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Este artigo, construído a partir de observações 
de campo em áreas centrais e patrimonializadas 
do Rio de Janeiro e de Salvador, ensaia a 
formulação da noção de urbanidade brasileira, 
a partir de contribuições do campo dos afetos e 
das epistemologias da ginga, da macumba e da 
ancestralidade. O texto está organizado em três 
partes. A primeira introduz a problemática da 
noção de memória aliada ao que aqui chamados 
de urbanidade afro-brasileira. Posteriormente, 
apresentamos uma breve revisão bibliográfica sobre 
a questão do entrelaçamento entre corpos, espaços 
e afetos. A terceira parte propõe uma reflexão sobre 
as inserções em campo até o momento realizadas, 
através das abordagens conceituais de Simas (2019); 
Simas e Rufino (2019ª;2019b, 2020), Oliveira (2012). 
Por fim, a noção de terreirização (Simas, 2019) ajuda 
a articular os afetos à cultura material e à proposta 
de uma urbanidade (afro) brasileira.

Palavras-chave: Afeto, urbanidade, brasilidade, 
cosmovisões afro-brasileiras

This paper, using field observations from heritage 
protected central areas of Rio de Janeiro and Salvador, 
formulates the notion of Brazilian urbanity, built with the 
contribution of the field of affects and the ginga, macumba 
and ancestrality epistemologies. The text is organized in 
three parts. First the author introduces the problematic 
around the notion of memory in relation to what here is 
called Brazilian afro-urbanity. Later, a literature review 
on the intertwining of bodies, spaces and affects is 
presented. Finally, the thirs part proposes a reflection 
around the field observations previously presented, 
using the conceptual approach of Simas (2019); Simas e 
Rufino (2019ª;2019b, 2020), Oliveira (2012), articulating 
affects and the material culture to the proposed notion of 
Brazilian (afro) urbanity. 

Key words: Affect, urbanity, brasiliannes, afro-brazilian 
cosmovisions
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nos estudos urbanos brasileiros?

O texto está organizado em três partes. A primeira introduz 
a problemática da noção de memória aliada ao que aqui 
chamados de urbanidade afro-brasileira. Posteriormente, 
apresentamos uma breve revisão bibliográfica sobre a questão 
do entrelaçamento entre corpos, espaços e afetos. A terceira 
parte propõe uma reflexão sobre as inserções em campo até 
o momento realizadas, através das abordagens conceituais 
de Simas (2019); Simas e Rufino (2019a;2019b, 2020), Oliveira 
(2012). Por fim, a noção de terreirização (Simas, 2019) ajuda 
a articular os afetos à cultura material e à proposta de uma 
urbanidade (afro) brasileira.

Urbanidade e a noção de memória

“Num lugar de dor, o que eles fazem? Eles 
dançam”.

Levada à Bahia pelo seminário “Memória, sobrevivências, 
ruínas: pensar as temporalidades urbanas”, realizado em 
novembro de 2019, repito a frase acima, dita pelo historiador 
Washington Drumond, relatando uma lembrança[3], contando 
ter acompanhado um colega estrangeiro ao Pelourinho. Essa 
frase, proferida com espanto pelo estrangeiro ao vivenciar 
a força pulsante que emana do recorrentemente arruinado 
centro histórico de Salvador, representa o espanto de muitos, 
estrangeiros outros, alguns até locais, ao observar diferentes 
manifestações, vivências e experiências no espaço público 
baiano, e em última instância, brasileiro. Trago a reflexão de 
Washington Drumond sobre esse relato e sobre uma noção 
de memória que é praticada, amplamente baseada na práxis 
urbana, para me aproximar da noção de urbanidade que possa 
ser adjetivada brasileira. Em resposta ao comentário do visitante 
estrangeiro, Washington Drumond reflete sobre esses nossos 
lugares de memória: “[nesses lugares] nós não sobrevivemos, 
nós vivemos, nós não resistimos, nós agimos”

Essa reflexão se assenta na noção de memória, visto que parte 
de observações realizadas em dois estudos de caso, escolhidos 
por serem sítios classificados como patrimônio mundial com 

Os Brasis e o urbano brasileiro

“ O Brazil não conhece o Brasil

O Brasil nunca foi ao Brazil” 

Querellas do Brasil, Maurício Tapajós e Aldir 
Blanc, 1978

Começo esse texto retornando para um momento em 2015, 
andando pelo centro de São Paulo, em uma sexta-feira quente 
de carnaval, acompanhada de um colega estrangeiro, desviando 
dos muitos corpos ali que, como nós, procuravam o ponto de 
partida do cortejo do tradicional bloco paulistano Ilú Oba de Min. 
O colega, recém-chegado em São Paulo para iniciar sua pesquisa 
de campo e prestes a experimentar seu primeiro carnaval, 
havia pedido que eu o acompanhasse, pois queria ver o cortejo 
do famoso bloco afro. Chegamos ao Viaduto do Chá, depois 
de um percurso pelas barulhentas e animadas ruas do centro 
novo, uma multidão esperava o cortejo que começou um tanto 
atrasado. Primeiro, ouvimos apenas os batuques, chacoalhando 
o Shopping Light, a banca de jornal, o parapeito de concreto do 
viaduto, o mundo material que nos rodeava. Tudo se encantou. 
Posteriormente, vieram as vozes do coro feminino, até que chegou 
a nós o cortejo das entidades, tradicionalmente desfilando sobre 
pernas de pau, vestindo trajes dourados. Arrebatada, olho para 
o colega, claramente decepcionado. Percebendo meu assombro, 
justificou: “Achei que era um bloco africano”. O Ilú Oba de Min, 
em sua afro-brasilidade, não era africano suficiente para sua 
expectativa. 

Introduzo essa primeira história, pois, entre outras, foi um gatilho 
para começar a pensar uma possível noção de urbanidade 
brasileira. Para alcançar sua definição, agrego reflexões 
recolhidas através de um mergulho tátil em dois estudos de 
caso brasileiros[2], classificados como patrimônio mundial 
pela UNESCO, a um punhado de propostas epistemológicas, de 
campos disciplinares diversos, que tem como objetivo colocar o 
Brasil, ou os Brasis, múltiplos, em pauta. Como essas propostas 
epistemológicas podem iluminar os estudos urbanos brasileiros? 
O que implica adjetivar a palavra urbanidade como brasileira? 
Como a teoria dos afetos pode nos ajudar a nos aproximarmos 
de uma noção de urbanidade brasileira? Como operar essa noção 
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tombados vacantes, com a recente descoberta de casarões do 
século XIX e do início do século XX por operadores do mercado 
imobiliário, e a emergência de um novo circuito cultural e turístico, 
trazendo uma revigorada vida noturna, com a multiplicação de 
novos estabelecimentos de comércio e serviços que desafiam 
as práticas cotidianas do bairro. Neste caso, a política urbana 
e a política de patrimônio se transformaram nos últimos anos, 
contemplando a criação de um fundo imobiliário (em 2014), 
formulado para gerir uma grande operação urbana (criada pelo 
plano diretor aprovado em 2016, cuja regulação específica 
atualmente se encontra em discussão), que engloba todos os 
bairros que contemplam frente-marítima na região central, 
com o objetivo de transformar o conjunto edificado e adequá-
lo as necessidades do desenvolvimento turístico (SANT’ANNA, 
2017). Sua intersecção com a política de preservação se deu 
pelo estabelecimento do programa Restaurar (2017), iniciativa 
municipal que pretendeu estimular o restauro de edifícios 
particulares através de um programa de benefícios e isenções 
fiscais. 

O Cais do Valongo foi classificado em 2017, como um sítio de 
memória sensível relacionado à herança e à memória afro-
brasileira, de acordo com a UNESCO, visto que se estima que 
quase um milhão de negros escravizados desembarcaram 
neste local. A área onde se encontra o cais e o perímetro da 
preservação, apelidada miticamente de Pequena África dada 
a concentração de negros livres e escravizados em sua origem 
e seus descendentes na atualidade, está prestes a se tornar 
um museu urbano[6], com uma proposta de um circuito de 
celebração da cultura afro-brasileira. 

A história do surgimento do samba e das religiões de matriz africana 
parte de expressões e experiências culturais afro-brasileiras 
que emergiram nesse espaço urbano. Simultaneamente, a área 
encontra-se, desde 2009, ameaçada pelos avanços da Operação 
Urbana Porto Maravilha, que teve como objetivo transformar 
parte da Pequena África no novo centro terciário da cidade, uma 
renovação promovida como legado dos grandes eventos que a 
cidade recebeu na última década: a Copa do Mundo de 2014 e os 
jogos Olímpicos de 2016. Com a candidatura e posterior chancela 
da UNESCO, as tensões em torno desse território cresceram e 
diferentes grupos relacionados ao patrimônio cultural afro-
brasileiro vem disputando a gestão deste circuito de herança 
africana. 

a chancela da UNESCO, que sendo classificados com base 
em justificativas distintas, apresentam o que aqui ensaio 
definir como urbanidade afro-brasileira. Urbanidade, por ser 
algo que se expressa no espaço urbano, público, ou seja, na 
rua, e se manifesta de diversas formas. Afro-brasileira porque 
agrega heranças, memórias, manifestações, rituais e práticas 
brasileiras que se relacionam com a ancestralidade africana. 
Urbanidades afro-brasileiras são entendidas como parte de 
culturas de diáspora (SIMAS, 2019; GILROY, 2012). Portanto, 
propõe-se que a urbanidade afro-brasileira se dá em relação às 
noções de memória e de ancestralidade.

Os casos são o chamado Centro Antigo de Salvador[4], um 
conjunto de bairros na área central da cidade que passou por um 
longo e conflituoso processo de renovação durante as décadas 
de 1990 e 2000, e o Cais do Valongo, redescoberto durante as 
obras do Porto Maravilha em 2012. 

O centro antigo de Salvador foi classificado como patrimônio 
cultural mundial em 1985, dado o conjunto urbano considerado 
excepcional de edifícios preservados em um contexto urbano 
colonial renascentista, além de ser considerado um dos principais 
pontos de confluência das culturas europeias, africanas e 
ameríndias, segundo a UNESCO. Após sua nomeação, o estado 
da Bahia, com apoio da prefeitura, empreendeu um extenso 
processo de renovação de um de seus bairros, desapropriando 
a maior parte das edificações no espaço que passou a ser 
chamado de Pelourinho, deflagrando processos de gentrificação 
e de turistificação da paisagem urbana.

Por um lado, a renovação do Pelourinho foi responsável por 
expulsar a maior parte dos habitantes deste sítio urbano, por 
outro, este processo elegeu o tipo aceito de patrimônio cultural 
afro-brasileiro a ser exibido e celebrado neste novo espaço 
urbano turistificado, levando a perseguição da presença do 
corpo negro não turistificado neste espaço em constante disputa 
(COLLINS, 2015), um processo que evidencia conflitos que ainda 
não se esgotaram. O bairro Santo Antônio Além do Carmo se 
localiza no limite da área classificada como patrimônio cultural 
mundial e não sofreu a gentrificação promovida pelo estado nos 
anos 1990 e 2000, como se observou no Pelourinho, tendo até 
recebido alguns dos antigos habitantes expulsos daquele espaço.  
Mantendo ainda muitos dos seus habitantes mais antigos e um 
forte senso de comunidade, o bairro hoje enfrenta a ameaça da 
especulação[5] imobiliária através da manutenção de edifícios 
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brasileira, esse pressuposto nos transporta para (1) o campo 
dos estudos diaspóricos, com as ações de transculturação 
e as noções de memória e ancestralidade; e (2) o campo da 
materialidade e dos afetos – que mobilizam a práxis e que 
explicam o movimento relacional entre actantes (objetos, 
sujeitos)  e ações.  Esses campos são brevemente explorados a 
seguir.

Corpos, espaços e afetos

Em julho de 2018, cheguei a Salvador e logo aluguei uma casinha 
histórica no Bairro do Santo Antônio. Pequena, térrea, sem 
recuos, uma porta e duas janelas antigas de madeira. Janelas 
voltadas para a Rua dos Marchantes. Fiquei nessa primeira casa 
por duas semanas. Numa das primeiras manhãs, fui acordada 
por um batuque, acompanhado de algumas vozes. Sem saber se 
era dia ou noite, levantei imaginando que seria um grupo boêmio 
que tinha se estendido noite adentro, a casa era vizinha de uma 
pequena boate. Era dia. Abrindo a janela que trazia a rua para 
dentro da casinha, deparei-me com uma curiosa cena. Primeiro, a 
rua vazia, reverberando o barulho de instrumentos de percussão, 
uma voz masculina, seguida de um coro de vozes femininas. A 
curvatura da rua não deixava ver o que estava por chegar. Aos 
poucos vi um grupo vindo pela rua, mas parou e se aglomerou na 
estreita calçada, deixando um carro passar. Vi então um homem 
a frente, gritando palavras de ordem e pedindo cuidado com os 
carros. O batuque cessou. Ouvi um burburinho. O carro passou, o 
homem retomou a dianteira e sinalizou para que outro homem de 
meia idade, vestido de azul, percursionista, retomasse o ritmo. 
Uma jovem, também de azul, o acompanhava com um tamborim. 
Vi então que o grupo era composto principalmente por senhoras 
idosas. Algumas carregando chocalhos. Outras caminhavam 
cantando, pequenas mochilas nas costas, pochetes, ou bolsas 
pequenas, transpassadas. Muitas usando camisetas brancas, 
que pareciam um uniforme. O homem que ia a frente era seguido 
por duas outras mulheres, mais jovens, carregando pranchetas, 
que pareciam servir de apoio ao grupo. O homem, tocando um 
tamtam com baqueta de surdo, gritava. As senhoras respondiam. 
Era uma marcha cantada. Cerca de 30 pessoas passavam 
pela minha janela, cantando, sorrindo e levantando os braços. 
Algumas senhoras acenaram. A curvatura da rua fez, novamente, 

Nesse período recente, ao passar por um processo de renovação 
desde o início da década de 2000, a área portuária, passou 
de vazio estrutural a vazio projetual, usando as categoriais 
analíticas de Borde (2006), pois, dada a incompletude do projeto, 
é latente sua desarticulação com o tecido urbano e social do 
entorno, o que aumenta as disputas entre os diferentes grupos 
envolvidos no habitar deste espaço.

Apesar de distintas na temporalidade e nas especificidades 
enquanto sítio urbano classificado como patrimônio cultural 
mundial, estes dois casos têm em comum a presença urbana 
da cultura afro-brasileira e os conflitos que surgem ao se tentar 
decolonizar sua história urbana. Ambas as cidades, Rio de 
Janeiro e Salvador, foram pioneiras na promoção de políticas 
de reparação e em ambas a celebração da ancestralidade 
africana permeia a vida cotidiana. Por outro lado, ambos os 
casos apresentam exemplos do chamado fenômeno global de 
urbanização, como aponta Harvey (2011), também chamado 
de fenômeno de urbanização neoliberal (BORDIN, 2010) e de 
urbanismo corporativo (FERNANDES, 2013), na medida em que 
espaços da cidade se transformam em ativos em um processo de 
acumulação flexível. Em ambos os casos o patrimônio cultural 
se transforma em um ativo, e o tema da preservação em discurso 
legitimador para realização de projetos homogeneizantes, ações 
de remoção de população carente, entre outros (SANT’ANNA, 
2017).

Assim, em ambos os casos, o urbano e a urbanidade se 
articulam através de uma disputa pela memória, que, retomando 
Washington Drumond, nesses lugares específicos, relaciona-se 
com a práxis. Tratando-se de sítios urbanos, refere à prática na 
cidade. Portanto, o entendimento da noção de memória enquanto 
prática e agenciamento do presente fica como pressuposto 
dessa abordagem ao patrimônio cultural.

Não me interessa tratar de um cais ou de um casario, enquanto 
apenas cais e casario. Interessa trabalhar com e refletir sobre as 
práticas em relação ao cais e ao casario e entender como essas 
práticas se relacionam com a materialidade. Entendendo cais e 
casario enquanto suporte e, ao mesmo tempo, enquanto matéria 
vibrante, portadora de agência própria, que por sua vez afeta as 
práticas, realimentando um processo baseado em memórias 
corporificadas e ancestralidades ampliadas.

Portanto, ao desejar trabalhar a noção de urbanidade afro-
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estéticos complexos e pela associação de formas espaciais, 
ritmos e bordões, que juntos formam o suporte existencial de um 
foco enunciativo, que serve para os agenciamentos coletivos de 
enunciação. 

Como tarefa metodológica, o arquiteto contemporâneo é 
chamado para, em elaboração de projeto sempre em movimento, 
apreender o espaço de forma transversal e cartografar de forma 
multidimensional essa produção de subjetividades.

Esse apelo para uma cartografia de subjetividades se alinha 
com o que Milton Santos (2006) chama de Geografia da Ação. 
Ação, sendo sempre sobre uma situação, relaciona-se com a 
práxis, ritos, rotinas, um conjunto de gestos que contribuem 
para a produção de determinada ordem. Nessa formulação, o 
agir simbólico – incalculado, mediado pelos afetos e rituais – 
mobiliza modelos de significação e representação, em oposição 
à ordem dos dados e da norma representada pelo agir técnico e 
formal. 

Nessa formulação, em cada situação, Milton Santos defende 
que diferentes objetos ‘preferem’ certas ações, em detrimento 
de outras, em uma clara sugestão à agência dos objetos em 
detrimento a supremacia do agenciamento dos sujeitos ou 
atores. Assim, objetos e ações foram um conjunto inseparável, 
híbrido: “As duas categorias, objeto e ação, materialidade e 
evento, devem ser tratadas unitariamente.” (SANTOS, 2006: 56).

Essa formulação reconhece a agência dos objetos e o afeto 
como mediadores de subjetividades nas relações entre objetos 
e corpos no espaço urbano. O que nos leva ao nexo entre afetos 
e espaços. Para explorar esse nexo trago Reckwitz (2012) e sua 
noção de espaços afetivos, bem como Hutta (2018, 2019) com a 
noção de re-territorialização afetiva, dentre a gama de autores 
que vem explorando o tema.

Reckwitz (2012), procurando contribuir para a teoria da 
ação, propõe um quadro conceitual que possibilita a análise 
simultânea das emoções, afetos, artefatos e espaços, 
integrando-os como componentes básicos da sociabilidade, a 
partir das formulações provenientes do giro espacial e do giro 
afetivo nas ciências sociais, que superam a leitura clássica de 
que espaço e afeto são categorias materiais, residuais. Para o 
autor, a sociabilidade é entendida como uma rede sempre em 
expansão, composta de corpos e artefatos.  Essa rede é composta 

com que eu não os visse mais, o som esmaeceu. Fechando a 
janela, sai da “rua” e voltei para casa. Descobri depois que esse é 
um grupo de caminhada e exercícios para idosos, organizado pela 
unidade básica de saúde do bairro. O grupo vem acompanhado 
de percursionistas que são funcionários da unidade básica de 
saúde. O instrutor guia a turma pelas ruas do Santo Antônio, que 
sai do posto as 7:30 da manhã e faz um percurso que chega no 
largo da igreja, uma praça onde os participantes fazem uma série 
de exercícios de alongamento e fortalecimento da musculatura. 

É um ritual que acontece três vezes por semana, segunda-
quarta e sexta. A música, ritmada pela percussão - que é usada 
no samba, mas também nas cerimônias de candomblé – é um 
chamado para botar o corpo na rua. É com esse chamado que o 
grupo avisa que está passando, e vai coletando novos adeptos 
a essa prática urbana, ao longo do percurso. Apresento esse 
pequeno relato para que nos debrucemos sobre o campo da 
materialidade e dos afetos. 

Ao avançar sobre a relação entre espaço e corporeidade, Guattari 
(1992) introduziu a noção de “agenciamento de enunciação”, que 
organiza as diversas modalidades, tanto de espacialização – ao 
ato de se apropriar ou criar espaços – quanto de corporalidade, 
entendida como a agência do corpo.  Nesta relação, segundo ele, 
são os afetos que promovem a multiplicação de percepções do 
espaço e sua subjetivação – necessária para a espacialização.  
Essa subjetivação do espaço, mediada pelos afetos, relaciona 
o presente e o passado, importante aqui para que se entenda 
a relação da espacialização afetiva com a noção de memória e 
ancestralidade.

O autor sugere que os espaços nos interpelam emocionalmente, 
são “máquinas de sentido e de sensação” que não são universais. 
Espaços como máquinas de sentido podem mobilizar afetos 
diversos pois, ao serem permeados por objetos que possuem 
“vida própria”, podem servir a projetos uniformizadores – os 
projetos de muro como definido por Simas (2019) – e, ao mesmo 
tempo, podem incitar subjetividades individuais ou coletivas: 
“Pode parecer paradoxal deslocar assim a subjetividade para 
conjuntos materiais, por isso falaremos aqui de subjetividade 
parcial; a cidade, a rua, o prédio, a porta, o corredor ... modelizam, 
cada um por sua parte e em composições globais, focos de 
subjetivação.” (GUATTARI, 1992: 161)

Para Guattari, essa subjetividade parcial é mediada por afetos 
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capazes de potencializar ou prejudicar territorializações, 
conformando diversas “capacidades de agir” em determinados 
contextos espaciais. Para Hutta (2018), os eventos recentes 
no contexto brasileiro demonstram como as capacidades de 
habitar, apropriar e controlar espaços está conectada aos 
afetos, entendendo afetos como sendo um dinamismo relacional 
entre corpos de diferentes propriedades (no sentido mais amplo 
possível), desdobrando-se entre corpos em interação com e 
no espaço. Afetos são encontros no espaço. É através desse 
dinamismo afetivo, portador de agência própria, que territórios 
políticos e econômicos são criados e destruídos. Afetos não só 
acontecem no território, eles o constituem e o desfazem.

Hutta (2019) propõe três reorientações na articulação entre 
afetos e territórios. A primeira aponta para uma modificação 
afetiva na capacidade do agir; a segunda para a força constitutiva 
dos afetos em si e, por último, para a relação contingente entre 
afetos e re-territorializações, demandando um olhar atento ao 
empírico e a essas relações. 

Retomando a noção de urbanidade afro-brasileira, a soma do 
campo dos afetos às manifestações da ancestralidade africana 
observados nesses casos nos leva a três questões. A primeira é a 
observação de que o patrimônio cultural abordado engendra de 
forma específica a relação entre história, historiografia e memória. 
A segunda revela como a lente da decolonialidade (MIGNOLO, 
2015) bagunça essa relação entre história, historiografia e 
memória, escancarando disputas, dissensos e controvérsias. Se 
os casos trazem à tona apagamentos e movimentos de resgate 
da história, esse resgate passa por uma disputa, que é tanto 
uma disputa de narrativas, quanto uma disputa entre práticas, 
usos, performances, todas mobilizadas pelos afetos. Além de 
serem práticas, usos, performances em espaços e objetos que, 
por si, também são actantes, artefatos entendidos como matéria 
vibrante, portadores de agência própria (BENNET, 2010).

Este problema posto pela formulação de uma noção de 
urbanidade afro-brasileira sugere a aproximação com 
epistemologias outras, que vem sendo ensaiadas em diversos 
campos do conhecimento e que podem ser colocadas na roda do 
campo do urbanismo, para ritmar essa discussão, que ensaio na 
próxima sessão. São elas epistemologia da ginga (ARAÚJO, 2017), 
a epistemologia das macumbas (SIMAS; RUFINO, 2019a, 2019b, 
2020), a epistemologia da ancestralidade (OLIVEIRA, 2012) e a 
filosofia popular brasileira (HADDOCK-LOBO, 2020), esta última 

por fazeres interconectados, materialmente ancorados, 
afetando-se mutuamente. Portanto envolve corpos, artefatos e 
movimentos. Assim, propõe que (1) cada prática social envolve 
uma estruturação afetiva e perceptiva, passível de análise; (2) 
cada prática social envolve uma estruturação espaço-artefato 
passível de análise; (3) Afetos são direcionados a artefatos e 
objetos, sendo estruturados pelos espaços que esses artefatos 
e objetos formam. 

Essas práticas sociais, por sua vez, estão ancoradas em corpos 
sensuais (não apenas corpos sociais), passíveis a estímulos. São, 
portanto, práticas ancoradas em comportamento, possuindo 
uma estruturação afetiva. São corpos e objetos que afetam e são 
afetados, portanto afeto no espaço adquire um caráter dinâmico 
e uma dimensão interativa, crucial para suscitar reações e 
excitações corporais – ansiedade, alegria, irritação, luto. Para 
Reckwitz afetos são, portanto, reações corporais e fazem parte 
das práticas sociais.

Além disso, afetos são espacialmente situados em relação a 
artefatos, formando culturas afetivas.  O autor define culturas 
afetivas como redes expansíveis de corpos (muitas vezes 
múltiplos), artefatos, subjetivizações, percepções, sensações, 
rotinas, e práticas discursivas, baseadas em emoções, que por 
sua vez suscitam práticas afetivas não-discursivas. Culturas 
afetivas são arranjos espaciais complexos que engendram 
formas específicas de afetividade (como a intimidação, o 
aconchego, a convivialidade e o sublime). Reckwitz utiliza a 
metáfora da atmosfera, em que artefatos estabilizam culturas 
afetivas através do afeto e do hábito. A transformação dessas 
atmosferas, ou seja, dessas culturas afetivas, dá-se tanto pela 
reorganização dos artefatos, como por mudanças discursivas, 
que passam a mobilizar novos afetos. Conclui, assim, que as 
mudanças discursivas e o rearranjo dos artefatos conformam 
constelações que levam a mudanças nas práticas e atitudes 
afetivas, levando a novas atmosferas, como novas culturas 
afetivas que devem, portanto, ser alvo de observações empíricas.

Essa necessária abordagem empírica nos remete às reflexões de 
Hutta (2018, 2019) e à noção de territórios e re-territorializações 
afetivas, construídos através de observações em campo 
realizadas no Brasil pós-junho 2013[7], a partir do qual afetos 
intensos – progressistas e conservadores - passaram a ser cada 
vez mais performados na esfera pública. Esses vetores afetivos, 
presentes cada vez em maior quantidade e intensidade, são 
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patrimonializados, na medida em que explicita a dicotomia entre 
cidade simulacro (desencantada) e cidade terreiro (encantada) 
e a relação entre a memória, o corpo, o rito e o imprevisível 
mediada pelos afetos, desestabilizando a noção de tempo: “as 
raízes do Iroko encarnam a eternidade da memória ancestral. 
Iroko é o tempo em duas dimensões: o da ancestralidade e o do 
porvir. É o mistério da paciência. Exu percorre a temporalidade 
do Iroko na dimensão da imprevisibilidade. Iroko tem a fixidez da 
gameleira. Exu tem a fluidez da folha que cai da árvore no meio 
do redemoinho” (SIMAS; RUFINO, 2019b, p.14).

Essas epistemologias nos trazem lentes adequadas para 
entender certas práticas e ações em tais territórios e o modo 
como essas práticas e ações, somadas, formam o caldo 
que imbui certos espaços urbanos de brasilidade. Mais que 
um foco no perigoso terreno das identidades estanques e 
dos nacionalismos, como nos avisa Haddock-Lobo (2020), a 
brasilidade aqui é construção coletiva em vários sotaques. 
O autor define “o que precária e estrategicamente podemos 
chamar de ‘brasilidade’, sendo isto o que nos tornou reconhecidos 
nacional e internacionalmente” (Haddock-Lobo, 2020, p.101), 
algo que não se pode definir senão dentro de uma pluralidade, 
de uma não-identidade, que não se reduz a uma unidade. 
Nossas “múltiplas e singulares brasilidades” (Idem, p.102), são 
compostas de diversos sotaques que se reconhecem quando 
em relação, ou oposição, com a tradição europeia e ocidental. O 
pensamento sobre as brasilidades e sua relação com o urbano 
brasileiro podem ser entendidas, portanto, como um gesto 
decolonial nos Estudos Urbanos. Haddock-Lobo nos convida, 
ao nos provocar com sua filosofia popular brasileira, a “pensar 
a partir de uma experimentação da cultura popular brasileira” 
(Ibidem), um convite ao mergulho empírico na Rua, ou seja, no 
urbano brasileiro, permanecendo-nos abertos às experiências 
múltiplas.

Para me aproximar da relação entre afeto e urbanidade afro-
brasileira, proponho que o processo de produção de significado 
é um processo de encantamento e terreirização, categorias 
definidas por Simas e Rufino (2019a, 2019b, 2020), dois dos 
autores com quem caminho durante essa narrativa. Portanto, o 
habitar desses espaços é um agir que envolve o encantamento, 
um processo atravessado por imaginação e afetos. As cenas que 
ilustram as duas primeiras sessões desse artigo exemplificam 
bem o que é uma imersão em campo nesses lugares encantados 
e terreirizados.

trabalhando especificamente a noção de brasilidade.

Afeto, cultura material e urbanidade afro-brasileira

Começo a discussão do entrelaçamento entre afeto, cultura 
material e urbanidade afro-brasileira com uma reflexão sobre 
os processos de patrimonialização dos espaços urbanos 
e a supremacia dos saberes técnicos, em detrimento das 
experiências dos praticantes desses espaços.

Volto para minha inserção em campo, em Salvador. Chego 
especificamente a uma observação, que envolveu acompanhar 
atores sociais, ativistas e pesquisadores em campo na 
realização de um inventário sobre o estado de conservação do 
Centro Antigo. Acompanhei diversas visitas, parte de processo 
de reconhecimento e eleição das referências culturais urbanas, 
como ponto de partida de um inventário comunitário, que 
aliaria a visão técnica às referências culturais dos praticantes 
do espaço. Ao caminhar pelas ladeiras e galerias do Centro, os 
pesquisadores insistiam em “ensinar” os agentes de campo 
a “olhar” a cidade, apontando para aquilo que eles deveriam 
prestar atenção. Estavam muito pouco interessados no que 
efetivamente afetava esses agentes comunitários durante 
o percurso. Os técnicos estavam menos ainda interessados 
pelas histórias que os agentes de campo contavam sobre como 
habitavam aquele espaço no cotidiano. 

Esse pequeno relato de campo assinala para o fato de que o 
processo de eleição de valores, comum nas discussões sobre 
patrimônio, passam por um processo de subjetivação e produção 
de significado, que é individual. Apesar de ter recortes técnicos, 
socioeconômicos, o processo de atribuição de valor também 
possui recortes de raça e gênero, não podendo, portanto, os 
valores serem universais na realidade – como proposto pela 
UNESCO. A impossibilidade de existência de valores universais 
é uma grande fonte de conflito e disputa, quando se trata 
de patrimônio cultural e principalmente de sítios urbanos 
patrimonializados.

As epistemologias da ginga, da macumba e da ancestralidade 
nos ajudam a operar uma dimensão de urbanidade brasileira, e 
especificamente urbanidade afro-brasileira existente em espaços 



376 377

indi
scip
lina
r

376 377

entendo-a como a existência em um contínuo, possibilitada por 
dinâmicas de perpetuação da memória (SIMAS; RUFINO, 2019b).

Os ritos – ações congregadas, comunitárias - “reinventam 
as possibilidades de ser/estar/praticar encantar o mundo 
enquanto terreiro” (SIMAS; RUFINO, 2019b, p.48), estabelecendo 
“seus vínculos de pertença com outras temporalidades/
espacialidades” (Idem, p.49).

O urbano, nesses casos patrimonializados em disputa, abriga 
rodas de samba, de choro, comércio ambulante, performances, 
blocos carnavalescos e agremiações das mais diversas. Essas 
práticas exemplificam a produção de significado pelos hábitos, 
pelas sociabilidades, pela performance, pelas ações que se 
fazem em comunidade no espaço da Rua, tendo Rua como 
uma categoria espacial que recebe, abriga, guia o movimento 
e quebra o desencanto: “a cidade simulacro ergue-se feito um 
edifício entoado por um único dizer, cresce por cima de corpos 
e saberes múltiplos. A cidade terreiro corre, gira, fala em vários 
dizeres para múltiplos entenderes, firma o encante no cruzado 
dos quatro cantos” (SIMAS; RUFINO, 2019b, p.79).

A reflexão que trago é que, para estarem imbuídos de brasilidade, 
esses espaços urbanos e essa cultura material foram 
“terreirizados”. Foram encantados, pelas práticas de construção 
de sociabilidade, de reconstrução contínua de identidade e de 
formação de comunidades, através de associações diversas. Os 
pontos de agregação de significado foram transformados em 
“encruzilhadas”, como campo de possibilidades (SIMAS; RUFINO, 
2019a) mas também como uma categoria analítica utilizada 
desde os anos 1980, por Leda Maria Martins (1995) ao tratar de 
manifestações artísticas e performáticas afro-brasileiras.

O questionamento dos valores universais e da forma como os 
saberes técnicos se relacionam com o patrimônio, relaciona-
se com a incompatibilidade da pretensa universalidade desse 
patrimônio – e do projeto de muro que ele representa ao 
restringir as práticas no espaço. No cotidiano desses casos, 
muitas vezes tais valores estabelecidos contrastam com as 
produções de significado individuais, coletivas e comunitárias, 
invariavelmente afetivas e contextuais. Frequentemente, os 
saberes técnicos da conservação têm dificuldade em lidar com 
a produção de significado afetiva, diversa, contextual e movente. 

As noções de cultura de fresta e de síncope, da terreirização e de 

Cidades terreirizadas (SIMAS; RUFINOb, 2020) abrigam práticas 
ritualizadas e performances, criando tempo/espaço moventes e 
não permanentes, que se constroem a partir do rito: 

“(...) rito expõe as possibilidades, circunstâncias e 
imprevisibilidades postas nas dinâmicas de se firmar terreiros (...) 
terreiro pode ser desde o tempo/ espaço em que se fundamenta o 
saber para a experiência com o sagrado como também o tempo/
espaço em que carnavaliza essa experiência ou até mesmo ambas 
as possibilidades em imbricação” (SIMAS; RUFINO, 2019b, p. 41)

Nessa equação temos os objetos – enquanto matéria, os artefatos, 
as pedras –, os sujeitos e as ações. No processo de encantamento 
e terreirização, esses três elementos se encontram em relação 
e movimento: “As pedras que fundamentam as invenções dos 
terreiros encantam-se a partir dos corpos” (SIMAS, RUFINO, 
2019b, p.51). 

Tratando-se de encantamento de objetos e terreirização no 
espaço público, portanto nessa equação em movimento, Simas 
(2019) propõe que a Rua, enquanto categoria analítica, é espaço 
de construção tensa e intensa de sociabilidades, aquilo que 
agrega afetos e espaços. A Rua é um espaço que engendra 
sabedorias e que estimula a criação. Portanto, o processo de 
mobilização dos afetos que a Rua engendra, é definido pelo que 
o autor chama de culturas de fresta e de síncope. As culturas de 
frestas e de síncope são, por um lado, as ações que enfrentam 
projetos de muro, barreiras (físicas e institucionais) impostas 
por projetos hegemônicos. Por outro lado, enquanto síncope, 
preenchem os vazios deixados pelo ritmo desses projetos, 
ocupando com diferentes ritmos o espaço entre uma batida de 
outra, o espaço do silêncio. 

A imersão em campo, tanto no Rio de Janeiro quando em Salvador, 
ao se dar em espaços de cultura material colonial, que poderiam 
ser entendidos como espaços de memória sensível, ocorre em 
espaços patrimonializados. Esses espaços urbanos são, ao 
mesmo tempo, violentamente atravessados por transformações 
urbanas orquestradas pela articulação do capital imobiliário 
ao Estado, e inegavelmente imbuídos de uma “brasilidade”, 
cuja definição é sempre precária. Essa brasilidade é trazida, ou 
carregada, pelos corpos que praticam esses espaços. Corpos 
como suportes de memórias (SIMAS, RUFINO, 2019b, p.45), que 
se ligam com a epistemologia da ancestralidade (OLIVEIRA, 2012) 
e da ginga (ARAÚJO, 2017) através da presença e permanência, 
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Notas

1. Uma versão desse texto foi apresentada em Abril de 2021, 
parte de evento denominado PLATAFORMA PARA EL DIÁLOGO: 
POLÍTICA, AFECTOS E IDENTIDADES EM AMÉRICA LATINA, 
organizado de forma virtual pela Sede Regional Merian CALAS 
Cono Sur Buenos Aires, Argentina. O registro da apresentação 
encontra-se em: https://youtu.be/AnVjE2CSur8, visitado por 
último no dia 31.05.2021, as 9h00.

2. Este artigo se insere no escopo do projeto de pesquisa que 
aborda o ato de “habitar” os sítios urbanos classificados como 
patrimônio cultural mundial pela Unesco, através de dois 
estudos de caso: o Cais do Valongo e sua envoltória no Rio de 
Janeiro, e o bairro Santo Antônio Além do Carmo em Salvador, 
desenvolvido em nível pós-doutoral no Programa Avançado 
de Culturas Contemporâneas, UFRJ e no PPGAU- UFBA, pelo 
programa CAPES Print. 

3. O registro da referida mesa do Seminário “Memória, 
sobrevivências, ruínas: pensar as temporalidades urbanas”, 
realizado pelo grupo de pesquisa Laboratório Urbano, na FAUFBA 
em Salvador/BA em novembro de 2019 se encontra no seguinte 
link: https://www.youtube.com/watch?v=XHQ6Pc0xhZ0, 
acessado dia 25.08.2021, as 18h.

4. Em 2018, foi realizado um campo de três meses que envolveu 
os dois casos. Outras inserções pontuais em campo foram 
realizadas em 2019, entretanto novas inserções em campo 
foram impedidas pela pandemia. 

5. A noção de especulação é empregada para descrever o processo 
em que atores pertencentes ao mercado da produção imobiliária 
– empreendedores e proprietários de terra – mantém seus 
terrenos e edifícios vacantes aguardando melhores condições 
mercadológicas. A especulação se dá a partir da expectativa de 
sua valorização. Processos especulativos ocorrem também na 
iminência de alterações na regulação urbana, momento em que 
estes atores agem para garantir o ‘’direito de protocolo’’, muitas 
vezes sem efetivamente terem a intenção de desenvolver suas 
propriedades. 

6. A proposta de museu urbano vem sendo discutida pelo 
poder público municipal, como forma de atender as exigências 

encantamento abrem novos caminhos para entender a urbanidade 
brasileira e praticar esse patrimônio através da alteridade, em 
oposição aos chamados projetos de muro. Projetos de muro são 
projetos do estado e do capital, cujos canais institucionais estão 
fechados para diferentes expectativas de mundo, práticas do e 
no espaço, aniquilando o sentido da Rua, provocando o oposto 
do que é a produção de significado: o desencanto. O desencanto 
ocorre através da promoção de territórios apenas funcionais, 
que, portanto, não permitem os afetos. Esses projetos de muro, 
são as operações urbanas, por exemplo, mas também muitos 
processos de renovação e “revitalização” urbanas que tem como 
objetivo a proteção do patrimônio. 

No cotidiano desses sítios, a urbanidade afro-brasileira faz 
desses sítios patrimonializados espaços terreirizados, espaços 
de prática de vida, de encantamento, mergulhados de forma 
rigorosa e afetiva na experiência da Rua (SIMAS, 2019). 

Essa cultura material que se protege enquanto espaço urbano, 
só é brasileira quando a entendemos como cultura de síncope. A 
urbanidade brasileira é o que acontece no vazio, que o preenche 
de forma improvisada, aparecendo entre uma pancada e outra, 
ou no nosso caso, entre um objeto e outro. O ato de “habitar” 
o patrimônio urbano, neste caso é o ato de terreirizar esse 
patrimônio: “Cultura, encruzilhadas, adaptações, dinamismo, 
ressignificação, sobrevivência, tradição, invenção, renovação.  
Tirem da cidade o complexo de saberes sofisticados das ruas que 
nos forjaram; silenciem os batuques que ressoaram nas noites 
de desassossego, afagaram as almas e libertaram os corpos, e o 
que sobrará?” (SIMAS, 2019, p.37)

Em resposta à Simas, finalizo refletindo sobre o que interessa 
nessa formulação de urbanidade brasileira: sem a memória dos 
corpos, não sobram nem cais e nem casario.
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