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Há na filosofia benjaminiana uma política do tempo, mas não há uma política do 

espaço, o sabemos. Tal política ficou num esboço (os textos extraídos da Obra das 

Passagens,  exposés de 1935 e 1939), numa montanha de notas, citações e 

fragmentos (a própria coleção de cadernos das Passagens, escritos entre 1927-1929, 

1934-19401) e numa espécie de  sumário primeiro (as Teses sobre a História, 1940).  

 

Mas, talvez possamos levar adiante a reflexão de Benjamin sobre o espaço em face da 

experiência de luta insurreicional travada nas cidades. Benjamin se ocupou brevemente 

disso ao falar do erguimento das barricadas de 1830, 1848 e 1871 em Paris. Arrisco 

dizer que um tanto da atualidade do pensamento Benjaminiano reside nessa narrativa 

 
1 Benjamin, Walter. “K. Die Kommune”. [ “A comuna”], in: Gesammelte Schriften [ Escritos Reunidos], 

vol. V. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972-199, p. 949- 956. Na edição brasileira: “a. [movimento social” 

(p. 739-780). E [Haussmanização ,lutas de barricada]” (p. 161-189), k [comuna] (p. 827-834), V 

[conspiracão, compagnommage] (p. 647-662). 
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que se pode fazer sobre levantes, sublevações, protestos, ocupacões, marchas, 

insurreições de hoje em dia, na medida em que, no momento em que Benjamin 

escrevia, não eram casuais as significações das insurreições para a atualidade de então 

– a Frente Popular na França (1936-38), a ascensão do fascismo e o Nazismo na 

Alemanha. 

 

Os arquivos de notas (Konvolut) benjaminianos sobre a insurgência coloca em jogo 

algumas categorias dessa política do espaço, dentre as quais prepondera a imagem2. 

Desdobrada no entrelaçamento do presente histórico vivido do agora e um passado 

específico (o agora da recognoscibilidade) e num momento de despertar provocado 

pela experiência do lugar, a imagem urbana é imagem dialética, responsável por 

iluminar outros acontecimentos de lutas, por retirar da invisibilidade outras práticas de 

resistência, subjetividades e contracondutas. 

 

Das questões colocadas pelo filósofo alemão para a imagem que provoca o agir e a 

consciência histórica (imagem-pensamento, imagem que faz pensar) decorre a conexão 

entre as várias arquiteturas  que subjazem às insurreições urbanas e o Corpocidade, no 

plano de atravessamento Visibilidades.  

 

De um modo fundamental, Benjamin está presente na história urbana que se pretende 

contar a partir dos ritmos de insurreições e suas ressonâncias e cicatrizes deixadas 

sobre a cidade. Cada insurgência é experiência de ruptura transitória com o lugar; cada 

insurgência instabiliza os hieróglifos espaciais, monumentos, ruas, edifícios, ao redor 

dos quais acontece. Toda e cada insurgência explode a lógica subjacente ao urbano 

desenhado e planejado. Então, quando se pretende escrever uma espécie de história 

urbana pelo  avesso,  que imagens em anteparo darão conta dessa narrativa? Estamos 

vendo surgir, com as insurreições que se espraiaram pelo mundo desde 1999, um novo 

espaço da aparência?  

 

É preciso delimitar o que vem a ser, em termos benjaminianos, uma experiência urbana 

e arquitetônica, experiência da arquitetura urbana. Primeiramente deve-se afirmar que 

de tudo o que se trata numa insurreição é, sem qualquer dúvida, dos corpos trafegando 

pelos lugares, corpos experimentando espaços desviados de suas funções primárias, 

em usos corpóreos dos lugares que não raro serão extrapolações de atribuição 

 
2 Marc Berdet em recente artigo (2016) enumera: “um conjunto de fichas de trabalho que não era destinado 

a ninguém além do pesquisador aplicado de uma obra jamais acabada. Como num inventário à la Borges… 

uma carta de Marx a Engels, de 1854, dezessete anos antes da Comuna; uma homenagem ambígua a 1871, 

prestada por um socialdemocrata alemão em 1896; uma citação tirada de uma manual de história do ensino 

secundário de 1919; uma nota da imprensa sait-simoniana de 1830; dois trechos de uma monografia sobre 

Enengels, de 1933; uma crítica de teatro de 1871; uma frase de um ensaio reacionário de 1872; três trechos 

de revistas engajadas no combate cultural antifascista da época (1935-1936); um testemunho de Nadar 

(1900) e um comentário furioso de Ibsen (1905); três citações misteriosas de um magistrado escrevendo 

sobre a história da Comuna em 1928; quatro anedotas sem fonte; uma descrição de uma caricatura do 

Gabinete de Gravuras da Biblioteca Nacional da França; e cinco ou seis observacões ao longo de uma 

exposição organizada pela prefeitura de Saint-Denis em 1935”.  



programática (ou funcional), de um lugar, para ficar com o vocabulário da arquitetura 

racionalista da primeira metade do século XX. 

 

Pode-se chamar experiência arquitetônica àquela ação que se desenrola no cotidiano 

de alguém graças à recepção tátil dos espaços, constituindo-se, por um lado, a partir da 

conjugação de choque e distração no hábito que demarca o uso do espaço. Por outro 

lado,  tal experiência arquitetônica decorre do encontro entre a memória do habitante, e 

a memória inscrita no próprio lugar (a que poderia chmar memória topográfica). Dessa 

forma,  na convergência momentânea da memória de alguém - em seus ritmos e no 

engajamento  do próprio  corpo ao frequentar um espaço – e a memória desse mesmo 

lugar é que dá-se o sentido de uma experiência em sentido estrito, a Erfahrung 

benjaminiana.  A esse encontro também se pode chamar apropriação. 

 

Quando as atitudes estéticas de distração e choque reverberam em modos de atuar no 

espaço, desenham-se para os indivíduos estratégias de reinvenção do seu cotidiano, 

derivadas de uma imaginação, ou antes, da habilidade humana que conjuga ação e 

imaginação. Dali resulta afinal nosso envolvimento corpóreo com os objetos. A essa 

habilidade Benjamin chamou faculdade mimética. Afirma o filósofo que a faculdade 

mimética determina uma forma corpórea de apropriação do mundo, e explica-a ao 

observar crianças brincando, descrevendo o jogo e a brincadeira como atividades 

marcadas pelos gestos que  envolvem objetos, assim como por uma forma de 

compreender como as coisas funcionam por meio da acão de transformá-las, imaginária 

ou manualmente.  

 

As crianças gostam muito particularmente de procurar aqueles 

lugares de trabalho onde visivelmente se manipulam coisas. 

Sentem-se irresistivelmente atraídas pelo desperdício [...] Nestes 

desperdícios reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta 

para elas e precisamente para elas. Com eles [...] criam novas e 

súbitas relações entre materiais de tipos muito diversos, por 

meio daquilo que, brincando, com eles constroem. Com isso as 

crianças criam elas mesmas o seu mundo de coisas, um 

pequeno mundo dentro do grande. (BENJAMIN, W., 2004, p.17). 

 

Em se tratando da experiência que resulta em apropriação do espaço, a habilidade 

mimética sustenta o comportamento humano que produz e percebe similaridades a 

partir dos encontros no interior dos edifícios e no transitar pelas ruas da cidade, bem 

como da memória que os articula. Para Benjamin o  aprendizado mimético, assim como 

a percepção, é contingente à mudança histórica, e, no contexto da grande cidade, 

também se transformou.  

 

 

 



Deve-se refletir ainda que nem as forças miméticas nem as 

coisas miméticas, seu objeto, permaneceram as mesmas no 

curso do tempo; que com a passagem dos séculos a energia 

mimética, e com ela o dom da apreensão mimética, abandonou 

certos espaços, talvez ocupando outros. (BENJAMIN, W., 1989a, 

p.108).  

 

No universo do homem moderno, a faculdade mimética não se extinguiu, conforme o 

prova a experiência do mundo profano que tem lugar na metrópole. Essa experiência, 

no que tange ao espaço, é um sem-número de explorações micrológicas, todas 

envolvendo a lida cuidadosa com os objetos cotidianos. Para a arquitetura, essa lida 

cuidadosa diz respeito, por um lado, ao hábito; por outro, à memória.  Trata-se de um 

lidar com as coisas que desemboca, para o filósofo, numa “relação muito enigmática 

com a propriedade [...], uma relação com as coisas que não coloca em primeiro plano o 

seu valor funcional, portanto a sua utilidade, mas as estuda e ama” (BENJAMIN, W., 

2004, p.208).  

 

 

 

No centro dessa experiência está colocada uma forma de comunicação, descrita com 

esmero numa citação que faz Benjamin de Valéry: “as coisas que eu vejo, vêem-me tal 

como eu as vejo a elas.” (Benjamin, W., 2006, 143) .  

 

O aprendizado mimético, quando desvela no espaço um mundo de afinidades 

secretas,envolve um tipo particular de receptividade. Cuidar de um objeto ao usá-lo, 

aprender e reaprender a usá-lo em vários e renovados modos é saber ver as coisas, 

saber receber o olhar que os objetos devolvem quando lidamos com eles no cotidiano. 

Nessa medida, a experiência distraída do espaço torna concreta a relação humana com 

a  natureza não humana. 

 

Onde essa expectativa [da retribuição do olhar] é correspondida 

[...] aí cabe ao olhar a experiência da aura, em toda sua 

plenitude. [...] A experiência da aura se baseia, portanto, na 

transferência de uma forma de reação comum na sociedade 

humana à relação do inanimado ou da natureza com o homem. 

Quem é visto, ou acredita estar sendo visto, revida o olhar. Fazer 

a experiência da aura de um fenômeno significa investi-lo do 

poder de revidar o olhar. (BENJAMIN, W., 1989b, p.139-40). 

 

 

Se passarmos dos objetos às cidades, temos que  a experiência da 

apropriação educa para a compreensão dos vários tempos passados cristalizados num 

lugar, e que só vêm à tona se a ação de uso do espaço significar penetrar na dinâmica 



da cidade. É exemplar a descrição que Benjamin faz da viagem num bonde elétrico por 

Moscou:  

 

É acima de tudo uma experiência tática. É talvez nesta situação 

que o neófito aprende pela primeira vez a ajustar-se ao estranho 

andamento desta cidade e ao ritmo da sua população de 

campônios. Uma viagem de elétrico é também um microcosmo 

que espelha esta experiência da história universal na nova 

Rússia, que é a do encontro entre o funcionamento da técnica e 

formas de existência primitivas. [...] Até o transporte público em 

Moscou é um fenômeno de massas [...] E de repente damos com 

verdadeiras caravanas de trenó a barrar uma rua [...].  Enquanto 

os europeus, num percurso rápido, têm  uma sensação de 

superioridade e domínio da multidão, o moscovita, no pequeno 

trenó, mistura-se totalmente com as outras pessoas e coisas. E 

se tiver consigo uma caixa, uma criança ou um cesto [...] então 

fica verdadeiramente enlatado no movimento da rua [...] nem um 

olhar de cima: um roçar rápido e leve por pedras, pessoas e 

cavalos. (BENJAMIN, W., 2004, p.209). 

 

Na cidade, o aprendizado mimético refere-se à história dos lugares que  se revela na 

experiência, e somente nela. Na arquitetura urbana, envolver-se com os lugares, 

mergulhar nos elementos espaciais e objetos que o conformam revela o microcosmo da 

memória desse lugar. O vivido transforma-se em apropriação naqueles momentos em 

que se conecta à memória topográfica da cidade - por exemplo, num momento de luta. 

Mas, nesse caso, a ruptura de um levante, o movimento agudo de uma insurreição, 

ambos envolvem não somente hábito e memória. Coloca-se, em jogo, precisamente, 

aqui a dialética interrompida de que nos fala Benjamin. 

 

O que se passa nas barricadas em Paris no século XIX, novamente se dá – ao modo de 

uma reativação da ira e dos desejos reprimidos daquelas populações  -  em maio de 

1968, nos dezoito dias do acampamentos na praça Tahrir na cidade do Cairo, nos 

protestos no  parque Gezi em Istambul, nos ataques da polícia munida de gás aos 

manifestantes de junho de 2013 no Rio de Janeiro, pode ser descrito como  aqueles 

momentos decisivos da história  em que se dá uma interrupção libertadora do curso das 

coisas. No que tange à apropriação do espaço no agora da insurgência, a arquitetura é 

– de novo com o filósofo  – aquilo que se situa na obscuridade dos momentos vividos. 

Benjamin, escrevendo na década de 1930, viu nas lutas de barricada uma apropriação 

popular da arquitetura urbana, por meio de um desvio - numa palavra, num 

détournement. Dá-se quando ruas e longas avenidas no trajeto das praças centrais aos 

estádios de futebol são capazes de revelar a memória dos lugares inscrita em ação e 

imaginação populares combinadas, na experiência de quem atravessa tais percursos. 

 



Michel Löwy (2006, p.72) pondera que Benjamin descreve a experiência de lutas nas 

barricadas em seu sentido mais complexo, evidenciando  

 

[...]Paris como um lugar de embates, de efervescência popular, 

levantes recorrentes, às vezes vitoriosos (julho de 1830/ 

fevereiro de 1848). Entretanto tais vitórias são confiscadas pela 

burguesia, que tenta suscitar novas insurreições (junho de 

1832/junho de 1848) esmagadas com violência. Cada classe 

procura utilizar e modificar o espaço urbano a seu favor.  

 

As barricadas bloquearam as vias públicas de Paris pela primeira vez em 1827. Em 

Julho de 1830 foram erguidas mais uma vez, bloqueando o caminho do Hotel de Ville à 

Praça da Bastilha. Dois anos mais tarde, em 1832, eram objetos construídos quase que 

exclusivamente por operários, e passaram a delimitar uma zona revolucionária que 

compreendia aproximadamente um terço da superfície total de Paris. Num momento 

anterior à proclamação da comuna de 1871, a  revolução de 1848 durou quatro meses 

de fevereiro a junho. Começou em Paris e em março sua repercussão ecoava através 

da Europa central, onde movimentações proclamavam a superioridade das repúblicas 

nacionais sobre a divisão geográfica do território modelado pelas dinastias. Naquela 

altura, a barricada era o sinônimo de levante popular, frequentemente derrotado, e 

expressão da revolta dos oprimidos no século XIX, da luta de classes do ponto de vista 

das camadas subalternas. Os trabalhos do embelezamento estratégico a que 

Haussmann submete Paris promovem a destruição urbana como meio de manutenção 

da ordem e neutralização das classes populares: “Haussmann lutou contra a cidade de 

sonho que Paris era ainda em 1860” (BENJAMIN, W., 2006, 765). 

 

Assim, em 1871, as barricadas configuram um lugar urbano construído em resposta à 

expressão do poder da classe dominante manifesto na arquitetura resultante da reforma 

haussmanniana. Evisceram a recusa da pompa grandiloquente  dos rituais e da 

teatralidade monumental da arquitetura do luxo. Benjamin (2006, p. 756) anota que  

 

[...] os edifícios de Haussmann são a representação 

perfeitamente adequada dos princípios do regime imperial 

absoluto, emparedados numa eternidade maciça: repressão de 

qualquer organização individual, de qualquer 

autodesenvolvimento orgânico, o ódio fundamental de toda 

individualidade. 

 

 

A tomada dos lugares pelos habitantes decorre da familiaridade desses para com os 

lugares que, uma vez ocupados, são desfeitos, desmontados. Na comuna de 1871, as 

barricadas combatem o resultado espacial do regime imperial absoluto. Haussmann 

pretendeu anular um uso do espaço urbano que, nas lutas de 1830, 1832 e 1848, 

invertia e desviava a função das ruas; seu propósito era redesenhá-las de modo a não 



mais se prestar “à tática habitual das insurreições locais” (BENJAMIN, W., 2006., 766), 

em que barricadas eram construídas com pedras do calçamento, como se passara em 

1830 quando foram erguidas seis mil barricadas. O intuito da haussmannização assim 

se cumpria: “motivo estratégico para o achatamento perspectivista da cidade. [...] rasgar 

uma avenida através deste bairro onde costuma haver baderna [...] pavimentavam Paris 

com madeira para privar a revolução de matéria-prima”” (BENJAMIN, W., 2006., 766).  

 

Contudo, o projeto urbanístico falhou em prever as práticas oposicionistas. As classes 

trabalhadoras, as classes perigosas, os operários e os pobres se apropriaram do 

espaço onde estavam subjugados e marcaram sua geografia, “como se de um mapa se 

tratasse, com seus próprios edifícios feitos da própria matéria das ruas” (VIDLER, 1981, 

p.90, tradução minha). A revolta política surgia, assim, “dos obstáculos do crime e do 

centro enfermo da miséria operária, como sua expressão natural e sua afirmação; as 

barricadas desenhavam, por fim, a linha física precisa que circunscrevia esse reino da 

pobreza, do crime e da peste” (VIDLER, 1981, p.90, tradução minha).  

 

As barricadas, conforme assinala Benjamin no Trabalho das Passagens, delimitavam 

um tipo de ação e desconstrução do espaço urbano: 

 

Barricadas de 1848: contaram-se mais de 400. Muitas delas, 

precedidas de fossas e guarnecidas de seteiras, elevavam-se à 

altura do primeiro andar.  (BENJAMIN, W., 2006, p. 743). 

 

[...] a guerra das ruas tem hoje sua técnica; ela foi aperfeiçoada 

[...]. Não se avança mais pelas ruas; elas ficam vazias. Caminha-

se pelo interior das casas, abrindo buracos nas paredes. Logo 

que uma rua é dominada, ela é organizada; o telefone se 

desenrola através dos buracos dos muros, ao mesmo tempo 

que, para evitar um retorno do adversário, mina-se 

imediatamente o terreno conquistado [...] um dos progressos 

mais claros é que não há mais nenhuma preocupação no sentido 

de poupar casas ou vidas. (BENJAMIN, W., 2006, 162).  

 

No dia 6 de junho ordenou-se uma batida nos esgotos. Temia-se 

que eles servissem de refúgio aos vencidos; o prefeito da polícia 

Grisquet era encarregado de revistar a Paris subterrânea, 

enquanto o general Bugeaud varria a Paris pública – dupla 

operação coordenada que exigiu uma estratégia  dupla da força 

pública, representada no alto pelo exercito e em baixo pela 

polícia. (BENJAMIN, W., 2006, 174).  

 

Já durante a insurreição de junho demoliram-se os muros para 

facilitar o acesso de uma casa a outra. [...] Desfazer o 

calçamento. Revolução de julho: as vítimas eram em menor 



número do que as atingidas por outros projéteis. Os grandes 

blocos de granito com os quais Paris é asfaltada foram 

carregados até os andares mais altos e jogados nas cabeças 

dos soldados. (BENJAMIN, W., 2006, 178). 

 

A cidade se desmonta, confirmando o que começara ainda no século XVIII, em 1789, 

quando a Revolução abriu a cidade à circulação de toda a população. Como mostra 

Vidler (1981, p.96, tradução minha), a multidão, no primeiro ano após 1789,  

 

[...] se dedicou a apropriar-se de uma Paris que era nova para 

ela, entrando em territórios antes proibidos, seguindo as ruas 

quase ao acaso, à medida que as assembleias se  convertiam 

em tumultos, e os tumultos, em revoltas. Paris estava se abrindo, 

e não se fechando; os desfiles das  celebrações e da ordem 

foram, de algum modo, as sanções rituais de uma cidade 

convertida em  única para todos os cidadãos.  

 

Nas ocasiões de luta, essa mesma multidão tomava as ruelas e delas fazia um território 

impenetrável. As ruas estreitas, sinuosas e cheias de esquinas se convertiam em 

canteiros de construção. Em menos de uma hora se erguia um barricada, e o espaço ao 

ar livre se tornava um território comum, uma habitação a céu aberto que toda a 

população miserável adotava como própria. 

 

Materialmente, a Comuna de 1871 é um momento de transformação e reorganização 

espacial em que se deu a construção de uma cidade revolucionária. Evento utópico, 

fez-se negativo, pela violência e destruição, mas veio concretizar uma ordem criada 

pelos cidadãos, ordem a que Lefebvre chama a única realização de um urbanismo 

revolucionário. Sobre isso, anotara Benjamin (2006, 830):  

 

Tática revolucionária e lutas de barricadas segundo Les 

misérables – Noite anterior à luta de barricada: [...] aqui e ali, de 

quando em quando, claridades indistintas que iluminavam linhas 

quebradas e bizarras, contornos de construções singulares, algo 

parecido com clarões vagando por ruínas; é lá que estavam as 

barricadas. 

 

Nas barricadas, distingue-se aqueles espaços que, mesmo a princípio subordinados, 

claramente evidenciam o acontecimento inserido no cotidiano, desenrolando-se em 

meio aos hábitos mais prosaicos de ocupação das ruas. Benjamin bem o percebe, 

(2006, 167): 

 

As reuniões eram às vezes periódicas. Em algumas delas havia, 

no máximo, oito ou dez participantes e sempre os mesmos. Em 

outras, qualquer um podia entrar, e a sala ficava tão cheia que 



era preciso ficar de pé. Alguns entravam por entusiasmo e 

paixão; os outros, por que era seu caminho para ir ao trabalho. 

Como no tempo da revolução, havia nessas tavernas algumas 

mulheres patriotas que beijavam os recém-chegados. [...] Um 

operário que bebia com um camarada pedia a este que o 

tocasse, para ver o quanto ele sentia de calor, o outro, então, 

sentia uma pistola sob seu paletó [...] Toda essa fermentação 

era pública, e poder-se-ia dizer quase tranqüila... nenhuma 

singularidade faltava a essa crise ainda subterrânea, mas já 

perceptível. Os  burgueses falavam pacificamente com os 

operários sobre aquilo que se preparava. Ouvia-se dizer: “como 

vai a rebelião” com o mesmo tom usado para dizer; “como vai 

sua mulher?”.[...] Fora dos bairros insurretos nada é, de 

costume, mais estranhamente calmo que a fisionomia de Paris 

durante uma rebelião. Troca de tiros num cruzamento, numa 

passagem, numa rua sem saída [...] os cadáveres atravancavam 

o calçamento, a algumas ruas dali, ouve-se o choque das bolas 

de bilhar num café [...]. Os fiacres rodam; os transeuntes vão 

jantar na cidade, às vezes no mesmo bairro onde se combate. 

[...] Em 1831 um tiroteio foi interrompido para deixar passar um 

cortejo de casamento [...] Nada é mais estranho; e este é o 

caráter próprio das rebeliões de Paris, que não se encontra em 

nenhuma outra capital. 

 

O vazio espacial que as barricadas criam é uma potência que emerge do elemento da 

espontaneidade e provisoriedade que tanto caracterizou aquela comunhão de forças. 

Pergunto-me se, muito particularmente em 1871, não teria se dado como a construção 

única e provisória de uma cidade  a que se possa denominar revolucionária. A comuna, 

nesse sentido, terá esboçado uma teoria do acontecimento em cujo fundamento estaria 

uma dimensão perturbadora, um rompimento instaurador no qual, mediado por uma 

linguagem comum dos sujeitos que o experimentam, se passa a construção da memória 

coletiva. A apropriação das ruas dá-se como criação de um espaço que materializa  

mais o desejo político que a necessidade política. Como afirmou Karl Marx, a comuna 

teria feito da sua própria existência, em ato, sua maior medida de transformação social.  

 

O que é significativo naquela sublevacão é a mobilização que criava redes e 

consolidava pequenos grupos de cooperação, inseridos no que havia de mais familiar e 

habitual no cotidiano dos trabalhadores. As barricadas, postos de ataque e de defesa, 

eram também uma significativa articulação do conhecimento social; os homens e as 

mulheres ocupados com a revolta e o combate às tropas do governo, todos ficavam 

cara a cara nas ruas estreitas,  separados tão somente por uma parede provisória de 

pedras; viam-se forçados, por um instante, a reconhecerem-se uns aos outros, falar e 

discutir antes de entregarem-se à luta. 

 



A barricada significou uma reapropriação do centro de Paris pelas classes populares, 

fazendo do operariado parisiense o verdadeiro sujeito da comuna, aqueles indivíduos 

que constituem “a massa revolucionária, amarga e negra: gente descontente, com 

tempo de sobra, nada a perder e nenhuma razão para permanecer leal ao governo que 

os desprezara. Talvez sua hostilidade tenha sido apenas passiva, mas criou um muro 

invisível em torno de Paris.  A comuna demonstrou a existência de uma coletividade 

com mais autocontrole do que o governo de Paris poderia supor.  Não é casual que 

tenha sido um dos raros episódios revolucionários que não suscita a lembrança de 

vultos heroicos ou carismáticos, mas sim a ação coletiva. 

 

Para Benjamin (2006, 147), “essa orgia de poder, vinho, mulheres e sangue, que se 

chama comuna” é uma iluminação profana num momento histórico dramático, que 

drasticamente levaria  à compreensão das forças políticas que ali estavam em jogo. A 

comuna de 1871 põe fim à ilusão de que o proletariado iria completar a revolução de 

1789, aliado à burguesia. A burguesia nunca se pensou aliada aos trabalhadores. Por 

isso é uma culminação, um momento de despertar histórico. Na Exposé de 1935, 

escreve que  

 

[...] da mesma forma que o manifesto comunista encerra a era 

dos conspiradores profissionais, assim também a comuna liquida 

a fantasmagoria que domina os primórdios do proletariado. Ela 

dissipa a ilusão de que seria tarefa da revolução proletária 

completar, de mãos dadas com a burguesia, a obra de 1789. Tal 

ilusão domina o período que vai de 1831 a 1871, da Insurreição 

de Lyon até a Comuna. A burguesia jamais compartilhou desse 

erro ( Benjamin, 2006, Exposé de 1935)  

 

 

Então, chegando ao século XX, as barricadas concretizam a prática do que depois os 

situacionistas chamariam situação construída. Da mesma maneira, assim o seria com 

os dias de maio de 1968. Tal como a comuna fora uma reação a Haussmann, 1968 

também é resposta àquela experiência da arquitetura urbana resultante de uma 

ideologia do planejamento que marcava a Europa, em especial a França, do Segundo 

Pós-Guerra.  

 

Maio de 1968 é, ao final, uma recusa da juventude – e, a seguir, dos operários – de 

acatar as normas da cidade planejada. A revolta toma a forma crítica das condições de 

existência suportada por uma arquitetura urbana repressiva que expressava a ideologia 

capitalista. Era um tempo de “reviravolta do mundo revirado”, em que sucediam-se os 

protestos: Berlim oriental, 1953; Revolução na Hungria, 1956; protestos em Berkeley, 

1964; movimento estudantil em Berlim Ocidental, 1967; as ocupações de fábrica em 

Turim, 1967; o fechamento das universidades na Itália, 1968;  Primavera de Praga, 

1967; rebeliões em Strassburgo, dezembro de 1966; os enragés em Nanterre, América 



Latina, fevereiro de 1968; e, finalmente, ocupação da universidade de Sorbonne, em 

maio de 1968. 

 

A vida cotidiana estava no centro das reivindicações. A maioria das populações nos 

grandes centros tomava consciência das transformações a que suas vidas estavam 

submetidas. A ação de Maio de 1968 efetiva um importante aspecto da apropriação 

espacial. “Não pedimos nada. Simplesmente tomamos e ocupamos”, dizia um 

pronunciamento do Conselho para Manutenção das Ocupações – CMDO. Esse 

conselho, segundo relata René Vienet,  existiu apenas entre maio e junho de 1968, 

tendo-se constituído num importante experimento de democracia direta, garantido pela 

participação de todos os envolvidos nos debates, na tomada de decisões e na execução 

das mesmas. “Era, em essência, uma assembleia geral ininterrupta, deliberando dia e 

noite, sem que facções ou discussões reservadas acontecessem fora do debate 

conjunto” (VIENET, 1968, p. 83; tradução minha). 

Fora da universidade ocupada, descreve Vienet (1968, p.82, tradução 

minha),  

 

[...] a crítica da vida cotidiana começou a ter algum sucesso em 

modificar a paisagem da alienação. A rua Guy Lussac passou a 

se chamar Rua Onze de Maio, bandeiras brancas e vermelhas 

davam uma aparência humana às fachadas dos edifícios 

públicos. [...] todo mundo, a seu modo, fez a sua própria crítica 

do urbanismo.  

 

 

A apropriação, então, levava a pensar uma forma de condução da vida em geral. Os 

estudantes, que se tornaram àquela ocasião uma força considerável, propunham a 

ocupação para pensar a autogestão como alternativa à autoridade. Liderando em boa 

medida um contingente significativo da população e propagando uma teoria 

revolucionária que começava por questionar os princípios da existência, os estudantes 

mostraram, ainda que por um brevíssimo período, que se tratava, naquela ação de 

apropriação do espaço, de engajar-se numa luta política que, para cada um, era o 

equivalente da luta pelas condições da vida cotidiana. 

 

Para além da intervenção no presente, o desejo de revolução novamente expresso nas 

ruas parisienses permite também analisar aquele momento em 1968 como ação de 

apropriação referida não apenas à vida atual, mas também ao passado, confirmando 

delimitações conceituais de Benjamin. René Vienet (1968, p.76, tradução minha)  

escreveu que, “pela primeira vez desde a comuna de 1871, e com um futuro muito mais 

promissor, o indivíduo real estava absorvendo o cidadão abstrato em sua vida, seu 

trabalho e em suas relações individuais, tornando-se um ser-em-espécie, e 

reconhecendo seu próprio poder como poder social”. Fazia-se, dessa forma, referência 

à conexão implícita entre as barricadas do século XX e os movimentos operários do 



século XIX. Num texto escrito ainda no calor do momento, o historiador Eric Hobsbawm 

(1968) apontava que  

 

[...] as revoluções surgem de situações política e não porque 

algumas cidades estejam estruturalmente adequadas para a 

insurreição. Contudo, uma desordem de rua ou uma agitação 

espontânea em uma cidade pode ser a chave de partida que põe 

em marcha o motor da revolução e é mais fácil que este 

mecanismo funcione em cidades que estimulem ou facilitem a 

insurreição. Um amigo meu, que comandou o levante de 1944 

contra os alemães no Quartier Latin de Paris, caminhou pela 

área na manhã seguinte à Noite das barricadas de 1968, 

emocionado e impressionado ao ver que jovens que ainda não 

haviam nascido em 1944 haviam erguido muitas de suas 

barricadas nos mesmos lugares de então. Ou, poderia 

acrescentar o historiador, nos mesmos lugares onde haviam sido 

erguidas barricadas em 1830, 1848, 1871. [...] assim, em maio 

de 1968, a confrontação mais violenta ocorreu nas barricadas da 

Rue Guy Lussac e atrás da Rue Soufflot. Quase um século 

antes, na comuna de 1871, o heroico Raoul Rigault, que 

comandou as barricadas naquela mesma área, foi capturado e 

morto ali – no mesmo mês de maio – pelos versalheses. 

(HOBSBAWM, 1968, p. 583)  

 

 

 

Essa reunião de momentos na experiência da cidade não é senão a realização do 

Tempo do agora benjaminiano (Jetztzeit), o momento em que, na experiência 

(Erfahrung), dá-se o agora da recognoscibilidade, isto é, quando a imagem atinge sua 

legibilidade, dada numa determinada época, sendo apenas nesta legível, compreensível 

(BENJAMIN, 2006).  

 

As barricadas, a comuna e maio de 1968 formam uma constelação histórica, em que 

cada um desses acontecimentos é para o outro aquele momento crítico da interpretação 

em que um acontecimento histórico singular ilumina o acontecimento que o sucede, 

pois é atualizado numa leitura particular, graças às afinidades do sujeito que se apropria 

do espaço, compreendendo sua imagem histórica, sem, contudo, idealizá-la. Esses 

momentos de luta formam “uma constelação de referentes históricos”), na qual o 

passado só pode revelar no presente “a descontinuidade das revoltas logo recalcadas e 

esquecidas, difíceis de redescobrir, mas vitais para o destino futuro da 

liberdade”(BUCK-MORSS, 2003, p.27.  

 

A correspondência que se estabelece entre duas situações de apropriação do espaço 

revela-se, então, na imagem que permite reunir o passado coletivo ao presente 



individual e constrói a experiência da cidade como experiência coletiva. Na Internacional 

Situacionista, Vaneigem (2002, p.121) dirá que “os momentos revolucionários são as 

festas nas quais a vida individual celebra sua união com a sociedade regenerada”. 

 

Ocupar a arquitetura urbana, tomar seus edifícios e ruas é também apropriar-se do 

espaço em um détournement. O urbanismo revolucionário realizado brevemente pela 

comuna encontra um rebatimento em outras situações urbanas nas quais se mostra a 

energia criativa que permite a realização plena e desalienada da vida cotidiana. A 

comuna e a Paris de 1968 têm, ambas, a forma extensa da festa. Situações que 

excedem a regulação social, em que a cidade se torna um lugar prenhe da interação e 

da troca. As ocupações invertem o desenho, mas não podem mesmo durar para 

sempre, dado que nela o coletivo e o comum são provisórios. Esse é o seu fim, seu alvo 

a atingir – a provisoriedade e a inversão, não a duração. Num dia de festa, num dia de 

ocupação dá-se a matéria dos “dias de lembrar”, conforme disse Benjamin (2006, 

p.139) , os dias em que as correspondências se estabelecem, atravessando o tempo. 

 

Os dias de lembrar, bem como dias de ritual e prazeres, concretizam a tese 

benjaminiana de que é  por meio dessa experiência que se dão os meios de explorar 

estratégias alternativas e emancipatórias. O festival, a ocupação que retira a rua de sua 

funcionalidade, a entrega aos habitantes para que dela se apropriem, num exercício 

continuado e renovado, em que o aprendizado tem como princípio uma delicada empiria 

– aprender a cuidar, cuidar para lembrar, lembrar para cuidar. No espaço coletivo que 

se instala provisoriamente, ou no uso que promove a ocupação diferenciada do espaço, 

o lastro é o cotidiano, é o hábito que permite dar o salto em direção à transformação da 

estrutura da experiência.  

 

Não é mais possível esperar por qualquer redenção que nos fosse presenteada  com 

planejamento urbano. É preciso atuar desde  a práxis espacial na cidade. Em outras 

palavras, é preciso explorar a vida a partir da configuração urbana atual que se nos 

oferece. O mundo urbano é condição incontornável. O importante é tomá-lo como lugar 

da contestação; essa é a estratégia que deve haver por trás da ação de apropriação 

que ocupa as ruas, caso se queira ultrapassar o imperativo do conforto, da beleza e da 

mera utilidade para consumo que, nos dias de hoje, orientam mesmo a tão almejada 

“qualidade de vida” urbana. Só a consciência do esvaziamento dessas noções (beleza, 

conforto, utilidade) permitirá superar a perspectiva da comodidade que esconde a 

pasteurização e a meta do não envolvimento, da alienação sem remédio. 

 

A resposta para o estabelecimento de possibilidades de relações inteiramente novas, 

livres de determinismo e constrangimentos deve ser baseada na atitude experimental 

embutida nos esboços de ordem provisória de uma ocupação, ou na indeterminacão 

dos espacos autogeridos ou autoplanejados. Não mais se trata de desenhar os lugares. 

Trata-se de radicalizar a experiência e fazer reemergir a atividade humana em sua 

fluidez, incompletude, linguagem contraditória. Contestar ocupando os espaços, 

reivindicar por meio da apropriação dos lugares, é estratégia de resistência Cada 



détournement pode ocupar as ruínas, instalando-se nas brechas da cidade existente, 

não como desenho, mas, como práxis que reúna autoconhecimento e intervenção no 

espaço urbano. 

 

Cada intervenção, individual ou coletiva, é um momento que talvez jamais integre uma 

série, mas é acontecimento em que se desvela uma possibilidade; é situação que se 

coloca ao modo da imagem dialética benjaminiana. No relâmpago de uma imagem, 

ilumina-se uma alternativa. Basta um vislumbre e o habitante urbano compreende o 

sentido de sua ação, ainda que minúscula e cotidiana. Será suficiente a interrupção 

momentânea na ordem de um sistema estabelecido. 

 

O engajamento coletivo que resulta na ocupação de um lugar dá-se num sucedimento 

do hábito, isto é, no vislumbre da possibilidade de ação construída momentaneamente, 

na revelação do maravilhoso no cotidiano.  São imagens nas quais o fluxo dos 

acontecimentos urbanos deveria ser subitamente imobilizado, “congelado”, para que a 

consciência do habitante pudesse escapar à tirania da aparência de normalidade e 

pudesse refletir criticamente sobre o sentimento atual da vida que se leva numa cidade. 

Só a imagem dialética pode romper o fetiche do espaço-mercadoria na experiência 

arquitetônica. Somente quando se der, num momento atual, ou seja, na construção de 

uma situação de uso de um lugar, um vislumbre, no espaço, de modos radicais de 

apropriação corpórea dos lugares é que será possível revolucionar a vida cotidiana. A 

compreensão da dialética envolvida nessa imagem resultaria, no habitante, em 

capacidade crítica de atuar, a posteriori, em outras situações espaço-temporais e, 

sobretudo, intervir em outros lugares.  

 

A isso chamei, com Benjamin, imaginação arquitetônica, a capacidade de articular 

funções que se dá como engajamento crítico. Tal engajamento, contudo, não poderá 

jamais ser regulado por um sistema, e a apropriação, se crítica, ecoa numa ação  vivida 

pelo avesso.O avesso é a não duração, a indeterminação do uso do espaço, a 

provisoriedade do agrupamento coletivo e comum. Somente aquelas experiências que 

não recusarem (ou perderem de vista) essa instabilidade poderão superar a passividade 

imposta como condição e resultado pelo urbano-espetacular.  

 

O avesso, a contrapelo, em Benjamin, é forma de resistência à violência do espetáculo; 

o engajamento corpóreo e a formação de combinações frágeis como as comunidades e 

os coletivos são  a um só tempo estratégia e tática de resistir ao veto à comunicação 

humana. Não se trata, evidentemente, de hipertrofiar a disponibilidade afetiva dos 

humanos para o consenso ou para o acordo, como o fazem outras filosofias.  

 

No recorte materialista de um empirismo rigoroso, trata-se de, tomando a arquitetura 

urbana como solo, estabelecer comunidades de ação no âmbito cotidiano da práxis, isto 

é, unir-se, pelos propósitos, para agir coletivamente na cidade; insistir, no ambiente 

urbano, na empiria delicada que combina processos (fluidos) e regras relativamente 

permanentes de copertença e vizinhanças, sem esquecer jamais que quaisquer 



formulações de regras que constituem as comunidades de ação se colocam em arranjo 

tenso com a violação (dessas mesmas regras) que propicia as mudanças 

revolucionárias. Essas, muitas vezes, partem silenciosa e vagarosamente do cotidiano. 

 

Luz. As ruas de Svolver estão vazias. E por trás das janelas as 

persianas de papel estão fechadas. Estarão as pessoas a 

dormir? Passa da meia-noite; numa das casas ouvem-se vozes, 

noutras ruídos de refeição. E cada som que ressoa na rua faz 

dessa noite um dia que não figura no calendário. (BENJAMIN, 

2004, p.205) 
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