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USO CONTRA ESPAÇOS
sobre objetos de símbolo e vontades de memória

Lucas Soares1

RESUMO: As palavras reunidas neste relato partilham uma breve reflexão, ainda 

na superfície, de um encontro com 12 bancos de concreto e os atravessamentos 

destes com as materializações de símbolos, memórias e narrativas que tensionam o 

conceito de monumento. Pensar no sentido dos acontecimentos que nos passam, 

assim como reagimos a eles, tornam-se eixos de sustentação para essas mesmas 

palavras.

Recentemente, venho olhando o meu olhar. Não entendo isso como mérito ou 

como demérito, apenas observo essa incessante ação de observar. Em certos 

momentos, sinto que por um instante perco completamente toda a capacidade 

de foco e profundidade. Tudo que vejo são cores, que insistem em se apresentar 

às minhas pupilas como uma paleta suja de tintas misturadas que reagem entre 

si e se contaminam. Em outras situações, acontece o contrário: um estado de 

vigilância digno desses dispositivos técnicos que nos vigiam e moldam nossas 

experiências.

Existem, ao certo, outros lados dessa moeda. Todavia, tais aspectos não 

impedem meus olhos de ficarem vermelhos pelo esforço. Acho que a cor deles 

era próxima a de um vermelho Chinês: vívido ao ponto de, um dia desses, me 

fazer ir a um oftalmologista. Estava na minha cidade natal — Miracema, RJ —, 

onde, por incrível que pareça, só existem três “médicos de vista” e todos fica-
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vam do outro lado da cidade — o que era uma distância considerável. Vi-me, 

então, percorrendo aquele caminho. Era uma quarta-feira, acho que a primeira 

quarta na qual eu saía de casa havia tempos, quando caminhei em um estado 

de contemplação dos espaços. Lembrei-me de Robert Smithson que, a partir 

de uma caminhada pelos monumentos de Passaic (SMITHSON, 2009), com uma 

câmera na mão, relata-nos sobre uma dimensão temporal e crítica dos espaços 

abandonados e/ou enferrujados pelo tempo e sobre a monumentalidade desses 

restos. Nesse dia, passando por uma praça, deparei-me com restos de uma 

ferragem simbólica: uma dúzia de bancos de concreto.

Nesses bancos havia alguns nomes que eu não conhecia muito bem, mas 

que já tinha escutado em algum momento na vida: Tostes, Padilha, Freitas etc. 

(Figura 1 e 2). Eram os nomes das famílias dos comerciantes mais ricos da cida-

de. Existia ali uma imagem-trauma que evidenciava um anacronismo de tempos 

coronelistas, que ecoam naquele espaço ainda hoje.

Fig. 01: Walter Tostes Padilha. Fonte: Acervo do autor, 2020.
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Fig. 02: Oliveira & Mendonça. Fonte: Acervo do autor, 2020.

Curioso o fato de serem bancos, não? Dentre os diversos significados 

de banco, me atento a dois: ao banco enquanto assento coletivo provido de 

encosto ou não e ao banco como estabelecimento ou sociedade mercantil de 

crédito, onde se opera em câmbio. Ambos os sentidos se faziam cada vez mais 

presentes enquanto eu rodeava o chafariz central daquela praça. Os 12 bancos 

dispostos em um círculo espectral, na devida ausência de corpos, adquiriam 

uma relação alegórica, fantasmagórica e um tanto ritualística. Nesse sentido, 

a sobreposição entre palavra (nomes próprios) e os códigos de um objeto (re-

presentação de um espaço) estabeleciam um território simbólico e uma ordem 

do discurso. Operava assim uma delimitação, identificação, individualização e 

valorização de algo pertencente à esfera pública. Não só isso, aqueles bancos, 

em todos os sentidos possíveis, demarcavam um lugar (Figura 03).
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Fig. 03: Registro de caminhada. Fonte: Acervo do autor, 2020.

Em minha pesquisa atual, venho dedicando meu olhar à noção de mo-

numento – em específico, a materialização (ausência/presença) da representa-

ção negra nesses símbolos. A palavra moneo, que, em latim, deriva de advertir, 

apresenta-se tanto no sentido de despertar quanto no de cobrar atenção (evi-

denciar). Acredito que se formos capazes de compreender a construção de um 

monumento como um dispositivo de representação e manutenção de poder 

imposto por práticas coloniais, podemos relacionar tais fatores com as manuten-

ções dos espaços, das dinâmicas de pertencimento e construção de lugar, dos 

processos históricos e das relações de trabalho. Relativamente a monumento, 

não falo apenas do escultórico (embora me desperte questionamentos), mas 

da materialização de imagens, de situações e até de hábitos que apresentam 

uma lógica monumental, como a própria presença de uma dúzia de bancos em 

uma praça. Pensar nessas coisas banais e nos seus posicionamentos nos permite 

chegar ao encontro do outro. A chave para novas percepções passa a ser um 

contato de subjetivação dessas memórias coletivas a partir de uma afirmação de 

uma negridade em diáspora.
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Néstor García Canclini nos fala que com o desenvolvimento moderno e as 

dinâmicas das cidades enquanto espaço de mercadoria de “interesses mercan-

tis”, existe um cruzamento entre os “interesses históricos, estéticos e comunica-

cionais” (CANCLINI, 2008, p. 301). Em tal disputa de territórios, estabelecem-se 

relações entre as manutenções e construções de lugares, as identidades e os 

pertencimentos. Nesse caminho, penso nos tantos e tantas que movimentam as 

engrenagens das cidades: os(as) trabalhadores(as).

Sobre os bancos, estou em processo de pesquisa e procura de funcioná-

rios(as) negros(as) que já trabalharam ou trabalham nos estabelecimentos dos 

respectivos donos dos nomes presentes naqueles assentos. Busco conhecer 

essas pessoas e encontrar imagens — suas histórias, motivações, experiências 

— evidenciando o indivíduo em oposição ao marco. Tais corpos — nossos cor-

pos — não se limitam ao sentar-se nesses assentos, mas buscam um levante. 

Assim sendo, observo cada banco como um pedestal para essa vontade de me-

mória. Acredito que os usos contra estes espaços e carregos coloniais, podem 

possibilitar a abertura de caminhos para compartilhamentos de visões e modos 

de vida que envolvem um corpo coletivo, insurgindo a voz como uma forma de 

expansão e liberdade.
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