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RESUMO O texto aborda o estudo dos espaços urbanos, vistos enquan
to elementos capazes de informar a respeito da história das cidades. 
Aponta para algumas proposições sobre como proceder uma "leitura" 
desses espaços, especia lme!lte as referentes à abordagem semiótica e 
a antropológica . Propõe o recorte de alguns desses espaços, através dos 
quais busca evidenciar e caracterizar a cidade de Belo Horizonte enquan
to um texto que é criado e recriado continuamente. 

ABSTRACT The text presents study of urban space and urban "places", 
seen as elements able to intorm aboutthe history o f cities . lt pofnt out some 
propositions about how to do "readings" of lhis space, specially those 
which have to do with the semiotic and anthropologic approaches. lt elects 
part of this urban space as a means to characterize Belo Horizonte as a 
text continously created and recreated . 
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"Os primeiros monumentos foram simples blocos de rocha em que 
o ferro não linha tocado, ... A arquitetura começou como qualquer 
escrito. Em primeiro lugar, foi alfabeto. Colocava-se uma pedra, e 
isso era uma letra. e cada letra era um hieróglifo, e sobre cada 
hieróglifo repousava um grupo de idéias, como o capitel sobre as 
colunas. Assim fiz rem as primeiras raças, por toda parte, ao 
mesmo tempo, no mundo inteiro. Encontramos o menir dos cellas 
da Sibéria da Ásia, nos pampas da América. 

VARIA HISTORIA, Be lo Horizonte, n!! 161 Set/96, p.78-89 

Mais tarde, fizeram-se palavras. Puseram pedra sobre pedra, jun
taram essas sflabas de granito, o verbo tentou algumas combina
ções. O dólmen e o cromlech celtas. o túmulo etrusco e o galga/ 
hebreu são palavras. Alguns, o túmulo principalmente, sao nomes 
próprios. As vezes até, quando se tinha muita pedra e uma vasta 
praia, escrevia-se uma frase . O imenso aglomerado de Karnac já é 
uma fórmula completa . 

Finalmente fizeram-se livros. (. . .) 

A idéia-mãe, o verbo, não estava apenas no fundo de todos esses 
ediffcios, mas também na forma . O templo de Salomão, por exem
plo, não era simplesmente a encadernação do livro santo, era o 
próprio livro santo. E não só a forma dos ediffcios, mas também a 
localização que escolhiam para sf revelavam o pensamento que 
representavam. 

O pensamento então só era livre dessa forma, como também só se 
escrevia integralmente naqueles livros chamados ediffcios." 

Notre Dame de Paris. Vitor Hugo 

É essa a imagem construída pelo poeta e prosador francês, Vitor 
Hugo, sobre a arquitetura, chamada por ele de "arte-rainha" . A arquitetura 
é verbo, capaz de expressar todo pensamento, todo sentimento, toda 
cultura dos grupamentos humanos. Cada ediffcio é como uma palavra. 
um sfmbolo que comporta representações diversas - aquelas inscritas 
por quem o concebeu, pelos que o ergueram, por aqueles que, pelo uso 
ou pela sua simples existência, lhe imprimiram significações. Para ele 
um homem seduzido pelas cidades da época medieval (CHOAY, 1979) 
- Paris, especialmente a do século XV. "não era apenas uma bela cidade; 
era .. . uma crônica de pedra" (p.326) . Cada edifício é uma palavra. E a 
cidade é assim, como um murmúrio de vozes diversas. 

Não é muito d iferente a imagem pela qual a cidade tem sido tomada, 
hoje, nos mais diferentes trabalhos que a elegem como objeto de análise. 
O estudo dos espaços, seus usos, seus significados, e, em especial, o 
debate a respeito da memória e do patrimônio estão, muitas vezes, 
permeados por essa visão que toma a cidade como um texto, no qual os 
homens imprimem simbologias e significados diversos. Texto a ser deci
frado, e a partir do qual se torna possfvel acompanhar uma ou várias 
histórias. A vida de uma cidade se dá a ler em suas ruas , suas praças, 
suas casas, edifícios ... . Ela está impressa em cada um desses lugares. 
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Essa noção da cidade como texto pode ser pensada a partir de 
alguns discursos incorporados ultimamente pela análise histórica. A 
influência dos estudos de semiótica, tomada enquanto uma lógica pos
sfvel para nortear o estabelecimento, a organização e a decifração das 
informações e mensagens contidas nos signos presentes na cidade. 
Como instrumento de análise da linguagem que é impressa pelos atores 
urbanos no espaço da cidade. As significações que lhe são subjacentes. 
As leituras e releiluras que a ocupação e o uso desse mesmo espaço 
permitem (ver FERRARA, 1988). 

Contribuição similar oferece a abordagem antropológica, que tam
bém busca identificar e compreender os signos e as simbologias presen
tes no espaço urbano. O que eles comunicam. Como se processam e se 
definem o diálogo e as relações estabelecidos entre os habitantes e os 
lugares, seus códigos, seus significados. As representações construídas 
pe los homens a respeito desses lugares da cidade. Que rede de signifi 
caçOes une, ou interliga o conjunto fragmentário de diferentes ações, 
sentimentos e percepções dos atores a esses espaços. (ver CANEVACCI, 
1993). Outro momento importante, no qual a contribuição antropológica 
se constitui elemento fundamental, está na análise e discussão a respeito 
da cultura urbana, examinada mais adiante. 

Essa imagem da cidade como um texto que se dá a ler, é passível 
de ser pensada a partir de algumas análises de Michel Foucault, espe
cialmente aquelas que tomam o espaço enquanto lugar de exercício e 
visibilidade das relações de poder. Também nos trabalhos de Wafter 
Benjamin a cidade é percebida como uma escrita. que vai se compondo 
através de signos diversos, num exercíc io infindável. Sua própria obra 
pode ser pensada, conforme afirma Wille Baile, como um "projeto litrârio 
... que poderia ser chamado de flsiognomia da metrópole moderna 
(BOLLE, 1994, p.27 1 ). Esta noção de "tisiognomia" pode ser tomada 
enquanto idéia de que a legibilidade do espaço urbano se faz a partir dos 
seus traços, do lugar que ocupam seus prédios. dos sentidos ligados por 
suas vias ... essas frases que ·a cidade diz de sí, e também aquelas que 
são ditas dela por outros; frases inscritas. lidas e relidas pelos homens 
em suas experiências, sua vivências em meio ao mundo urbano. 

Essa vi são a respeito da cidade também guarda relação com a 
abertura e a preocupação da análise histórica em buscar ampliar o 
campo de seus objetos de pesquisa; no reconhecimento da complexida
de da organização social, assim como das suas possíveis abordagens; 
na inc lusão de novos sujei tos sociais como agentes do processo históri
co, e na tentativa de buscar compreender como eles organizam suas 
experiências. ~ ainda no rastro dessas preocupações, e das novas 
formas de tratamento e percepção da sociedade, que as discussões 
sobre memória e património são alçadas para o centro da discussão 
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histórica, constituindo-se em importantes f·erramentas/instrumentos de 
análise e debate sobre a cidade. 

A leitura do espaço urbano, porém, apresenta algumas característ i
cas bastante especificas. Ela não deve ser uma leitura linear e globaliza
dora - impossível ; ao contrário, é uma leitura que se faz muito mais por 
"aproximações, tentativas, rascunhos" . O livro da cidade é algo como 
um labirinto, que poss ibilita múltiplos caminhos. não necessariamente 
convergentes. 

"[Ele} é composto de pedaços, fragmentos, trechos apagados pelo 
tempo, rasuras - de textos que jamais serão recompos/os na 
íntegra . As folhas. por outro lado, se superpõem, pois inscrevem 
cidades sucessivas. que por acaso têm o mesmo nome" (GOMES, 
1994, p .24). 

A cidade-texto faz lembrar, assim, um escrito em palimpsesto - uma 
superfície da qual a inscrição foi apagada. e que seNe para ser usada 
outra vez. Procedimento comum dos copistas medievais. Procedimento 
semelhante ao que na arte recebe o nome de pentimento: quando, em 
funçao da tin ta velha e transparente de um quadro, é possfvel perceber 
as linhas originais de outro objeto através daquele que o tempo quase 
apaga. Ele revela que "' ... o pintor se arrependeu, mudou de idêia. Talvez 
se pudesse dize r que a antiga concepção. substituída por uma imagem 
ulterior, é uma forma de ver, e ver de novo, mais tarde" .1 

O espaço urbano assemelha-se a essas imagens. A escrita da cidade 
é processo. infindável. Cada novo prédio, cada novo lugar vem acres
centar traços, novas passagens para o seu labirin to: cada demolição, 
cada espaço desaparecido, ressurge pela lembrança, ou se revela 
através de um signo que permanece - capaz de fazer aflorar, de 
recompor na memória o que foi . Ass im, a cidade que se lê nunca é única, 
mas sim múltipla, vária. Sobreposiç5es de épocas diversas, e de lei turas 
e significações variadas dadas pelos atores incontáveis que a atraves
sam, que fazem dela o seu cenário. 

Quantas cidades nao se revelam na cartografia de Belo Horizonte nas 
vésperas de seu centenário. A cidade dos seus planejadores, a dos 
operários da época de sua construção, a dos sonhos dos velhos mora
dores do tempo do arraial. A cidade da geração dos poetas modernistas, 
dos poetas da década de quarenta, e os da década de setenta . A Belo 
Horizonte do estudante, do funcionário, do carteiro, do polftico .. . As Belo 

1 uman H IIm n Pcnllmcnto. Citado In BUENO, \904. p ,\ / , Como oxcmploo do p ntlrnento na prn ture. BUENO 
cito duas 1 Jasd Man 1. Bant1lsta do Scna , telu nllo·t rmtnado, pro nln um ·vi lvcl arrependim ntonap Pna 
d.reltn do bonhlsta e o rnesmo acontece corn o <>hrcole da amazo11 a no I I A Amti:zona· (p .17) 
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Horizontes dos homens e mulheres, jovens e velhos de todo esse tempo. 
Diversidade constatada por Regina Helena Alv s da Silva, em recente 
artigo, onde trabalha depoimentos de. moradores anônimos de Belo 
Horizonte: 

"A cidade que Nfsia via era diferente da de Lorenzato. Andaram em 
bairros distintos, que quase não se relacionavam. Viviam realidades 
distintas, o operário, pintor. vendedor e a professora filha de funcio
nário público" (ALVES da SILVA, 1995, p .24 ). 

Do mesmo modo que diferentes personagens constroem diferentes 
imagens da cidade que habitam, também seus espaços, seus lugares 
podem nos dar a ver cidades. diversas. Ruas, esquinas, bairros, casas, 
palacetes, parques, viadutos .. . podem ser vistos como signos portadores 
de mensagens diversas, relicários de múltiplas lembranças e significa
ções . Como afirma ALVES da SILVA, "os lugares da cidade também 
produzem usos e imagens diferenciadas em cada depoente" (p.26). O 
exemplo usado mais uma vez são as lembranças de alguns depoentes a 
respeito de um importante lugar da capita l, a Praça da Liberdade: 

"Aquela mesma praça que João Franzen brincava quando criança 
e onde seus parentes moravam em um palácio, aquela onde Nísia 
de Souza ia fazer o footing somente às quintas e acompanhada, 
aquela onde Lorenzato só ia quando vinha a cidade e podia ver seu 
avó construir um palácio. Esta praça .. . pertenceu a cada um deles 
de uma maneira diferente ... "(p.32) 

Segundo a autora, o projeto de reforma arquitetõnico e paisagístico 
que tentou reconstruir a velha Praça da Liberdade dos anos vinte, acabou 
"congelando" o lugar, fixando-o "como sendo um momento do passado 
que nunca existiu" (p.32) . A reforma, como uma fotografia, privilegiou 
apenas um olhar. uma imagem, um significado, eliminando toda diferen
ça, as várias experiências vividas nesse espaço: "Foram apagadas todas 
as marcas que a popu lação da cidade deixou naquele rugar" (32). 

Análise parecida é desenvolvida por Heloísa Buarque de Hollanda 
em texto introdutório a um número da Revista do Patrimônio dedicada ao 
tema da cidade, no qual estabelece uma relação entre cidade, memória 
e cultura2. Segundo a autora, a cidade tem assumido nos últimos anos, o 
papel de preservar no seu design a memória e a história da sociedade. 
Ela tem, hoje, um compromisso vital enquanto espaço que deve suprir 

2 HOLLI\NDA, 1994 V rtambémn m rnorovisl C Rl fiU, Micl> I, "Ar1dandono ídodc",p .21-3 1 e ARANTES. 
A. Auouslo. ·A gu rr a dos lugares", p,I00-203. 
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uma possível perda ou desgaste das memórias nacionais - num momen
to em que a idéia de identidade nacional parece ceder lugar ao reconhe
cimento da importância de processos de constituição de identidades de 
grupos não hegemónicos; em que se fala muito mais em cu ltura urbana 
que em cultura nacional - reconhecimento do seu caráter de diversidade 
em oposição ao sentido de unidade impresso na imagem e na idéia de 
nação. Afinal. é no cenário da cidade e não da nação, que se dá a 
e)l;periência dos diversos grupos sociais, a afirmação de expressões que 
são multiculturais. 

Essa percepção do espaço da cidade como cenário multicultural 
também pode ser fundamentada a partir de uma nova noção do termo 
cultura. Pensada anteriormente na sua relação de oposição ao conceito 
de natureza. a cultura era vista a partir de uma "perspectiva globalizan
te" .3 Em função disso, a cidade era tratada como um conjunto unitário, 
espaço de manifestação de uma cultura global e unificadora. Segundo 
CANEVACCI, a desconstrução dessa noção totalizante de cultura se fez 
a partir ·de uma profunda reflexão crítica, que recolocou em cena a 
discussão do indivfduo e da alteridade O novo conceito de cultura 

"é repensado como sendo atravessado por fluxos contrastantes, 
confusos e desordenados, que fragmentam sua unidade em mil 
pedaços, não sendo nem sensato nem útil tentar reconstruir oom 
eles aquele 'conjunto unitário'. O sentido do trabalho antropológico 
consiste em procurar a 'rede dos significados' desses fragmentos, 
com os quais se possa reconstruir partes circunscritas da ordem 
cultural contemporânea'' {p .34} 

A cidade surge, assim, como espaço de múltiplos fragmentos. que 
se enredam e possibi litam uma "pluralidade de significados" . A cidade 
se apresenta como espaço privilegiado para o auto-reconhecimento 
sócio-cultural , no qual grupos numerosos e diferentes imprimem seus 
desejos, sua história, sua identidade. Essa se constitui a partir da expe
riência vivida, de um investimento sentimental, da imputação de signifi
cado. elementos que capazes de atribuir uma personalidade ao espaço, 
de o individualizar. 4 Nesse momento. ele se transforma de espaço em 
lugar. Como aponta F ARARA (1988), é através da percepção e da 
apropriação exercidas pelos seus usuários, que determinados espaços 
da cidade se transformam m lugar: 

3 V r CAN ·VACCI, 1993, p33. 
4 Confrontar ., noçêo d lugar na porsp cliva dn lnl rprel· ç o oeml611co (FERRARA, 1988). nlropológl 

(CANEVACCI, 1993) e 1ambém no tnletpreloçâo d geogruha (TlJAN. 1983) 
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"Esta ação é condição indispensável para que ele, o espaço, 
encontre a voz de sua f'ala e passe a informar. ~o modo como o 
usuário se apropria do espaço ·ambiental, identificando-o e se 
identificando com ele; é o uso que dinamiza o espaço e o interpreta 
como um modo de ser de uma cidade ou um modo de habitar, de 
viver. Como metáforas do espaço habitado, a cidade e a moradia 
adquirem identidade através do uso que conforma e informa o 
ambiente" (p.22}. 

Esse interesse e o desafio em promover uma leitura da cidade, dos 
seus lugares, tornam-se a meu ver ainda mais instigantes quando se 
trabalha com centros urbanos como Belo Horizonte, uma cidade ''cons
trufda" , planejada segundo os preceitos da chamada "moderna ciência 
das cidades" - o urbanismo da segunda metade do século XIX. Afinal, 
isso acaba por significar que a cidade já nasce com seus espaços 
previamente definidos, como lugares previamente determinados e que 
possuem um único significado. Quer dizer, ao contrário daquelas cidades 
que se constituem apenas à medida em que seus usuários a ocupam, e 
que portanto só são legfveis a partir da experiência desses mesmos 
usuários, a cidade construída já significa antes mesmo de existi r. Seu 
próprio plano já se constitui como uma leitura - coercitiva; funciona 
como uma escrita que, de antemão, determina um sentido, um caminho 
único que olhos e consciência hão de percorrer para compreender suas 
mensagens. 

Além disso, as cidades que se constituem a pa tir e concomitante
mente às experiências de seus habitantes, nas quais os espaços nascem 
transformados em signos múltipl.os, permitem desde sempre leituras 
diversas . Não significa aqui que a cidade "construida" não aceite leituras 
diferentes. Porém, como espaço p lanejado, onde cada lugar. cada ativi 
dade, cada uso são propostos e definidos de antemão, é possfvel 
identificar uma leitura primeira, anterior, uma mensagem "inaugural". No 
plano, cada lugar parece estar codificado em um único signo, um único 
sentido. Essa antecipação que caracteriza o plano faz com que ele 
apareça como uma escrita/leitura instituinte - fundadora - . na superfície 
da qual virão se constituir e se inscrever outras escritas e outras leituras. 

No entanto , a capital mineira planejada em tins do sécu lo XI'X não 
ficou como apenas uma cidade no papel. Erguida em quatro anos, já 
desde os primeiros trabalhos para sua construção ela começou a incor
porar outros discursos, outros signos que obliteraram e transformaram 
aquela sua I itura "original:" . Os homens que para cá se deslocaram, 
envolvidos dir ta ou indiretamente nas obras, traziam consigo outras 
diversas imagens a respeito de como e do que deveria ser aquela cidade. 
A própria leitura que fi z ram dos desenhos traçados nos papéis e mapas, 
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constitui uma re-leitura das intenções de quem os concebeu. Até mesmo o 
tato de se terem vistos obrigados a ocupar esse espaço [enquanto lhe davam 
as formas planejadas] fez com que esse ganhasse novos signif·icados, 
imprimindo mensagens diferentes daquelas inicialmente d tinidas. 

Exemplo disso são as diversas cafuas que ocupavam a região central 
da cidade, especialmente a área próxima à estaçã.o ferroviária, conhecida 
nos primeiros anos da. capital mineira pelo nome de "favela" . Essa 
ocupação subvertia comp letamente a destinação definida para a região 
nos planos da Comissão Construtora: 

''Atrás dela [a estação ferroviária] pelo alto da colina, acima da 
projetada rua Sapucaf, fa -se adensando uma povoação de cafuas 
e barracões de zinco, a que o povo denominava Favela ou Alto da 
Estação ... Tal qual aquele bairro improvisado, onde morava a gente 
operária, existia igualmente o Leitão, outro aglomerado humano de 
gente pobre, em rumo oeste do arraial (BARRETO, 1936, p.369-
370). 

A apropriação destes espaços pela camada operária da população 
não era algo ins,erito no p lano. Ao contrário, no projeto da Comissão 
Construtora o espaço popular era na verdade um espaço não pensado, 
elemento ausente nessa "escrita" insti tuinte da capital. São os próprios 
operários que, ao ocuparem essas regiões, iriam se inscrever nesse 
espaço, impondo, através de sua presença, uma nova leitura, oferecendo 
mais um elemento significativo para a constituição de uma memória da 
cidade. E é a partir desse ato de afirmação - uma reivind icação do 
reconhecimento de sua existência - que se torna possfveller a presença 
desses homens C' pobres. trabalhadores") nos primeiros anos da cidade. 

Assim como a Favela e o Leitão, outros espaços também seriam 
subvertidos em sua significação primeira. Ou, se não transformados, 
readaptados, relidos - uma, duas, várias vezes - degenerando em algo 
que FERRARA ( 1988) denomina "corrupção sígnica": 

"Como vimos, o uso confunde-se com o ambiente por ele informado. 
Entretanto, a rede que os enlaça não é lógica e nem necessária, 
mas bem ao contrário, pode ser caólica em relação às caracterís
ticas ffsicas e/ou projetuais de um espaço. Ou seja, o projelo de 
uma praça ou de uma habitação pode ser o porta-voz de uma 
escala de valor ,s culturais, estéticos. econ6micos e sociais de seus 
emissores, urbanistas ou arquiletos. Entretanto, o uso denuncia, 
descontrafda e diariamente, a própria contradição por vezes exis
tente entre aquela escala de valores e a do usuários" (p.23). 
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Prédios, praças, ruas e casas comerciais são outros espaços nos 
quais foram impressos e onde se dão a ler informações diversas, às vezes 
contraditórias, sobre as intenções e as experiências vividas na capital. 
Exemplo são as casas de café abertas na capital - as imagens que 
muitos homens construíram sobre estas casas e os usos e funções que 
eles lhe imprimiram. 

Ainda no perfodo de construção da capital mineira, os estabeleci
mentos de café surgem na fala de alguns cronistas como espaços 
capazes de imprimir "civilização" à cidade e aos seus moradores -
cosmopolitismo, mundanidade, movimento, polidez. elegância, aprimo
ramento e requinte dos comportamentos sociais. Uma das primeiras 
casas do gênero inaugurada na cidade, o Café Mineiro, seria saudada 
como "acontecimento notável", mais um passo para o conforto, progresso 
e civi lização da capital: . 

"Bravos, Belo Horizonte, bravos! Do dia em que te tornas mais 
garrida, mais confortável, verdadeiramente possufda do teu papel 
de capital".s 

Em certa medida, o sentido que algumas camadas da população 
atribuíam a este tipo de estabelecimento foi confirmado e reafirmado por 
alguns dos cafés que funcionaram na capital, como o Café Estrela, de 
freguesia refinada e decoração requintada- estantes trabalhadas, me
sas de mármore, vitrines translúcidas expondo produtos de qualidade 
instalado na rua da Bahia, considerada por muito tempo a rua do Ouvidor 
belorizontina. Espaço por eleição para os debates literários da geração 
modernista mineira . O Bar do Ponto, lugar de grande movimento, "ponto 
preferido pelas pessoas elegantes, pelos políticos, pelos mi litares, pelos 
forasteiros ". Lugar onde uma "multidão dest·ila incessantemente entre as 
mesas", e onde era possível encontrar amigos ou conhecidos em visita à 
capita l.6 Ou o Café High-Life, com serviço de chá, chocolate. sorvetes, 
charutaria, e salão de bilhar,? Casas que se constituíam em símbolos 
daquela tão desejada "civilização" 

Porém, o exame mais detido sobre esses estabelecimentos na cidade 
revelam também outras imagens e usos, diversos desses e, muitas vezes, 
opostos. A existência de simples cafés de. balcão como o Java, "modesto 
e popular";8 os pequenos cafés abertos na região boêmia da cidade, 
frequentados por operários e meretrizes; as frequentes brigas, bebedei
ras e contravenções que tinham lugar no seu interior, fazendo dessas 

5 JOI'IIGI A Capllal , B lo llorizonr , 25 jur 1897. in BARRETO, 1936,p 621 
6 R vista Bailo Horizonte. B lo Horizonl . Ano I, n 1, 19 d 1933 
7 R vista Vila. Belo HO<izonr .ser 1913 
8 Enrrevist Val nrrm Ferr 'ra Oiniz. B I Horizonte, 28 d s romO<o d 1993 
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casas um "caso de policia", consideradas como lugar de vício e perigo; 
e até mesmo o aspecto provinciano de alguns estabelecimentos e clien
tes, permitem uma outra leitura desses espaços. bem diversa daquele 
ideal "civilizado". Outros símbolos. outras significações que se imprimem 
pelo uso, pela ocupação promovida nesses espaços. 

As casas de café são capazes, assim, nos informar a respeito de 
desejos e práticas variadas. São textos que nos contam aspectos diver
sos e diferentes das experiências dos homens da cidade. Lugares que 
carregam imagens muitas vezes discordantes, conflitantes. E nesse caso. 
se o espaço adquire "identidade através do uso que o conforma e o 
informa" , contorme apontado anteriormente, os estabelecimentos de café 
podem e devem ser percebidos como lugares de significações múltiplas. 
Através deles se dão a ler várias cidades. 

Se as casas de café são passíveis de serem pensadas como textos 
com significados diversos segundo os usos e as imagens que delas são 
construídas por inúmeros sujeitos, elas também o serão pela diferencia
ção e/ou incorporação de novos usos e percepções através do tempo. 
Um exemplo são os cafés-expressos, com suas máquinas e seu espaço 
pequeno, rac ionalizado, revestidos de fórmica - expressão do moderno 
nos anos quarenta-cinquenta. Outro são os novos cafés que têm sido 
abertos em espaços que congregam usos diversos: salas de cinema 
conjugadas a pequenas lojas de discos e/ou artigos de arte. Lugar onde 
se realizam shows, lançamentos literários, performances teatrais.9 E o que 
não dizer dos novíssimos cybercafés parisienses, isto é, o estabeleci
mento de café com serviço de acesso a lnternet10 . 

A casa de café: lugar de usos e práticas plurais e que se transformam, 
se renovam e se multiplicam através do tempo. Com tantas leituras como 
as que um estabel cimento como esse oferece. não é dífici l pensar o 
emaranhado de letras, palavras. frases que comp em o texto de pedra 
da cidade. De pedra e de sensações, desejos, criações, intenções. 
experiências ... 

A leitura, se supõe signos, supõe também a percepção do sujeito que 
a efetua. Segundo a análise de FERRARA (1988), 

"a leitura do espaço ambiental consiste numa apropriação dele .... 
[Ela é) como signo representativo do percepto e verdadeira repre
sentação do próprio espaço ambiental, na medida em que gera 

87 



uma informação sobre ele. De alguma maneira, a leitura é uma 
espécie de redução verbal do espaço e, de outra, uma criação do 
ambiente a partir de jufzos perceptivos por ele suscitados. ~. ao 
mesmo tempo, fato e ficção .. . " (p28). 

Mas como assinala CANEVACCI (1993), de "uma ficção qu não é 
'falsa' mas antes construção e representação" .11 

O receio do poeta Vitor Hugo de que o livro substituísse as pedras, 
que ele sufocasse as mensagens das quais os edifícios são, um pouco 
como criadores , um pouco como guardiães, parece não ter se concreti
zado plenamente. Cer amente a memória migrou para outros lugares, 
mas não abandonou em definitivo ou por completo as pedras da cidade. 
Ao contrário parece renascer sempre, cada vez com a incorporação de 
novos significados. Talvez se possa repetir para essa questão, as pala
vras de um dos principais "lei tores" da cidade, comentando a respeito 
das inscrições que povoam metrópole moderna: 

"Se há séculos ela [a escrita) havia começado a se deflar, pouco a 
pouco, da inscrição vertical ao manuscrito repousando inclinado na 
escrivaninha, para finalmente acamar-se no livro impresso, agora 
ela começa a reerguer-se gradualmente do chão. O jornal já é lido 
mais na vertical do que na horizontal. Cinema e publicidade aca
bam impondo à escrita a verlicalidade ditatorial. E antes que um 
contemporâneo chegue a abrir um livro, caiu sobre seus olhos um 
denso turbilhão de letras cambiantes, coloridas, conffitantes [ .. . ] 
Nuvens de gafanhotos de escrita, que já hoje em dia obscurecem 
o sol do pretenso espírito para os habitantes das grandes cidades, 
tornar-se-ão mais densas a cada ano que passa ". 12 

Revisor de Livros Juramentado. Walter Benjamin 

11 CAVEN.ACCI. 1993, p 21. Pa•a uma drscussilo o resp ito dn noçao do lermo /1cçt.'o. ver também C. SEGRC. 
Ficção, In Elnaudl . v. 17. 

12 Jornal O Globo. Rio de Janeiro. 30 d nov mbro. 1995 
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