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RESUMO 

O presente trabalho busca articular as noções de espaço e território com as múltiplas 
concepções de cultura urbana, a partir das sonoridades e audiovisualidades do projeto 
BaianaSystem, enxergando a expressão político-cultural da banda como uma defesa do Direito 
à Cidade e voz de segmentos invisibilizados na cidade, na tentativa de compreender o álbum 
“Duas Cidades”, da banda BaianaSystem, como um manifesto insurgente e crítico à 
desigualdade social na cidade de Salvador. A compreensão audiovisual da cidade constitui-se 
processo necessário à captação de subjetividades e contornos expressos pelos próprios 
citadinos que são facilmente silenciáveis quando indesejados pela administração da cidade. 
Deste modo, lança-se mão da arte como forma de construir o urbanismo em comum e cidades 
mais democráticas.  
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Duas Cidades: Subversão e Direito à Cidade em BaianaSystem 

 

Inquietações iniciais: por uma compreensão audiovisual da cidade  

A cidade é uma obra sempre por finalizar. Em constante transformação e aquisição de  novos 
sentidos, a urbe mescla culturas, identidades visuais e sonoras num caldeirão efusivo e 
demasiado complexo para se categorizar: a cidade adquire vida com as produções e 
intercâmbios culturais de seus citadinos. A (re)produção do espaço urbano não pode ser 
dissociada da construção ideológica, visto que o espaço em que os cidadãos passam suas vidas 
é constantemente remodelado e adequado à produção de subjetividades dos próprios 
citadinos. “O que faz uma cidade diferente da outra não é só a sua capacidade arquitetônica 
[...], mas os símbolos que os seus próprios habitantes constroem para representá-la. E os 
símbolos mudam como mudam as fantasias que uma coletividade elabora para fazer sua a 
urbanização de uma cidade” (SILVA, 2001, p. xxvi). 

Nesta ótica, a rua se torna muito mais que o simples cruzamento entre veículos e transeuntes, 
sendo a representação ideológica e estética do cruzamento cotidiano da vida que corre e 
habita ali. Apesar disso, a cidade é constantemente marcada por um projeto de organização 
e divisão dos espaços urbanos que não comporta toda a diversidade e inviabiliza a participação 
de pessoas dos bairros periféricos e/ou tidas como indesejáveis. O acesso à cultura na urbe, 
embora constitucionalmente garantido, é marcadamente não-universal e proporciona a 
sensação de marginalização, criando ‘cidadãos incompletos’ (SANTOS, 2014), nos quais o 
reconhecimento do sujeito com a cidade se torna fragmentado. 

Compreender o urbano de determinada cidade perpassa não somente as questões relativas à 
ilegalidade/legalidade na cidade, mas os sentidos de urbanização que se entremeiam por todo 
o tecido geográfico-ideológico. Os processos de produção culturais na cidade se revelam como 
vozes que saltam dos muros, das artes de rua e das músicas – produção de cidadania pela 
sensibilidade dos sujeitos: são essas vozes que compõem as narrativas sobre insurgência, 
subversão e denúncias sobre a desigualdade social na cidade. A música é uma das mais 
importantes formas de propagação das visões alternativas sobre a vida urbana, tendo as vozes 
insurgentes e marginalizadas como uma denúncia aberta da desigualdade social no urbano; o 
espaço é político e é uma prática discursiva que atua de forma determinante nas construções 
e desconstruções das identidades sociais.  

Partindo da compreensão de que o urbano também é político e que os espaços são 
constituídos hegemonicamente por uma ideologia dominante (HARVEY, 2014), lançamos mão 
da percepção audiovisual da cidade na tentativa de compreender o álbum “Duas Cidades”, da 
banda BaianaSystem, como um manifesto insurgente e crítico à desigualdade social na cidade.  

A compreensão audiovisual da cidade deve-se entendida como a construção do imaginário 
urbano a partir das vozes que se insurgem e das artes que disputam a cidade, não ignorando 
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as produções artísticas como diagnósticos do presente citadino. A deslegitimação das artes 
urbanas, enquanto conhecimento real sobre a cidade, perpassa projetos de poder que se dão 
a nível discursivo; se a cidade é composta de signos e sinais, detém poder quem é capaz de 
descaracterizá-los e enquadrá-los como indesejáveis, criminosos ou, até mesmo, não-
culturais. Quem detém o poder discursivo de criminalizar a cultura urbana, certamente detém 
o poder real sobre as vozes que se insurgem na urbe: de um lado, todo aparato jurídico-
midiático; do outro, apenas o spray e o microfone. 

Deste modo, a arte de rua é uma voz poderosa e, paradoxalmente, facilmente silenciável, 
embora extremamente resistente. Fora dos circuitos “oficiais”, a arte urbana traça narrativas 
em teia, de fácil identificação entre os citadinos, porque partilham uma realidade em comum: 
a arte de rua é uma manifestação contra a desigualdade social nos espaços urbanos, 
questionando e criticando tudo aquilo que considera nocivo à sua perpetuação. Não há arte 
despretensiosa ou desvinculada de um ideário político-social na cidade, vez que a própria 
constituição da arte e dos sujeitos são constituições político-ideológicas. Quando observamos 
um grafite (ou um pixo), a visualidade artística nos atrai e faz com que dobremo-nos sobre nós 
mesmos para lhe inquerir uma verdade sobre o seu significado. O que quer dizer tal signo 
desenhado à tinta spray e qual a relação que ele tem com aquele lugar?  

O Direito, preocupado com a visão científica que lhe atribui caráter de Ciência Jurídica, acaba 
por ignorar um dos elementos fundantes do ordenamento jurídico: o povo a quem os direitos 
e obrigações se destinam; o desligamento do Direito com práticas de alteridade ou de 
subjetividades, como as manifestações artísticas que imprimem um caráter identitário à 
cidade, como territórios sitiados e demarcados, se dá em consequência de uma visão ainda 
legalista e técnica do Direito, que é avessa à crítica, quer seja endógena, quer seja exógena. O 
Direito à Cidade, crítico por fundação, deve se ater não somente a observar o dualismo que 
se impõe pelo Direito e que divide a cidade em cidade-legal e em cidade-ilegal. A norma não 
consegue abranger os múltiplos aspectos que são inerentes à subjetividade humana, e a arte, 
por outro lado, nos apresenta uma possibilidade de compreender as narrativas dos sujeitos 
que habitam e trabalham na cidade e que são afetados pelas normas. Assim, a percepção 
audiovisual da cidade, em que se está atento ao que se vê e se ouve na/da cidade, torna-se 
uma visão urgente e sensível para a captação de uma visão insurgente e marginal da 
(re)produção urbana. Neste artigo, buscaremos uma melhor compreensão do direito à cidade, 
a partir das audiovisualidades do projeto BaianaSystem, especialmente no álbum Duas 
Cidades (2016). 

 

Cidade alta e cidade baixa: gentrificação e espacialização da cidadania em Salvador  

Diz em que cidade que você se encaixa: 
Cidade alta ou cidade baixa?  

Duas cidades – BaianaSystem 
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A cidade, dissemos, é uma obra incompleta, tendo por agentes transformadores os próprios 
citadinos. Dialogicamente, os citadinos mudam a cidade e se modificam para se adequar à 
cidade nova engendrada. Tal como na obra de Calvino (1990, p. 44), “as cidades, como os 
sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor de seu discurso seja 
secreto, que as suas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas, e que todas as 
coisas escondam uma outra coisa”, assim, as cidades são compostas por muito mais do que 
concreto, gente e sangue, possuindo fios invisíveis que ligam seus habitantes. 

Em busca desses fios invisíveis, apoiamo-nos em Lefebvre (1978) que nos indica a 
industrialização como o ponto de partida para a compreensão dos fenômenos urbanos, vez 
que, mesmo sendo a cidade anterior à Revolução Industrial, a industrialização crescente dá 
novos contornos ao que compreendemos enquanto cidade. A relação espaço-capital funda 
novas contradições no tecido espacial: a crescente industrialização, pautada em relações 
meramente econômicas, produz a construção de uma cidade voltada ao mercado, habitada 
por indústrias e povoada por trabalhadores assalariados. A presença de fábricas nas áreas 
urbanas demarca o fornecimento de uma mão de obra e de um mercado de consumo novo, 
transformando o citadino em mero consumidor. Santos (2014), por sua vez, critica o 
neoliberalismo corrente ao pontuar que o consumidor não é cidadão: o cidadão por excelência 
é multidimensional e o consumidor é alimentado por parcialidades que barram a busca por 
uma vida plena e cidadã na cidade.  

A industrialização provoca a expropriação de áreas consideradas de interesse industrial e, 
consequentemente, provoca um inchaço urbano que é causado pela migração de 
trabalhadores para bairros próximos às fábricas ou criação de zonas que, mesmo ilegais, são 
consideradas habitacionais para aquele segmento. Temos aí um processo de exclusão 
socioespacial: tais bairros receberão pouquíssimo investimento ou investimento algum, até 
que algum interesse financeiro passe a rondar por aquela região (CARVALHO; RODRIGUES, 
2016).  

No Brasil, o processo de colonização da terra foi pautado na exploração das riquezas 
brasileiras em detrimento para a Coroa Portuguesa, valendo-se de negros e negras 
escravizados para erigir o “novo mundo”. Importante, antes, compreendermos que a cidade 
de São Salvador da Baía de Todos os Santos foi implantada como a primeira capital da Colônia, 
em 1549, após a frustração do projeto de ocupação através das Capitanias Hereditárias. 

[...] Salvador surgiu, inicialmente, com duas funções básicas: ocupar e proteger a colônia 
portuguesa na América e servir como porto de abastecimento a meio caminho do Atlântico 
Sul. Não por um acaso, a planta da cidade, trazida de Portugal por Tomé de Souza, foi 
implantada sobre uma falha tectônica em frente à baía de Todos os Santos (antiga Quirimurê 
- grande mar interior - dos Tupinambás). Ali teriam o olhar estratégico sobre a baía e águas 
calmas para aportar qualquer grande fragata. Os muros viabilizavam a defesa interior contra 
os índios (ANDRADE; BRANDÃO, 2009, p. 16). 

A expansão da cidade de Salvador nos séculos XVII e XVIII gerou um sistema de produção de 
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riquezas e investimentos no tecido urbano (como a construção de casarios, sobrados, igrejas 
e prédios públicos), tornando Salvador uma capital marcada pelo tráfico de escravos negros, 
plantações de cana-de-açúcar e fumo. Assim, Salvador passa por um processo de 
‘embelezamento’ e se vê ocupada por grandes fazendas e engenhos interiores – como a 
Federação e o Engenho de Brotas (ANDRADE; BRANDÃO, 2009). Salvador, baseada no modelo 
defensivo português, foi edificada sobre uma escarpa: temos, assim, a divisão de Salvador em 
duas partes – Cidade Alta e Cidade Baixa. Ocorre que o desenvolvimento da cidade de Salvador 
em duas partes, tornou-se desigual e esta desigualdade é notável até hoje, uma vez que a 
Cidade Alta concentrou boa parte dos investimentos urbanos: construção de prédios públicos, 
as principais casas, as principais ruas da nova cidade, hospital “confirmando o privilégio às 
funções administrativas e residenciais da parte elevada de Salvador”, 

[...] Quanto à Cidade Baixa, as possibilidades de ocupação eram limitadas pelas restrições 
espaciais da área entre a linha da praia e a escarpa, além da fragilidade em relação a ataques 
de índios e estrangeiros, permitindo o estabelecimento de apenas uma única rua paralela à 
encosta ao longo da qual foram erguidas edificações ligadas à atividade comercial/portuária 
e a ermida de Nossa Senhora da Conceição, mais ao sul dos armazéns (ANDRADE; BRANDÃO, 
2009, p. 32). 

Assim, as características topográficas de Salvador delimitaram uma cidade marcada por 
contradições socioespaciais, num processo de espacialização da cidadania, nos dizeres de 
Santos (2014), em que o território é considerado na demarcação do lugar do cidadão e do 
não-cidadão. Os projetos urbanísticos de cunho neoliberais, como se verifica atualmente em 
Salvador com a colonização do espaço público pelo interesse privado1, ignoram a realidade 
social e expõem a cidade como mercadoria à venda. Deve prevalecer a noção de cidades feitas 
para as pessoas, tendo por base o ideário de bem coletivo e de uso comum de todos. A 
incompletude do acesso à cidade e aos seus bens mostra o frágil processo de democratização 
das cidades. Neste sentido, a propositura crítica do Direito à Cidade deve considerar que 
“[t]oda teoría general de la ciudad ha de relacionar, de algún modo, los procesos sociales en 
la ciudad con la forma espacial que la ciudad asume”2 (HARVEY, 1977, p. 16). 

O desenvolvimento de cidades cada vez mais fechadas em si mesmas, como cidades-
shoppings ou cidades-armário3 – em síntese, cidades onde o cidadão não tem voz na gestão 
dos rumos da urbe – é resultado do processo de espetacularização da cidade (BRITTO & 
JACQUES, 2009) orientada pela lógica de fabricalização da cidade, no sentido do que Marx 

                                                 
1 Recentemente o caso da construção do empreendimento “La vue - Ladeira da Barra”, embargado pelo IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), expôs a pressão do ex-Ministro-chefe da Casa Civil, 
Geddel Vieira Lima, para que o então Ministro da Cultura, Marcelo Calero, produzisse parecer técnico liberando 
o empreendimento. Ver: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/11/nao-desejo-isso-para-ninguem-diz-
calero-sobre-pressao-de-geddel.html>. Acesso em: 01 jul. 2017. 
2 “Toda teoria geral da cidade deve relacionar, de algum modo, os processos sociais na cidade com a forma 
espacial que a cidade assume”. Tradução nossa.  
3 Sobre “cidade-armário”, ver: CARVALHO & MACEDO JÚNIOR, 2017.  
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(1971, p. 584) apontava como tendência do modo de produção capitalista: 

O produto deixa de ser o resultado imediato da atividade do produtor individual para tornar-
se produto social, comum, de um trabalhador coletivo, isto é, de uma combinação de 
trabalhadores, podendo ser direto ou indireta a participação de cada um deles na 
manipulação do objeto sobre que incide o trabalho. A conceituação do trabalho produtivo e 
de seu executor, o trabalhador produtivo, amplia-se em virtude desse caráter cooperativo 
do processo de trabalho. Para trabalhar produtivamente não é mais necessário executar uma 
tarefa de manipulação do objeto de trabalho; basta ser órgão do trabalhador coletivo, 
exercendo qualquer uma das suas funções fracionárias. 

Assim, tempo, espaço e vidas são moldadas pela fabricalização e pelo trabalho na cidade, 
sobretudo por meio da ideologia da circulação – o pensamento constante de que a cidade 
segue um fluxo ininterrupto e serve apenas para o cruzamento de forças de trabalho até o 
local de trabalho. A arte não se mantém impassível e ecoa como um grito contrário, um grito 
fora dos circuitos acadêmicos. Assim é o BaianaSystem.  

 

‘A cidade assusta, mas vai amanhecer’: direito à cidade nas Duas Cidades 

Multifacetada, a cidade se constitui em jogos e representações às vezes imperceptíveis, 
estruturados em uma lógica de composição legal, moral e ideológica. São as cidades invisíveis 
que preenchem os espaços urbanos em sua essência, sendo impossível distinguir a cidade real 
dos projetos que foram traçados desde sua criação até os mais recentes, arquitetados quando 
tudo o mais já estava posto.  

Os imaginários urbanos são construções coletivas e individuais: pensar a cidade significa, 
neste ponto, pensar – primordialmente – a relação do sujeito com o espaço em que ele próprio 
se constitui e se permite reconstituir; mas também significa evocar a imagem prévia que 
temos do que vem a ser uma cidade.  Significa inverter as bases de uma visão tradicionalmente 
assentada sob a análise puramente legislativa para adentrar as veredas das construções e 
representações feitas pelos próprios citadinos, como uma teia coletiva de imagens e 
pensamentos sobre a cidade e na cidade. 

Deste modo, torna-se necessário compreender os discursos propagados pelos citadinos a 
partir de suas realidades. A ausência do Poder Público, manifestada no abandono de 
equipamentos públicos, por exemplo, consagra a favelização, isto é, a existência de “uma 
cidade dentro da cidade, a viver uma ordem e uma dinâmica própria, que reconhece sua 
alteridade, sob pena de perecer” (ARONNE, 2012, p. 74).  

A territorialidade é elemento marcante da construção da cidadania (SANTOS, 2014), devendo 
a concepção de um Estado plural, que esteja para além do asfalto, subir os morros e as favelas, 
promovendo a democratização dos espaços públicos, quebrando a lógica de segregação 
espacial que edificou uma “geografia da miséria” no país (ARONNE, 2012, p. 75). Torna-se 
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necessário compreender o processo de espacialização da cidadania, que atribui status de 
cidadão em subcategorias a partir do território em que se localizam dentro da mesma cidade. 
Assim, ocorre que “para muitos, a rede urbana existente e a rede de serviços correspondente 
são apenas reais para os outros. Por isso são cidadãos diminuídos, incompletos” (SANTOS, 
2014, p. 140). Essas relações são pautadas entre o trabalhar e o viver; a noção de luta de 
classes aplicada aos conflitos urbanos faz-se pedra angular para a compreensão da construção 
ideológica da cidade, uma vez que “as relações [entre os citadinos] são diversas, ‘suaviza-se’ 
a relação de dominação entre os homens, mas nem por isso se apagam as diferenças entre 
eles” (CARLOS, 2008, p. 183). 

Precisamos pensar que “o território em que vivemos é mais que um simples conjunto de 
objetos, mediante os quais trabalhamos, circulamos, moramos, mas também um dado 
simbólico” (SANTOS, 2014, p. 82). 

Rolnik (2009) nos afirma que as legislações urbanísticas, ao demarcarem territórios, são 
responsáveis por demarcarem vidas e, por conseguinte, demarcarem relações de poder 
existentes em um determinado espaço, ou, assim podemos dizer, economias de poder. Trata-
se de criar linhas invisíveis que delimitam uma cartografia escancarada da realidade urbana, 
demarcando espaços do cidadão e espaços marginais, uma vez que “o poder político 
frequentemente procura reorganizar as infraestruturas urbanas e a vida urbana com o 
objetivo de manter as populações insatisfeitas sob controle. [...] O urbano funciona como um 
espaço importante de ação e revolta política” (HARVEY, 2014, p. 212-3). Portanto, a 
constituição do urbano, vimos, é uma constituição do pensamento.  

O BaianaSystem é um projeto audiovisual que emerge em 2009, na cidade de Salvador, com 
o lançamento do primeiro álbum homônimo, composto por Russo Passapusso (vocal), Roberto 
Barreto (guitarra baiana), Sekobass (baixo) e Filipe Cartaxo (parte visual). Com graves e riffs 
de guitarra baiana, uma mistura sonora única juntando elementos tradicionais da música da 
Bahia com música urbana global em formato de soundsystem, o projeto constitui-se enquanto 
uma sonoridade iminentemente política, valendo-se da autonomia e independência das 
formas de comunicação (graças ao autocontrole da parte visual da banda) tradicionais, 
ressignificando a música baiana enquanto protesto (VLADI, 2016).  

O BaianaSystem é um quebra-cabeça. Cada um tem uma referência, a gente diz que são 
“quatro cabeças pensantes a serviço da arte dançante” [...] Nas lavagens da Bahia, o sistema 
de som se parece muito com os da Jamaica: com o povo todo na rua, cada carrinho de café 
é um sistema de som, cada ambulante de cerveja, por toda parte se vê um sound system. E 
o sistema de som é uma das bases de pesquisa de onde começamos a entender a estrutura 
do reggae e do samba-reggae, que é uma das últimas grandes experimentações da música 
baiana. E o Baiana começa a formatar essas experimentações, relacionando com os ijexás, o 
frevo, o samba do recôncavo. A gente tenta reunir essas informações da diáspora 
(FILGUEIRAS, 2017). 

O álbum “Duas Cidades” reflete a preocupação do BaianaSystem em estender lentes para que 
o público enxergue o espaço como território político, expressando o dualismo da cidade de 



 

8 

Salvador, mas que poderia se aplicar a qualquer outra cidade: a desigualdade socioeconômico-
espacial. Com o refrão “diz em que cidade você se encaixa: cidade alta ou cidade baixa?”, o 
grupo questiona a (re)produção do urbano por meio da música, a rima crítica e independente 
do projeto audiovisual do BaianaSystem permite a transitoriedade entre espaços que estão 
fora do circuito da música. Essa musicalidade ‘marginal’, uma vez que está à margem, produz 
um urbanismo em comum, compartilhando a visão da cidade para um público que se identifica 
com o que é dito.  

De modo similar, na canção “Lucro (descomprimindo)”, o BaianaSystem lança mão dos versos 
para traçar a crítica ao modelo de mercantilização e fabricalização da cidade, transformada 
em verdadeiro palco de negócios a partir das privatizações e especulações imobiliárias. Os 
versos: “Tire as construções da minha praia / Não consigo respirar / As meninas de mini saia / 
Não conseguem respirar / Especulação imobiliária / E o petróleo em alto mar / Subiu o prédio 
eu ouço vaia”, analisam – de forma concisa – a política urbana de Salvador, que tem seguido 
a tendência das principais cidades brasileiras, tendo a intervenção do Poder Público 
favorecido e incentivado a concentração obscena de renda (DUFOUR, 2013), acirrando ainda 
mais a contradição socioespacial e o processo de privatização do espaço público.   

A reapropriação das ruas pelo BaianaSystem, com seu Navio Pirata, representa a retomada 
das festas de largo e a subversão a vigilância e o controle sobre os corpos na cidade-fábrica, 
cidade-imobiliária, que prega a existência das ruas apenas para trânsito. Através da rima 
rápida e feroz de Russo Passapusso, a periferia vai à cidade protestando e reivindicando suas 
demandas em uma catarse coletiva, vez que “o espaço não é uma estrutura de aceitação, de 
enquadramento ou coisa que o valha, mas uma estrutura social como outras” (SANTOS, 2014, 
p. 108).  

O BaianaSystem, com seu álbum Duas Cidades, “é o acúmulo de uma cultura política própria 
dessa Bahia de todos os santos, tantos encantos e muitas revoltas”. É a manifestação do 
direito à existência na cidade, à resistência na cidade. “É também a síntese estética da 
diminuição das brutais desigualdades entre tantos Brasis em um mesmo território” (VALIM, 
2017). É a ressignificação do espaço enquanto político. Como diz a letra de “Invisível”: “a 
cidade assusta, mas vai amanhecer”.  

 

Considerações finais: o território enquanto político 

As inquietações que permeiam este trabalho são muitas e uma conduzirá a outra, que por sua 
vez conduzirá a outra... A reflexão apresentada parte da noção de que a cidade se constitui 
enquanto uma obra multifacetada, complexa e construída a muitas mãos, de modo que a cada 
cidadão e cidadã, compete uma visão diferente sobre o mesmo objeto.  

A ideia de enxergar as cidades invisíveis por meio da constituição de imaginários urbanos é 
uma tentativa de apreender os contornos e subjetividades dos indivíduos que compõem e 
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constroem a urbe diariamente. Viver, cantar, dançar, amar e se expressar devem ser atributos 
de uma cidade verdadeiramente democrática. A expressão urbana, seja por meio da música, 
seja por meio do graffitti importa em um reconhecimento de uma voz constantemente 
silenciada no âmbito da cidade.  

Implica dizer, também, a existência de um conflito de natureza social, econômica ou espacial. 
A revolta por meio da arte se constitui enquanto uma forma de legítima defesa e, também, 
um modo de participação dos sujeitos na cidade, afinal, “o que é posto em relevo pela arte é 
o caráter social da personalidade humana” (FREDERICO, 2013, p. 137). Faz-se necessária uma 
reflexão mais sensível do Direito através da arte musical, com o intuito de destacar a exclusão 
social nas cidades brasileiras. Utilizar a arte como uma análise da sociedade, é estudar o 
direito de uma forma poética. 

Tornar as cidades habitáveis hoje não basta por si só; é urgente pensar numa cidade para além 
das torres altas que servem à especulação imobiliária e espoliação: é urgente tornar as cidades 
mais humanas, partindo da compreensão da cidade como um palco constante de disputas 
entre os citadinos, sobretudo disputa ideológica para a (re)modelagem dos espaços urbanos. 

Propor o rompimento do silêncio dos citadinos no urbano significa repensar a liberdade de 
atuação dos sujeitos em suas próprias vidas no ambiente em que existem e coexistem com os 
outros; significa repensar a liberdade da cidade, que é, em concepção plena, a liberdade de 
criar e remodelar os espaços conforme o desejo mais íntimo de nossos corações.  
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