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Apresentação  
 

Um ano de pandemia, 2020 foi um ano que esta realidade se apresentou a todos. As medidas 
restritivas de circulação em função do COVID -19 a liberdade de ir e vir foi reconfigurada, a palavra quarentena 
ganhou noticiários e conversas do cotidiano. Aeroportos com poucos voos, fronteiras fechadas, dificuldades para 
o comércio, bloqueio de atividades culturais como fera e shows. O conceito de realidade e o imaginário coletivo 
subitamente se tornaram obsoletos. A esperança ou ilusão de que seria algo breves se desdobrou em meses. 
Máscaras passaram a ser um dos itens de vestimenta e desbancou o uso de batom ou necessidade de fazer o 
bigode com freqüência. Perdemos o contato visual com o rosto das pessoas, contatos, visitas, abraços. 
Deslocamentos somente os necessários. O maior tempo dentro de casa foi convidativo a rever memórias talvez 
um modo de de divagação interna que buscam suprir a falta de mobilidade física.  

Foi o ano que completei quarenta anos. Uma quarentena aos quarenta.  A primeira.  Desta ironia do 
destino surgiram estas crônicas, em que em um exercício de escrita e memória relembrei de quarenta cidades 
que visitei. A sequência em que estas crônicas são apresentadas não é temporal o que torna evidente nas 
imagens  heterogênea seja do ponto de vista compositivo ou de qualidade visual. Um projeto que foi realizado 
graças ao patrocínio da Fundação de Apoio à Cultura (FAC - RS) e da FEEVALE, uma iniciativa que buscou 
atenuar os impactos financeiros provocados pela pandemia no setor cultural, um dos mais afetados pela 
pandemia em funções de ter sido o primeiro a ser suspenso e possivelmente será o último a ter atividades 
retomadas.  Que possamos ao menos aprender com a situação que nos impõe. Que estes tempos desperte a 
atenção para o setor da cultura como fundamental para a saúde coletiva. 
  



 
São Vicente do Sul - Brasil.  
 
 Coreto, incorporei esta palavra ao meu vocabulário e realidade em São Vicente do Sul cidade que tem sua 
economia fortemente vinculada a uma escola técnica federal. Penso se algum dia tal coreto foi usado de 
maneira tradicional com banda de música ou para discurso. Acho que não. Talvez seja um coreto nunca 
estreado,  seria um coreto virgem? Quem decidiu fazer da construção de um coreto o epicentro da cidade? 
Alguém sempre decide. E estas decisões alteram paisagens, formar memórias e delineiam vocabulários. Nova 
York tem a estátua da Liberdade, o Rio de janeiro o Cristo Redentor, São Vicente do Sul tem um coreto. 
Construções definem identidades. Deveríamos lembrar que ao construir algo podemos estar erguer cenários que 
podem vir habitar sonhos enquanto dormimos a centenas de quilômetros de distância, muito tempo depois de 
por estes lugares termos passado.  
 

 
 
 
 
  



 
Londres - Inglaterra 
 
Qual a cor de uma cidade? Nem vermelho nem azul mas amarelo limão. Está presente nos cavalos da polícia 
montada, nas viaturas, nos coletes de manobristas, nos ciclistas que exasperam taxistas indianos. Parece que 
alguém saiu com uma caneta marca texto a pintar a cidade como um protesto ao céu geralmente cinza na maior 
parte do ano a fazer jogo com as estampas tigradas dos punks. Que pensa a rainha Elizabeth da tal cor 
amarela? Mind the Gap ( cuidado com o vão) é o que se ouve a cada vez que o metro abre as portas. Centenas 
de vezes ao dia, milhares de vezes ao ano. Em um mundo  desigual em que ainda mantêm realezas estar ciente 
dos desníveis soa como um slogan e um conselho.  
 

 
 

 
  



 
Montevideo - Uruguai 
 
Abri o papel da embalagem de alfajor. Qual o gosto de uma cidade? Qual a identidade gustativa de um lugar? 
Alfajor seria um forte candidato para Montevideo. Nunca entendi o porque o doce nunca encontrado até mesmo 
nas bancas de jornal do Uruguay nunca emplacou no Brasil. E  sentado em um banco de praça à sombra do 
Palácio Salvo, prédio icônico da cidade, brinco um pouco de ser local. A ideia de ser turista agrada a poucos. 
Queremos viagens de alguns dias mas não queremos o rótulo de turista. A palavra parece que tornou-se um 
adjetivo para superficialidade. Alguns dias nunca são o suficiente para realmente conhecer uma cidade, para 
experienciar verdadeiramente o que é viver ali. Até os pardais e pombas da praça conhecem melhor a cidade e 
reconhecem, talvez pelo modo de se mover, olhar, quem é ou não local.  
 

 
  



 
 Santo Ângelo - Brasil 
 
A poeira de terra vermelha da região encarde os cachorros, meias brancas e cordões das calçadas. A palavra 
Tiaraju aparece como nome de posto de gasolina, bar, açougue, escola, etc deve ser o lugar com maior 
densidade de uso no mundo do nome do icônico líder indígena. Parece uma homenagem reverencial mas 
conflitante com a presença dos marginalizados indígenas que vagam pelas ruas a vender balaios e artesanatos, 
que recebem a alcunha de bugres, um desqualificador. Na parede do altar da igreja matriz  a pintura de Tadeu 
Martins, que retrata índios semi nus gerou polêmica na década de 90 e é recoberta com uma cortina em 
cerimônias de casamento. Na praça central é possível tomar Coca- Cola com churros espanhol sob um solo que 
foi, e de certo modo ainda é, um cemitério missioneiro.  
 

 
 
 
 
 
  



 
 
Veneza - Itália 
 
Todos temos uma imagem de Veneza, faz parte deste rol de cidades que já foram tão fotografadas, filmadas, 
discutidas em livros de arquitetura, alardeadas  que há uma imagem mental da cidade. A cidade sem carros, tida 
como modelo arquitetônico de caminhabilidade,  ao menos a parte antiga e turística da cidade, é como todas 
mais ampla que meras imagens mentais que muito se assemelham a cartões postais. Há mosquitos, faz calor no 
verão, morar na cidade velha para os locais torna coisas como uma mudança difícil, não é uma tarefa fácil 
carregar uma geladeira em ruas estreitas, sem elevadores e um caminhão. Ao puxar a descarga é possível 
refletir para onde vai o esgoto de Veneza? Como  funciona o sistema de esgoto de uma cidade da idade média, 
sobre a água? Informação que não encontrei. Como os mosquitos fazem parte das coisas que estão fora dos 
cartões postais.  
 

 
 
  



 
Pedro Osório - Brasil 
 
De onde vem os tijolos das paredes e as telhas que formam o telhado? Estamos conectados a tantos lugares 
que sequer suspeitamos. Muitas das casas que usam tijolos e telhas de barro podem estar a uma uma cidade 
que recebe o nome de um caixeiro viajante que fez fortuna nos fim do século XIX e início do XX e que foi um dos 
responsáveis pela expansão do cultivo e popularização do arroz. Pedro Osório. A cidade tem uma arquitetura 
amistosa, simples, sem muros altos ou cercas eletrificadas vigiadas por câmeras de segurança.   Crianças a 
ainda usam a rua para brincar. Antigas olarias ficam às margens da cidade que tem uma ponte férrea como sua 
imagem identitária e provavelmente sua origem. Os tijolos que dão forma a muitas casas na região sul do Brasil 
mesmo que os moradores nem suspeitam já ouviram dezenas de vezes o apito de um trem.  
 

 
  



 
Maquiné - Brasil 
 
Uma cidade sem elevadores, o prédio mais alto ainda é a igreja, construída com influência italiana com a típica 
torre do sino descolada do prédio central. Da cidade se vê um horizonte não retilíneo, recortada por morros da 
Serra Geral, mais antigos que os Andes do outro lado o continente. Banana, Juçara, rapaduras, ciclistas a 
pedalar com botas de borracha. Caminhões carregados de hortaliças produzidas com água do rio que dá nome 
a cidade e faz a vida na região possível, partem toda madrugada em direção a capital. A representação do busto 
de Deus com longas barbas a testemunhar tal cortejo diário, que passa em frente a matriz. Qualquer garçom da 
capital sabe que alface é o que sobra em muitos pratos. Para o lixo vai estas folhas, a água de um rio deságua 
,assim , nas lixeiras de Porto Alegre.  
 

 
  



 
Salzburg - Áustria  
 
Dentro das luvas é possível sentir os dedos a perder sensibilidade. Algo semelhante nos dedos dos pés. A 
estranha sensação de sentir dificuldade em movimentar a musculatura do rosto ao redor da boca. Frio. O sol já 
havia se posto, passava das 17 horas. Nas ruas desertas longe do centro turístico a caminhar descobri o que é o 
frio, para além do Minuano do sul do mundo. O termômetro na rua marcava - 10° C.  Cidades têm marcas 
cinestésicas. Em algum momento algo interno surgiu como um alerta. Saia daqui. Imediatamente. Abrigue-se. 
Na cidade natal de Mozart, uma das capitais da música clássica mundial, associada a alta civilidade, o que 
conheci foram meus instintos.  
 
 

 
 
 
  



 
 
Lugar Nenhum  - Oceano Atlântico. 
 
Em algum ponto no meio ao Oceano Atlântico, a 10 km de altura, a uma velocidade superior a 1000 km/h é 
possível ir ao banheiro. Com um espelho e acesso a água. Um dos lugares mais exóticos que já urinei na vida, 
não pelo banheiro mas pelo contexto. Um avião com banheiro. Que diria Santos Dumont disto? Espantoso como 
normalizamos realidades. Ao fechar o zíper penso em como devem ser os banheiros da primeira classe. A 
realidade parece muitas vezes bizarra como a comida hiper embalada e com talheres plásticos, a bordo.  
 

 
 
  



 
Herval - Brasil 
 
Um cinto largo, com uma fivela robusta, rodeado com pequenos bolsos e eventualmente até mesmo um coldre, 
chamado de Guaiaca, uma palavra que provavelmente o Dalai Lama nunca pronunciou e já foi usada por 
Getúlio Vargas. Herval é uma cidade de guaiacas, deste cinto tido como tradicional que parece ser parente de 
pochete para segurar bombachas, calcas que tem algo de história com leste europeu. Pelas ruas há uma 
sensação de que o tempo não só voltou mas parou, um congelamento talvez provocado pela distância e pelo 
vento Minuano que sopra forte no inverno. “XX” é a indicação do número da poltrona no ônibus. Pela janela o 
que resta do bioma pampa, um dos mais ameaçados do país, seja pela soja, pela mineração seja por puro 
descaso. As cantigas de amor ao pago parecem ser somente canções nostálgicas, parecem não entender 
ameaças atuais, soam de algum modo fantasiosas e folclóricas como os vazios coldres das guaiacas.  
 

 
  



 
Santa Maria - Brasil  
 
 Nas cidades com influência de culturas africanas é comum encontrar oferendas nas encruzilhadas. Em minhas 
caminhadas por Santa Maria nunca encontrei oferendas e despachos, mas se imaginasse todo o estado do Rio 
Grande do Sul como uma cidade Santa Maria seria a encruzilhada perfeita. É um encontro de caminhos entre 
leste e oeste, norte e sul.  O antigo complexo ferroviário praticamente inoperante impressiona tanto pela 
infraestrutura como por ter sido desativado.  Alguém decide. Alguém que fica anônimo e muda a vida de muitos. 
Deveria ter sido bonito em uma época em que viajar de trem era uma possibilidade. Faz lembrar um conto de 
Sérgio Faraco, Dançar tango em Porto Alegre em que os personagens passam em uma viagem de trem por 
Santa Maria, meio do caminho entre Uruguaiana e a capital. Santa Maria é encruzilhada de caminhos.  
 

 
 
  



 
 
General Câmara - Brasil 
 
 Ao lado da casa de cores branca  com azul. Uma referência quase inválida em uma cidade com nome militar, 
surgida em função da presença do exército onde dezenas de casas idênticas com telhas de barro, erguidas para 
abrigar militares pintadas todas de azul e branco enfileiram-se ao longo de quarteirões. Em uma espécie de 
disciplina arquitetônica, que é a característica visual da cidade. A monotonia  visual parece ser coerente com o 
passado militar da cidade, exercito lugar de padronização e nada de surpresas. Sons de cascos de cavalos e 
dos vazios balanços da praça a serem empurrados pelo vento.  
 

 
 
  



 
 Pedras Altas  - Brasil  
 
Objetos definem lugares. A presença ou não deles tem poder de descrever um lugar. Cartões Postais, por 
exemplo dizem muito sobre o quão visitado é o local. “Cidades sem postais” poderia ser até título de exposição. 
Talvez nunca um carteiro tenha  carregado um cartão postal de Pedras Altas na bolsa de entrega, apesar de 
existir um castelo erguido por um embaixador, Assis Brasil, e a simpática estação ferroviária que deu origem a 
cidade, que certamente seriam elencados como imagens.  Poucas quadras, a percepção de zona central ou 
rural parece não fazer sentido. Não há metrô. Os moradores sem o saber fazer parte da vanguarda do 
urbanismo mundial, cidades em que é possível alcançar qualquer ponto da cidade em menos de dez minutos a 
pé.  
 

 
 
 
 
  



 
 
Budapeste - Hungria 
 
Qual a temperatura da água do banho? Uma pergunta que nunca nos passa a mente, quantos graus Celsius 
estão dentro da faixa de um banho confortável? Entre paredes azuladas, onde inscrições incrustadas estão 
somente em Húngaro, alemão e russo, a revelar muito da história e hegemonias, as indicações da temperatura 
das águas termais do Hotel Gellért, que funciona também como casa de banho é possível pensar em questões 
banais como esta. A  40 graus Celsius é confortável. A 60 ° C o desconforto parece convidar a sair e pela pouca 
presença de pessoas na sala parece  evidenciar que a opinião é consenso. O luxo do hotel parece contrastar 
com uma capital europeia que lembra muito algo de periférico. Europa sem o brilho das capitais mais famosas 
como Paris ou Londres. A presença do inglês nas lojas não é amplamente difundida.  Em meio ao húngaro uma 
língua que parece uma criptografia e faz o alemão soar como um passeio no parque a palavra BUSZ escrito no 
asfalto é um alento.  
 

 
 
  



 
 
Porto Alegre - Brasil 
 
Táxis laranjas. É possível saber em que grande cidades da maior parte do mundo  se está pela cor dos táxis. 
Nova York, amarelo, pretos em Londres, creme em Berlim, laranjas em Porto Alegre. A imagem primeira que 
muitos têm da capital do sul do Brasil é uma fila de táxis laranjas.  Talvez mais identitários e emblemáticos que a 
figura do laçador. Agora a virar brancos e, provavelmente a sumir com o uso de aplicativos. Alguém  inventa um 
aplicativo na Califórnia e muda a cor de uma cidade.  
 

 
 
  



 
 
Barcelona - Espanha 
 
Dentro do contexto ocidental é possível visitar uma cidade sem em algum momento ir parar em um bar? Em 
algum momento um bar estará na jornada, mesmo que seja para comprar qualquer coisa para justificar uma ida 
ao banheiro. É possível encontrar o substantivo bar em dicionários de inglês, alemão, português, espanhol, etc. 
Talvez junto com Taxi seja uma das palavras mais populares entre turistas e aprendizes de línguas estrangeiras. 
Em Barcelona um casal de imigrantes  chineses administram e servem cervejas. No verão de 2015 pareciam 
novos no negócio, o gestual demonstrava boa vontade mas falta da desenvoltura típica dos garçons. A presença 
de chineses em negócios como bares e pequenas lojas de souvenir é cada vez mais comum. E particularmente 
me parece algo melhor que trabalhar em uma linha de montagem. Parece um pouco fora do lugar, chinês, 
cerveja, Barcelona, mas também combina com a cidade conhecida por uma arquitetura muito mais experimental 
do que preocupada com lugares, ditos certos. Acho que Gaudí aprovaria e daria uma boa gorjeta ao novato 
garçom de olhos puxados.  
 
 

 
  



 
Berlim - Alemanha 
 
Esforço-me para entender. Uma senhora de uns setenta e poucos anos ao microfone, em frente a bandeiras de 
arco íris, árabes, punks, crianças, idosos... E vou entendendo fragmentos. "O Nazismo começou com poucos.", 
"virou uma bola de neve", "Quantos tem de morrer aqui para aprendermos?","esquecemos o que aconteceu aqui 
nesta cidade?", "Para onde irão mandar os imigrantes?", "Será que é uma tradição alemã mandar crianças para 
morte?"... Aplausos gritos, apitos. A 200 metros dali, separados pela polícia de choque, bandeiras com dizeres 
como "Imigranten raus!"(Fora imigrantes!), a extrema direita alemã. A defender estas ideias e outras, como , o 
multiculturalismo como principal ameaça a integridade da nação.  Por sorte o número de pessoas a aplaudir a 
senhora é maior. Maior e mais alegre e abafam as vaias do lado de lá. Uma sorte paro o mundo.  
 

 
  



 
Havana - Cuba 
 
 Anúncios de produtos, parece lugar comum que uma capital terá propaganda para todo lado. Não em Havana. 
Há propaganda do governo, imagens de Che e Fidel. Mercearias que vendem coisas para turistas com poucos 
produtos,  poucos livros, embargos, crises econômicas é palpável a escassez. A baixa qualidade da internet, as 
reticências em falar qualquer coisa sobre o governo  causa desconforto. Saio de Cuba a  nao entender a 
diferença entre o Rum e a Cachaça, a propaganda do governo em um outdoor a caminho do aeroporto com o 
dizer “Cuba el único povo livre de América”, me faz pensar se liberdade, seja onde for, não é só mais um mito 
como o slogan da Coca-Cola.  
 

 
  



 
Los Vilos - Chile 
 
A estátua de um Mastodonte, parente antigo do elefante, em frente ao mar; um jogo de bingo em que as cartelas 
são marcadas com grãos de milho e a premiação é uma sesta básica, quiosques, barcos de pesca todos 
padronizados com a mesma cor. O quanto conseguimos lembrar de um lugar? Como  a memória faz recortes e 
rearranjos? É comum atribuir à memória uma espécie de relicário pessoal mas o quão seguro é isto? Na orla de 
Los Vilos é possível ver placas a alertar que é uma zona sujeita a tsunamis e demarcações indicando lugares 
mais elevados. Placas que parecem lembrar que tudo pode mudar rapidamente, que o conceito de segurança 
por mais sólido que parece é frágil como as lembranças.  
 

 
  



 
São Paulo - Brasil 
 
Talvez o purgatório seja algo como o metrô ou ônibus de São Paulo. Não se está no ponto A ou B está em um 
entre. E muitas vezes se está em um entre por muito tempo.  Mais tempo no ato de ir do que permanecer. 
Parece haver sempre este lapso de lugar. Tempo de deslocamento entre um ponto e outro parece ser a 
identidade do lugar. O sistema de transporte tem algo de purgatório mas também de cola, une bairros tão 
diferentes que é difícil acreditar que fazem parte da mesma cidade. Talvez nem a palavra cidade seja adequada 
para São Paulo,  sustantivo que fica  pequeno   e diluído na multidao que circula sob a terra a bordo do metros.  
 

 
 
  



 
Parati - Brasil 
 
Parte do ouro encontrado no Brasil sai por Parati. Nas reviravoltas da história por ali passou o que garantiria 
conforto para a família real portuguesa. Como Portugal e Espanha que foram mega potências mundiais 
perderam o bonde da história? No fim o dinheiro acabou na Inglaterra e paga  hoje os chapéus da rainha. A 
cidade é simpática, bem servida de natureza, água de coco barata e cachaça como referência nacional. Depois 
de tanto ouro que escorreu restou a cachaça.  
 

 
  



 
Gênova - Itália 
 
Das coisas impossíveis deste mundo está uma overdose de comida. Comer em excesso não levará a morte em 
questão de horas como uma dose alta de alguma droga. Engorda-se o que não leva a uma morte imediata o que 
é uma grande sorte em Gênova, caso contrário haveria corpos pelas ruas diariamente. Mesmo nos bares mais 
modestos, nas padarias mais humildes a comida é ótima. Mil quatrocentos e alguma coisa era a data que o 
prédio que nos abrigou foi erguido e que na pequena sala abrigava uma tevê de tela plana ligada muitas vezes 
no Moto gp. O parâmetro de tempo, do que é considerado antigo é reconfigurado, de repente trezentos anos 
parecem ontem.  Da cidade que na parte velha lembra um labirinto, com igrejas católicas  muitas vezes a menos 
de  cem metros uma da outra, com rica arquitetura,  lembro bem é das pequenas padarias familiares.  
 

 
  



 
Santiago - Chile 
 
Uma  operadora de caixa de supermercado me apresentou  gás lacrimogêneo. Não era um produto encontrado 
na prateleira, exposto ao lado das balas e isqueiros mas vinha da rua. A funcionária  puxou a blusa sob o nariz, 
algumas pessoas da fila fizeram o mesmo, mas não havia resquício de algo alarmante no ar, só algo que irrita a 
garganta e um pouco os olhos. A uns cento e cinquenta metros da porta do mercado a polícia lançava granadas 
de gás lacrimogêneo em manifestantes, em grande parte estudantes. 2011. Estudantes universitários eram 
trucidados pelos Carabineros, a polícia chilena. No troco  sobre a esteira do caixa a palavra Libertador cunhada 
em pequenas letras nas moedas de 10 pesos se encontram com um barra de chocolate na qual   impressa na 
embalagem em vermelhas letras dizia Trencito. Surreal. 
 

 
  



 
 Assunção - Paraguai 
 
Todo lugar desconhecido é visualizado em cima de expectativas. Fragmentos de leituras, relatos, imagens. Qual 
a primeira coisa que vem à mente quando falamos de uma cidade? Qual imagem mental surge quando a palavra 
Rio de Janeiro, Roma, Londres surgem? Que imagem temos do Cazaquistão, Uganda ou Mongólia lugares que 
nunca aparecem estampados em camisetas ou são cenários de filmes? O imaginário que habita muitas mentes 
sobre o Paraguai não é bom. Drogas, pirataria de produtos, conflitos agrários, protagonista da maior guerra no 
continente Sul Americano, etc. Pouco ou nada se fala que  país é verdadeiramente bilíngue, com o uso de 
espanhol e guarani, que Assunção é uma das capitais mais seguras da América Latina, que o aquilo que 
conhecemos como Guerra do Paraguai lá é chamado de Guerra Grande e faz sentir os abusos da guerra como 
saques e genocídios realizados pelo exército brasileiro no século dezenove.  O país no centro da América Latina 
ensina muito, faz com que expectativas sejam questionadas e vistas como péssimos indicadores de realidade.  

 
  



 
 Cidade do Panamá - Panamá 
 
Nas  principais capitais europeias há lojas de departamentos em que é possível comprar camisas de algodão 
vendidas por menos de cinco euros. Coisa que é possível em função da globalização. O que liga a mão de obra 
semi- escrava do oriente as lojas de departamento são navios cargueiros. Sem navios assim a globalização não 
seria viável. O Canal do Panamá, ligação entre o Oceano Pacífico e Atlântico encurta o caminho e é uma das 
principais rotas entre leste e oeste do mundo. Por um canal artificial de cerca de 80 km passa toda a tralha e 
bugiganga vendidas no velho mundo. O preço disto é pendurado na conta da geração futura. Turistas 
fotografam uma das passagens do canal. Jogos de futebol americano nas praças, partidas de beisebol na 
periferia. Arranha céus próximo a margem do Pacífico.  Cunhada na moeda a imagem de um conquistador 
espanhol faz pensar  no que   ainda cultuamos e  combina bem com  dezenas turistas a embarcar televisores 
de plasma no despacho de bagagem.  
 

 
 
 
  



 
 
 Chuí - Brasil 
 
Vermelho. É a cor da construção que está em uma das extremidades do Brasil. Um farol com listras vermelhas 
muito próximo de um arroio. Na outra margem o Uruguai. Guia, sinalizacao, seguranca, luz,  referencia, palavras 
associadas a farol. Como é a rotina de trabalho de quem vive em um lugar assim? Qual a sensação de proteção 
e orientação que ver esta luz em alto mar já produziu? Talvez alento e sensação de companhia para tripulantes 
em alto mar. O arroio que divide a fronteira entre os dois países teve de ter as margens contidas por blocos de 
concreto, mudava de posição ao longo do ano, ora a deixar o Uruguai maior ou menor em sua extensão a 
lembrar que fronteiras nacionais são conceitos humanos e que gaivotas e golfinhos não precisam de faróis.  
 

 
  



 
Dachau - Alemanha 
 
Uma cidade pacata, flores nas janelas. Uma pequena cidade que foi palco da insanidade humana, um campo de 
concentração alemão. Curiosa e vergonhosamente é possível ver turistas a fazer selfies em frente ao portão 
com os dizeres “Arbeit Macht Frei”. Muito do campo foi restaurado e parte mantido, a exemplo os fornos. 
Extermínio em escala industrial.  Choca o nível de detalhamento e organização desta engrenagem de morte. 
Vizinho ao campo casas residenciais contemporâneas. Muitas com sacada com a vista  para o pátio do campo 
onde os prisioneiros eram diariamente contados.  Sacadas que lembram-me da capacidade humana, perigosa 
muitas vezes,  de tornar algo invisível pela normalização de uma realidade.  
 

 
  



 
Capão da Canoa - Brasil 
 
Como administrar uma cidade em que a população quadruplica em três meses anualmente? Como preparar 
sistema de coleta de lixo e esgoto para este salto  e arcar com todo o custo estrutural disto ser mantido 
inoperante ao longo do ano? Administrar cidades litorâneas no sul do Brasil não deve ser uma tarefa simples. 
Prédios cada vez mais numerosos em uma verticalização da cidade talvez seja uma atitude desesperada para 
gerar receita. Recobertos com azulejos parecem ser a nova identidade visual da cidade.  Que ao longo do ano é 
marcada por aposentados a passear com cachorros.  O turismo de massa se encontra com o mercado 
imobiliário de mãos dadas em frente ao maltratado Oceano Atlântico em um tempo em que é possível escolher 
entre catar  conchas ou tampas plásticas na areia da praia. 
 

 
  



 
 Pelotas - Brasil 
 
Ruas planas, em algumas é possível ver as dua linhas da calçada se encontrarem na linha do horizonte. Velas, 
doces, pipocas e restos de oferendas nos trevos e as vezes até mesmo em frente a agências bancárias. A 
primeira grande cidade de quem entra no Brasil pelo sul. A topografia plana, a grande presença de estudantes 
universitários, periferias distantes do centro, fazem da cidade um lugar onde a bicicleta é cada vez mais popular. 
A cidade que tem um nome de arroio,  mesmo substantivo que faz falantes de língua espanhola soltar piadas e 
risadas, é uma das possíveis capitais nacionais de uso da bicicleta dos próximos anos. Um desejo digno de uma 
opulenta oferenda. Oxalá! 
 

 
  



 
Valente - Brasil 
 
Vegetação seca, espinhos, cactos, pedras, elementos da caatinga nordestina. Quanto vale ter água na torneira? 
No sul e em muitos lugares isto parece algo que nunca é sequer questionado, parece dado como certo. Baldes 
sobre a cabeça, carregado em tonéis em lombo de jumentos, levado em alguns lugares em caminhões pipa com 
o dizer água potável. O semi árido brasileiro faz a materialidade da água redirecionar prioridades e reconfigurar 
o que é a fortuna de coisas simples, como ter água em uma torneira disponível 24 horas por dia.  Privilegiados 
geralmente tendem a não perceber os próprios privilégios.  
 

 
  



 
 Caxambu - Brasil 
 
Água com diversos sabores disponíveis gratuitamente a moradores em um parque conhecido desde os tempos 
do império como um centro de águas medicinais. Pequenos quiosques de estilo colonial, ao longo do parque 
cada um com uma fonte onde água mineral de várias nascentes e com salinidades diferentes. A cidade em que 
é possível ouvir o som do trotar dos cascos de cavalos deve ser um dos lugares do mundo que, felizmente, 
vender água mineral não deve ser tarefa das mais fáceis.  
 

 
 
  



 
Taquari - Brasil 
 
A rodoviária com bancos que eram da igreja em frente aos boxes. A menos de 50 metros em diagonal o 
cemitério da cidade, com uma distribuição de tumbas tão aleatória e confusa que em certos pontos é necessário 
caminhar sob alguma para chegar a certos pontos. Pelo cemitério ou pela rodoviária rotas para de sair da 
cidade. Os bancos antigos da igreja agora a servir os passageiros certamente testemunharam batizados e 
velórios de muitos que resolveram sair pela rota do cemitério e não embarcar  nos ônibus com o dizer Fátima na 
lataria.  
 

 
  



 
 Cabo Polonio - Uruguai 
 
Em outubro longe da alta temporada o farol de Cabo Polonio, uma antiga vila de pescadores que hoje é uma 
reserva ambiental e um dos pontos mais alternativos do Uruguai, é uma vila pacata. Sem acesso à rede elétrica, 
o único ponto ligado a rede é o farol, faz com que as casas com uma arquitetura pitoresca, muitas construídas 
de forma improvisada,  não dispensam a tradição uruguaia de atribuir nomes às casas, lugar em que  cada uma 
tem de   prover seus próprios suprimentos de energia elétrica, seja por painéis solares ou pequenos geradores 
eólicos. A economia de energia é imperativo e faz com que os lobos marinhos não sejam perturbados. É 
possível encontrar gente de muitas partes do mundo dividir a mesa com viajantes que provavelmente nunca 
mais veremos na vida. Viajar é se encontrar com pessoas que não veremos mais, é manter presente a 
percepção da partida. Talvez estar vivo de forma verdadeira seja isto manter a transitoriedade presente.  
 

 
  



 
 Valparaíso  - Chile 
 
Uma cidade portuária e universitária, não é difícil entender a fama de cidade vinculada a festa. Navios de vários 
lugares do mundo, contêineres formam uma espécie de Lego gigante ao longo da bahia que é circulada por 
subidas íngremes.  Tombada pelo patrimônio histórico da Unesco atrai turistas e faz a quantidade de cartões 
postais disponíveis muito farta. Entre eles postais de cachorros e gatos de rua, marcas da cidade, famosa 
também pelos batedores de carteira. Um ar portuário de nostalgia tem algo de melancólico que cai bem com as 
antigas casas muitas recobertas  externamente com paredes de folha de zinco.  Um lugar do mundo onde o pôr 
do  sol, ao contrário do que acontece na maior parte do Brasil, é no mar.  
 

 
 
  



 
 Rio de Janeiro  - Brasil  
 
Dom João VI nunca viu o Cristo Redentor. A estátua que é um ícone brasileiro surgiu mais de cem anos mais 
tarde. Lembra que a estátua nem sempre esteve ali faz reimaginar a cidade. A paisagem natural do Rio faz juz 
ao título de Cidade Maravilhosa e mesmo maltratada pelo especulação imobiliária, que fez o metro quadrado 
mais caro do país estar na capital carioca, e com urbanismo desordenado, impressiona. O que deveria ser esta 
região de bonita há cem, duzentos, quinhentos anos? Talvez no futuro alguém se pergunte a mesma coisa a 
sentir certa curiosidade e uma ponta de inveja ao olhar para o tempo presente. Feito em plástico barato estátuas 
do cristo com um manto que muda de cor com a umidade e prometem prever o tempo parece ser uma 
lembrança estranha vendida a turistas.  
 

 
 
  



 
   Mata - Brasil 
 
As pedras envelhecem ao contrário, diminuem de tamanho e ficam mais lisas a medida que ganham idade. Qual 
a idade das pedras que pisamos despreocupadamente ao atravessar a rua diariamente? O quão longe no tempo 
conseguimos dimensionar? Um milhão de anos parece algo difícil de imaginar para nós que temos uma vida que 
chegará no máximo a beira dos cem anos. Madeira fossilizada, lembra pedras, a decorar canteiros, cordões de 
calçada a dar uma dimensão da nossa brevidade e do quão antigo é tudo que nos rodeia. O tronco de uma 
árvore fossilizada de mais de 8 metros, exposto em um canteiro,  em algum momento deve ter sido banheiro de 
algum cachorro pré- histórico.  
 
 

 
  



 
 Roma - Itália 
 
“Não olhe para a sinalização, olhe para os outros carros” - disse-me certa vez alguém que muito dirigiu em 
Roma. O trânsito  é impressionante, não por ser ordeiro mas pelo caos. Carros estacionados sobre calçadas, 
rua difíceis de atravessar, motonetas por todo lado… A cidade é linda, mas a paixão por motores dos italianos 
unido com uma cidade com um urbanismo de mais de oitocentos anos parece que não é uma boa mistura. A 
ideia de que a Europa é modelo  ser seguido e referencial  para tudo parece mentira do Pinóquio, criação de um 
escritor italiano, boneco vendido em madeira, em todas as casas de souvenir da capital italiana.  
 
 

  



 
 Paris - França 
 
Todo lugar dito turístico tem uma espécie de lista de lugar em que o visitante parece ter a obrigação de ter de ir. 
Seria algo incrédulo para muitos se alguém visitasse Londres sem ir ao Big Ben ou a Foz do Iguaçu sem visitar 
as cataratas.  Quase uma tarefa cumprida sem pensar. O próprio Hitler em toda sua insanidade fez pose com a 
Torre Eiffel ao fundo quando os alemães invadiram Paris. No parque da torre pedintes e imigrantes a vender 
miniaturas da torre produzidas na China. O número de camisetas com a inscrição Paris ao redor do mundo 
talvez fique só atrás do logo de Nova York. Na rua próximo a praça  um carro com lataria pichada é outra marca 
que parece estar a sombra,  longe do imaginário propalado da Cidade Luz.  
 
 

 
  



 
Santana do Livramento / Rivera - Brasil - Uruguai 
 
Sem cercas, sem cães de guarda, revistas, arame farpado a fronteira seca entre dois países marcada por uma 
praça em que é possível atravessar a pé em duas cidades que mesmo de países diferentes parecem ter uma 
identidade única. O que uma fronteira política significa para o dia a dia das pessoas parece ser colocado em 
cheque neste ponto do mundo em que países estão cada vez mais a levantar todo tipo de muro e criar todo tipo 
de Agências de vigilância esta praça ao sul parece indicar um caminho em que o conviver é possível.  
 
 

 
 
 
  



 
Rio Grande  - Brasil 
 
Uma praia com mais de duzentos quilômetros de extensão, que vai até a fronteira  mais meridional do Brasil 
com o Uruguai. A praia do Cassino é caminhável em grande parte do ano. Ao percorrer  em cinco dias à pé 130 
km até um de seus faróis, em uma paisagem sem cercas, sem necessidade de vistos, autorizações, sinal de 
celular ou luz elétrica é possível entender e exercer o direito de ir e vir, sentir aquele lugar como algo que se 
pode desfrutar, patrimonio da Uniao como diz a Constituição, sentir-se de algum modo como um dono. Ao 
caminhar na imensidão da praia, sentir-se com sorte pelo simples fato de poder por ali passar, estar em um 
lugar sem guerra.  Dormir, comer, caminhar, ouvir por dias o som do mar, vento. (A pintura  preto e branco do 
farol Albardão lembra cinta liga.).  
 
 

 
 
 
 
 
 
  



Epílogo 
 
O quanto dos lugares carregamos conosco quando partimos? O quanto desta sobreposição de impressões 
afetam nossa percepção do que temos por lar? O quanto de nosso comportamento nômade característico de 
grande parte denota espécie ainda subsiste? Será o turismo tradicional capaz de provocar reflexão ou é algo tão 
pronto para consumo como grande parte do que nos cerca? Faz sentido o turismo tradicional associado a aviões 
em um mundo em que as mudanças climáticas são cada vez mais acentuadas? Em que o turismo nestes 
moldes é viável a menos de 20 % da população mundial e o quanto estes deslocamentos auxiliaram e 
influenciaram a atual e provavelmente futuras pandemias?  Que tipo de viagens serão possíveis e valorizadas 
neste século? Perguntas que me vem a mente ao fim destes escritos e imagens. È necessário repensar nosso 
modo de viver e se movimentar no mundo uma tarefa que exigirá adaptações, improvisos, flexibilidade. 
Podemos ver isto como um problema ou encarar como uma possibilidade de se deparar com o novo e 
desconhecido, como uma viagem.  
 
  



 
 
 

Financiamento 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


