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Sempre existiu uma íntima relação entre a literatura e
a cidade. Na história, os dois fenômenos – escrita e
cidade – ocorrem quase simultaneamente. Por outro
lado, é evidente a analogia que existe entre a possibili-
dade de empilhar tijolos para construir cidades e de
agrupar sons e letras para formar palavras que geram
significados, símbolos e idéias. Construir cidades cons-
titui, pois, uma forma criptográfica de escrita.
É na cidade, e através da escrita, que se registra a
acumulação do conhecimento. Na cidade-escrita, ha-
bitar ganha uma dimensão completamente nova, uma
vez que se fixa na memória. Não são somente os tex-
tos que a cidade produz e contém (documentos, re-
gistros, mapas, plantas baixas, inventários etc) que
fixam essa memória: a própria arquitetura urbana (ou,
se preferem, a escrita enigmática do texto urbano)
cumpre também esse papel. O desenho das ruas e das
casas, das praças, dos templos, além de contar a expe-
riência daqueles que os construíram, revela seu mun-
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do. As formas e tipologias arquitetônicas podem ser lidas e deci-
fradas como se faz com um texto. É como se a cidade fosse um
imenso alfabeto com o qual se montam e desmontam palavras e
frases. É essa dimensão que permite que o desenho da cidade se
encarregue de contar sua história. A cena escrita da cidade per-
manece, o passado subsiste.

A cidade, lugar de trocas, é um símbolo capaz de exprimir a
tensão entre a racionalidade geométrica ou geográfica das cons-
truções e o emaranhado das existências humanas. Mesmo quando
a demolição (ou desconstrução) gerada pela ambiciosa fúria do “pro-
gresso”, determina o apagamento da memória urbana traçada na
escrita das pedras e tijolos de suas construções, é possível resgatar
essa memória através do livro, lugar de inscrição nostálgica do
passado, frente ao que se vai transformando em ruínas. A cidade é
o teatro por excelência dos literatos. A literatura visita o campo,
porém vive na cidade. A exceção é o regionalismo.

Certamente, um dos temas mais presentes na história da li-
teratura é o da cidade e tudo o que dela deriva. A cidade tem sido
um motivo recorrente na obra literária, desde a emblemática Babel
(da raiz bll = confundir). O tema da Torre de Babel, combinado
com o da cidade, transforma-se, através de uma metáfora, na pri-
meira condenação da civilização urbana. O escritor judeu de lín-
gua alemã Franz Kafka (1883-1924) em “O emblema da cidade”
desenvolve esse tema de forma original, demonstrando que a torre
e a cidade inscreveram-se num fazer permanente, perpétuo, in-
completo, representativo da própria experiência humana. A cons-
trução interminável da Torre mostra, de forma arquetípica, a
cidade moderna em seus excessos inesgotáveis, os quais a tor-
nam, muitas vezes, destituída de sentido. Ao mesmo tempo, Kafka
sabe que a cidade nada mais é que a soma da ambição e do desejo
inesgotável de poder dos humanos que a habitam. Assim, con-
clui, clara e criticamente, que “enquanto existirem os homens,
existirá o desejo de construir a obra até o fim”.
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As cidades estão e sempre estarão presentes nas indagações,
nas angústias e descobertas dos escritores, como fonte da
tessitura, da trama da experiência humana, como cenário da vida
cotidiana. Somos parte dela, da urbe, somos urbanos. Seja a cida-
de natal, seja a cidade em que o homem constrói sua vida pessoal
e, conseqüentemente, sua obra literária, seja a cidade ideal, ima-
ginada, desenhada pela imaginação humana.

Os escritores e poetas realizam um trabalho arqueológico
em busca da alma, da verdadeira essência das cidades e até “cons-
troem” cidades imaginárias como as “Cidades Invisíveis” de
Calvino ou a emblemática “Pasárgada” de Manuel Bandeira

3
:

Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
...

E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
– Lá sou amigo do rei –
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.

Enganam-se, entretanto, os que pensam que a literatura de fic-
ção implica a criação de um mundo apenas imaginado. O imaginado
ou o imaginário, na verdade, é construído a partir de elementos da
realidade, ressignificados e transpostos para um contexto imaginá-
rio, ou ainda de elementos imaginários sobrepostos no real. Toda
boa obra literária ambiciona ser uma transposição poética da reali-
dade. Nesse sentido, a literatura possibilita conhecer espaços e luga-
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res, porque é da realidade concreta que o escritor recobra os elemen-
tos para a construção do universo ficcional de sua obra literária, um
processo de re-criação no qual evidencia a relação entre o espaço e a
literatura. A propósito, vale relembrar a cidade de Itabira, vista por
Carlos Drummond de Andrade

4
:

CONFIDÊNCIA DO ITABIRANO
Alguns anos vivi em Itabira
Principalmente nasci em Itabira.
Por isso sou triste, orgulhoso: de ferro.
Noventa por cento de ferro nas calçadas,
Oitenta por cento de ferro nas almas.
...

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.
Hoje sou funcionário público
Itabira é apenas uma fotografia na parede.
Mas como dói!

Desafiando o escritor a decifrá-la, a cidade exige dele uma
percepção que penetre além das aparências e desvende a verda-
deira essência das ruas, de seus múltiplos espaços. Pois cada ci-
dade tem sua história, sua individualidade, sua fisionomia, ainda
que muitos desses elementos se repitam entre elas, como nos diz
Octávio Paz, nos versos admiráveis:

Estamos na cidade. Não podemos sair dela sem cair em outra,
idêntica, mesmo quando diferente.

Mas o desafio de decifrar também é do leitor, que consome e
produz um novo texto, uma nova leitura do espaço, pela polissemia
inerente ao texto literário. Portanto, as experiências do escritor e
do leitor se confundem, parceiros que são na ressignificação dos
espaços reais, a ponto de os dois se tornaram cúmplices e compa-
nheiros na viagem proporcionada pela leitura. E os discursos so-
bre o espaço se multiplicam tantas vezes quantas sejam as vozes
que discursam e os ouvidos que as captam.
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Para se fazer uma leitura do espaço real, vai-se além da apa-
rência que é visível, chegando-se mesmo ao “que não se percebe”,
mas sem perder de vista que é principalmente o homem que molda
o espaço. Não se deve esquecer que é a sociedade que produz,
consome e ressignifica o espaço, e a Geografia, uma das possíveis
leituras do espaço, é uma prática que também pode se fazer atra-
vés do discurso literário.

Toda cidade pode nos parecer um discurso que articula vari-
ados signos. As cidades desenvolveram suntuosamente uma lin-
guagem mediante duas redes diferentes e superpostas: a física,
que o visitante comum percorre até perder-se na sua multi-
plicidade e fragmentação, e a simbólica, que ordena e exige a
interpretação de sinais. Ainda que essa última só seja percebida
por aqueles espíritos capazes de ler, de atribuir significações àquilo
que, para os demais, constitui apenas significantes sensíveis, é
possível reconstituir a ordem através da leitura. A cidade é um
labirinto de caminhos, de veias de espaços rasgadas no espaço,
que só a aventura pessoal pode penetrar, e um labirinto dos sig-
nos que só a inteligência pode decifrar, na busca do seu sentido
ou da sua ordem.

O pensamento urbanístico, nos seus principais momentos,
carrega um viés de idealizações que resvala em cidades imaginá-
rias pouco compreendidas no momento em que são formuladas.
Para Hall (1995)

5
,

“Howard, Unwin, Parker, Osborn, Geddes, Munford, Stein,
MacKaye, Chase, Burnham, Lutyens, Le Corbusier, Wells,
Webber, Wright, Turner, Alexander, Friedmann, Castells,
Harvey…a maioria era de visionários, mas as visões de muitos
quedaram por longo tempo estéreis, porque ainda não era che-
gada a hora. Amiúde utópicas, até quiliásticas, assemelhavam-
se nada menos que a versões seculares da cidade celestial dos
puritanos seiscentistas, engastada no Monte Sião, e agora des-
cida à terra e pronta para uma época que também na terra re-
clamava por recompensa... (p.3)
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A ficção não é constituída apenas da fantasia, mas ela se de-
senha em lugares e épocas nos quais a ação se desenrola, e são
determinantes dos contornos da ficção, ou seja, a invenção dos
autores está associada às circunstâncias de espaço e tempo.

Desde a exatidão de Homero em sua descrição da cidade de
Tróia, muitos são os escritores que nos ligaram à memória das
cidades. As imagens pretéritas que conhecemos de São Petersburgo,
de Londres, de Paris, de Lima, de Dublin, de Praga, de Berlim ou
de Buenos Aires são devidas, respectivamente, à narrativa de es-
critores como Dostoiévski, Dickens, Baudelaire, Mario Vargas
Llosa, James Joyce, Milan Kundera, Doblin e Jorge Luis Borges.

A Paris de Balzac, a Londres de Charles Dickens, a Lisboa de
Eça de Queiroz, a Buenos Aires de Robert Arlt contêm uma ge-
ografia literária passível de ser estudada e representada em ma-
pas físicos e mapas da organização da sociedade. É através desses
mapas que desliza o universo de uma ficção ancorada no real,
mesmo que transfigurado, ressignificado pelo autor. Nesse sen-
tido, é possível falar-se em “mapas literários”, tal como o faz o
crítico italiano Franco Moretti. Paris, Londres, Lisboa e Buenos
Aires, vistas respectivamente através da lupa de Balzac, Dickens,
Eça de Queiroz e Arlt, são cidades constituídas como um calei-
doscópio de micro-universos, constituídos por ruas, casas e pai-
sagens que, mais do que cenários, constituem espaços que um dia
foram reais e que são determinantes do vôo da ficção, que decola
a partir de uma realidade. 

6

Os Sertões de Euclides da Cunha, depois de um século do seu
lançamento, ainda é uma obra que ajuda a compreender o espaço
do semi-árido nordestino. Vidas Secas de Graciliano Ramos tam-
bém se insere no mesmo contexto. A mesma argumentação pode
ser usada quando se estuda a relação da literatura de Jorge Ama-
do, Ariovaldo Matos ou Vasconcelos Maia, por exemplo, com a
cidade de Salvador, além de outros textos literários sobre os mais
variados espaços urbanos do mundo.
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Entre nós, o espaço geográfico da cidade do Salvador tem sido
cenário e matéria-prima da obra de diversos poetas, contistas e
romancistas: Gregório de Matos, João Cordeiro, Pedro Calmon,
Dorival Caymmi, Vasconcelos Maia, Godofredo Filho, Ariovaldo
Matos, Luis Henrique Dias Tavares, Guido Guerra, James Ama-
do, Adonias Filho, Adroaldo Ribeiro Costa, Sônia Coutinho, Cleise
Mendes, Állex Leíla, Carlos Ribeiro, Ruy Espinheira Filho, Odorico
Tavares, Aydano Roriz, Jehová de Carvalho, Carlos Cunha, Adelice
Souza, Darwin Brandão, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Narciso
Neri, Zélia Gattai e muitos outros. Lugar de destaque é ocupado
pelo romancista Jorge Amado. Ninguém contou melhor do que ele
o mar, os becos e vielas, as ruas íngremes e os mistérios e magias
da cidade da Bahia, espaço privilegiado na ficção amadiana. Não
há, portanto, qualquer dúvida de que a cidade é fonte de inspiração
de escritores e desafio cotidiano de seus habitantes e também não
é casual que a maior parte dos textos desta coletânea insistam em
debruçar o olhar sobre a obra romanesca de Jorge Amado, íntimo
da Cidade da Bahia.

Muitos escritores, poetas, artistas e urbanistas imaginaram
cidades que foram, em parte, resgatadas pelo futuro, sendo essa
conexão o eixo central da disciplina, principalmente, no que toca
à utopia urbanística.

O leitor tem em mãos um livro de conteúdo inovador. Os
textos aqui reunidos, diversos no estilo, variados na forma, pos-
suem uma temática compartilhada: pensar a cidade do Salvador
em suas múltiplas representações na literatura de ficção, tendo
em mente que a cidade é um texto diante dos nossos olhos, um
conto em movimento, que permanecerá sempre inacabado. Nas
leituras da cidade do Salvador, os autores não se detiveram so-
mente na análise dos textos literários como transcrição da expe-
riência dos lugares, a leitura como criação dirigida. Foram mais
além: penetraram nos seus becos escusos, no mistério oleoso de
suas ladeiras, no drama social da gente simples do seu povo,
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cumprindo o objetivo de estabelecer uma dupla e recíproca rela-
ção entre literatura e o espaço geográfico, vale dizer, um diálogo
entre a geografia e a literatura.

Nos trabalhos aqui apresentados, a obra literária não é to-
mada apenas como objeto, mas também como sujeito da pesquisa
geográfica. Ainda são escassos os estudos dessa natureza, a par-
tir dos quais se busca, através de textos literários, reconstituir a
história das cidades, sua cultura e a percepção dos escritores so-
bre as transformações urbanas, considerando, sobretudo, que a
imaginação e descrição das cidades na literatura são fontes para
a construção de elos entre ficção e realidade.

Este é um livro coletivo. Comunica os resultados obtidos no
curso das atividades da disciplina O Espaço Geográfico na Lite-
ratura do Mestrado em Geografia do Instituto de Geociências
da Universidade Federal da Bahia (2000-2003). Alegra-nos, so-
bremodo, que seja um livro de discentes, nossos alunos, muitos
deles já mestres. Não intervimos nos textos. É, portanto, fortui-
ta a circunstância de sermos os organizadores deste volume.

NOTAS
1
 Professor do Mestrado em Geografia da UFBA.

2
 Professora do Mestrado e do Departamento de Geografia da
UFBA.

3
 BANDEIRA, Manuel. Libertinagem. In:____.Poesia e Prosa.
V. 1. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1958. p. 221-2.

4
 ANDRADE, Carlos Drummond de. Sentimento do Mundo.
In: _____. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1002.
p. 68.

5
 HALL, Peter. Cidades do Amanhã. São Paulo: Ed. Perspectiva.
São Paulo, 1995.

6
 Ver, a respeito, a obra do crítico italiano Franco Moretti, com
tradução recém lançada pela Editora Biotempo, no Brasil: Atlas
do romance europeu – 1800-1900.
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