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Gervásio Rodrigo Neves 



Visões imaginárias da cidade da Bahia é um trabalho surpreen-
dente. Ele rompe com a aridez de uma geografia clérica, seguindo
a orientação de Milton Santos, para o qual “o maior erro que a geo-
grafia cometeu foi o de querer ser ciência, em vez de ciência e arte”.

A proposta dos autores é a de retornar ao pensamento sartreano,
tão caro a Milton. Pensamento que expressa em Esboço de uma teoria
das emoções, no qual “... uma emoção remete ao que ela significa. E, o que
ela significa é a totalidade das relações da realidade-humana com o mun-
do”, através da “...queda brusca da consciência no mágico”.

Percorri os textos com a alegria de “ouvir” e “ver” as narra-
ções, a procura das emoções, na garimpagem dos estados de ma-
gia de Ítalo Calvino, na racionalidade de Walter Benjamin, na
razão e emoção de Milton Santos, através das narrativas dos es-
critores e poetas dos baianos, que compreendem o mágico, o que
é compreender o mundo.

Nada mais geográfico do que essa narração sonora, musical
e rítmica, capaz de perceber que as “coisas têm sentido” (Sartre).
Geografia que os jovens baianos descobrem, com o auxílio criati-
vo de Délio José Ferraz Pinheiro e Maria Auxiliadora da Silva.

Os textos surpreendem ao abandonar as enfadonhas, medíocres
e pretensiosas revisões teóricas. Eles ousam ao formular as suas, o que
resulta dessa situação do homem emocionado diante dos objetos
emocionantes. Eles fazem viver a geografia, penetrando no mundo
encantado e mágico das artes. Artes que revelam o espaço material e
social, pleno de emoções e que fazem dos homens, humanos.

Tenho, em minha frente, acredito que a primeira edição do
O Centro da Cidade de Salvador. Ouço Dorival Caymmi, ouço Jor-
ge Amado; ouço o mar, ouço Castro Alves, ouço os alísios, ouço
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as passadelas nas pedras do Pelourinho, do Mercado, da Baixa
dos Sapateiros. Ouço os murmúrios nas ruas e dos largos e do
mar de Salvador, ouço Milton Santos: “O espaço dos geógrafos ter-
minou por ser também tão fragmentado quanto o espaço reificado, e a
geografia tornou-se ideológica, hostil ao real.”

Nada mais real do que a emoção feita poesia, romance e crô-
nica. Nada mais geográfico do que a emoção materializada em
formas e comportamentos que os geógrafos baianos souberam
interpretar a partir da planta e do movimento social que um dia
Milton Santos empreendeu, ao estudar o centro da cidade de seus
amores, na beira do mar que a conecta com o mundo.

Um belo livro. Uma terna lição.
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