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A ALMA ENCANTADORA DO BECO – UM CONVITE À SAÍDA DE 

NOSSOS REFÚGIOS EM UMA VISITA ÀS MARGENS. 
 

Fábio de Sousa Fernandes1 
Djalma Thurler2 

 
A Noite e todos os seus signos sempre provocaram nos homens combinações de fascínio e 

medo, paixões ardentes e terrores misteriosos. Uma amálgama de sensações conflitantes, mas 

dependentes de si como um vício. Seja nas vielas que habitam as tavernas da era romântica do 

século XIX e na boemia dos bares, esquinas e becos das cidades do século XX, ao fluxo inconstante 

de luzes, prédios, veículos e música alucinante do século XXI – que é na verdade um híbrido, uma 

simbiose disforme e um produto moderno de todas as características dos séculos anteriores – a 

Noite sempre foi carregada de um conjunto de signos e personagens complexos e fascinantes. E é 

no espaço da cidade, das ruas, que esses personagens surgem, habitam e povoam o imaginário 

daqueles que a temem e a vivência daqueles que se misturam a essa paisagem dissonante. Talvez 

não haja limites entre ambos, somente atitudes marcadas em uma distinção que vai da coragem de 

desbravar o espaço urbano ao de coibir esse desejo, tornando-o apenas isso: um sonho imaterial, 

mas ainda assim intenso. Mas nem essa conceituação pode ser levada a “ferro e fogo”, já que meu 

objetivo não é o de limitar identidades em rótulos e experiências unívocas, mas repensá-las em suas 

multiplicidades e processos contínuos de devir.  

Mesmo que a experiência do trabalho nos moldes capitalistas e o medo e a insegurança da 

modernidade tornem o homem um ser preso tanto nas grades de condomínios quanto em suas 

existências movidas a experiências regradas, limitadas, há ainda o espaço da rua que o chama, o 

clama. Assim, na atualidade, a Noite pode receber um caráter cada vez mais abjeto e assustador, 

mas ainda assim, muito extasiante, misterioso e sempre mutante. 

E a noite de Salvador, que sofreu alterações bastante significativas nos últimos anos, viu em 

um dos seus espaços mais conhecidos, o Beco da Off (bairro da Barra), local bastante conhecido 

pelo público LGBT, uma mudança iniciada pelos shows de Valerie O’rarah, a artista transformista 

(em seus mais diversos sentidos) que TRANSformou as noites de quinta-feira do Beco, mais 
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especificamente na Creperia LaBouche. Há uma multidão que se reúne em torno de uma 

protagonista: seria ela a Noite ou a Valerie? As duas se unem numa mistura de sofisticação, 

exagero, humor, magia. Ambas provocam abjeção, estranheza e, por conseguinte, fascínio. Minha 

ideia é a de pensar nesse espaço como uma narrativa, uma história não-linear sendo contada, ou um 

pano de fundo de histórias que se fundem no referido ponto de convergência mas não pretende se 

limitar nem a ele. E nem naqueles seres que se reúnem ali, pois o Beco não é fechado em si, há 

múltiplas entradas e saídas que ultrapassam seu espaço: imiscui-se com a Orla, com o mar e aqueles 

tantos outros que transitam pelas ruas da cidade de Salvador, no ritmo difuso entre o acender e o 

apagar de suas luzes. Quem seriam esses outros, para onde vão? 

Extravagando o ser: estilos de existência pessoal e estética   

Judith Butler (2010) explicita que a diferença sexual não é simplesmente uma diferença 

material, mas é formada principalmente por práticas discursivas. A construção do que é aceitável 

como “humano” produz seres abjetos e também aqueles os quais são mais ou menos humanos que 

outros ou mesmo inumanos, humanamente impossíveis, impensáveis. Os corpos considerados 

abjetos se situariam em zonas invivíveis, inabitáveis, já que não se adequam ao gênero inteligível 

(simetria entre sexo, gênero, desejos e práticas sexuais), esse quociente que traria a promessa de 

felicidade e “abrigo” heterossexual: aos que ficam à margem dessa inteligibilidade, é como se lhes 

faltasse algo para possuírem o estatuto de sujeitos. Porém, Vitor Grunvald, em seu texto Prazeres 

dissidentes, amplia essa ideia com o conceito foucaultiano de sujeito como modelo de 

transcendência, cuja subjetividade o possibilita tornar real novas possibilidades de pensamento e 

construção da realidade, já que o possível não é esgotado. Discute-se então a gênese da abjeção, que 

não seria uma questão de ser ou se tornar diferente dos outros, mas sim de si mesmo, ao buscar-se a 

produção de novas significações de identidade e insistir em novas expressões de existência, criando 

novos lugares habitáveis. Os corpos não se conformam de forma completa às normas pelas quais 

sua materialização é imposta: há no cerne do que chamamos de heteronormatividade, a existência 

de instabilidades, lacunas e possibilidades de rematerialização na força dessa lei regulatória. Valerie 

não quer ser a mulher, segundo moldes idealizados de beleza, mas sim criar uma identidade 

particular, única, exótica. 

Minhas reflexões perpassam sobre a criação de novas possibilidades de vida, diferentes vias: 

o corpo abjeto não busca uma inteligibilidade cultural simplesmente dissolvendo e transformando o 
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sujeito, mas sim o criando a partir de um lugar onde ele não existe. A partir desse pressuposto, o 

abjeto não é tão simples de se situar, pois ele é “um ponto de vista assim como a cultura o é” 

(GRUNFALD, 2009). 

Ainda segundo Butler (2002), o “gênero é performativo posto que é o efeito de um regime 

que regula as diferenças de gênero. No dito regime, os gêneros se dividem e se hierarquizam de 

forma coercitiva”. Assim, ela utiliza o exemplo da drag para explicitar / ilustrar sua teoria da 

performatividade, denotando nessa figura, e em sua estratégia de excessos, uma crítica ao regime 

considerado heterossexista. A drag expõe e questiona a “verdade” interna da feminilidade, 

considerada pela psicanálise uma disposição psíquica ou um núcleo do “eu” e sua “verdade” 

externa, a aparência ou representação. A representação drag buscaria então um “eu” perdido, 

suprimido e impedido pelas normas? Sua performance seria a metáfora da tentativa de negociação 

com o gênero oposto? Segundo Butler (2002), “o que se põe em cena com a drag é, sem dúvida, um 

signo que não é idêntico ao corpo que representa, mas que não pode interpretar-se sem esse corpo”. 

As normas heterossexuais de gênero planejam produzir “homens” e “mulheres” inacessíveis, 

ou seja, hiperbólicos. São representações que não escolhemos, mas que nos oferecem a 

possibilidade de negociação. Negociar, já que elas não são eficazes, deixam lacunas, incoerências e 

por isso, precisam sempre ser reforçadas. A drag possibilitaria uma promessa crítica que se 

relaciona com a proliferação de gêneros e com a exposição do fracasso dos regimes heterossexuais 

em regulamentar ou conter completamente seus próprios ideais. A drag seria demasiadamente 

exagerada, hiperbólica? Então ela é o próprio reflexo das normas hiperbólicas impostas pela 

heteronormatividade e naturalizadas por ela mesma. 

Essa predileção pelo inatural, exagerado e pelo artifício, que transborda na superfície da 

Valerie, se relaciona intimamente com o conceito de camp3. Segundo Susan Stang, em “Notas sobre 

Camp”, o camp é um modo de ver o mundo que não se refere à beleza, mas sim a um grau de 

artifício e/ou estilização e uma sensibilidade que, em sua excentricidade, não se enquadra no molde 

de um sistema, pelo contrário, questiona os sistemas e suas normas estéticas, mesmo sem a intenção 

de fazê-lo. Ele é também a glorificação do “personagem”: mais quais os limites identitários que 

subjazem e transpõem a personagem e o ator que o “veste”? Onde começa a Valerie e termina o 

ator? A relação entre um estilo de existência pessoal e um estilo estético é tênue e denota uma linha 

identitária difícil de ser demarcada (e, sob a minha ótica, desnecessária). 
                                                           
3 Nota extraída de SPARGO (2006): “Camp é um estilo de humorismo escrachado, com um tom vulgar, ultrajante e 
artificial.” STANG (1987) amplia esse conceito e o relaciona à formação de identidades, estéticas e vivências. 
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O camp é um marginal, é jocoso, anti-sério... a performance da Valerie (e sua interação com 

o público) é nesse sentido muito camp, pois privilegia o “estilo” ao “conteúdo” e nos possibilita 

experimentar novas sensibilidades que vão além da cultura erudita tradicional (e moralista). Ao 

realizar isso com a “inocência” que possui a mistura adequada de fantástico, exagerado e ao mesmo 

tempo apaixonado e ingênuo, podemos todos refletir a respeito das normas estéticas e seus 

conceitos rígidos e também as verdades sobre a condição humana. 

Vagando pela cidade: esse Beco tem saída?  

Da Valerie à cidade, da cidade ao Beco, percebe-se o espaço da rua de Salvador como um 

lugar de contradições: ameaçador e encantador ao mesmo tempo, de “vida dura” e de “fortes 

emoções”, de sentidos que se complementam, se misturam e se confundem, como Edvaldo Couto 

sensivelmente reflete sobre as grandes cidades, em seu texto “Walter Benjamin: ruas, objetos e 

passantes”. Ele esclarece que a muralha é uma presença obrigatória na cidade antiga, simbolizando 

a proteção dos moradores, mas com a ampliação desta, seus limites físicos modificaram-se e já não 

é mais possível estar diante da cidade, mas sim dentro dela, agrupados e desgarrados. O que 

acontece nas ruas faz sentido principalmente para quem a vislumbra, a vivencia. Logo, segundo 

Couto (2008),  

a cidade é o lugar da multidão. De um lado, ostentação, de outro a transparência da 
miséria. Nas ruas, os abastados se defrontam e se confrontam com os miseráveis 
vindo de bairros distantes, despejados nas portas das fábricas ou das casas 
comerciais. Esse encontro entre cordialidade e agressão, se transforma em 
espetáculo. 
 

Assim é o Beco, assim é o bairro da Barra também nas noites de quinta, nas noites da 

Valerie, nas noites dos que se entregam a ela: uma mistura que inclui passantes, os clientes nos 

bares, flanelinhas, ambulantes vendendo chicletes e cigarros e também os michês e as putas. É ali 

nessa multidão que a miséria encontra a ostentação, que a ostentação flerta com a miséria, ambas 

fascinadas uma pelo outra, como se buscassem uma completude impossível.  

É nesse contexto de espaço e cidade, urbano e capital, em pleno seio da atualidade, que o 

trabalho se transforma no bilhete de acesso aos mais secretos sonhos e desejos e o consumo 

cotidiano se torna “uma condição da própria existência ao criar noções como o lazer, necessário 

para o ritmo da produção, e o de estilo de vida” (COUTO, 2008). O Beco é também um espaço de 

consumo, um local em que “os objetos falam sobre os indivíduos. Revelam e ressaltam informações 
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sobre o consumidor, mas também ocultam realidades que devem permanecer escondidas [...]. Daí 

que o mundo do consumo é o das aparências e simulações” (COUTO, 2008). Assim são também 

constituídas as identidades modernas: frágeis, inconstantes e ao mesmo tempo repetitivas. Mas se o 

mundo é contraditório e suas luzes e encantos se mostram vazias, ocas e opressivas, é o olhar que se 

lança sobre essas mercadorias e sua percepção sobre elas que deslocariam as identidades de 

posições estanques e limitadas. “Libertar-se” dessas posições não é fácil, nem um fim em si mesmo, 

mas um contínuo processo de devir que estimula reflexões sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. É 

como ser um flaneur (conceito que será mais adiante explanado) dentro de si mesmo, aquele 

caminhante sem destino, um “colecionador de sensações da cidade grande, um sonhador de imagens 

de desejo e fantasmagorias”, um dândi moderno em sua fuga para a Noite e suas possibilidades.  

A cidade, então, se expande das ruas, becos e prédios e invade o homem, que vive uma 

sensibilidade condicionada pelo choque, pela aceleração da vida e do trabalho, ou seja, sob “a 

lógica do excesso que a tudo banaliza, vive-se a liquidação da cultura e do sujeito”. No entanto, é 

nessa liquidez, nessa opressão e massacre do cotidiano que podem emergir novos sujeitos, novos 

olhares, novas vivências. Mundos redescobertos, recriados e experimentados sob o olhar de um 

poeta em sua criação mais terrível, inumana... e libertadora. João do Rio (1908) reflete 

poeticamente sobre o espaço da rua e da cidade, seus personagens e mistérios: 

A rua nasce, como o homem, do soluço, do espasmo. Há suor humano na 
argamassa do seu calçamento. Cada casa que se ergue é feita do esforço exaustivo 
de muitos seres, e haveis de ter visto pedreiros e canteiros, ao erguer as pedras para 
as frontarias, cantarem, cobertos de suor, uma melopéia tão triste que pelo ar 
parece um arquejante soluço. A rua sente nos nervos essa miséria da criação, e por 
isso é a mais igualitária, a mais socialista, a mais niveladora das obras [...]. A rua é 
a eterna imagem da ingenuidade. Comete crimes, desvaria à noite, treme com a 
febre dos delírios, para ela como para as crianças a aurora é sempre formosa, para 
ela não há o despertar triste, quando o sol desponta e ela abre os olhos esquecida 
das próprias ações, é, no encanto da vida renovada, no chilrear do passaredo, no 
embalo nostálgico dos pregões — tão modesta, tão lavada, tão risonha, que parece 
papaguear com o céu e com os anjos... 

Narrando histórias, espaços e personagens encantadores 

O título deste trabalho é uma referência direta à obra de João do Rio, “A Alma encantadora 

das ruas”, livro de crônicas e reportagens, publicado no começo do século XX, e que lançava um 

sensível olhar a uma cidade do Rio de Janeiro em transformação: surgia um espaço iluminado, 

multifacetado e que fervia sob a fascinação da urbanidade que tomava conta daquela época. Através 

dos olhos de um observador deslumbrado, ciente das transformações sociais em plena ebulição e 
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atento às relações e personagens que coabitavam em becos, esquinas, bares... ele via a cidade 

crescer vertiginosamente, descontroladamente; e é justamente esse “caos” e “desordem” que fascina 

João do Rio, o narrador e também um flaneur, cujas qualidades ele mesmo conceitua na primeira 

crônica, “A rua”:  

Flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, ter o vírus da 
observação ligado ao da vadiagem. Flanar é ir por aí, de manhã, de dia, à noite, 
meter-se nas rodas da populaça (...), é estar sem fazer nada e achar absolutamente 
necessário ir até um sítio lôbrego, para deixar de lá ir, levado pela primeira 
impressão, por um dito que faz sorrir, um perfil que interessa, um par jovem cujo 
riso de amor causa inveja. 
É vagabundagem? Talvez. Flanar é a distinção de perambular com inteligência. 
Nada como o inútil para ser artístico. Daí o desocupado flâneur ter sempre na 
mente dez mil coisas necessárias, imprescindíveis, que podem ficar eternamente 
adiadas.  

Flanar é então ser livre o suficiente para seguir caminhos e rotas não determinadas por 

regras rígidas, mas sim pelo prazer da liberdade e da descoberta: não somente de espaços novos, 

mas principalmente de sensações, prazeres e vivências. Em um sentido mais amplo, e como uma 

metáfora, ser flaneur é poder romper as leis do gênero inteligível, seria o estado (e o “ser”) que 

possibilitaria a existência de identidades fluidas, criativas e variadas ao invés de uma experiência 

estanque, baseada na submissão a normas limitadoras e que, mesmo não as seguindo rigidamente, 

ainda geram a sensação e o peso da culpa por sentir-se marginal. O flaneur não tem medo ser 

marginal, ele sabe o prazer que é estar no limiar das possibilidades e na extensão de limites, apesar 

do revés gerado pelas forças da heteronormatividade (e outras regras limitadoras de existências); 

por isso, ser flaneur na atualidade pode ser criticado por seu plano mais próximo de uma 

idealização... diante das normas é mais fácil estar flaneur, quando possível; essa é mais uma 

questão de aparência / essência que pode parecer irrelevante, mas possui um impacto político 

pertinente quando se trata da constituição e afirmação de identidades, principalmente as 

“transgressoras”. 

É então nesse espaço de misérias, brilho, adversidades e arrebatamento, que João do Rio 

reflete:   

“Talvez que extinto o mundo, apagados todos os astros, feito o universo treva, 
talvez ela ainda exista, e os seus soluços sinistramente ecoem na total ruína, rua das 
lágrimas, rua do desespero — interminável rua da Amargura.”  
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São muitas as histórias ali contadas, são muitos os personagens que transitam pelo corpo disforme 

das ruas. Pensando assim, o espaço do Beco, a performance de Valerie O’harah e os personagens 

que formam essa rede, compõem uma narrativa em pleno desenvolvimento. Uma crônica rica, 

surpreendente e que nem mesmo se limita ao referido espaço e às personagens citadas... pois se, de 

certa forma, tudo é narrado, “ficcionalizado”, é possível pensar nas identidades dessa forma 

também, e em um plano maior, a própria sexualidade como uma ficção. A minha narrativa pretende 

também adquirir forma e fôrma em um trabalho cuja estrutura romperia a normatividade da 

academia, ao propor uma escrita pelos olhos de um narrador, um pesquisador-cronista, cujos 

aspectos se remeteriam nitidamente a traços estilísticos literários ligados ao gênero narrativo. Uma 

crônica sobre a Noite e sobre todos nós, cujos pontos de partida são os acima citados, mas os de 

chegada, focados na abjeção como arte – ou seja, um modelo de transcendência – não têm a 

intenção de serem rígidos ou limitadores, mas sim cheios de possibilidades criativas e 

surpreendentes. Afinal, todos querem ter cor, todos querem ter vida na Noite. 
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