcione sociabilidade: 

Os planificadores urbanos ainda precisam aprender uma profunda verdade que 
escritores conservadores já perceberam, embora tivessem feito mau uso dela: as 
pessoas somente podem ser sociáveis quando dispõem de alguma proteção mútua; 
sem barreiras, sem limitações, sem a distância mútua que constitui a essência da 
impessoalidade, as pessoas são destrutivas. E é assim, não porque a natureza do 
homem seja malévola, este é o erro dos conservadores, mas porque o efeito último da 
cultura gerada pelo capitalismo e pelo secularismo modernos torna lógico e fratricídio, 
quando as pessoas utilizam as relações intimistas como base para as relações sociais. 
(SENNETT, 1999, p. 379) 

                                                           

139
 Agorafobia – Segundo Vidler ( ) seria fobia a ágora. Seria um desconforto a ponto psicótico de grandes avenidas, 

grades espaços e multidões. 
140

 Entendemos aqui por civilização toda a intervenção do homem sobre a natureza, de acordo com Freud (2011) e Le 
Corbusier (2000) 
141

 Freud trataria dessa noção de felicidade e mal-estar em seu livro O Mal-estar na sociedade. Diz que muitas vezes 
as pessoas abdicam da felicidade quando temem o caminho para chegar a ela. 
142

 Mulas seriam para Le Corbusier pessoas que não seguem a dinâmica da modernidade, com os representantes de 
outros tempos. 
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A sociedade que segue a metrópole moderna acaba por se esquecer de outros 
momentos de sua história, focando no presente e sonhando com o futuro. Os vestígios 
de originalidade e referência aos seus progenitores são esquecidos em favor da 
civilização e do progresso. A massa é a representação de uma sociedade que é 
guiada pela máquina do capitalismo. Assim, tem medo dos vestígios, do Labirinto. 

Se lembrarmos de Bauman (2001), o indivíduo se submete à sociedade porque esta é 
sua condição de libertação. Ao mesmo tempo em que impõe grande quantidade de 
trabalho, abriga e protege. “Ao colocar-se sob as asas da sociedade, ele se torna, até 
certo ponto, dependente dela. Mas é uma dependência libertadora; não há nisso 
contradição.” (Socioligie et Philosophie, 1924 apud Bauman, 2001, p.27) 

O Minotauro não é contra a metrópole moderna, somente representa aqueles 
indivíduos que são contra a impessoalidade (o capitalismo e as formas modernas de 
construir cidades). Então, é contra a metrópole quando ela representa aqueles que 
estão no poder e tratam os indivíduos como uma massa com um mesmo interesse, 
segundo um conceito preestabelecido e quando se esquecem dos vestígios do 
passado. Apesar de viver na metrópole, sua memória, cultura e referência são 
diferentes, mesmo assim, a metrópole tem seu lugar, ele não quer abdicar dela. Só 
que este monstro se sente como Baudelaire andando pelas novas boulevards de 
Paris, ou mesmo, Machado de Assis pela Avenida Central - estrangeiros em suas 
cidades natais. 

De acordo com Sennett (1999), se as pessoas falam umas com as outras antes, agora 
não mais. É uma multidão de pessoas sozinhas. Reforça que as relações entre 
pessoas na vida urbana se enfraquecem porque a sociedade perde o interesse por se 
relacionar com o outro. Assim, a sociedade moderna torna-se fria, indiferente e 
impessoal. É muito mais confortável não ter que ser abalar com o outro, correndo risco 
de ser expor. A sociedade acaba criando barreiras para não se comunicar e as 
construções urbanas expressam essa indiferença, produzindo um grande desconforto 
para o monstro, porque ele ainda quer aquela cidade cordial e hospitaleira. Mas a 
cidade acaba por perder essa hospitalidade segundo Bauman (2001). 

Além disso, existe um mal-estar no ambiente da modernidade que o monstro logo 
identifica e desagrada-se. Mal-estar este definido por Freud (2011) como resultado da 
civilização, que para Sennett (1999), corroborando, faz parte das relações 
controladoras da sociedade. O fato é que as pessoas dessa comunidade 
metropolitana, que estão entregues a sociedade capitalista, confiam seu cotidiano a 
um conceito, porque talvez seguir uma ideia não comum possa ser como nadar contra 
a corrente. Provavelmente seja mais seguro seguir o que todos estão fazendo, pois se 
todos estão fazendo, deve ser o certo e o melhor. Seguir em um caminho sozinho e 
errante pode ser assustador porque o indivíduo passa por uma sensação de estar 
perdido e uma possibilidade de nunca mais se achar; descobrir coisas novas sempre 
despertam dúvidas, por isso, a tendência na conformação com a infelicidade que 
Freud trata (2011).  

O monstro é a expressão do indivíduo que convive com o beco. E os becos estão lá 
com vestígios de outros tempos, expressando os medos ou acolhendo como refúgios. 
Medos para os que não o conhecem e tendem a seguir um pensamento comum do 
meio, e refúgio para aqueles que não se vêem dentro dessa realidade que a 
sociedade impõe.  

A cidade grande produz um efeito de encantamento às pessoas, fazendo com que 
elas esqueçam-se do “indivíduo com a comunidade” e se preocupem em obedecer às 
regras, transformando-se em operários dentro de uma massa, todos com o mesmo 
interesse. Se para conseguir o que é natural e pessoal é tão difícil e contra um 
conceito comum, as pessoas acabam tendendo a seguir o mais fácil, aquelas regras 
preconcebidas e bem aceitas por todos, que implica em uma aceitação geral e uma 



71 

 

inclusão em uma comunidade. Ao interpretarmos Bauman (2001) e Sennett (1999) 
entendemos que como a estabilidade do capitalismo sobre uma metrópole moderna 
promove uma perda da essência comunicativa do homem-meio-outro em troca da 
aceitação por esta sociedade. Assim, entendemos que para esses monstros 
permaneceram na metrópole, a sociedade promove um medo comum para gerar o 
aprisionamento. Isto acaba por gerar a obediência do monstro através do medo e 
conformação com a infelicidade. O medo do Minotauro é: é a Metrópole, a Máquina, 
a Violência, o Dinheiro, o Tempo, a Moda, a destruição da Memória... 

Então, os Minotauros, para não enlouquecerem, buscam refúgios. Estes refúgios são 
lugares onde se sentem seguros, onde possam suspirar sem temer nenhum perigo. 
São portos-seguros, escapes das multidões das cidades grandes, onde podem se 
inebriar pela energia do lugar e meditar, sem sentir medo. Por hora, entendemos que 
este refúgio é o Beco. Em contraposição, ao invertermos o conceito, entendemos a 
Metrópole como Minotauro e o personagem como a cidade de Atenas. Assim, para ser 
esquecido e não correr risco de guerra, nós devemos enviar sacrifícios para termos 
paz. A metrópole sendo o Minotauro promove medos e destruições psicológicas aos 
atenienses, conformação e infelicidade. Procurando, da mesma maneira, um freio 
desse medo através do labirinto: o beco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O HOMEM DO SUBTERRÂNEO 

Quando das trevas do erro 
Minha palavra ardente e persuasiva 
Arrancou tua alma decaída 
E, cheia de dor profunda, 
Retorcendo as mãos, amaldiçoaste 
O vício que te arrebatara;  
Quando, com tua consciência entorpecida, 
Castigada pelas recordações, 
Me revelaste toda a história 
Do que se passou antes de mim, 
E súbito, escondendo o rosto nas mãos, 
Cheia de vergonha e de horror, irrompeste em lágrimas, 
Revoltada, enlouquecida...  
(NEKRASSOV apud DOSTOIEVSKI, 2006, p. 53) 

Esse personagem, o “Homem do Subterrâneo”, foi extraído do livro “Notas do 
Subterrâneo”. Dostoievski escreve o livro na primeira pessoa como se estivesse em 
uma conversa, ou escrevendo suas notas para o leitor, contando-nos como seria sua 
vida nesse mundo do subsolo; focando em como chegou lá e como são seus 
sentimentos subterrâneos. Descreve um lugar onde escolheu se enterrar e não quis 
mais voltar à superfície. “[...] Pois bem assim é. Observai-vos mais atentamente, 
senhores, e compreenderia que assim é. Inventei as aventuras para mim mesmo, criei-
me uma existência para viver fosse como fosse. [...]” (DOSTOIEVSKI, 2006, p. 25 e 
26) 

Na verdade, este personagem procurou um lugar para se esconder da sociedade. Não 
mais tinha paciência para convivência ou interação com os outros. Tinha um 
pensamento pessimista sobre a vida e não queria, terminantemente, envolver-se com 
nenhum tipo de amor, principalmente, apaixonar-se por alguém. 

É um personagem que representa alguém sofrendo e sendo desprezado. Talvez 
insista tanto em seus argumentos rabugentos que as pessoas passam a ignorá-lo; e 
quando, provavelmente, tenta passar um argumento importante, ninguém lhe dá 
ouvidos. Também, na parte que diz “mas porque é um homem tocado pelo progresso 
e pela civilização europeia, um homem desligado da terra e dos princípios nacionais”, 
indica que é afastado de sentimento para com o mundo, conhece, mas não convive, 
então, pode dar opiniões racionais e esvaziadas de preconceitos ou proteções pelas 
quais um homem comum teria para com o lugar que nasceu e ama (analisa o 
problema de fora); ao mesmo tempo, marca que tem conhecimento do mundo, pelas 
palavras “progresso” e “civilização” e que de certo modo respeita e acredita nisto por 
dizer que é “tocado”.  

Ele consegue deixar transparecer que não foi sempre assim, já tentara ser um humano 
comum da superfície, mas passou por desagrados que o fizeram afirmar a si próprio 
que seu lugar que seria no subterrâneo; pois lá está seguro de surpresas e 
sofrimentos demasiados. No subterrâneo, seu sofrimento é restrito, conhece e domina 
seus sentimentos. Prefere, portanto, sofrer, controladamente, a vida toda, do que ter 
uma dor súbita, sendo pego de surpresa. A dor de uma paixão poderia provocar um 
sofrimento irracional, pelo qual, apesar de ser completamente invisível e inexplicável, 
estaria presente de forma avassaladora. Ao mesmo tempo, acrescenta que tomado 
pela inércia, por exemplo, se estivesse entregue a um sofrimento, está dominado por 
este, tempos e tempos, até que esta inércia fosse quebrada; mas se estivesse sem 
sentir nada, entregue a sentimento nenhum, entra em uma inércia livre de sofrimento 
(mas, apesar de não indicar, ficaria sem alegria também). Por tanto, o subterrâneo o 
permite que entre em uma inércia confortável sem grandes ressaltos ou sofrimentos 
demasiados. 

O discurso do homem do subterrâneo é sincero, mas quando trata de expressar 
sentimentos, ele passa por uma confusão de afirmações, apesar de defender seu 
subterrâneo. Às vezes, deixa transparecer sua vontade de se entregar ao mundo 
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comum, feliz e normal; mas quando se lembra dos sofrimentos que poderia ser 
sujeitado, volta a acreditar plenamente que seu lugar é o subterrâneo.  

Ele acredita que é um indivíduo diferente, não é como os demais a sua volta (os 
homens normais). Explica que o homem comum tem uma vontade instintiva (como se 
estivesse destinado a) de ser um engenheiro, criar e desenvolver coisas. Mas talvez 
não construa para deleitar-se, mas sim pelo prazer em construir. Assim, justifica seu 
prazer (do homem comum) pela destruição. Se interpretarmos seus escritos, 
chegamos a uma conclusão que ele acredita que o homem comum destrói o que 
construiu pelo prazer de construir algo novo.  

“Outra circunstância ainda me atormentava: a de que eu não me parecia com 
ninguém, e ninguém se parecia comigo. “Sou sozinho, enquanto eles são todos” – 
pensava eu, e punha-me a refletir.” (DOSTOIEVSKI, 2006, p. 57) É, então, que 
começa a indagar e questionar por que o mundo não constrói edificações para os 
diferentes homens do subterrâneo. Gostaria de ter uma casa parecida com ele, com 
todas suas características. Entra, assim, em uma divagação, acreditando na realidade 
comum (da superfície), em sua vida em um alojamento barato, indicando que seus 
ideais utópicos (seus desejos) seriam uma mentira. Mas, finalmente, desiste dessa 
indagação, e volta a acreditar no subterrâneo e na sua vontade de um dia ter um lar de 
acordo com ele. 

Sua vida subterrânea é um lugar profundo quando mais se afirmava subterrâneo, mais 
adentrava nesse mundo. Evitava ao máximo se relacionar com colegas de trabalho. 
Mas de certo ponto acredita ter um problema, sua indiferença e antissociabilidade, 
poderia indicar que fosse uma pessoa estranha, diferente, imaginava que os outros o 
olhariam como diferente. Assim, demonstra que sua indiferença seria um ponto fraco. 
Teria medo dos comuns, seu desprezo para com seus colegas de trabalho, talvez, 
fosse uma característica de proteção, mas ela própria demonstraria que ele seria 
diferente e ocasionasse o medo. Deixa muito claro sua vaidade, quando demonstrava 
que se sentia superior aos reles normais. 

Ele tenta demonstrar sua diferença com os homens comuns: ele é “sensível”; o 
homem comum é um “carneiro” e “estúpido”, que segue uma tendência, anda de 
acordo com a demanda da sociedade, é controlado pelo meio, encaixa-se como 
escravo da sociedade. Ao mesmo momento em que despreza a sociedade comum, 
baliza-se por ela, então, com certeza torna-se um escravo. Assim, é moldado pela 
sociedade e cultura. Assim, classifica-se como “covarde” e “escravo”.  

Por volta e meia em seu discurso demonstra que já quis ser um homem normal da 
superfície, como já indicamos antes. Esse mundo do subterrâneo, às vezes, é difícil de 
sustentar. Suas características antissociais se tornam sociopáticas. Sua convivência 
com o mundo comum é dolorosa. Às vezes, até deixa de acreditar no mundo do 
subterrâneo e se encanta por esse mundo comum e romântico, que parecia ser feliz e 
agradável. Mas ele não se descreve como uma vítima, apesar de desencaixado do 
mundo. Escolheu ser assim, e acredita plenamente que sua escolha o teria  salvado 
de ser uma vítima. Em muitos momentos, por prazer, moldava situações para 
constranger seus amigos, colegas ou vizinhos, procurava os deixar intimidados e 
coagidos, mas, às vezes, colocava-se em uma posição vergonhosa e acabava se 
arrependendo de suas atitudes agressivas. E se punia por muito tempo, porque não se 
permitia errar. E quando adentrava nessa depressão profunda, acreditava que a 
salvação seria o mundo comum da superfície, isso, inconscientemente, visto que só 
chegaria a essas conclusões em sonhos.  

Mesmo em meus sonhos subterrâneos nunca imaginei o amor a não ser como luta; 
principiava pelo ódio para acabar pela sujeição moral, mas não chegava a me 
representar o que faria depois com aquele ser sujeitado, que há nisso de inacreditável, 
já que eu escreva tão pervertido moralmente e tão desabituado da “vida real” que me 
dedicara pouco antes a envergonhá-la e exprobrá-la por ter vindo à minha casa para 
ouvir “palavras comoventes”? Eu fora incapaz de adivinhar que ela viera não para isso, 
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mas para me amar, pois toda ressurreição, toda salvação consiste, para a mulher, no 
amor, e somente pelo amor se pode manifestar. Eu não a odiava tanto, porém, 
enquanto caminhava pelo quarto e espiava através da fresta do tabique. Apenas, sua 
presença me era intoleravelmente penosa. Eu desejava que ela desaparecesse. Queria 
a “paz”, queria ficar sozinho no meu mundo subterrâneo. A vida real me oprimia a tal 
ponto que até respirar se tornava difícil. (DOSTOIEVSKI, 2006, p. 139 e 140) 

Tem um grande conflito em viver no subterrâneo e no mundo da superfície. Se ele 
fosse se entregar a um amor qualquer seria o suficiente para sair do subterrâneo, 
desproteger-se, mas ao mesmo tempo, se optasse por não viver a superfície, nunca 
saberia como sentir outros sentimentos. “E, como efeito, faço-me hoje esta pergunta 
ociosa: que é melhor, a felicidade barata ou o sofrimento exaltante? Sim, que é 
melhor?” (DOSTOIEVSKI, 2006, p. 142) 

Mesmo agora, tantos anos depois, essas recordações me são muito penosas. Tenho 
inúmeras recordações penosas, mas... Não seria melhor terminar aqui estas Notas? 
Creio que fiz mal em começar; de qualquer modo sempre senti vergonha ao escrevê-
las; isto não é literatura, é um castigo corretivo. Contar minuciosamente como perdi 
minha vida deixando-me apodrecer no meu canto, privando-me de toda convivência, 
afastando-me da vida real e a envenenando-me de despeito do meu mundo 
subterrâneo [...] eu, como de propósito, reuni todas as características de um anti-herói; 
[...] Pois bem, asseguro-vos que imediatamente pediríamos para ficar de novo sob 
tutela. Isso vos zangará, bem o sei; começareis a gritar, a bater com os pés: “Fala por ti 
sozinho – protestareis – e em nome de tuas próprias misérias subterrâneas, mas não 
tenhas a audácia de dizer nós todos!” Perdão, senhores, não penso absolutamente em 
me justificar com esse “nós todos”. E no que me toca pessoalmente, não tenho feito 
outra coisa na vida senão levar até o fim o que vós só fazeis pela metade. Mas ainda, 
chamais bom senso à vossa covardia, consolando-vos assim com mentiras. De modo 
que, afinal de contas, talvez em esteja mais vivo que vós. Atentai bem! Não sabemos 
hoje nem ao menos o que significa viver, o que é isso, que nome tem! Provai-nos dos 
livros, e logo ficaremos na maior confusão, não saberemos mais aonde ir, como nos 
orientar, o que amar e o que odiar, o que venerar e o que desprezar. Até mesmo nos 
oprime o fato de sermos homens – homens com um corpo e sangue verdadeiros, 
próprios; envergonhamo-nos disso, como se fosse um opróbrio, e sonhamos tornarmos 
uma espécie de homem geral, impossível. Somos seres natimortos e aliás há muito 
tempo não nascemos de pais vivos, o que cada vez mais nos agrada. Estamos 
tomando gosto pela coisa. Breve conseguiremos nascer diretamente da idéia. Mas 
basta: não quero mais escrever “do subterrâneo”... (DOSTOIEVSKI, 2006, p. 143 e 
144)  

Analogamente com a dissertação, entendemos o homem do subterrâneo como aquele 
indivíduo que Freud (2011) descreve por viver em uma vida sem procurar a felicidade. 
Eles optam por viver com a infelicidade por acreditar que o caminho à felicidade, é 
muito penoso chegar a uma futura e incerta felicidade. O homem do subterrâneo é um 
indivíduo desacreditado da sociedade, carregado de pessimismo, com um pavor 
doentio ao meio social. Não pode ser comparado à massa, como, já antes, tratamos, 
pois tem consciência de todas as suas atitudes. Está em um processo interno de crise 
contra a sociedade, mas não se livra dela, continua convivendo e sofrendo. 

Este personagem parece gostar de sofrer e de ser desagradável. Seu protesto contra 
a cidade é seu mau humor, (aparente) indiferença e sua estranheza. Mas, na verdade, 
é o que mais perde com isto, porque sua situação sub-humana promove seu 
sofrimento. Talvez, se conseguisse viver inteiramente no subterrâneo, não sofresse, 
mas sua relação com a superfície te indigna e te faz entrar em contato com o que não 
pode ter. Vive em um conflito: ser um banal homem da superfície ou mantém seu 
mundo subterrâneo, que apesar de sofrido é autêntico e poético. Não admite se 
entregar à banalidade, não aceitar ser igual, um ser qualquer. Gosta de ser diferente e 
orgulha-se por isso. 

Define-se como um anti-herói. Nem ele mesmo acredita que seu mundo utópico do 
subterrâneo, apesar de confortável, pode se tornar o mundo comum. Cria este mundo 
para se tornar um esconderijo sentimental, aquele lugar onde ele está seguro das 
intervenções do mundo. Suas experiências na superfície não foram bem sucedidas, 
talvez porque sua visão pessimista já o deixasse em uma situação desacreditada. 
Assim, não permite mudar a sua vida procurando a felicidade, ele não consegue 
visualizar um mundo agradável, até assume que possa existir, mas não se permite 
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entrar nele. Pensa que o mundo comum (a superfície) é pequeno (mesquinho) demais 
para sua existência tão particular e esplendorosa. Sua vaidade o prende ao 
submundo. Na verdade gosta de ser desse jeito, gosta de sustentar um papel de 
coitado (aquele que reclama, reclama e reclama, mas não move nada para mudar de 
vida). 

Esse submundo obscuro do subterrâneo pode ser comprado ao mundo dos becos sem 
saída. O homem do subterrâneo, muito provavelmente, adoraria viver naqueles becos 
insalubres, esquecidos pelo mundo, afinal, define-se como um ser esquecido pelo 
mundo. Ou, talvez, não. Talvez odiasse os becos por se defrontar diretamente com 
sua situação vergonhosa de ojeriza. Mas que cria uma visão sofrida do mundo, cria. 
Que se coloca em um beco sem saída, se coloca. Tudo isso por ter uma raiva seguida 
de um desprezo pelo mundo da superfície.  

“Desagrada-vos escutar meus míseros gemidos? Tanto pior! Brindar-vos-ei 
imediatamente com floreios ainda mais desagradáveis”. (DOSTOIEVSKI, 2006, p. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
IMAGENS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMAGENS: 

 
Fig. 1 – Le cárcere d’invenzione – Fonstispício - Giovanni Battista 

Piranesi. 
Fonte: TERRA, 2011, p. 23 

 
Fig. 2 – Le cárcere d’invenzione – VII. 

Giovanni Battista Piranesi 
Fonte: TERRA, 2011, p. 24 

 
Fig. 3 – Le cárcere d’invenzione – VII. 

Giovanni Battista Piranesi 
Fonte: TERRA, 2011, p. 25 

 

 
Fig.4  – Tempest, act I, scene II, 1797 - Peter Simon. 

Fonte: TERRA, 2011, p. 74 
 

 
Fig. 5 – Disparate Feminino – Os provérbios - Francisco José Goya y 

Lucientes. 
Fonte: TERRA, 2011, p. 79 

 

 
Fig. 6 – Disparate de miedo – Francisco José Goya e Lucientes. 

Fonte: TERRA, 2011, p. 80 
 

 
Fig. 7 – Disparate Ridículo - Francisco José Goya e Lucientes. 

Fonte: TERRA, 2011, p. 80 
 

 
Fig. 8 – Modo de Voar – Francisco José Goya e Lucientes. 

Fonte: TERRA, 2011, p. 80 
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Fig. 9 – Gravura em Nanquim - Darel Valença Lins (1963). 

Fonte: in: http://perlocutorio.blogspot.com.br/2012/10/darel-valenca-
lins-1924-desenhos.html 

 
Fig. 10 – Gravura em Nanquim - Darel Valença Lins (1973). 

Fonte: in: http://perlocutorio.blogspot.com.br/2012/10/darel-valenca-
lins-1924-gravuras-em.html 

 
Fig. 11 – O Canto dos Meirinhos – Darel Valença Lins (1953). 

Fonte: in: 
http://www.acervodearte.com.br/acervo/ver_obra.php?acervo=4887 

 
 
 
 
 

 
Fig. 12 – Cidade 64 – Darel Valença Lins (1924). 

Fonte: in: 
http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?f

useaction=artistas_ 
depoimentos&cd_verbete=1497&cd_item=16&cd_idioma=28555 

 
 
 
 
 

 
Fig. 13 – Vaqueiro – Hansen Bahia (1915-1978). 

Fonte: (M KORNIS; G KORNIS, 2008, p. 105) 
 
 
 
 
 

 
Fig.14  – Paisagem Urbana – Osvaldo Goeldi. 

Fonte: in: 
http://bndigital.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=nav&pr=fbn_dig_pr&db=fb

n_dig&use=tipo&rn= 
146&disp=list&sort=off&ss=23046673&arg=gravura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://perlocutorio.blogspot.com.br/2012/10/darel-valenca-lins-1924-desenhos.html
http://perlocutorio.blogspot.com.br/2012/10/darel-valenca-lins-1924-desenhos.html
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Fig. 15 – O Beco – Osvaldo Goeldi. 

Fonte: in: 
http://bndigital.bn.br/scripts/odwp032k.dll?t=nav&pr=fbn_dig_pr&db=fb

n_dig&use=tipo&rn= 
146&disp=list&sort=off&ss=23046673&arg=gravura 

 
 
 
 
 
 

 
Fig. 16 – Indústria Moderna - Nova Iorque, EUA - Nova Escola de 

Trabalhadores (1933). Pintado por Diego Rivera. 
Fonte: in: 

http://comunistas.spruz.com/blog.htm?b=&tagged=Diego+Rivera 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 17 – Indústria de Detroit ou Homem e Máquina, Parede Norte. 
1932-1933. Pintado por Diego Rivera, no Museu de Belas Artes de 

Detroit. Afresco. 
Fonte: in: 

http://comunistas.spruz.com/blog.htm?b=&tagged=Diego+Rivera 
 
 
 
 

 
Fig. 18 – Indústria de Detroit ou Homem e Máquina, Parede Sul. 1932-
1933. Pintado por Diego Rivera, no Museu de Belas Artes de Detroit. 

Afresco. 
Fonte: in: 

http://comunistas.spruz.com/blog.htm?b=&tagged=Diego+Rivera 
 
 
 
 

 
Fig. 19 – Teseu no labirinto (tipo Charters) trava a luta com o 

Minotauro enquanto as duas irmãs Ariadne e Fedra esperam na 
entrada do labirinto. De notar à entrada o fio atado numa argola. 

Fonte: in: http://doportoenaoso.blogspot.com.br/2011/06/um-percurso-
visual-pela-divina-comedia_14.html 

 
 
 

http://doportoenaoso.blogspot.com.br/2011/06/um-percurso-visual-pela-divina-comedia_14.html
http://doportoenaoso.blogspot.com.br/2011/06/um-percurso-visual-pela-divina-comedia_14.html
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Fig. 20 – Teseu e o Minotauro no Labirinto. 

Fonte: in: http://www.descobrindohistoria.com.br/2011/04/mitologia-
inotauro-ariadne-e-dionisio.html 

 

 
Fig. 21 – Minotauro – Pintura sobre cerâmica grega. 

Fonte: in: 
http://www.lavocedifiore.org/SPIP/article.php3?id_article=4468 

 

 
Fig. 22 – Minotauro no Labirinto olhando para fora. 

Fonte: in: http://aconteceunooeste.wordpress.com/2010/06/24/sobre-
a-tristeza-profunda-que-o-minotauro-sempre-me-causou/ 

 
Fig. 23 – Dédalo amarrando as asas de Ícaro. 

Fonte: in: http://oicaro.wordpress.com/ 
 

 
Fig. 24 – Queda de Ícaro. 

Fonte: in: http://oicaro.wordpress.com/ 
 

 
Fig. 25 – Palácio de Cnossos. 

Fonte: in: http://www.infoescola.com/wp-
content/uploads/2010/03/labirinto-de-knossos.jpg 
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Fig. 26 – Saturno devorando a un hijo (1819) – Francisco José Goya. 
Fonte: in: http://mohanadodeh.com/tag/saturno-devorando-seu-filho/ 

 

 
Fig. 27 – O Homem e a Máquina (1943) – Manuel Filipe. 

Fonte in: 
http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=64745&visual=2&lang

Id=2&ngs=1&query 
Params=,autor%7CFilipe%20Manuel&queryPage=0&position=3 

 

 

 
Fig. 28 – O Homem e a Máquina (1943) – Manuel Filipe. 

Fonte: in: 
http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=64745&visual=2&lang

Id=2&ngs=1&query 
Params=,autor%7CFilipe%20Manuel&queryPage=0&position=3 

 

 
Fig. 29 – O Homem e a Máquina (1943) – Manuel Filipe 

Fonte in: 
http://www.cam.gulbenkian.pt/index.php?article=64745&visual=2&lang

Id=2&ngs=1&query 
Params=,autor%7CFilipe%20Manuel&queryPage=0&position=3 
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Fig. 30 – La Stretta Dei Vetraschiin – Piazza Vetra, Milão, Itália. 

Fonte: in: 
http://comunistas.spruz.com/blog.htm?b=&tagged=Diego+Rivera 

 
 

 
Fig. 31 – Vicolo S, Zeno Oggi Via Felice Cavallotti – Piazza Vetra – 

Milão, Itália. 
Fonte: in: 

http://comunistas.spruz.com/blog.htm?b=&tagged=Diego+Rivera 
 

 
 

 
Fig. 32 – Veneza, Itália. 

Fonte: in: http://photos.blogs.liberation.fr/vosphotos/2009/10/venexia-
6am.html 

 
Fig. 33 – Beco. 

Fonte: in: http://thymberthy.blogspot.com.br/2011/05/normal-0-21-
false-false-false-pt-br-x_08.html 

 

 
Fig. 34 – Beco em Coimbra – Portugal. 

Fonte: in: http://viagemcomgosto.blogspot.com.br/2011/07/portugal-
com-charme.html 



83 

 

 
 
 
 

 
Fig. 35 – Beco. 

Fonte: in: http://borboletaazulgsr.blogspot.com.br/2012/08/beco-sem-
saida.html 

 
 

 
Fig. 36 – Beco – Bairro Gótico – Barcelona – Espanha. 
Fonte: in: http://picssr.com/photos/brunnocovello/page4 

 

 
 

 
Fig. 37 – Calle Jaen – La Paz – Bolívia. 

Fonte: in: http://jcgayet.hautetfort.com/archives/category/voyage/index-
6.html/ 

 

 
Fig. 38 – Calle de la Madona – Veneza, Itália. 

Fonte: in: http://www.paperblog.fr/4864200/ambiance-venitienne-s-
polo/ 
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Fig. 39 – Calle de la Madona – Veneza, Itália. 
Fonte: in: http://achodigno.com.br/blog/wp-

content/uploads/2010/10/019.jpg 

Fig. 40 – Beco de Lisboa, Portugal. 
Fonte: in: http://zoompixel.net/16832_Lisboa_das_ruelas 

Fig. 41 – Beco de Porto, Portugal. 
Fonte: in: http://olhares.uol.com.br/ruas-e-ruelas-do-porto-

foto4844735.html 

Fig. 42 – Beco de Amsterdam, Holanda. 
Fonte: in: http://dajanela.wordpress.com/2008/09/29/caminhando-em-

amsterdam/ 

Fig. 43 – Beco de Saluzzo, Itália. 
Fonte: in: 

http://colunas.revistaepoca.globo.com/viajologia/2012/02/19/passeio-
por-ruelas-de-saluzzo-revela-otima-qualidade-de-vida/ 

Fig. 44 – Beco 203, Rua Augusta, São Paulo, Brasil. 
Fonte: in: http://misturaurbana.com/2011/03/beco-203-abre-suas-

portas-em-sao-paulo/ 
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Fig. 45 – Omoide Yokocho, Tóquio, Japão. 

Fonte: in: http://revistatrip.uol.com.br/revista/183/reportagens/gringos-
as-avessas.html 

 
 

 
Fig. 46 – Beco do Bragança, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fonte: Google Maps 
 
 

 
Fig. 47 – Beco das Cancelas, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fonte: Google Maps 
 

 
Fig. 48 – Beco dos Barbeiros, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fonte: Google Maps 

 
Fig. 49 – Arco do Teles no século XIX, Rio de Janeiro, Brasil. 
Fonte: in: http://nocturno-sintese.blogspot.com.br/2013/05/a-

misteriosa-historia-do-arco-do-telles.html 
 

 
Fig. 50 – Galeria Menescal, Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil. 

Fonte: in: http://www.flickr.com/photos/selusava/732682484/ 
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Fig. 51 – Galerie Vivienne, Paris, França. 
Fonte: in: http://revistaespiritahistorica.blogspot.com.br/2010/08/i-

fourier-ou-as-passagens.html 

Fig. 52 – Passagens des Panorama, Paris, França. 
Fonte: in: http://alquimiadoverbo.zip.net/arch2008-03-23_2008-03-

29.html

Fig. 53 – Rua da Candelária, Rio de Janeiro,  Brasil. 

Fig. 54 – Barcelona, Espanha. 

Fig. 55 – La Rambla, ao fundo beco do Bairro Gótico, Barcelona, 
Espanha. 
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Fig. 56 – Barcelona, Espanha. 

 

 
Fig. 57 – Beco do Bairro Gótico - Barcelona, Espanha. 

 
 

 
Fig. 58 – Beco do Bairro Gótico - Barcelona, Espanha. 

 
 

 
Fig. 59 – Beco do Bairro Gótico - Barcelona, Espanha. 

 

 
Fig. 60 – Beco do Bairro Gótico - Barcelona, Espanha. 

 

 
Fig. 61 – Beco do Bairro Gótico - Barcelona, Espanha. 
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Fig. 62 – Beco do Bairro Gótico - Barcelona, Espanha. 

Fig. 63 – Beco em Cascais, Portugal. 

Fig. 64 – Beco em Sintra, Portugal. 

Fig. 65 – Beco em Cascais, Portugal. 

Fig. 66 – El perseguit – cap a 1930 - Antoni Arissa (1900-1980) – 
Barcelona, Espanha. 

Fonte: MNAC – Museo Nacional d´Arte de Catalunya. 
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Fig. 67 – Imagem extraída do filme Asas do Desejo 

 

 
Fig. 68 – Anjos e humanos 

Fonte: in: http://monte alverne.com/category/discipulos-
missionarios/santo-tomas-de-aquino/ 

 

 
Fig. 69 – Anjos e os humanos. 

Fonte: in: http://www.oqueeisso.blog.br/wp-
content/uploads/2010/12/19.jpg 

 
 
 

 
Fig. 70 – Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple 

Fonte: In: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Eug%C3%A8ne_Delacroix_-

_La_libert%C3%A9_guidant  _le_peuple.jpg 
 
 

 
Fig. 71 – O Flâneur. 

Fonte: In: http://adapenna.blogspot.com/2011 _03_01_archive.html 
 
 

 
Fig. 72 – A figura do Flâneur. 

Fonte: In: http://photographyandthecity.wordpress.com/ 
http://ahistoryofnewyork.com/ tag/flaneur/ 
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Fig. 73 – A figura do Flâneur. 
Fonte: In: http://photographyandthecity.wordpress.com/ 

 http://ahistoryofnewyork.com/ tag/flaneur/ 

Fig. 74 – Paris, final do século XIX. 
Fonte: In: http://sketchbloom.wordpress. com/2011/02/26/the-flaneur-

a-radical-chic-icon/flaneur-395x306/ 

Fig. 75 – Ruas de Paris por Charles Marville, fim do século XIX. 
Fonte: In: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo: 

Marville_Tanneries_Bievre.jpg#file 

Fig. 76 – Ruas de Paris por Charles Marville, fim do século XIX. 
Fonte: In: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo: 

Marville_Tanneries_Bievre.jpg#file 

Fig. 77 – Melancholia I, 1514 - Albrecht Dürer. 
Fonte: In: http://pt.wikipedia.org/wiki/ 

Ficheiro:D%C3%BCrer_Melancholia_I.jpg 

Fig. 78 – Rua do Ouvidor (RJ),de  Marc Ferrez  em 1890 
Fonte: In: http://sergyovitro.blogspot.com/2011/02/o-primeiro-cronista-

do-rio.html 
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Fig. 79 – Teseu matando o Minotauro 
Fonte: in: 

http://www.mitologia.templodeapolo.net/seresver.asp?cod_ser=86&val
ue=Teseu&mit=Mitologia%20Grega&esp=Her%C3%B3i#topo 

Fig. 80 – Robô construído para se passar por Maria [interpretada por 
Brigitte Helm] 

Fonte: Extraído do filme “Metropolis” 
http://www.saindodamatrix.com.br/ archives/2011/02/metropolis_2.html 

Fig. 81 – Desenho de Le Corbusier para o MES 
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_16/rbcs16_01.ht

m



Fig. 82 – Desenho inspirado no Movimento Ícaro e Movimento Damiel 
O Anjo, gravura em metal – Sem título – Darel Valença Lins – 1924 

Fonte: http://perlocutorio.blogspot.com.br/2012/10/darel-valenca-lins-1924-gravuras-em.html. 
O Beco – Travessa do Comércio, RJ 

Fonte própria. 





ANEXO III 
MOVIMENTO DAMIEL 

MOVIMENTO ÍCARO 
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