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Este trabalho é dedicado àquelas vozes que nunca foram ouvidas... 

 
“... Daqui para dentro, eu sou eu, daí para fora eu não sei o que eu 
sou... Podem dizer o que quiserem de mim. Diga! Diga que eu sou 
isso, que eu sou aquilo, pode dizer... Não ‘tá me tocando. O que 
interessa é eu! Eu ‘tô aqui para responder o que quiser... Aí é que 
está!“ 

Seu Chico, 82 anos, morador da Liberdade 
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Sorriso Negro 
Autores - Jorge Portela e Adilson Barbado (1981) 

1ª Intérprete - D. Ivone Lara 
 

Um sorriso negro, um abraço negro  
Traz... felicidade  

Negro sem emprego, fica sem sossego  
Negro é a raiz da liberdade  
Negro é uma cor de respeito  

Negro é inspiração  
Negro é silêncio, é luto  

Negro é... a solução  
Negro que já foi escravo  
Negro é a voz da verdade  
Negro é destino é amor  

Negro também é saudade... (um sorriso negro!...) 
 

Negro é a raiz da Liberdade... 
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RESUMO 

Esta pesquisa situa-se no âmbito dos estudos urbanos para elaborar uma leitura de 

cidade a partir das relações étnicas. O estudo toma o bairro da Liberdade, 

localizado na cidade de Salvador, e utiliza as histórias e memórias de moradores 

antigos do bairro para o entendimento da construção da territorialidade negra 

urbana, através de um embasamento histórico-sociológico da população negra. 

Trazendo alternativas conceituais e metodológicas contrárias à visão de 

homogeneização que se apresenta na literatura urbana do Brasil quanto às 

populações pobres e os grupos sociais subalternos, o estudo deste território 

afrodescendente, representado pela cultura negra, revelou uma autonomia criativa 

na construção coletiva do bairro, norteada pelas formas de conduta e de 

comportamentos advindos da cultura de matriz africana. Sob esta ótica, este 

trabalho propõe o reconhecimento da diversidade estabelecida pelas populações 

negras e a inscrição desta diversidade no espaço urbano. Neste estudo de âmbito 

urbanístico, compreendemos que as análises a partir das relações étnicas 

brasileiras fornecem uma nova leitura do espaço urbano. A recíproca é verdadeira, 

em que o estudo do espaço urbano é fundamental para a formulação da 

Afrodescendência. 

Palavras-chave: afrodescendentes, bairro da Liberdade, cultura negra, espaço urbano, 

identidade étnica, representações sociais, territórios negros, Salvador. 
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ABSTRACT 

This research is situated in the scope of urban studies to elaborate a city reading 

from ethnic relations. The study takes place in the neighborhood of Liberdade, 

located in the city of Salvador, and uses the history and memories of former 

residents of the neighborhood to understand the construction of Black urban 

territory through a base historical-sociological of the Black population.  Bringing 

alternative concepts and opposing methodology to the vision of homogenization 

that is presented in urban literature of Brazil’s poor populations and social 

subaltern groups, the study of this Afro-descendant territory, represented by Black 

culture, revealed a creative autonomy in the collective construction of the 

neighborhood, guided by the forms of conduct and behavior stemming from the 

culture of African cultural matrix.  Under this lens, the work proposes recognition 

of the diversity established by the Black population and the registration of this 

diversity in urban spaces.  In this study of urban scope, we understand that the 

analysis from Brazilian ethnic relations supplies a new reading of urban space.  

The reciprocal is true in that the study of urban space is fundamental for the 

formulation of Afro-descendant. 

 

 

 

Key words: Afro-descendents, neighborhood of Liberdade, Black culture, urban space, 

ethnic identity, social representations, Black territories, Salvador. 
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INTRODUÇÃO 
 

Contextualização da Pesquisa  

A idéia de uma pesquisa a ser desenvolvida para esta dissertação está centrada no espaço 

urbano de maioria afrodescendente e nasce de minhas experiências pessoais e profissionais, 

como arquiteta. O questionamento gerou dúvidas de como se construía a experiência urbana 

da população negra, originando o enfoque do estudo a partir da memória deste espaço urbano 

revelada por uma parcela de seus moradores.  

Levantando questões, a pesquisa inicia-se num trabalho voluntário desenvolvido no período 

de três anos, entre 2003 e 2005, em comunidades carentes na Baixada Fluminense, Rio de 

Janeiro. Este trabalho foi possível através de uma instituição filantrópica que desenvolve 

atividades de assistência voluntária e, dentre elas, a orientação técnica nos aspectos 

construtivos de moradias autoconstruídas. 

No desenrolar da atividade, os profissionais voluntários possuem maior liberdade de atuação 

que os trabalhos elaborados por profissionais remunerados que oferecem assistência técnica 

patrocinada por prefeituras e entidades civis. Pressionados pela eficiência na produtividade 

em que o resultado é avaliado através de preenchimento de formulários, questionários e 

procedimentos quantitativos, o trabalho desenvolvido implica, por muitas vezes, em 

orientações puramente tecnicistas. 

Distinta de uma postura tecnocrata com imposição formalizada de técnicas e normas, sem 

valorização dos conhecimentos populares e com indiferença à cultura local, nossas propostas 

neste trabalho voluntário partiam de uma abordagem multidisciplinar e de integração entre os 

conhecimentos técnico e popular, buscando elementos qualitativos para melhor compreender os 

modos de vida e a dinâmica social das comunidades, compartilhando as soluções de 

intervenção. Estabeleceu-se aí uma postura crítica sobre a formação acadêmica do arquiteto. Foi 

um caminho para pensar as especificidades impostas pela cultura e encaminhar uma discussão 

que veio posteriormente sobre o papel da cultura negra na formação do arquiteto no Brasil.  

No entanto, minha formação profissional, enquanto arquiteta e urbanista, não ofereceu 

condições para incluir a cultura e o modo de vida das comunidades trabalhadas, isto é, partiu-

se sempre da determinação de regras e modelos que diferem ou destoam da organização 

espacial definida pelas autoconstruções, tanto nos espaços internos, quanto nos externos. Foi 

diante deste contexto que surgiu o interesse nesta questão, desdobrando-se na proposta desta 

pesquisa de mestrado. 



 
 

10

Compreendi, a partir daquele trabalho voluntário, que havia uma singularidade que ‘regulava’ 

ou ‘condicionava’ a espacialidade das comunidades freqüentadas: não era apenas a 

constatação de que eram localidades em que as pessoas que lá residiam eram pobres; eram 

também negras. Mais tarde, além de minhas próprias observações e através do presente estudo 

e de outros, pude compreender e constatar que a relação entre afrodescendência e o espaço 

urbano autoconstruído estão muito imbricadas e apresentam características próprias, 

determinadas pelo processo cultural e histórico da população negra.  

Esta associação, no entanto, ainda é um tema polêmico e pouco desenvolvido na produção da 

academia brasileira por não haver a compreensão entre as características étnicas e as 

especificidades geradas no espaço urbano. Esta especificidade que envolve uma representação 

social, enquanto posicionamento cultural, histórico, social, político e econômico, se desdobra, 

também, na produção e apropriação do espaço urbano. 

A composição entre espaço urbano autoconstruído e afrodescendência é um fato nas cidades 

brasileiras. Aproximadamente, no mínimo, 46%1 da população brasileira se autodeclaram 

afrodescendentes e correspondem à população mais pobre do país. No que tange à habitação, 

dados de Paixão (2003) nos informam que no Brasil mais de 70% da população negra vive em 

moradias autoconstruídas. No caso da cidade de Salvador, esta relação entre a autoconstrução 

e população negra pode aumentar ainda mais, uma vez que os afrodescendentes correspondem 

a, aproximadamente, 80% da população. Diante destes dados, verifica-se a pertinência destas 

temáticas em relação ao espaço urbano. A proposta, então, é trazer à discussão estes temas 

que sempre interagiram e se determinam de forma cada vez mais presente nas cidades. 

Temos, então, um problema sobre a formação das cidades e outro, que é sobre o 

encaminhamento de sua urbanização levando em conta dois tipos de direção pouco estudados 

pela arquitetura e pelo urbanismo que são o processo de constituição dos espaços urbanos 

ditos ‘informais’ e sua história na inserção deste urbano. Estes estudos vêm sendo elaborados 

dentro de outros campos de pesquisa como a Sociologia, a História, a Antropologia. No 

entanto, queremos explorá-lo no campo da formação do arquiteto, lidando e lendo 

perceptivamente o espaço, os usos e os simbolismos deste espaço urbano, como forma de 

fixar um trabalho de leitura da formação de um espaço urbano particular. 

                                                           
 
1 Brasil, população por Cor - Branca: 53,3%; Parda: 40,5%; Preta: 5,6%; Amarela: 0,4%; Indígena: 0,2% e Não-
declarada: 0,0%. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Pesquisa Nacional de Amostra 
por Domicílio (PNAD) de 2002. 
Segundo as análises dos movimentos sociais, caso as classificações de cor definidas pelo IBGE nas opções 
‘Parda’ ou ‘Preta’ fossem substituídas por ‘Negra’, o total de população afrodescendente brasileira aumentaria. 
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Nossa meta nesta pesquisa é fomentar aprendizados e levantar questionamentos para a teoria 

urbana de espaço ‘informal’, assim como analisar o processo decorrente de segregação 

espacial sofrido pela população negra. Insistimos que se trata de um olhar urbanístico através 

da história da cidade e não sob a perspectiva da história social ou política, embora estas sejam 

auxiliares neste processo de entendimento.  

A cidade de Salvador oferece vários exemplos de bairros históricos de população 

predominante afrodescendente, e que apresentam variações significativas na sua constituição 

urbana e cultural. Acreditamos que essas diferenças, tão presentes nas manifestações 

culturais, nos permitem refletir sobre as diversidades de formação dos bairros populares. 

Um exame, mesmo que superficial, nos levaria à constatação dessas diferenças. Um rápido 

exame sobre bairros históricos de população predominante afrodescendente como o Garcia ou 

a Federação nos leva à constatação dessas diferenças, contidas na cultura e na forma de 

urbanização. O bairro do Garcia apresenta uma ocupação inicial demarcada pela população de 

renda mais alta da cidade. Com o passar do tempo, os limites do bairro foram ocupados por 

uma população negra, trazendo uma característica boêmia de bares e botequins. O bairro do 

Engenho Velho da Federação, numa situação bastante diferente, é caracterizado como um 

território demarcado pela resistência das religiões de matriz africana. 

No entanto, para muitos arquitetos, os bairros negros e pobres se apresentam muito 

semelhantes, e esta é uma falta de acuidade do olhar urbanístico. Este é um dos pressupostos 

da minha experiência profissional. E desde então, esta é uma das hipóteses constituintes do 

arcabouço deste trabalho de pesquisa: a de que todos os bairros populares contêm as suas 

especificidades urbanísticas e não são iguais sob o olhar crítico relativo à ótica urbana. Estes 

bairros, como estruturas urbanas consolidadas, possibilitam dinâmicas urbanísticas próprias 

demarcadas por fatores sócio-culturais e históricos. 

O motivo da pesquisa se realizar na Bahia, precisamente em Salvador, foi impulsionado pelo 

fato da cidade apresentar este expressivo contingente populacional de afrodescendentes, 

representando, de forma singular, uma negritude tanto no sentido cultural quanto ideológico. 

A representação social desta negritude é construída através de discursos e imagens que 

compõem o imaginário social da cidade, aceita de ‘comum acordo’ e consagrada, produzida e 

reproduzida através da música, literatura, pintura, cinema, publicidade, enfim, meios diversos. 

Atualmente, esta afirmação da identidade baiana é maciçamente explorada de maneira 

claramente empresarial, pela via da indústria do turismo (as baianas de acarajé, o carnaval, as 
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festas de largo, a culinária baiana, o candomblé, o axé music, a beleza negra), ressaltando a 

cultura negra como parte desta identidade cooptada pelo segmento turístico empresarial e 

oficial e que não se reverte economicamente para a população negra, que passa a ter a sua 

cultura descaracterizada, folclorizada e explorada. 

Segundo a arquiteta Lina Bo Bardi, num documentário sobre o Museu de Arte Moderna de 

São Paulo: “o folclore nada mais é do que a decadência da cultura”. O novo ciclo de 

exploração do negro na Bahia é o da ‘escravidão cultural’. A reafricanização2 passou a ser 

combustível central da indústria do turismo de massa que se instalou na Bahia na década de 

1990, pois ela possibilitou a criação de um material humano e cultural exótico, ‘puro’ tanto 

nos grandes terreiros quanto nos blocos afro, através da música, da dança e da estética. Se os 

movimentos sociais negros desencadearam uma ‘nova’ cultura negra, alguns dos 

representantes rapidamente foram ‘cooptados’ e induzidos a produzir um modelo formatado 

para um consumo mercantilizado. 

Afastando-se desta ‘folclorização’ histórica - que ora é marginalizada, ora é enlevada, a 

depender do contexto - buscamos salientar a negritude como cultura, como essência, com seus 

conflitos e contradições. E o objetivo desta pesquisa é analisar como a cultura dos 

afrodescendentes vem se processando através do tempo na sua espacialidade, considerando a 

história social deste grupo.  

Enquanto afrodescendente, estar nesta cidade, Salvador, aflora minhas sensibilidades e 

ancestralidades3. Portanto, além da motivação da pesquisa acadêmica dos temas acima 

abordados, o caráter desta pesquisa envolve minha pessoa enquanto pesquisadora 

afrodescendente, disposta a reconhecer-se como parte da comunidade negra, buscando agora 

um olhar mais íntimo, mais familiar. 

O ‘distanciamento’ das práticas sociais da comunidade afrodescendente, iniciado na infância e 

nas relações sociais4, persistiu no âmbito da escola perante o sistema educacional brasileiro. A 

                                                           
 
2 A expressão reafricanização se refere à valorização dos traços simbólicos identificados como de origem 
africana, principalmente com o surgimento dos grandes blocos afros em Salvador, decorrentes da consolidação 
dos movimentos sociais negros nacionais anteriores e também pela influência do movimento americano “Black 
Power”. O termo é originariamente utilizado por Antonio Risério em seu ensaio sobre a “reafricanização” do 
carnaval da Bahia. Ver: RISÉRIO, Antônio. Carnaval ijexá. Salvador: Currupio, 1981. 
3 Não apenas as origens africanas e ancestrais, mas também as origens familiares. 
4 Minha família, de origem humilde, obteve relativa ascensão social. Verifica-se que não há uma classe-média negra e 
sim alguns negros na classe-média. Esta ascensão social e econômica dos negros é ainda uma exceção na sociedade 
brasileira e causa conflitos quando entram em contato com padrões de consumo de uma classe-média, 
majoritariamente branca, impondo-se à ‘assimilação’ de hábitos, práticas e costumes de uma classe social com 
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história e cultura africanas, os valores sociais, rotinas e hábitos originados a partir da matriz 

africana são negligenciados por uma hegemonia de comportamentos eurocêntricos ou euro-

americanos. A imposição dada por um modelo-padrão dominante às ‘sociedades’ é uma 

intenção política e ideológica que se dá por um trabalho insistente, onipresente em todos os 

âmbitos, intencionando o desaparecimento ou aniquilamento de outras culturas (africana e 

afrodescendente inclusive), ou ainda, conformando e manipulando para que sejam adequadas 

a um único modelo desejado. 

No entanto, verifico vínculos fortes com a herança histórica e cultural através dos laços 

familiares que mantiveram certos hábitos, práticas e valores, desenvolvendo sentimentos e 

comportamentos que reforçam o meu pertencimento ao grupo, não só pela cor da pele ou 

pelos cabelos crespos, mas pelas lembranças, atitudes e posturas de vida que estão sendo 

elucidados e resgatados, ora com alegria, ora com lamentos. 

Mesmo diante das relações de conflito com a hegemonia vigente de valorização do 

individualismo e do materialismo5, distintos da cultura e da filosofia africana que primam pela 

permanência e reelaboração dos princípios sociais africanos, observo através destas lembranças6, 

atitudes e posicionamentos pessoais que a vida dos afrodescendentes, seja de forma explícita, 

seja de maneira subliminar, registra e mantém certa autonomia nos modos de ser. 

Por estes princípios, a pesquisa também terá o papel de recuperar parte desta identidade, 

juntamente com os valores afrodescendentes como promotores de um pensar individual e 

coletivo, isto é, enquanto pessoa e enquanto integrante de um grupo.  

                                                                                                                                                                                     
 
formação e aspirações eurocêntricas e ocidentais. Ver mais sobre mobilidade social da população negra em: 
SANTANA, Ivo; CAMARGO, Climene L. Infância e Adolescência de Executivos Negros. Revista Brasileira 
Crescimento Desenvolvimento Humano. V. 9, n. 2. São Paulo: 1999. p. 74-89. 
5 O indivíduo como centro é reforçado pelo ideário positivo-evolucionista aliado aos modelos do liberalismo, 
amparados pelas teorias raciais elaboradas em fins do séc. XIX. Estes modelos e teorias fazem parte do processo 
da construção da identidade nacional pela intelectualidade brasileira (SCHWARCZ, 1993). 
6 As reuniões familiares de domingo, os discursos dos mais velhos antes das refeições, às reverências aos pais, 
avós e falecidos. Na fase da adolescência surgem sinais de conflito dado pela interação aos valores externos à 
minha criação, provenientes da escola. O enfrentamento com os pais é bastante demarcado pelas idéias de 
imposição de obediência aos mais velhos, do individualismo versus sentimento de coletividade, entre outros. 
Com o passar dos anos, os valores da infância retornam e me fazem saber de onde eu venho, relembrando quem eu sou. 
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Há também, além destas questões, a profissional arquiteta7 que acredita que a profissão tem 

um papel político além do que é ‘ideologicamente’ configurado, visando atender a um grupo 

específico da sociedade. Para tanto, a pesquisa parte de conceitos alternativos aos abordados e 

eleitos pela universidade, muitos deles elaborados a partir de autores estrangeiros, sobretudo 

franceses e americanos, que articulam suas pesquisas balizadas em realidades próprias. Temos 

muitas destas interpretações importadas, aplicadas principalmente nos países colonizados, que 

possuem outros históricos, outras referências sociais, culturais, políticas, econômicas, enfim, 

outras essências e formações de pensamento. 

Optando por uma ciência baseada nas condições de vida da sociedade brasileira, embasada por 

conceitos que não sejam excludentes, mas sim inclusivos, a pesquisa segue na tentativa de 

abarcar conceitos que possam integrar os diversos segmentos da sociedade brasileira, 

objetivando atingir também, futuramente, as políticas públicas urbanas para que se tornem 

também políticas afirmativas. A proposta é trazer questionamentos para se discutir e propor 

políticas públicas de acordo com os interesses dos afrodescendentes, e não se limitar a 

reivindicações para que os afrodescendentes sejam incluídos num processo único de civilização. 

Para tanto, a preocupação do estudo está centrada na relação dos afrodescendentes com o 

espaço urbano. Se este espaço é vivenciado por ‘atores’ e agentes sociais, os estudiosos da 

cidade, incluindo os arquitetos-urbanistas, devem também ter um enfoque étnico sobre a cidade. 

A Identificação do Problema e Objetivos da Pesquisa 

A segregação espacial e étnica8 é uma constatação em inúmeros estudos e pesquisas 

elaborados no Brasil9, mas é um tema de pouca aceitação nas pesquisas acadêmicas, sendo 

tratado ainda como um tabu, mesmo sendo os afrodescendentes um grupo componente da 

formação histórica da sociedade brasileira e também grupo étnico quantitativamente 

majoritário. 

                                                           
 
7 Arquiteta há 11 anos, com experiência profissional no âmbito projetual e de execução de obras, incluindo 
assistência técnica e acompanhamento de construções, intercalando as atividades profissionais entre diferentes 
grupos sociais, atuando com clientela de diversos níveis sociais e econômicos: desde projetos institucionais a 
bairros pobres, instituições governamentais e particulares, clientes de classes média e alta, comunidades carentes 
urbanas, comunidades rurais e quilombolas. 
8 Optamos aqui por utilizar a expressão ‘etnia’ favorecendo este conceito ao conceito de ‘raça’ ou ‘raça social’, 
como será explicitado mais adiante. 
9 Pesquisadores como Antônia Garcia (UFRJ), Ney Oliveira (UFF), Marcelo Paixão (UFRJ), Luiz Queiroz Ribeiro 
(UFRJ), Michelle Sommer (UFRGS), Henrique Cunha Jr. (UFC), Edward Telles (UCLA/Los Angeles), entre outros, 
trabalham com pesquisas e estudos associando relações étnicas e segregação espacial no Brasil. 
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Nas palavras de Garcia (2005), entendemos que as desigualdades sociais presentes nos grupos 

afrodescendentes são naturalizadas por um racismo brasileiro, sem racistas, que perpetua as 

práticas de desigualdades pelo confinamento de amplos segmentos negros à posições 

inferiores da hierarquia social, através do fenômeno da segregação residencial. 

Esta segregação espacial através das áreas ‘reservadas’ às moradias das populações 

afrodescendentes implica na manutenção das desigualdades sociais uma vez que o espaço 

urbano não prevê as necessidades gerais básicas e nem as específicas deste grupo étnico, 

verificadas por uma defasagem na distribuição dos equipamentos coletivos, tanto de forma 

quantitativa como qualitativamente quando comparados aos bairros mais abastados das 

cidades. 

As necessidades gerais básicas são as que determinam melhor qualidade de vida de qualquer 

cidadão como ter acesso à infra-estrutura (saneamento básico, calçamento, iluminação 

pública, coleta de lixo e outros), escolas, postos de saúde, segurança, meios de transportes, 

centros culturais, ginásios esportivos, áreas de lazer, dentre outros. 

Além das necessidades gerais básicas, as necessidades específicas dos afrodescendentes estão, 

por exemplo, na presença de bibliotecas e escolas, desde as de ensino básico às de ensino 

técnico, profissionalizante e de nível superior com projetos pedagógicos voltados para a 

população negra10 (com enfoque didático para a história e cultura africanas, e suas variáveis 

como as variações afro-étnicas da matemática, farmacológicas, línguas e escritas africanas, 

como o iorubá, tão presente nas religiões de matriz africana, a arte, arquitetura e as cidades 

africanas, entre outros elementos) ou postos de saúde e hospitais especializados em doenças 

características das populações afrodescendentes (exemplos: a anemia falciforme, a 

hipertensão arterial), incluindo o tratamento urbanístico que é dado aos espaços urbanos. A 

satisfação das necessidades especificas é fundamental para a realização do ser negro, em sua 

amplitude, para que não seja submetido, ou violentado, na sua dignidade individual.  

São inúmeros aspectos que manifestam o racismo e que são desconsiderados pelo poder 

público, por numerosas razões, seja pela falta de conhecimento e de informações específicas, 

seja pela falta de vontade política demonstrada pela decisão de manutenção da pobreza. Outra 

dificuldade apontada é a falta de uma consciência coletiva negra mais apurada da população 

                                                           
 
10 A ausência de escolas com projetos pedagógicos voltados para a população negra teve a intenção, por parte 
das políticas públicas brasileiras, de contribuir para o aniquilamento da cultura negra. Só com a Lei 10.639, 
aprovada em 2003, é que foi determinada a obrigatoriedade do ensino da história e culturas africanas nas escolas, 
podendo-se reverter este quadro, apesar do conturbado processo de implantação. 
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afrodescendente e ainda dos próprios movimentos sociais negros, em reivindicar e elaborar 

políticas públicas específicas, propondo-as, articulando-as e negociando-as junto às estruturas 

de poder. 

Muito da discussão sobre a desigualdade étnica está pautada num racismo proveniente do 

conceito de raça e/ou raça social. A história sociológica mostra que estes conceitos estão 

fixados no campo restrito da discriminação entre pessoas e grupos e vêm sendo utilizados 

como recurso de dominação, desconsiderando os conteúdos históricos, políticos, sociais e 

culturais que os afrodescendentes desenvolveram ao longo do tempo. Para elucidar a 

concepção de onde parte esta pesquisa em relação às questões étnicas no Brasil, tomo por 

base algumas considerações esclarecidas por Cunha Jr. (2006a), dispostas aqui em breves 

linhas, pelo quão complexo é a temática.  

Raça, como um conceito biológico, surge no fim do séc. XV. Mas a utilização do conceito 

para definir pertencimentos e diferenciações humanas a grupos pelos aspectos biológicos, 

conferindo concepções hierarquizadas entre as diferentes populações humanas, surge no fim 

do séc. XVII (COQUERY-VIDROVITCH, 2004). Este período demarca a franca dominação 

européia sobre a África e a consolidação do escravismo, como modo de produção, servindo 

como uma ideologia de discriminação e dominação européia. 

O termo ‘raça biológica’ foi um conceito socialmente criado pela Biologia, que surgiu como 

disciplina autônoma neste período, operado pela comparação de diferenças e afirmação de 

juízos dos valores e de diferenças, implicando na existência de um padrão de comparação na 

partida de análises. 

Um outro aspecto determinante que respaldou a suposta inferioridade dos negros, 

anteriormente às suposições científicas, foi o aval da Igreja Católica Apostólica Romana 

durante o seu processo de expansão afirmando que a África era uma ‘terra de escravos’, isto é, 

naturalizando o africano como escravo. O Padre Antônio Vieira convenceu o Rei de Portugal 

a parar com a escravização dos índios e importar peças da costa, os africanos (TAVARES, 

1996) por serem considerados ‘fogos’, isto é, indivíduos sem alma e, portanto, seres 

inferiores. Há uma interpretação na Bíblia que associa os negros africanos aos filhos de Cam 

(SCHNEIDER, 2006). Esta interpretação foi utilizada ideologicamente para naturalizar os 

africanos como inferiores em relação aos europeus. Séculos depois, o Papa João Paulo II, 

representante da Igreja Católica de Roma, pediu desculpas à Humanidade por este ato. O 

pedido de desculpas, no entanto, é incapaz de apagar todas as mazelas causadas pelo 
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escravismo criminoso11 ainda vivenciadas por todos os africanos e seus descendentes, tanto no 

continente africano como no restante do planeta. 

A ‘ciência’ também reviu seus preceitos. As teorias raciais perderam a sua força, sobretudo 

após a 2ª Guerra Mundial, que mostrou os horrores do racismo. No entanto, esta consciência 

só ocorreu a partir dos horrores que aconteceram nos campos de concentração nazista. 

A Biologia atual afirma que só existe uma raça entre os seres humanos: a raça humana, 

composta de diferentes etnias em função da localização geográfica no planeta em que os 

diversos grupos humanos se fixaram. Inúmeras variáveis como o clima, o território, o padrão 

alimentar e outros fatores influenciaram e influenciam as características físicas como cor de 

pele, tipo de cabelo, enfim, o biotipo. Atualmente, a Biologia vem adotando o conceito da 

diversidade humana como um marco que diferencia os grupos étnicos e não parte da 

comparação valorativa. 

Passando para uma explanação breve sobre o conceito de raça social, este surge como busca 

da unidade e da especificidade das causas da população afrodescendente e se torna 

inconsistente por não considerar os elementos da história e da cultura desenvolvidas, ao 

longo do tempo, pelos africanos ou pelos seus descendentes. Portanto, o combate ao racismo 

se dá pela necessidade em reivindicar a igualdade social, considerando as necessidades 

específicas, existenciais, sociais e cidadãs que são muito mais amplas que os limites do 

combate ao racismo per si. O entendimento do racismo, apesar das controvérsias de 

definições, é tido aqui como um sistema institucionalizado de manutenção de privilégios e de 

poder (sociais, econômicos e políticos) que culmina na falta de oportunidades, de toda ordem, 

envolvendo desde os efeitos psico-sociais aos sócio-econômicos, à população negra. A 

história e a cultura, que evidenciam todas as relações desenvolvidas pelos grupos 

afrodescendentes, acabam ficando em segundo plano quando tratamos do racismo. Tomar a 

‘cor da pele’ como referência de estudos ou tomar as estruturas derivadas da oposição entre 

negros e brancos não fazem sentido. No Brasil, sobretudo, tão miscigenado, a cor da pele é 

uma questão ambígua. Em vista disso, a Afrodescendência, enquanto método a ser utilizado 

na pesquisa, reúne a população negra pela história e pelos processos de formação de 

identidade cultural afrodescendente e não pela população que é apresentada a partir dos 

censos demográficos do IBGE que utiliza um conceito de cor baseado na autodeclaração 

como pretos e pardos.  
                                                           
 
11 Na Declaração de Durban em 2000, realizada na Conferência Mundial na África do Sul, a submissão dos 
africanos e seus descendentes ao escravismo foi decretado crime contra a Humanidade. 
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Também não se reduz aqui que a ‘questão dos negros’ possa ser tratada apenas como luta de 

classes, como entendem os marxistas. Conforme Cunha Jr. (2007a), a ‘História’, enquanto 

uma meta-narrativa, demarca uma dominação vigente como um processo da constituição do 

Ocidente com a expansão do catolicismo12 muito anterior ao aparecimento do capitalismo, 

como parte de “um antagonismo geopolítico entre europeus e africanos”. 

São estes alguns dos aspectos que fazem parte da ‘justificativa’ de um racismo corporativo, 

deflagrado explicitamente pelas instituições, ou por um racismo cordial13, sutilmente 

vivenciado nas relações humanas, que impõem a manutenção da população negra no âmbito 

dos estratos sociais mais baixos da sociedade. 

Por conta do quadro sinteticamente relatado e das considerações explicitadas, é que 

passaremos, adiante, à exposição dos objetivos principais da pesquisa. No âmbito dos estudos 

urbanos e partindo do princípio de que as formas espaciais tiveram e têm diferentes 

significados e que devem ser utilizadas como estratégias de inserção social e econômica de 

diferentes grupos sociais que habitam a cidade, é que propomos nesta pesquisa pensar o 

espaço urbano habitado pelos afrodescendentes, identificando a produção social e a 

apropriação do espaço, determinadas pelos aspectos culturais e práticas sociais.  

Uma vez identificadas as relações desenvolvidas com o ou no espaço, estas podem contribuir 

para a compreensão da construção da territorialidade negra urbana, bem como justificar a 

necessidade de aplicações específicas de tratamento urbanístico no espaço urbano ocupado 

por este grupo étnico, como forma de inserção social. 

A proposta da pesquisa é elaborar uma análise do espaço urbano habitado pela população 

afrodescendente, com suas especificidades, tanto nos aspectos urbanísticos, quanto nos 

aspectos sociais, econômicos, políticos e culturais através das sociabilidades e do espaço 

urbano autoconstruído. 

Para tanto, é necessário levar em conta a história e cultura negras, pois sem estas não se 

entende o negro no contexto em que está inserido e não se pode assimilar a organização de 

seus espaços. Será esta organização espacial o objeto de estudo a ser desenvolvido ao longo 

da pesquisa através das especificidades dos afrodescendentes, a partir dos princípios sociais 

africanos que ‘regem’ esta comunidade, discutindo os espaços urbanos da autoconstrução nos 

                                                           
 
12 A compreensão de Europa enquanto continente unificado se dá pela unificação religiosa cristã, que se impôs, 
sobretudo, contra a religião das bruxas, cultuada em diversas regiões do continente (BERNAL, 1987a, 1987b). 
13 FOLHA DE SÃO PAULO, Racismo Cordial. Jornal Folha de São Paulo. São Paulo: 25 de junho de 1995. 
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‘bairros negros’, tomando como estudo de caso o bairro da Liberdade, em Salvador. Sob este 

enfoque étnico, a pesquisa pretende fazer a análise da autoconstrução e do espaço urbano 

autoconstruído sob a ótica de quem constrói, considerando o contexto cultural, social, 

histórico e econômico em que o processo ocorre e tentar apreender as motivações 

subliminares neste processo da construção, arquivadas inconscientemente nos 

afrodescendentes e que não foram desfeitas pela diáspora africana, e sim rearticuladas. 

Como a reelaboração da cultura de matriz africana se reflete no espaço construído? Quais são 

os elementos simbólicos? Qual é a estética das autoconstruções? A expressão corporal e a 

corporeidade, que são muito evidentes nos afrodescendentes, são tolhidas ou são estimuladas 

nestes ambientes autoconstruídos? Com a cultura peculiar das populações afrodescendentes 

na corporeidade, na musicalidade, na religiosidade, na relação com o meio ambiente natural, 

de que forma esta cultura produz os espaços urbanos? 

Integrando novos conceitos e metodologias utilizados no desenvolvimento da pesquisa, bem 

como as articulações resultantes, também é finalidade deste estudo cooperar para estreitar esta 

lacuna nos estudos urbanos diante da ausência desta temática e de seus desdobramentos frente 

às pesquisas urbanísticas ou ao urbanismo praticado no Brasil. 

Delimitação da Pesquisa e Organização do texto 

Para o entendimento da construção da territorialidade negra urbana, e elaboração de uma 

leitura de cidade a partir das relações étnicas, partimos da análise das histórias cotidianas de 

um dado espaço-tempo. Ao utilizar as histórias dos moradores do bairro da Liberdade, 

buscamos subsídios que nos ajudou a compreender um bairro afrodescendente. 

Temos na história da Liberdade três grandes momentos: a passagem das tropas da 

independência na Estrada da Liberdade, em 1823; a grande e decisiva invasão do Corta-

Braço, em 1946, e o surgimento dos blocos e associações afros, que surgem na década de 

1970. No entanto, ao pesquisar o bairro da Liberdade, não nos deteremos a marcos históricos 

e/ou sociológicos do bairro. Como já dissemos, são as micro-histórias dos moradores que nos 

interessam, dado que não é um trabalho que visa abarcar o arcabouço da Liberdade na sua 

totalidade, nem sócio-histórica, nem espacial. A pesquisa utiliza o bairro como um território 

afrodescendente, ponto de partida para algumas questões no âmbito urbanístico. 

A pesquisa parte do recorte temporal em que os entrevistados vivenciaram o bairro, no 

período em que o crescimento populacional foi relativamente baixo, entre meados da década 
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de 1920 ao final da década de 1930. Este período é anterior ao momento das grandes invasões 

que acarretam o elevado aumento populacional, por volta da década de 1940. 

Neste período pesquisado, as relações sociais entre familiares e vizinhança eram estabelecidas 

de forma mais estreita, oferecendo um ambiente favorável para que possamos compor os 

territórios construídos coletivamente, partindo do entendimento destes moradores como 

autores individuais e coletivos, em completa autonomia e interatividade com os espaços que 

abrigavam suas casas, suas famílias, suas atividades cotidianas. 

No entanto, utilizamos as representações sociais dos marcos históricos, tanto da Liberdade, 

quanto da cidade de Salvador, da cultura negra, do espaço urbano, somadas às informações 

dos entrevistados, à cultura da matriz africana e às minhas percepções do bairro, a partir de 

como ele se apresenta na atualidade, para compreender como é construída a territorialidade 

negra urbana. 

Buscando estabelecer o entendimento dos questionamentos da pesquisa e partindo de uma 

crítica à produção do conhecimento, iniciamos o primeiro capítulo trazendo as metodologias 

adotadas e os referenciais teóricos, finalizando com as fontes documentais, brevemente 

mencionadas, que ofereceram subsídios à pesquisa como um todo. 

Iniciamos o segundo capítulo explicitando a construção do problema, considerando conceitos 

a partir dos princípios sociais africanos, entendidos aqui como reveladores da cultura 

afrodescendente desenvolvida em seu processo histórico brasileiro, evitando trabalhar 

exclusivamente com as referências eurocêntricas (eixo greco-romano/europeu).  

No terceiro capítulo, exploramos algumas relações entre o espaço urbano e a comunidade 

afrodescendente, através da construção da identidade étnica nas relações sociais e espaciais, 

assim como sua concepção de morar e de vivenciar o espaço urbano. Neste âmbito, segue uma 

reflexão crítica da disciplina e da prática da Arquitetura e do Urbanismo no Brasil, sendo 

finalizado com abordagens sobre a autoconstrução, como uma lacuna nos estudos de arquitetura.  

O quarto capítulo trata o bairro da Liberdade como um território afrodescendente, dado pelos 

estudos referentes ao seu histórico, às percepções do bairro e de sua cultura, que articulados 

compõem uma leitura de cidade através deste território de maioria afrodescendente. 

Por fim, partimos para as Considerações Finais da pesquisa, frisando a importância da cultura 

do bairro de maioria afrodescendente nas reflexões e estudos na arquitetura e no urbanismo, 

como uma nova forma de se fazer leituras de cidade, a partir das relações étnicas. Em seguida, 

a relação da bibliografia consultada dispostas nas Referências Bibliográficas.  
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CAP. 1 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 

1.1 - Referencial Teórico e Metodologia  

Para buscar a compreensão dos territórios negros urbanos, a pesquisa toma a Liberdade (Mapa 

01), um bairro historicamente consolidado no contexto metropolitano de Salvador e próximo 

do Centro Histórico, onde há uma notável concentração populacional de afrodescendentes. A 

proposta da pesquisa parte da utilização de conceitos e autores que possuem uma visão de 

mundo sob a ótica da matriz africana, fugindo de estudos exclusivamente euro-americanos, 

como é comumente visto nas universidades brasileiras. 

 

Mapa 01 - Localização do bairro da Liberdade na cidade de Salvador, tendo como frente marítima a Baía de Todos os Santos. 
Base do Mapa - LOUOS/1984 

Na compreensão da apropriação social do espaço, há a necessidade de incorporar aos 

levantamentos de dados físico-ambientais, sócio-econômicos, político-institucionais e 

históricos a dimensão sócio-cultural, sem a qual não se apreende a dinâmica urbana em sua 

totalidade. Esta dinâmica urbana surge como resultado da ação dos atores sociais no processo 

de apropriação do espaço, desenvolvido cotidianamente (ARAÚJO, 1989). Por conta desses 

fatores qualitativos entendemos que os bairros negros só serão melhor abordados, se analisados 

 Liberdade 
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por conceitos ‘de dentro’14 da cultura de base africana. Por isso optamos por trabalhar com os 

conceitos decorrentes da filosofia africana, para dar embasamento e suporte à análise. 

O estudo para este trabalho parte de referências teóricas no estudo das africanidades de Aléxis 

Kagame (La Philosophie Bantu Comparée), de Muniz Sodré (A Verdade Seduzida e O 

Terreiro e a Cidade), de Henrique Cunha Jr. (Africanidades, Afrodescendência e Educação) e 

de Eduardo Oliveira (Cosmovisão Africana no Brasil). Na discussão concernente à 

constituição do espaço e ao espaço habitado, tomamos as conceituações de Raquel Rolnik (A 

cidade e a Lei), de Milton Santos (A metamorfose do Espaço Habitado), de Carlos Nelson 

Ferreira dos Santos (Quando a rua vira casa), e utilizando os recursos da história cultural, 

trazemos Sandra Pesavento (História & História Cultural), entre outros. 

Entre os conceitos adotados, destacamos as Africanidades, a Afrodescendência e os Territórios 

de Maioria Afrodescendente. Empregando os conceitos elencados, a pesquisa segue por um 

método de embasamento histórico-sociológico, a partir do bairro da Liberdade, analisando as 

pessoas, os grupos, as famílias, a cultura, as memórias, enfim, o cotidiano desta comunidade e 

dos seus indivíduos refletido nas suas vivências e experiências habituais, visando a aplicação 

destes conceitos e métodos de trabalho nas questões do urbanismo na especificidade dos 

territórios de maioria afrodescendente. Por intermédio da história dos entrevistados, a tentativa 

é trazer uma memória social, encadeada pelas suas vivências pessoais e coletivas e que 

evidenciam as referências histórico-culturais, para compreender a construção social do bairro. 

Neste ínterim, o estudo passa por metodologias da Afrodescendência (CUNHA Jr., 2007c) 

que, por sua vez, utiliza outras metodologias, como a pesquisa participante, aplicada por 

diversos autores, como Corinta Geraldi (GERALDI, 1984) e Michel Thiollent (THIOLLENT, 

2005) e questões lançadas a partir da Nova História. Na pesquisa participante, o pesquisador 

pertence ao meio que se processa a investigação, por diversas razões: sociais, envolvimento 

de vivência, opções políticas ou por questões de identidade, étnicas e/ou culturais e que no 

decorrer do curso de aprendizado da pesquisa, o pesquisador modifica o seu pensamento 

inicial, alterando as convicções e o meio, introduzindo novos elementos às representações 

sociais processadas neste meio15.  

                                                           
 
14 Referência ao texto de Guerreiro Ramos. RAMOS, Guerreiro (1964). O negro desde dentro. Brasília: Gabinete 
do Senador Abdias Nascimento, 1997 (set/dez). 
15 Apesar de representar uma perspectiva nova no âmbito dos estudos urbanos, os resultados parciais desta 
pesquisa e a metodologia aplicada vêm obtendo resultados satisfatórios, verificada pela aceitação de artigos em 
congressos e publicações nacionais, bem como em eventos internacionais. Este reconhecimento em instituições 
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Neste método, o pesquisador foge do campo de pensamento da neutralidade científica16 para 

participar como sujeito dos sujeitos da pesquisa e evidencia as preocupações para o enfoque 

das relações sociais produzidas pela história registrada no local, valorizando e utilizando o 

conhecimento cotidiano. 

No caso desta pesquisa de mestrado, o estudo deriva de minhas percepções dadas às 

observações e experiências pessoais nestes territórios. Este envolvimento produz uma relação 

além de sujeito-objeto (sujeito → pesquisador) e (objeto → investigação) para se tornar 

sujeito-sujeito (sujeito → pesquisador) e (sujeito/pesquisador → objeto de investigação) da 

pesquisa. O pesquisador adentra o espaço estudado e interage com seus sujeitos, 

desencadeando os processos da pesquisa participante. 

Partindo de questões lançadas pela Nova História, uma corrente surgida no movimento 

intelectual da terceira geração da Escola dos Annales na França e que traz propostas que 

questionam a legitimidade da continuidade narrativa dos grandes acontecimentos e incitam a 

descontinuidade temporal, a Afrodescendência valoriza e toma por base a história cotidiana 

dos grupos sociais subalternos, formatando um conhecimento dado pela história local e social. 

                                                                                                                                                                                     
 
externas ao programa de pós-graduação onde se desenrola a pesquisa, através de comissões científicas de outras 
instituições e entidades, demonstra que a pesquisa é pertinente e coerente. Segue a relação: 

- RAMOS, Maria Estela Rocha; CUNHA Jr., Henrique. Bairro da Liberdade: A Comunicação Urbana em Território 
de Maioria Afrodescendente. In: Anais II ENECULT (Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura). Salvador: 
II ENECULT/UFBA, Mai/2006. 

- RAMOS, Maria Estela Rocha. Bairro da Liberdade: Autoconstrução em Território de Maioria Afrodescendente. In: 
IV COPENE (Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros). Salvador: COPENE/UNEB, Set/2006. 

- RAMOS, Maria Estela Rocha. Urban Space and Afrodescendant In Brazil. In: 27th Annual ILASSA Conference on 
Latin America. Austin: University of Texas at Austin, Jan/2007. 

- RAMOS, Maria Estela Rocha. Liberdade Quarter of Majority Afro-Descents in Salvador - Brazil - In: XIV  MGSA 
(Minority Graduate Student Association at the University of Chicago). Chicago: University of Chicago, Mar/2007. 

- RAMOS, Maria Estela Rocha; CUNHA Jr., Henrique. Liberdade: Território de Maioria Afrodescendente - Cultura, 
Autoconstrução e Espaço Urbano. In: Anais XII Encontro Nacional ANPUR. Belém: UFPA, Mai/2007. 

- RAMOS, Maria Estela Rocha; CUNHA Jr., Henrique. News perspectives of methods and theories to debate racism in 
Brazil: Liberdade (Quarter of majority afro-descents in Salvador, Brazil). In: International Sociological Association 
Research Committee 21 on Sociology of Urban and Regional Development. Vancouver: ISA-RC21, Ago/2007. 

- RAMOS, Maria Estela Rocha. A Afrodescendência na Memória Urbana. In: III Seminário da Pós-Graduação em 
Desenho, Cultura e Interatividade (Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade). Feira de 
Santana: DLA/UEFS, Out/2007. 

- RAMOS, Maria Estela Rocha. Bairro da Liberdade em Salvador: História, Narrativas e Memórias para formação de 
um conceito de Urbanismo. Artigo aprovado para Comunicação. In: I CBPN (I Congresso Baiano de Pesquisadores 
Negros). Salvador: CEAO-UFBA/UEFS/UNEB, Nov/2007. 

- CUNHA Jr., Henrique; RAMOS, Maria Estela Rocha (orgs.). Espaço Urbano e Afrodescendência. Fortaleza: UFC 
Edições, 2007. 
16 Em nome de uma ciência neutra, havia uma postura do meio acadêmico em não aceitar os estudos originados 
de pesquisadores integrantes dos movimentos sociais, sobretudo negros, uma vez que as produções não são 
confiáveis por serem imparciais, construídos por conotações passionais e emocionais. 
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A Afrodescendência parte de uma categoria analítica, que está na percepção empírica das 

práticas culturais e históricas desenvolvidas na localidade, e no espaço urbano. Ao estudar a 

constituição destes espaços, os pesquisadores deparam-se com situações e fatos sociais que se 

desenvolveram através de fenômenos de longa duração, de naturezas complexas e compostos de 

fatores interdisciplinares, estando intimamente relacionados à localidade. A Afrodescendência 

também parte da hipótese de que os territórios e os atores estudados possuem conhecimentos. O 

conhecimento dado pela história local e social, obtido pelas experiências vividas ao longo de 

tempo, é posicionado no mesmo patamar dos conhecimentos acadêmicos e é introduzido para a 

compreensão destes territórios. A Afrodescendência vai de encontro ao reconhecimento e ao 

uso do conhecimento interior à cultura de base africana, baseando-se na ancestralidade, na 

tradição e nas filosofias africanas sendo, portanto, um conceito histórico e ligado à dinâmica da 

sucessão de gerações (CUNHA Jr., 2001) e (CUNHA Jr., 2007c). 

Perpassando rapidamente pelos elementos básicos da estrutura urbana que formam a 

configuração espacial do bairro, como os eixos viários principais, a morfologia urbana, os 

transportes, a mobilidade e acessibilidade, o uso do solo, os equipamentos públicos e rede de 

serviços, os gabaritos, as tipologias, os padrões de ocupação, as densidades, a pesquisa busca 

um olhar mais detalhado das ruas, vielas, travessas, becos, caminhos, passagens, passarelas, 

atalhos, largos, ruas sem saída, nos seus usos e práticas, recuperados através das observações 

do bairro e entrevistas e conversas com moradores. 

Utilizando recursos da história cultural para se ter acesso à história social dos moradores, 

pretende-se investigar estes elementos urbanísticos pelos próprios usuários: quando foram 

construídos, os processos construtivos e as finalidades, as mudanças e as permanências de 

usos, as inter-relações a fim de montar um repertório de práticas e elementos urbanísticos 

relacionados entre si. Deste repertório, talvez possamos identificar o caráter simbólico dos 

espaços, impregnado de afetividades, cheiros e lembranças. 

Por estas considerações, é que chamo esta uma ótica endógena, uma ótica de percepção de 

valores ‘de dentro’, a partir de uma visão originada dos grupos afrodescendentes, isto é, 

tomando em consideração a forma de ver o mundo, pautada nas raízes ancestrais e nas 

necessidades reais: ‘de dentro’ significa partir das visões da cultura de base africana, das 

culturas processadas pelo bairro e das referências de pertencimento das populações 

afrodescendentes.  

Paralelamente aos conceitos orientadores da pesquisa, iniciamos a pesquisa com a proposta de 

trabalhar com 04 eixos básicos de fontes documentais. Os dois primeiros eixos estariam 
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baseados na coleta de fontes primárias, entrevistando moradores, empregando o conceito da 

história oral e na coleta dos registros fotográficos dos moradores entrevistados.  

Como proposta de complementação de análise das informações dos moradores entrevistados, 

projetamos outros dois eixos de investigação: a partir dos órgãos institucionais, através de 

documentação oficial dos órgãos e de informações e entrevistas cedidas pelos próprios 

planejadores do bairro. A proposta era de entrecruzar os dados coletados e analisados com a 

produção bibliográfica existente, relativa ao Bairro da Liberdade. Todavia, o levantamento 

nos órgãos institucionais sobre a Liberdade nos trouxe poucas informações. A expectativa é 

de que, a partir de reescritos como esta pesquisa que traz um enfoque historiográfico do 

bairro, a Liberdade possa atrair novas perspectivas e olhares mais atentos dos órgãos 

institucionais e governamentais. 

1.2 - Fontes Documentais 

Com o decorrer da pesquisa, a proposta inicial foi ajustada. No primeiro eixo, o recorte 

temporal previsto de 50 a 30 anos, seria dado por entrevistas tomadas de moradores que 

viveram, no mínimo, 50 anos no bairro. A partir destes primeiros entrevistados, os 

depoimentos a serem tomados passariam para as gerações posteriores dos filhos e netos, que 

tivessem uma vivência de, no mínimo, 30 anos no bairro. Esta seqüência de entrevistas 

possibilitaria uma forma de compreensão progressiva do bairro, ou de parte dele, ampliando o 

entendimento do bairro nos dias atuais. As entrevistas com pessoas resultantes das gerações 

dos entrevistados mais antigos ampliariam o esclarecimento, sobretudo, do processo da 

autoconstrução nos termos que temos hoje, na Liberdade, de um bairro densamente 

construído. 

O segundo eixo seria dado pelos registros fotográficos dos moradores entrevistados. Estas 

fotografias poderiam fornecer outras informações do cotidiano do bairro, tanto nas festas 

particulares ou de vizinhança, como também registros de momentos de dificuldades ou 

conflitos. Além das informações expressas pela própria imagem fotográfica, à investigação se 

somaria minhas análises, como pesquisadora, além das informações fornecidas pelos próprios 

entrevistados sobre as fotografias, sejam estas de cunho objetivo e/ou subjetivo.  

No entanto, ao iniciar a pesquisa de campo, a perspectiva deste quadro inicial se alterou, visto 

que encontramos moradores que nasceram ou foram morar na Liberdade, ainda criança, no 

início do século XX, e que lá residem até os dias atuais: a maioria dos entrevistados está na 

casa dos 80 anos de vida. Por serem testemunhas vivas da evolução do bairro, e estarem 
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completamente lúcidos, tornaram-se fontes riquíssimas para o objetivo da pesquisa. A escolha 

dos entrevistados, em seus núcleos, se deu por indicação dos próprios entrevistados, como 

vizinhos contemporâneos de suas vivências no bairro. 

Desta forma, privilegiamos estas fontes orais, embora não pudéssemos dispor de fotografias 

destes entrevistados tão antigos. Neste percurso das entrevistas, alteramos o perfil inicial da 

pesquisa, que passou a valorizar o enfoque da sociabilidade do bairro, questão tão enfatizada 

por estes moradores. Ressaltamos aqui que os próprios entrevistados, como parte do objeto de 

pesquisa, também participaram da definição do eixo da pesquisa. 

Com estes dados, elaboramos uma análise, ora paralelamente, ora incorporando a produção 

bibliográfica existente relativa ao Bairro da Liberdade enquanto espaço urbano, como a 

dissertação de Bartolomeu Mendes (MENDES, 1999) e artigos de Michel Agier (AGIER, 

1990) e (AGIER, 1998).  

1.2.1 - Fontes de Documentação Institucional 

Partindo para a pesquisa junto aos órgãos públicos e institucionais a fim de encontrar 

informações da documentação oficial, os órgãos pesquisados foram a SEPLAM (Secretaria 

Municipal do Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente), a Fundação Mário Leal Ferreira, a 

Fundação Gregório de Mattos, o Centro de Documentação Baiana da Biblioteca Pública dos 

Barris, o Centro Cultural do Bloco Afro Ilê-Aiyê e a administração regional / RA-IV 

Liberdade, instalada no próprio bairro. Dentre as associações de moradores da Liberdade 

consultadas estão a AMAC (Associação de Moradores e Amigos do Curuzú) e a Comunidade 

da Rua da Alegria. A legislação urbanística também foi examinada: a LOUOS/198417 (Lei de 

Ordenamento do Uso e da Ocupação do Solo de Salvador) e a minuta do Projeto de Lei do 

PDDU/2006 (Plano Diretor e de Desenvolvimento Urbano), em vias de aprovação. 

Os dados relativos ao bairro da Liberdade encontrados na SEPLAM/ Fundação Mário Leal 

Ferreira são desatualizados, em que as informações disponíveis, em geral, são de 

levantamentos que foram coletados “para servir de subsídios para decisões político-

administrativas do executivo municipal” concentrando-se, como informa o texto pesquisado, 

nas invasões e nos bairros habitados por população de baixo poder aquisitivo (CDS, 1983). 

De acordo com o relatório da Coordenação de Desenvolvimento Social, elaborado em 1983, a 

Liberdade (e núcleos) foi incluída juntamente com outros bairros que apresentavam as 
                                                           
 
17 O veículo utilizado na consulta à LOUOS foi CD-ROM na versão 1.1, abrangendo a legislação de 2001/2002. 
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seguintes características: renda média mensal entre 01 e 05 SM, ausência de infra-estrutura 

em rede em mais de 2/3 das habitações e densidade populacional na faixa de média a alta. 

Neste levantamento, entre os itens informados são: verificação de sede da prefeitura no bairro, 

localização, limites, contingente populacional, área, densidade, equipamentos comunitários e 

serviços (escolas, posto de saúde, templos religiosos, posto policial, rede de abastecimento e 

comércios, correios), infra-estrutura (rede de água, rede de energia elétrica, pavimentação de 

ruas, coleta de lixo), linhas de financiamento habitacional, entidades representativas, 

reivindicações da comunidade e situação fundiária.  

Os dados levantados sobre a estrutura fundiária e imobiliária da Liberdade - muito semelhante 

à estrutura atual, já que o bairro apresenta estabilidade populacional e construtiva - indicam 

que o bairro possui uma tipologia de ocupação do solo e habitacional predominantemente 

horizontal, apresentando unidades domiciliares unifamiliar e multifamiliar em lotes que 

variam entre 120,00m2 a 150,00m2, sendo que 60% dos domicílios não possuem acesso 

direto para as vias principais de tráfego. As edificações variam de pequenas casas a edifícios 

de 02 a 04 pavimentos, apresentando elevada taxa de ocupação dos terrenos - mais que 80% 

do lote, em média. Com relação à situação fundiária, o relatório afirma que a maior parte das 

terras é de propriedade particular e está em situação regular (em nome dos proprietários 

originais). 

Ao procurar por informações relativas ao planejamento urbano direcionado à Liberdade, 

localizamos intervenções pontuais por iniciativa de particulares. Foram encontrados na 

Liberdade três parcelamentos registrados, segundo o Inventário de Loteamentos (SALVADOR, 

1977), mas os dados existentes são incompletos. No loteamento denominado Vila Curuzú, 

com data de 1943, foram parcelados 57 lotes de 160,00m2. Os outros loteamentos foram 

chamados de Bairro São Cristóvão e Bairro Guarani, este registrado em 1956. Vemos na 

Figura 01 as Plantas dos Loteamentos e na Figura 02 temos a Planta da Liberdade, com a 

demarcação dos loteamentos em meio às áreas não oficialmente loteadas. 
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Fig. 01 - Da esquerda para direita: Vila Curuzú, Bairro São Cristóvão e Bairro Guarani (sem escala) 
Fonte: Inventário de Loteamentos (SALVADOR, 1977) 

 
Fig. 02 - Planta da Liberdade com a indicação dos loteamentos registrados (sem escala) 
Fonte: Inventário de Loteamentos (SALVADOR, 1977) 

Analisando a LOUOS/1984 é possível identificar outros parcelamentos de solo ‘regulares’ (na 

disposição dos lotes), como a região denominada de Japão e a localidade chamada de Baixa do 

Ouro, mas que não devem ter sido registrados junto aos órgãos públicos. Segundo Gordilho-Souza 

(2000), foram implantados na Liberdade os loteamentos: Vila Hermínia, em 1938, Sociedade 

Amparo dos Operários, em 1939 e o Loteamento de Jovelino Castro - Japão, também em 1939. 
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Segundo informações das associações de moradores, a União Fabril e a Igreja Católica Igreja 

representada pela Freguesia da Lapinha18 detiveram, e ainda detêm legalmente, boa parte dos 

lotes do bairro, sendo proprietárias de grandes áreas da Liberdade que foram aforadas. Muitos 

lotes, cedidos mediante arrendamento ou aforamento, ainda não são escriturados em nome de 

seus compradores.  

Quanto à Fundação Gregório de Mattos, há uma documentação considerável de reportagens 

de jornal relativas ao bairro. No que tange à legislação urbanística, a referência da Liberdade é 

a sua inserção na Macrozona de Ocupação Urbana, incluída na Macroárea de Reestruturação 

Urbana, segundo a Minuta de Lei do PDDU/2006.  

1.2.2 - Fontes Primárias 

Como proposta do trabalho, o entendimento da construção e da apropriação espacial das 

comunidades negras, com recorte no bairro da Liberdade, será construído basicamente a partir 

dos conceitos que estruturam a pesquisa participante e a história cultural. Por um lado, a 

pesquisa participante, através da metodologia da Afrodescendência me introduz na pesquisa 

num envolvimento que produz uma relação sujeito-sujeito na pesquisa a partir de minhas 

percepções dadas às observações e experiências pessoais. Parto de uma ótica assumida de 

uma investigação parcial, com o intuito de criar uma fala a partir dos atores do bairro, 

representados pelos entrevistados. Utilizando os recursos da história cultural, pretende-se ter 

acesso à história social dos lugares pela perspectiva dos moradores, em busca dos pequenos 

discursos da vida comum. 

A escolha dos entrevistados privilegiou pessoas que tivessem vivências no Bairro da 

Liberdade com o tempo mínimo de 50 anos. No entanto, através de indicações de pessoas 

conhecidas dos moradores entrevistados, os outros indicados vivem na Liberdade num 

período de tempo que varia entre 60 a 85 anos, superando a expectativa inicial da pesquisa. 

Diante da riqueza das informações, preferimos nos aprofundar no período da construção 

inicial do bairro. Os entrevistados são Dona Clarissa, Dona Elza, Dona Beata, Dona Nirinha, 

Seu Chico e Dona Luísa. Suas profissões são, respectivamente, de dona de casa, vendedora de 

frutas e comidas, professora e enfermeira, alfaiate e costureira. 

                                                           
 
18 As freguesias das igrejas, que eram as sedes da igreja matriz, foram importantes na organização do espaço em 
cidades coloniais como Salvador. COSTA, Ana de Lourdes R. da. EKABÓ! Trabalho escravo - condições de 
moradia e reordenamento urbano de Salvador no século XIX. Mestrado de Arquitetura e Urbanismo. Salvador: 
MAU/FAUFBA, 1989. 
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Através dos depoimentos dos entrevistados ‘principais’, temos a possibilidade de reconstituir 

cenas cotidianas de pequenas partes deste bairro, que consideramos conceitualmente 

formadoras de territórios, sob a concepção de construção social destes lugares, de acordo com 

conceitos definidos e processados por Santos (1996) e Cunha Jr. (2001). 

Estes territórios são trechos da Rua São Cristóvão, no intervalo próximo a uma das entradas 

para a Rua Alvarenga Peixoto, e a Rua do Curuzú. A pesquisa não partiu de demarcações 

espaciais, no entanto trazemos o Mapa 02 para uma indicação da localização das residências 

dos entrevistados, como forma ilustrativa de referência espacial. As histórias dos 

entrevistados demarcam um território, pois estão entrelaçadas com histórias de outros 

moradores das proximidades. 

 
Mapa 02 - Localização dos moradores entrevistados na Liberdade e os núcleos de sociabilização de vizinhança 
    Base do Mapa - LOUOS/1984 

Escala Gráfica: 

      .                       0        40m                                            200m 

Os pontos marcados não são desconexos entre si, fazendo parte de uma rede de 

relacionamentos. Cada uma das famílias pertencentes às localidades tem uma referência com 
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a vizinhança. Não há aqui indiferença entre os moradores. Através do depoimento de cada um 

deles, percebem-se as semelhanças das histórias de vida como um corpo coletivo que anseia 

por ideais semelhantes. Através desta rede de relacionamento encadeada por elos familiares, 

de compadrio e de amizade, um entrevistado foi indicando o outro. Estas pessoas são 

contemporâneas, pertencentes ao mesmo território, cúmplices de um dado espaço-tempo. 

Um núcleo de entrevistados está situado na Rua São Cristóvão (Dona Clarissa, Dona Beata e 

Dona Nirinha). Esta é uma via importante do bairro, unindo o Largo do Tanque à Estrada da 

Liberdade, na ‘Liberdade’. O outro núcleo está localizado na Rua do Curuzú (Dona Elza, Seu 

Chico e Dona Luísa), que é a ladeira que une a Estrada da Liberdade e a Av. Gen. San Martin. 

Estes núcleos são fisicamente unidos pela Rua da Alegria, que é uma via que acompanha um 

braço de rio chamado pelos moradores locais de ‘Riachinho’, e que desembocava no açude, 

que existia junto à Rua Progresso de Baixo. Mais tarde o açude foi canalizado e o terreno 

aterrado, e se constitui atualmente na ‘Invasão da San Martin’. 

Além de conversas soltas com pessoas do bairro, que se traduz como uma tradição oral muito 

presente na comunidade baiana, outros entrevistados deram suporte ao entendimento da 

pesquisa como a Dona Dilza, moradora da Liberdade há uns 40 anos, as irmãs Das Virgens e 

a família Ramos, da qual eu faço parte. Além destas entrevistas, outras informações soltas 

também contribuíram para a pesquisa, como conversas rápidas com o vendedor de mingau, o 

dono da mercearia, o atendente do restaurante, entre outros.   

Os entrevistados ‘principais’ são de etnia negra e de origem humilde e nasceram ou se 

tornaram moradores do bairro no início do século passado, quando as ruas secundárias do 

bairro ainda eram caminhos e totalmente desprovidas de infra-estrutura básica como o 

fornecimento de água encanada, tratamento de esgoto, calçamento de ruas, energia elétrica, 

iluminação pública e coleta de lixo. 

É neste contexto local e temporal que iniciamos as entrevistas, descobrindo que o contexto 

econômico de cada um destes núcleos familiares representados pelos entrevistados variou 

bastante, embora sejam unidos pelo contexto cultural, social e espacial que os envolve, sendo 

continuamente processados e reprocessados pelos próprios entrevistados e pelas pessoas das 

comunidades que com eles conviveram. Para oferecer um conhecimento geral dos 

entrevistados, segue um resumo das entrevistas para contextualizar o percurso da pesquisa.  

Iniciamos com Dona Clarisse, nossa primeira entrevistada. Dona Clarisse nasceu na 

Liberdade em 1924, mais precisamente na Ladeira de Pedra, hoje conhecido como Bairro 
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Guarani. Mora na Rua São Cristóvão desde um ano de idade, levada por seus pais-avós que a 

chamavam por Mulatinha. Criada com conforto, pois seus pais-avós que possuíam boas 

condições financeiras, a vida de Dona Clarisse (Figura 03) teve momentos instáveis, por causa 

da separação com seu marido. Passou a “lavar de ganho”, costurar para fora e mais tarde 

vendeu comida para trabalhadores de uma fábrica de óleo na Calçada, ao mesmo tempo em 

que freqüentava o consulado americano que existia em Salvador para resolver problemas 

burocráticos de seu ex-marido, ex-combatente de guerra.  

 
Fig. 03 - Dona Clarisse (83 anos)19       Fig. 04 - Dona Beata (67 anos)             Fig. 05 - Dona Elza (89 anos) 
Ex-vendedora de comida                      Vendedora de comida                            Dona-de-casa 

Dona Beatriz, mais conhecida como Beata, é a senhora mais ‘jovem’ dos entrevistados e tem 

67 anos. Veio para a região da Rua São Cristóvão ainda menina. Criou a família com uma 

banca de comida: dezessete filhos e mais oito crianças de sua amiga que havia perdido seu 

barraco num desmoronamento ocasionado pelas chuvas. Sempre localizada na Rua Alvarenga 

Peixoto, durante boa parte da vida Dona Beata variou de ponto, ora retirada pelos donos das 

áreas, ora porque seu ponto foi destituído pelas transformações da rua. Hoje, com sua barraca 

de comida que ampliou a diversidade de produtos (pescados, frutas e legumes, bebidas) é 

localizada num terreno que foi por muito tempo baldio do qual ela sempre cuidou, estando 

estabilizada pelo direito de usucapião. Dona Beata, que aparece na Figura 04, permanece 

neste lugar há uns trinta anos e fez muitos fregueses e amigos, que a ajudaram quando ela 

precisava e que ela também ajudou. Ela se orgulha de dizer que, como uma mulher sozinha, 

conseguiu criar todos os seus filhos, e que eles estão casados e têm suas próprias casas. 

                                                           
 
19 Fonte: Fotos da autora. Obs.: As fotos sem a indicação da fonte são da autora. 
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Outra entrevistada, Dona Elza, que vemos na Figura 05, é dona de casa e tem 89 anos. Mora 

na Ladeira do Curuzú há 74 anos, quando veio logo depois que se casou, aos 15 anos. Dona 

Elza diz que quando veio para a casa onde mora, havia pouquíssimas casas na rua. Os quintais 

eram enormes e o seu quintal, como os de outras casas iam de uma rua à outra. No caso de 

Dona Elza, o terreno de sua família ia até a passagem que hoje é a 3ª Travessa do Progresso. 

Com o tempo, parte do terreno dos fundos de sua casa foi cedida para outras famílias. 

 
Fig. 06 - Dona Luísa (92 anos) 
Costureira 

Dona Luísa é a moradora entrevistada mais antiga, que mora na Rua do Curuzú desde 1921, 

quando tinha 06 anos idade, resultando em 86 anos de Curuzú, já que Dona Luísa possui 92 

anos. Dona Luísa (Figura 06) lembra que o Curuzú não era rua; era um caminho estreitinho 

que saía na Av. General San Martin, onde se pegava o bonde que fazia o fim-de-linha na 

Calçada. Ela também lembra do tempo que o bairro não possuía rede de abastecimento de 

água, em que ainda menina, buscou água inúmeras vezes, na Baixa dos Frades. 

Passando para o Sr. Francisco, ou simplesmente Seu Chico, alfaiate aposentado e morador da 

Rua do Curuzú, tem 82 anos e mora nesta rua desde que nasceu, em 1925. Ele conta que a 

ladeira era de barro, sem água e nem luz e que permaneceu assim por muitas décadas. Os 

moradores, depois de muito reivindicar à prefeitura, se reuniram e se quotizaram para a 

execução de calçamento da rua. Este senhor iniciou a profissão de alfaiate quando era criança, 

em uma oficina que ficava na mesma rua de sua casa. Anos depois, instalou sua oficina na 

entrada de casa. Aí, ele trabalhava, recebia a clientela e tomava ciência do que acontecia na rua, 

através da janela situada em frente à máquina de costura. Seu Chico (Figura 07) sempre gostou 

de escrever letras de músicas e poesias e de participar de blocos carnavalescos, tendo sido 

membro do Bloco da Aurora, do Bloco dos Caras e Coroas, entre outros, desde a década de 

1940. Todos os blocos se originaram e saíam pelas ruas da Liberdade. Seu Chico passa parte do 

dia sentado num banquinho, na porta de casa, observando o movimento da rua, 
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cumprimentando a vizinhança, dando bênçãos aos que o cumprimentam. Dentre outros relatos, 

Seu Chico afirma se sentir bem à vontade, em relação à sua localidade no Curuzú. 

 
Fig. 07 - Seu Chico  (82 anos)                 Fig. 08 - Dona Nirinha (71 anos) 
Alfaiate                                                    Professora e Enfermeira 

Dona Nirinha (Figura 08) é uma senhora de 71 anos e moradora da Ladeira de São Cristóvão 

desde que nasceu, em 1936. Dona Mocinha, sua tia e quem a criou, foi professora autodidata e 

fundou uma escola que chegou a ter 100 crianças matriculadas, que funcionava nos fundos de 

sua casa. A escola foi criada oficialmente em 1936, e apesar de sofrer a denúncia de um 

vizinho, conseguiu ser resgitrada pela Secretaria de Educação em 1940, funcionando até 1972. 

Tomando as vivências dos depoimentos destes moradores entrevistados, as observações de 

pesquisadora, as fontes orais, escritas e bibliográficas somadas às informações dos 

levantamentos junto aos órgãos oficiais, estas informações serão entrecruzadas para a análise 

proposta pela pesquisa.  
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CAP. 2 - UMA CRÍTICA À PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO 

Analisando a vida política, a percepção e a produção da cultura das sociedades como objetos 

determinantes da vida social através de manifestações diretas e indiretas, notamos que, dentro 

deste conjunto, as representações sociais têm um papel fundamental. Estas formam o 

pensamento que produz o sentido das relações subjetivas e concretas entre os grupos sociais, 

conformando o pensamento de administradores públicos e da população, de modo em geral. 

Diante de imagens e discursos hegemônicos na sociedade brasileira, vamos esboçar no item 

seguinte como são produzidas e estabelecidas algumas representações sociais de determinados 

grupos sociais em detrimento de representações sociais de outros grupos. 

2.1 - As representações sociais 

A história do Brasil, que também é parte da representação da cultura oficial da nação, foi 

construída, em grande parte, por determinados segmentos da sociedade sob uma ótica de 

valores provenientes de uma elite simbólica, fundamentada em perspectivas ocidentais, 

universalistas e, sobretudo, eurocêntricas.  

As representações sociais são múltiplas e flexíveis, sendo produzidas a depender dos 

interesses que estão em jogo, por quem, onde e quando, induzindo comportamentos e 

atribuindo significados a determinados lugares, a grupos sociais (étnicos, religiosos, políticos, 

entre outros). As representações sociais são utilizadas para se perpetuar a manutenção de 

privilégios adquiridos, a manutenção de poder. Neste âmbito, verifica-se a complexidade das 

relações entre os diversos grupos sociais uma vez que as representações e seus discursos nem 

sempre demarcam polaridades ou dicotomias, e ainda, apresentam sobreposições e 

interseccionalidades entre os diversos grupos, dependendo dos contextos em que estão 

inseridos. 

No entanto, para a construção das representações sociais é necessário que o real seja recortado de 

modo a orientar o olhar e as práticas dos seres humanos e dos grupos sociais (PESAVENTO, 

2005). Tomando em conta que a detenção de poder desejada por alguns grupos, pressupõe que 

para a dominação de uns sobre os outros seja necessário criar e manter posições hierárquicas. 

Para tal é preciso que se garanta uma unicidade de discurso social ou a predominância dele, de 

modo que, ao trazer estas hierarquias para o campo das relações entre os grupos sociais, os 

privilégios de um determinado grupo serão garantidos, dado à ausência de uma pluralidade de 

discursos sociais. 
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Diante deste contexto de imposição de um discurso social, desqualifica-se o discurso do 

outro, atribuindo-lhe identidades negativas. A relação com o outro, isto é, da alteridade, 

constitui em representações sociais através de construções imaginárias que compõem 

ordenamento e partilha do mundo, originadas já no Antigo Testamento20. A instauração da 

diferença, salientadas pelos homens através da ‘sofisticação’ das partilhas, da delimitação dos 

espaços, da divisão dos grupos, da instituição de normas, da conformação das práticas são 

dados a perceber como naturais e chegam a produzir a própria realidade, fazendo que 

indivíduos vivam pelo e para o imaginário (PESAVENTO, 2002). 

Ainda, segundo a autora, a força das representações na construção do mundo produz uma 

cadeia simbólica de sentidos que se organiza segundo a lógica da diferença e que são dados a 

perceber como naturais, sendo efetivadas no domínio do simbólico, sacramentando os 

significados, as funções, papéis e valores, reafirmando a construção contraditória da 

realidade:  

“A existência social possui regras, códigos e valores que qualificam 

territórios, pautam a conduta e definem papéis. A violação de tais normas 

vai da rebeldia ao crime, passando por gradações de valoração em padrões 

de julgamento moral, moral, racial e até mesmo estético” (PESAVENTO, 

2002, p. 23). 

Estas formas de encarar o outro são distintas e entendemos que, na visão de mundo 

etnocentrista, o outro é admitido como inferior, analisado segundo os seus próprios padrões 

civilizatórios: 

A crença 'racionalista' na supremacia européia [...] forneceu justificativas 

filosóficas ao sistema escravagista, fazendo com que até mesmo a Revolução 

Francesa rejeitasse com veemência a libertação dos escravos nas Colônias. 

Assim os valores universalistas de democracia e de liberdade vieram 

tingidos desde seu nascedouro das marcas de um limite: o da cidadania 

restrita, reconhecida apenas aos brancos ocidentais” (PETIT, 2007)21. 

Esta idéia - reforçada ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX que antecede o imperialismo do 

séc. XVI e transcende ao imperialismo do séc. XIX - viabiliza a dominação européia no séc. XIX 

                                                           
 
20 “Já na Bíblia - esse texto fundamental da cultura ocidental - se encontra uma explicação para a diversidade 
humana. O mito de Noé classifica a humanidade em três grandes grupos, cada um representado por um dos 
filhos do patriarca: Jafet seria o ancestral dos brancos; Sem, o dos amarelos; e Cam pai de Canaã, o dos 
negros. Em Genesis (Gênesis, 9: 5-27), narra-se a aliança que Deus fez com Noé seja o senhor Deus de Sem, e 
Canaã seja seu escravo! Que Deus dilate a Jafet; e esse habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo!” 
(SCHNEIDER, 2006, p. 80).  
21 PETIT, Sandra Haydée. Por que ser favorável às cotas. Fortaleza: Jornal O Povo, 15.04.2007. 
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e ‘dissemina’ um saber ocidental com uma nova consciência planetária constituindo visões de 

mundo, auto-imagens e estereótipos, atribuindo para si a missão civilizadora em relação ao 

mundo asiático e africano (HERNANDEZ, 2006), (SCHWARCZ, 1993) e (COQUERY-

VIDROVITCH, 2004). 

No Brasil, verificamos claramente esta construção de dominação, sobretudo em relação ao 

negro, tornado o elemento a ser excluído da composição da sociedade brasileira quando 

chegado o fim do sistema escravista22. Este processo coincidiu com o momento em que 

estavam em voga as discussões das teorias raciais européias. Estas teorias são introduzidas no 

Brasil e introjetadas na formulação de um projeto nacional com o objetivo de preparar o país 

para as novas idéias que surgiam com os novos modelos como o positivismo e liberalismo, 

frente aos tradicionais padrões do catolicismo e da monarquia, dando suporte ao novo sistema 

político, a República.  

O argumento racial foi ideológica, política e historicamente construído nesse momento no 

Brasil, assim como o conceito de raça, que além de sua definição biológica acabou recebendo 

uma interpretação, sobretudo, social. As elites intelectuais brasileiras adotaram as teorias 

raciais de forma original para a realização de um novo projeto político no país, incluindo 

soluções para a substituição da mão-de-obra negra pelos trabalhadores livres europeus, 

conservando uma hierarquia bastante rígida, que estabeleceu critérios diferenciados de 

cidadania e se transformou, com sucesso, no estabelecimento das diferenças sociais 

(SCHWARCZ, 1993). As teorias raciais, como parte das construções de representações sociais, 

foram utilizadas precisamente no Brasil para monopolizar os recursos coletivos para 

determinados segmentos da sociedade. 

Na ‘divisão de partilhas’, o Brasil é, no entanto, um paradoxo: uma especificidade no Mundo 

Ocidental. Há uma idéia de que o Brasil é Ocidental. Temos, porém, que uma parte de sua 

história e do pensamento político e intelectual foi construída a partir do perfil do país 

colonizador/explorador europeu (e mantém-se dominado pelos países que ditam a economia 

global), mas negligencia-se que parte da construção deste pensamento também é africana. 

Lamentavelmente, muito pouco se conhece da civilização africana no Brasil, como também 

pouco é associado à formação do pensamento nacional do povo brasileiro às influências do 

pensamento filosófico e político africano, já que somos descendentes de cerca de quatro 

                                                           
 
22 Para o entendimento de determinados segmentos das elites, os negros escravizados não eram componentes da 
sociedade brasileira. Os negros eram tidos apenas como mão-de-obra escrava e, que quando abolido o sistema 
escravista, seriam também abolidos do conjunto da nação. 
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milhões de africanos escravizados, vindos da África entre os séculos XVI e XIX 

(HERNANDEZ, 2006) e que hoje reúne o maior número de afrodescendentes do mundo. Fora 

do continente africano, o Brasil é o 1º país em população negra no mundo, com 

aproximadamente 80 milhões de pessoas. A Nigéria, o país de maior população da África, 

possui 120 milhões de habitantes23. 

O pensamento africano está presente no dia-a-dia dos brasileiros sem que nos demos ciência 

ou valor, de tanto que as associações relativas a qualquer referência africana são repelidas 

sistematicamente em nossa sociedade. A noção de solidariedade, da tradição oral, do bom 

humor, de família, entre outros. 

Pelo grande contingente de africanos, e ainda mais, pela força da cultura africana, é que se 

insistiu em consolidar, por vários séculos, uma representação de desqualificação da população 

negra por parte da hegemonia oficial e não-oficial. Em Cardoso (2005), temos que a 

representatividade dos negros escravizados foi construída como seres embrutecidos e sem 

cultura, caracterizados pela violência, rebeldia e marginalidade, pela miséria e mendicância, 

pela preguiça e ociosidade ou como bêbados e devassos, possuidores de imagem desagradável 

e feia, praticantes de religiões que cultuavam o diabo. No entanto, a figura e o conceito do 

diabo, satanás ou outras denominações equivalentes são estranhos à cultura de base africana.  

As dualidades bem x mal, Deus x Diabo, céu x inferno, sagrado x profano, branco x negro, e 

outras são pertencentes à cultura judaico-cristã, na versão européia, ou ainda concepções da 

sociedade ocidental greco-romana como espírito dionisíaco x espírito apolíneo e, portanto, 

muito posterior às práticas religiosas do candomblé. Estas associações estão, nos dias atuais, 

acaloradas por determinadas igrejas evangélicas pentecostais que combatem, com injúrias e 

atos violentos, os terreiros de candomblé e seus freqüentadores24. A gravidade pode ser 

dimensionada pelos dados oferecidos pela reportagem publicada em 06/05/2007 pelo Jornal 

DataFolha, de São Paulo, divulgando uma pesquisa que, segundo a amostragem, 57% da 

população brasileira relacionam as práticas do candomblé às práticas demoníacas. 

 

                                                           
 
23 Dados: BERTOL, Rachel. Conferência internacional no Rio reúne negros que discutirão sua cultura e 
desafios. Rio de Janeiro: Jornal O Globo, 01.10.2005. 
24 Se antes, as perseguições eram efetuadas pela polícia e pela Igreja Católica legitimadas como instituições 
oficiais, hoje são produzidas por igrejas evangélicas pentecostais. CUNHA Jr., Henrique. Cuidado para não 
transformar a sua convicção religiosa em prática de racismo. (mimeo) Fortaleza, 2007. 
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A construção dessa representação sobre a população negra, entretanto, inicia-se antes mesmo 

da escravidão, na literatura árabe dos séculos III, VIII e IX (COQUERY-VIDROVITCH, 2004), 

reconstruída no período da escravidão e pós-escravatura. A palavra escravo, no lugar de 

escravizado, fica como sinônimo de africano e de negro25. O escravo é pensado como vindo 

da ‘tribo dos homens nus’26, intuindo que os africanos tivessem vindo de um lugar nenhum, 

onde cultura nenhuma se processou, como um grupo que não tem história ou um indivíduo 

como um ser que não pensa e não se realiza por si próprio, apenas reage às ordens e aos maus 

tratos. Lendo a história do Brasil saímos com a sensação do escravo ser um ‘coitadinho’, 

submisso e bem ajustado às ordens do senhor (CUNHA Jr., 2007a). 

Vale registrar que nas opiniões do filósofo Friederic Hegel, em Filosofia da História 

Universal, a África é considerada um continente sem história, por duas razões independentes: 

a primeira é que a história é tida como própria do Velho Mundo que incluía o Mediterrâneo e 

excluía a região ao sul do Saara e a segunda por julgar o africano como incapaz de construir 

sua própria história (HERNANDEZ, 2006). 

O escravo é representado sempre de trajes mínimos e dorso nu e geralmente apanhando, sendo 

castigado no pelourinho, como podemos ver na Figura 09, numa estátua localizada no Centro 

Histórico de Salvador. Além desta representação, o próprio título da escultura associa os 

negros aos criminosos, naturalizando todos os negros como criminosos. 

Fig. 09 - Escultura “Castigos aos negros e criminosos” - Praça da Sé, 1949 
Fonte: Fundação Gregório de Mattos 

                                                           
 
25 Além desta construção do vocabulário, outra associação é recorrente: 

“Trabalho escravo torna-se sinônimo de trabalho de negro e negro tornou-se 
sinônimo de trabalho” (CUNHA Jr., 1992, p. 96). 

 
26 ALVES, Castro. O navio negreiro. Salvador: Prefeitura Municipal de Salvador / Fundação Gregório de Mattos, 1996. 
(O texto foi concluído por volta de 1870). 
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Semelhante forma de construção desta representação contínua, contrária aos negros, está na 

exposição do Museu Estácio de Lima, instalado no Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues, em 

Salvador27: armas criminosas são expostas lado a lado a objetos de culto religioso das religiões 

de matriz africanas, e que segundo Ordep Serra são “belas criações de arte sacra negra”. 

Até recentemente, as histórias que ‘eram’ contadas nas salas de aula28 sobre a África ou sobre 

os africanos e seus descendentes fazem parte do discurso dominante: são sempre contadas 

pelos dominadores, ocultando as conquistas, lutas e resistências dos povos oprimidos. Pouco 

se conta e pouco se ouve a história sob o enfoque do dominado. A própria abolição da 

escravidão no Brasil deveria ser vista como uma conquista do protagonismo histórico da 

população negra: o fato desta população ter conseguido a promulgação da lei é uma vitória 

histórica que não é abordada assim. 

No entanto, os escravizados sempre reagiram à escravidão. Além das manifestações no 

interior do país como a rebeldia, dada freqüentemente pelos ataques a viajantes que 

transitavam pelas trilhas e estradas, e pela resistência através dos quilombos, havia também as 

revoltas urbanas, em que o escravizado urbano também era um protagonista contestador, 

infringindo as posturas municipais e as regras da sociedade escravista. 

Os embates se davam por meio coletivo (através das inúmeras rebeliões e insurreições)29 ou 

de forma individual e cotidianamente. As manifestações se davam de várias formas: 

“o escravo embebedava-se excessivamente; causava desordens nas ruas; 

reunia-se com seus amigos para um batuque; fazia o senhor tremer com 

suas ameaças de feiticeiro; alugava, ilegalmente, casas para receber suas 

amásias e colegas de labuta e saía às ruas ignorado o toque de recolher” 

(ZANETTI apud ÁVILA, 1996, p. 109). 

Através dos princípios conceituais e filosóficos africanos e de práticas da população negra, 

pode-se criar uma contraposição às representações dominantes pelas representações sociais 

apresentadas pela própria população negra. Como mencionamos anteriormente, através da 

Afrodescendência, a pesquisa procura uma postura que valoriza a criação e a relativa 

autonomia de pensamento desta população, além das negociações e estratégias articuladas ao 
                                                           
 
27 Fonte: http://ospiti.peacelink.it/zumbi/afro/orixas/museu.html 
28 Ver Nota 10, sobre a Lei 10.639/03. 
29 Só na Bahia, dentre as mais conhecidas temos a Conspiração dos Alfaiates, em 1798, e a Revolta dos Malês, 
em 1835, entre outras. Alguns historiadores consideram a Conspiração dos Alfaiates, chamada também de 
Revolta dos Búzios ou Sedição dos Mulatos entre outras denominações, de extrema importância, pois demonstra 
que já em 1798 os insurretos não questionavam apenas a escravidão, mas também se discutia a democracia e a 
igualdade de cor (o conceito raça não existia na época). 
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longo da história, possível devido aos vínculos fortes com suas heranças culturais (ancestrais, 

religiosas, étnicas) e históricas, determinantes para sua iniciativa individual e eficácia social. 

Neste estudo parte-se do princípio que, mesmo sob as imposições das classes hegemônicas, há 

um protagonismo histórico e cultural dos afrodescendentes através de formas de apropriação 

da cidade que expressam resistência ao controle da cultura. As vivências do cotidiano e dos 

lugares permanecem, mesmo sob intervenções urbanas e tendências à estetização da 

experiência coletiva impostas pela ação dominante. Esta resistência possibilita a visualização 

de formas de expressão, de identidades e de práticas, oponentes à manipulação da experiência 

urbana; visualização que se torna possível através dos conflitos sociais.  

Como pretendemos trazer novos enfoques às representações da população afrodescendente 

para a contribuição de novos discursos sociais, trazemos algumas diretrizes que nos embasam 

para esta proposta. Uma delas é a introdução da história social através das histórias de 

moradores da Liberdade, na tentativa de afastar modelos universais e o regime de verdades e 

de explicações globalizantes, através de uma revisão de pressupostos explicativos da realidade 

(PESAVENTO, 2005). Por este motivo, é que não nos ateremos aos grandes marcos históricos, 

que por sua vez constituem também, como representações históricas, recortes da realidade. 

Sob este prisma dos recortes da realidade, verdades foram pautadas. Se a escravidão no Brasil 

possuía o aval da Igreja, o senso comum da inferioridade alegada aos negros se manteve 

‘confirmada’ pela via científica, através das teorias raciais. Os estigmas, então criados e 

utilizados para a dominação sobre a população negra, resultaram e resultam em 

desdobramentos negativos incalculáveis aos afrodescendentes e à sociedade brasileira30. 

Estigmas que ainda permanecem de forma muito latente no imaginário social. 

No Brasil, segundo às suposições e crenças de sua inferioridade biológica e à tentativa de 

miscigenação implantada no país, o negro deveria desaparecer, ser eliminado, biologicamente 

excluído. Se não houve seu desaparecimento como era esperado, a população negra faz parte 

de novas representações sociais: o negro passa a ocupar o patamar da inferioridade social, o 

da exclusão social. 

Neste patamar em que a população negra é representada como o excluído social, é subjugada 

pelo ‘consenso’ com naturalidade à negação do acesso ao reconhecimento social, da 

participação na produção da riqueza e, consequentemente, ao exercício da cidadania política. 

                                                           
 
30 Desdobramentos estes que poucos setores da sociedade têm consciência de que, além de ser um mal à 
população negra, é o grande obstáculo para o desenvolvimento da nação, enquanto sociedade e Estado.  
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As representações sociais estão na base das concepções do conjunto das sociedades, bem 

como das políticas públicas, permeando os sentidos, determinando como estas serão 

aplicadas, onde, quando e para quem. Contribuir para o equilíbrio dos discursos sociais é 

imperativo para reestruturar uma sociedade que se deseja mais democrática, de fato. 

Sendo a preocupação da pesquisa pensar objetivamente o uso da cidade como a efetivação de 

práticas concretas, as políticas urbanas tornam-se fundamentais quando da sua interferência 

no espaço urbano, influenciando diretamente na ‘qualidade’ do espaço produzido. 

Pensar os espaços urbanos e não envolver o enfoque étnico é não estar atento ao 

estabelecimento de políticas públicas para a cidade que visem à afirmação de grupos sociais 

nas suas expressões autônomas. Pela valorização destas expressões autônomas, é que 

trazemos algumas abordagens em torno da produção do conhecimento, envolto em modelos 

universais e globalizantes. 

Segundo Harvey (1980), os cientistas, intelectuais e pesquisadores estão passíveis de avaliar e 

interpretar a realidade mediante seus modos de vida, numa linguagem estética formalizada e 

codificada nas formações universitárias.  Há uma tendência no Ocidente, em que as ciências 

são muito atraídas para os modos de vida da classe-média, agindo de interesse para este grupo 

mais do que para os interesses da sociedade como um todo.  Além disso, as pesquisas também 

são envolvidas no processo de patrocínio por aqueles que possuem o controle do pensamento 

hegemônico; a coalizão de indústria e governo também afeta fortemente a atividade científica 

e reflete numa orientação de manipulação e controle. 

Harvey atenta que a organização do conhecimento é produzida para satisfazer a necessidade 

primária de perpetuar a sociedade em seu estado atual, na manutenção de hierarquias e 

privilégios e, por isso, o seu caráter inerentemente conservador. O conhecimento é difundido 

como apologia ao status quo e com formulações de caráter inerentemente conservador que 

funcionam para frustrar a investigação de alternativas capazes de promover uma mudança 

profunda na estrutura. A divisão do conhecimento leva o corpo político a dividir o 

pensamento e a dominar tudo o que se submete à aplicação do conhecimento.  

Nesta linha, Foucault (1988) também demarca que a ciência, como conhecimento, é articulada 

como produção do saber e poder, em que ambos estão sempre associados, no mundo 

ocidental. A ciência não é neutra; está configurada sob um determinado contexto no tempo, 

no espaço, nas ideologias. 
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O pensamento, tomando uma perspectiva não-linear, poderia permitir a integração de outras 

formas de pensar, outras filosofias, permeada de interferências múltiplas, complementares. 

Dentro desta abertura do pensamento, isto é, não estar vinculado a um pensamento pré-

determinado, pode-se provocar interações entre os diversos modos de ver a vida, rompendo a 

ordem, rompendo os pré-valores e incluindo a possibilidade de permitir formas diversas do 

conhecimento empírico, aproximando e articulando as estruturas internas das culturas 

populares, como afirma Foucault (1988). 

Diante da manipulação que se faz do conhecimento, filosófica e ideologicamente construído 

para moldar o pensamento e da ausência de diversidade de discursos sociais, capazes de dar 

voz aos diversos segmentos sociais, é que pautamos os discursos dominantes como uns dos 

grandes causadores da estagnação social, econômica e política que perpassa a população 

negra, agravada pelo sistema vigente, o capitalismo.  

Existe uma formação de currículo oculto nas formações universitárias que justifica a eficiência 

e eficácia das relações capitalistas, transformando as relações capitalistas como patamar único 

de reflexão, sendo a maior referência de nossas formações universitárias. Estes currículos, com 

ideologias ocultas ou explícitas, têm o signo da universalidade; são definidos como universais 

e podem ser compreendidos como uma síntese perfeita do pensamento de toda a humanidade. 

Os currículos acadêmicos escondem o sentido dado à universalidade aos conteúdos de uma 

visão euro-americana, capitalista de mundo. As possibilidades de conhecimento dos distintos 

grupos sócio-culturais e de culturas variadas ficam impossibilitadas nesta formulação dada 

pelos currículos atuais, baseada numa síntese racionalista do pensamento ocidental, greco-

romano, euro-americano (RAMOS, CUNHA Jr., 2006). 

A visão da cultura acadêmica parte de uma análise exógena, com base na formação 

eurocêntrica, apoiada na: 

“formação da concepção hegemônica de desenvolvimento e planejamento 

de um modelo da tecnociência” (RIBEIRO, 2005). 

Os problemas sociais permanecem desconectados do pensamento hegemônico que não abarca 

as dificuldades, dado às formações clássicas das nossas universidades, acentuando os 

desníveis sociais e as desigualdades de oportunidades. E nestas desigualdades extremas que 

são características do Brasil, a população negra é a que ocupa o patamar da pobreza, com 

possibilidades ínfimas de ascensão e mobilidade social. 
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Verificamos que na elaboração do pensamento acadêmico ainda silencia e pouco realiza as 

representações sociais da população afrodescendente. Os temas relativos são efêmeros, 

analisados dentro de outros contextos, tratados em segundo plano. Os estudos recorrentes e 

constantes sobre a população negra são realizados em poucos núcleos de pesquisas que, diante 

de um conjunto, consiste em pouca produção intelectual31.  

Dada a esta produção acadêmica conservadora, buscamos aqui outros referenciais na tentativa 

de uma contribuição diferenciada nos estudos do espaço urbano, em que temos no tópico 

seguinte uma explanação dos conceitos que serão utilizados. 

2.2 - Exposição dos conceitos utilizados 

Posicionamos acima a construção do problema como uma crítica à produção do conhecimento, 

atrelado às representações sociais conforme os eixos de pensamento dominantes. Por uma 

opção a esta forma de pensamento, é que a proposta da pesquisa busca evidenciar as 

africanidades com a exposição dos conceitos a partir dos princípios sociais africanos como 

‘reveladores’ da cultura afrodescendente desenvolvida no processo histórico brasileiro. Os 

conceitos utilizados se distinguem das referências eurocêntricas (eixo greco-romano/europeu).  

Com o intuito de articular novas visões, trazemos aqui alguns conceitos que são comumente 

pouco utilizados na universidade na abordagem de assuntos referentes à população 

afrodescendente. Os conceitos clássicos ocidentais não suprem as lacunas referentes aos 

questionamentos relativos aos afrodescendentes e que, portanto, são tratados aqui, a partir da 

compreensão da cultura de matriz africana. 

A partir dos conceitos de africanidades e afrodescendência (CUNHA Jr., 2001), a proposta é a 

aplicação destes conceitos e metodologia nas questões do estudo do espaço urbano na 

especificidade dos territórios de maioria afrodescendente, tendo em vista um cunho 

multidisciplinar, ‘importando’ conhecimentos de outras áreas como a Sociologia, Educação, 

História, Geografia, Antropologia, agregando-se aos elementos do Urbanismo. 

                                                           
 
31 Neste ínterim, é que consideramos fundamental a questão da inclusão das cotas para estudantes negros nas 
universidades brasileiras a fim de equilibrar a produção dos discursos sociais, de forma a trazer novas demandas 
e perspectivas destes estudos. As opções políticas são pessoais e nem todas as pessoas negras são mobilizadas 
com a causa negra, como parte dos movimentos sociais. No entanto, politicamente, a presença de estudantes 
negros nas universidades brasileiras - e que está muito longe da proporção da composição étnica brasileira - 
contribui para uma nova concepção da própria entidade que é a universidade como local de produção de 
conhecimento de interesse a todos os segmentos sociais. Além desta inserção do conhecimento das questões 
relativas ao negro na universidade, a políticas de cotas conferem uma forma de reconhecimento político de 
reparação ao escravismo praticado aos afrodescendentes.  
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O estudo desta pesquisa iniciou-se com uma ótica de estudos que aplica os conceitos de base africana, 

partindo da filosofia africana (KAGAME, 1976) para análise das ocupações espaciais destes territórios. 

Em seus estudos, Kagame não exclui a visão eurocêntrica, já assimilada e estabelecida ao nosso viver, 

mas integra a influência da trajetória africana, utilizando a civilização e cultura dos povos africanos.  

Embora ainda muito ignoradas e desconhecidas no Brasil, pois ainda permanece a idéia equivocada 

de que a África era um continente de povos não-civilizados, Kagame enumera alguns pontos da 

civilização africana descrevendo a organização do continente, relacionando os idiomas, as escritas, o 

sistema econômico (agricultura, pecuária, rotas comerciais), a composição política (reinos, dinastias, 

formação de cidades)32, o sistema de costumes estabelecendo as relações sociais (pessoas, famílias, 

casamento), a administração da justiça, as técnicas e tecnologias (metalurgia, marcenaria, 

construção, tecelagem, cerâmicas), o vestuário, a culinária33, as variações artísticas de literatura, 

instrumentos musicais e música, as artes plásticas, a dança e expressão corporal, a filosofia, as 

religiões... Enfim, elementos e instituições 34 que existiam muito antes da ‘colonização’ européia e 

que, portanto, foram transladadas por africanos livres que vieram para o Brasil ou pelos africanos 

escravizados quando foram trazidos à força. Verger (1987), em seus estudos realizados na África, 

registra que a Bahia, em especial, é grande difusora desses conhecimentos no Brasil, representados, 

sobretudo, pelos africanos ocidentais, com seus usos e costumes explicados pela vinda maciça deste 

povo e sua resistência às influências dos portugueses. Entre os africanos ocidentais35, numerosos 

eram os prisioneiros de guerra advindos de classe social elevada, além de sacerdotes conscientes do 

valor de suas instituições e firmemente ligados aos preceitos de sua religião. 

                                                           
 
32 As organizações sociais e políticas e o desenvolvimento de redes comerciais internas são registradas desde o 
séc. VII, chegando ao seu apogeu entre os séculos XII e XV, com destaque especial para a região entre o Sudão e 
o Magreb (HERNANDEZ, 2006). 
33 Um aspecto pouco levantado sobre a culinária africana que é chamada no Brasil de ‘comida baiana’ é que para 
o preparo dos pratos culinários, vários produtos agrícolas foram trazidos da África, culminando, atualmente, na 
produção ‘industrial’ de vários produtos como o dendê (óleo comestível, cosméticos, combustível) ou o coco, 
com inúmeros derivados (o leite, cosméticos, resinas, etc.). Utilizando o título do livro de Manoel Querino, o 
africano foi “O colono preto como fator de colonização brasileira”, tomando, por exemplo, os vastos coqueirais 
que são plantios que africanos e seus descendentes o fizeram para, então, produzir o sabão de coco. 
34 Um outro tópico que pode ser explanado é a escravidão como uma instituição na vida social encontrada em 
várias partes da África em que os povos escravizados eram decorrentes de guerras internas, seqüestros ou 
punições, isto é, com características muito diferentes do sistema escravista ou do lucrativo ‘tráfico empresarial’. 
Este regime escravocrata adotado no Ocidente causou transformações profundas nestas sociedades africanas, em 
que algumas se tornaram vítimas ou se associaram aos traficantes de escravizados. Outras sociedades africanas, 
no entanto, nunca entraram em contato com o tráfico ou com traficantes (GOMES e FERREIRA, 2006). 
35 Os africanos ocidentais são atualmente conhecidos como iorubás (yorubás ou iorubas). O Iorubá é a síntese de 
várias línguas africanas da África Ocidental, sistematizado na escrita por missionários religiosos no início do séc. 
XX. Estes povos distintos foram unificados pelo iorubá, através desta língua comum. 
Fonte: Notas de aula do Curso de Línguas e Culturas Africanas no Brasil, ministrado por Yeda Castro, 
organizado pela PPGEduC/UNEB. 
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2.2.1 As Africanidades: Princípios Sociais Africanos 

As africanidades são ‘elementos’ intrínsecos dos povos africanos, quer estejam na África, 

quer estejam fora do continente, na diáspora africana. Para tanto, vamos esclarecer o conceito 

da Diáspora Africana que utilizamos. 

Entendemos este conceito coletivo, como um somatório da experiência comum de povos de 

origem territorial africana36 e da persistência das sobrevivências culturais africanas sobre os 

afrodescendentes (sob uma visão global mantendo, no entanto, as particularidades próprias 

aos afro-brasileiros, aos afro-americanos, aos afro-caribenhos e a outros afrodescendentes de 

distintas nacionalidades). Partimos da construção teórica e ativista da Diáspora Africana como 

projeto político que se desenvolve a partir dos povos negros, diaspóricos ou não, com o intuito 

de reação e ação à hegemonia vigente (política, econômica, cultural, espacial, intelectual, 

ideológica) e que se desdobra num conjunto de significados que se aplica contrária, histórica e 

sistematicamente, à população negra. A diáspora africana constitui um projeto de construções 

de pensamento autônomo em retomar novas perspectivas, em paralelo às ‘definições’ do 

Ocidente, tomado por alternativas conceituais, metodológicas, filosóficas e, sobretudo, 

políticas37. Em vista disso, é um processo em constante reelaboração. 

A presença de africanos no Brasil é marcada majoritariamente pela vinda compulsória através 

da escravidão38, que resultou no terror racial demarcado pela desumanização, exploração e 

dominação, e que hoje chamamos de racismo. No entanto, a perspectiva desta pesquisa 

procura evidenciar caminhos para reverter esta situação negativa que se abate sobre a 

população negra através dos aspectos positivos dados pela própria ‘resistência’ desta 

população. Os africanos e seus descendentes recriaram e promoveram formações culturais, 

filosóficas, ideológicas, intelectuais e políticas a partir da base do pensamento africano. 
                                                           
 
36 Diáspora significa dispersão de povos, ocorrendo sob diversas motivações: forçada (como no caso de africanos 
que foram escravizados) ou por motivações religiosas, políticas, etc. 
37 Perspectivas atuais de intelectuais e ativistas sobre a análise da formação da negritude estão sendo articuladas 
como um instrumento transnacional teórico e crítico que não se aplica apenas aos estudos e políticas sobre a 
negritude. Este conjunto surge como uma proposta de abranger políticas de reação e ação à hegemonia vigente para 
promover a libertação a todos os povos oprimidos (Manifesto da Universidade do Texas em Austin: uma 
‘aproximação’ à Diáspora Africana ou à Diáspora Negra. Fonte: http://cdy.sagepub.com em 25 de Junho de 2007). 
38 Nem todos os africanos vieram para o Brasil sob a condição de escravizados. Já havia um intercâmbio entre 
Brasil e África na comercialização de produtos. Videira e Cunha Jr. (2007) ressaltam outra forma de vinda de 
africanos em número considerável em função de perseguição religiosa. Africanos exilados políticos da região do 
Marrocos também foram deportados quando da ocupação portuguesa no norte africano. Estes africanos foram 
fixados pelos colonizadores portugueses no norte do Brasil, na região do atual estado do Amapá, como parte de 
estratégia de ocupação do território. 
VIDEIRA, P. L., CUNHA Jr., H. C. Bairro do Laguinho e Cultura Negra: Anotações da Memória e da História. 
In: CUNHA Jr., H.; RAMOS, M. E. R. (orgs.). Espaço Urbano e Afrodescendência. Fortaleza: UFC Edições, 2007. 
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Buscamos, para esta pesquisa, estas heranças culturais e históricas em comum entre os 

afrodescendentes, bem como as experiências vividas por este grupo. Neste processo permeiam 

complexos aspectos do negro, tanto no campo do indivíduo, quanto no âmbito coletivo, na 

compreensão do ser negro, de ver-se como negro, de sentir-se negro. É sob este enfoque que 

trazemos as africanidades para este estudo.  

Considerando alguns elementos da filosofia africana, notamos uma persistente e constante 

recriação dos processos de civilização a partir da complexa tradição africana que atua como 

testemunha da força e do suporte dos valores africanos. Diante da variedade dos povos africanos, 

com etnias distintas, verifica-se uma ‘diversidade na unidade’ diante da complexidade cultural, 

percorrendo todo o território africano, o que distingue a África dos demais continentes 

(MUNANGA, 1978). Os princípios primários e as concepções de vida africanos como a 

diversidade, a integração e a memória ancestral orientam e definem as vidas dos povos africanos 

e também de seus descendentes na diáspora, contrapondo-se aos valores e estilos de vida do 

individualismo, do isolamento, do materialismo, da exclusão e da dominação39. 

Os aspectos filosóficos africanos constituem uma complexa interação, já visto que a 

integração é uma das características dos valores africanos. A pluralidade de concepções 

religiosas é outra delas. A organização social é estabelecida por meio da religião. O sujeito 

não é ‘individuado’; a construção do sujeito se dá fundamentalmente no processo religioso, 

iniciando a pessoa na forma coletiva na sociedade africana40. 

O ser humano é dependente e interligado a todas as coisas existentes que compõem o 

universo, visíveis e invisíveis. Esta relação simbiótica com a natureza (mundo natural) e com 

o criador (mundo sobrenatural) compõe a essência do ser humano, sendo este uma parte da 

totalidade do universo, tendo uma interligação entre os eventos objetivos e subjetivos, entre o 

sagrado e o profano, que não formam dicotomias e sim uma unidade. O sagrado permeia, 

então, o pensamento africano, sendo emanado pela ancestralidade, enquanto respeito à 

                                                           
 
39 A perda da cultura tradicional se dá pela imposição da cultura de massa, descontextualizada, globalizada: “A rotina 
da vida diária não tem conexões intrínsecas com o passado [...] e as práticas sociais são constantemente examinadas 
e reformadas à luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente, 
seu caráter” (GIDDENS, Antony. As conseqüências da Modernidade. 2ª ed. São Paulo: Ed. UNESP, 1991). 
40 Apesar de não seguirem as religiões africanas, como dos orixás ou dos ancestrais, os árabes mulçumanos 
também conciliam desta forma de pensamento, bastante representada na religião islâmica, o que denota laços 
estreitos destes grupos em relação aos africanos originados da África Sub-Sahariana, ratificando a citação 
“diversidade na unidade”, de Kabengele Munanga. 
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sabedoria e conhecimento dos ancestrais, que está no cerne da concepção do universo41. Entre 

os elementos estão a força vital, a palavra, o tempo, a pessoa, a socialização, a oralidade, a 

morte, a família, as relações de produção, as relações de poder.  

A ancestralidade determina a essência de uma pessoa e de sua comunidade. O ancestral 

participa da comunicação entre o mundo visível e o invisível, estando entre a vida e a morte, 

permanentemente presente na comunidade, zelando por ela. A identidade da comunidade é a 

sua agregação social, definida pela existência de ancestrais comuns a todos os seus membros. 

Nas sociedades africanas, os conceitos de religião e de sociedade aparecem imbricados, em que 

ambas participam de um movimento dinâmico de circularidades, representando também os 

conceitos de tradição, de fundamento de sociedade e de origem (CUNHA Jr., 2005). A 

ancestralidade também explica o sentido de família, sendo que esta não é determinada apenas 

pelos laços de sangue, pela consangüinidade. A família pode ser constituída pela identidade 

territorial, pelo convívio social, pela memória ancestral em comum.  

A palavra é intrínseca à força vital, pois é portadora da força que anima e vitaliza o mundo 

(OLIVEIRA, 2003). A tradição oral tem como seu principal grupo de expressão os “guardiões 

da palavra falada”, responsáveis por transmitir costumes, crenças e valores, de geração em 

geração, mantendo a coesão grupal. Os que detêm o “conhecimento da palavra falada” por 

revelação divina devem transmiti-lo com fidelidade. A palavra tem um caráter sagrado, 

guardando uma relação direta da harmonia do homem consigo mesmo e com o mundo que o 

cerca (HERNANDEZ, 2006). A palavra é um elemento de criação através da qual os seres 

ganham sentido da existência, um significado de sagrado. A oralidade tem a sua importância 

pelo respeito e magnificência à palavra, o que não significa que o uso da oralidade não deve 

ser confundido com a ausência de escrita42. A oralidade africana utiliza generosamente os 

                                                           
 
41 A arte escultórica africana toma aqui importante papel como instrumento para esta conexão. Podemos lembrar 
aqui que o objeto utilitário pretende relembrar e representar a ancestralidade, com o objetivo de produzir beleza, 
encantamento e sedução. Este objeto está inserido no contexto físico e temporal, nos assentamentos religiosos, o 
que dá sentido a sua existência. A arte africana é geométrica e utilitária; representa a realidade e contém íntima 
relação com a ancestralidade. No mundo ocidental, este objeto é entendido como obra de arte e este ‘cenário’ é o 
que pode ser chamado atualmente de instalação, reduzindo a importância de sua concepção original. 
Fonte: Notas de aula do Curso de Introdução aos Estudos das Artes da África Tradicional e na Diáspora 
Brasileira, ministrado por Kabengele Munanga, organizado pelo Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO/UFBA.  
42 Os alfabetos utilizados nas sociedades africanas foram diversos em todas as partes do continente, em diversos 
períodos históricos (BERKERLE, 1997 apud CUNHA Jr., 2005). Duas das formas mais antigas de escrita da 
Humanidade são os hieróglifos dos egípcios e o Ge’ez dos etíopes. As escritas em árabe foram as que tiveram 
maior difusão pela África, devido à expansão do islamismo, sendo encontrados Alcorões no Rio de Janeiro e 
panfletos da Rebelião dos Malês, na Bahia em 1835, em árabe. 



 
 

49

recursos das metáforas, numa capacidade ímpar em inventar e re-inventar as formas de 

explicação simplificadas na exposição de temas complexos. 

A oralidade é a palavra que faz parte das práticas políticas, uma vez que as decisões da 

família e da comunidade são tomadas em conjunto através de longas discussões, que também 

incluem a dimensão dos ancestrais e das forças dos seres da natureza (CUNHA Jr., 2005). A 

tradição oral é, sobretudo, a necessidade da presença do outro. Metodologicamente, o 

conhecimento transmitido pela tradição oral está embasado nas vivências - incorporado pelos 

acontecimentos do processo existencial - enquanto que o sistema baseado na escrita transmite 

o conhecimento de forma abstrata, à distância da realidade vivida. A importância da palavra 

permanece latente aos dias atuais, em que ao se pronunciar um discurso em momentos 

solenes, é prática pedir licença aos ancestrais, aos mais velhos e aos mais novos, numa atitude 

respeitosa ao que será transmitido.  

Além da palavra falada, como geradora e reprodutora de conhecimento, também tem sentido 

de palavra o som dos tambores, os cantos, a dança, o movimento do corpo. Quando refere-se à 

força vital no pensamento bantu, ‘ser’ significa ‘força’, isto é, não significa consistir em, mas 

sim ‘ação’, movimento. A essência do ser está no agir, no movimentar-se. Por isso o culto aos 

ancestrais e orixás se dá também através dos movimentos do corpo. 

O corpo se erige como signo identitário da tradição africana. O corpo negro funciona como 

um signo da africanidade, ressaltando a horizontalidade, as dobras, o baixo corporal, criando o 

movimento, editando a criação, aproximando-se do contato com o solo; é sempre produto de 

um vínculo definitivo com o território. O corpo da ancestralidade desestrutura-se de uma 

representação cultural baseada na abstração do corpo para criar o sentir, o sentido, o 

sentimento, a vivência, a experiência em detrimento da representação. Este corpo é um 

contraponto ao corpo da racionalidade moderna ocidental que estrutura um corpo vertical, 

estático, linear, rígido, teleológico e que privilegia o cognitivo, o repetitivo, a sistematização 

(OLIVEIRA, 2007). 

A necessidade da liberdade do corpo43 é fundamental nos mecanismos de construção de 

identidade e de socialização dos africanos e dos seus descendentes, entendida como um 

sistema de comunicação; um componente filosófico da cultura africana. Segundo Cunha Jr., o 

corpo e seu movimento compõem uma memória social de códigos aperfeiçoados e 

                                                           
 
43 Um questionamento levantado por Anete Araújo refere-se aos traumas causados pelos castigos corporais do 
período da escravidão a esta liberdade do corpo. 
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sistematizados num passado distante e que pode estar passível de se perder entre os 

afrodescendentes, dadas às imposições de padrões de aprisionamento do corpo dados pela 

aculturação européia: 

“Criou-se um analfabetismo do corpo que nos afasta de nossas histórias e 

dos processos de compreensão de nós mesmos” (CUNHA Jr., 1992, p. 141)44. 

Com o desenvolvimento da sociedade industrial, surge um corpo que é produzido pela 

sociedade industrial: 

“... o corpo é reformulado para atender aos novos ideais de produção 

capitalista. O corpo passa a ser enfatizado enquanto uma máquina que age 

a partir de estímulos externos, tendo reduzidos seus fenômenos em mentais e 

físicos” (SILVA, 2003, p. 165 45 apud OLIVEIRA, 2007). 

Araújo (1989), em um estudo sobre uma comunidade negra no bairro do Maciel, no 

Pelourinho em Salvador, comenta sobre a mudança profunda dos costumes ligados ao corpo, 

dado pelo desenvolvimento tecnológico. Na evolução histórico-cultural da humanidade, uma 

mudança lenta se operou no homem por intermédio de seu corpo46, introduzindo novos 

costumes, seja do corpo em relação à matéria ou em relação ao corpo do outro. Esta 

transformação subtraiu os antigos costumes que passaram a ser rejeitados ou esquecidos, entre 

os quais a inclusão na vida social das funções corporais e a expressão da afetividade, da vida 

emocional, que também era social.  

Em Sodré (1988b), passando para outras relações com o corpo, temos que a dança, o rito e o 

ritmo como uma função essencial no ser afro-brasileiro, em que o espírito se reabastece de 

força cósmica, atualizando os saberes do culto. A dança tem um sentido de iniciação, expondo 

um saber incomunicável em termos absolutos, não reduzidos aos signos da língua falada ou 

escrita. O saber transmitido pela dança recompõe uma memória mítica fazendo o corpo vibrar 

ao ritmo do Cosmos, provocando no corpo uma abertura para o advento da divindade e se 

transforma, ele próprio, em metáfora da divindade (apud ROLNIK, 1999). 

                                                           
 
44 (CUNHA Jr., 1992): Capítulo A Expressão do Corpo. 
45 SILVA, Maria Eleni H. Corpo e Disciplina. In: Vasconcelos, José G. (org.). Filosofia, Educação e Realidade. 
Fortaleza: Editora da UFC, 2003. 
46 Alguns estudos pretendem estender um olhar sobre esta temática da relação corpo x espaço, tomando uma 
visão das errâncias em que a experiência ou prática urbana ordinária está diretamente relacionada à questão do 
cotidiano, na experimentação da cidade por quem a vivencia de dentro, em que a forma de apreensão espacial 
está relacionada com um saber subjetivo associado às micro-práticas cotidianas do espaço vivido, aguçando e 
despertando todos os sentidos corporais (JACQUES, 2006). 
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A conexão com o divino está presente em tudo, em todos os atos, em todo o pensamento 

africano. Nos africanos e seus descendentes, a ligação com o divino se manifesta pela alegria 

e pela forma disposta e bem-humorada de se relacionar com a vida, demonstrando o prazer 

que é estar vivo, em contraposição a dogmas de religiões que valorizam os sofrimentos e 

penitências, desencadeados por sentimentos de pecados e culpas. 

A alimentação e o preparo dos alimentos é também um dos exemplos de ligação com a 

divindade. A culinária trazida pelos africanos não envolve apenas a temática da alimentação 

em si ou do hábito alimentar. A cozinha africana está intimamente ligada à manutenção da 

religião, que é o componente que rege o modo de vida, as relações sociais, como as questões 

de hierarquia, de família estendida. A comida é preparada para a satisfação do corpo e da 

alma. O preparo do alimento compreende não somente o fazer em si, mas também está 

preocupado em emanar boas energias em que o alimento serve como meio de boas vibrações 

para a família, para a comunidade. O alimento, em todas as etapas, do preparo ao consumo, é 

um prazer coletivo, promovido em etapas para que todos possam participar, desde as crianças 

pequenas até os mais velhos, socializando todos os membros da comunidade.  

Alguns historiadores, mesmo contemporâneos, ressaltam que o preparo dos alimentos africanos 

implica em procedimentos muito trabalhosos, como picar miudinho, no caso do caruru, o 

quiabo, ou o bolinho de acarajé, em que os grãos de feijão eram descascados um a um: 

“... coisas típicas de uma sociedade onde o trabalho não era remunerado” 

(DÓRIA, 2007, p. 92). 

Esta interpretação da culinária africana além de ignorar a filosofia africana, restringe o 

‘trabalho’ sob uma análise das relações ocidentais capitalistas. Não percebe, sob sua ótica 

limitada, que o preparo do alimento faz parte do processo de sociabilização. 

A socialização está na base da filosofia africana dada pela religiosidade africana. Apesar de 

constituir o cerne das sociedades africanas, a complexidade e a limitação própria da religião 

aos não-iniciados permitem apenas breves considerações genéricas sobre as religiões 

africanas, em que ressaltamos aqui alguns dos princípios. As religiões africanas são distintas 

no continente africano, mas algumas generalidades podem ser salientadas. 

Seguindo o conjunto destes princípios organizado por Oliveira (2003), temos que cabe à 

religião manter o bem-estar de todos os membros da sociedade, sendo os benefícios da 

religião e da religiosidade universais à família, à comunidade, à vila. Os cultos, portanto, 

visam a harmonia social e espiritual, orientando para a satisfação das necessidades imanentes 
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e transcendentes de seus membros, o que faz a religião não estar desvinculada da política e da 

economia. Um exemplo: se a comunidade passa fome, o rei morre através do regicídio, 

assassinato de rei ou rainha, orientado pela ancestralidade, já que este é responsável pelo 

equilíbrio e estabilidade da comunidade. O poder é um atributo dos viventes, mas emana dos 

antepassados. 

As religiões africanas sacralizam o tempo passado e o tempo presente, não havendo, portanto, 

a pré-ocupação com o tempo futuro, com o salvacionismo. Cada indivíduo tem uma função e 

uma responsabilidade perante o coletivo. Neste sentido, as energias que estão espalhadas pelo 

universo devem ser manipuladas para que haja o equilíbrio entre as energias construtivas e 

destrutivas, de modo a favorecer o bem-estar da comunidade. 

O sentido de comunidade está atrelado ao sentido da ancestralidade, da territorialidade, com o 

meio, com a natureza. Precisamos destacar que no imaginário social dos povos africanos, os 

seres humanos aparecem em grupos e não individualmente. São sociedades de ampla 

representação do coletivo. Assim, a identidade é dada pela localidade, pela comunidade e pela 

ancestralidade (CUNHA Jr., 2001). 

A organização da sociedade por gênero é muito antiga em solos africanos. A mulher tem a sua 

figura relacionada aos grandes mistérios da vida e da morte, à fertilidade, à fecundidade, às 

divindades, participando mais interinamente dos mistérios da criação porque elas mesmas são 

gestadoras, ocupando importantes papéis nas religiões africanas: são sacerdotisas, ocupam 

postos de comando político e interferem definitivamente na organização hierárquica de suas 

comunidades, sobretudo nas comunidades matrilineares. 

Sob esta questão da provisão da família pela mulher, Rolnik (1999) expõe que na costa 

ocidental africana, de onde se originou uma parte dos negros que aqui aportaram como 

escravizados, o comércio era uma prática essencialmente feminina, que além de prover 

economicamente o clã, tinha também um sentido social e religioso e um papel no culto tribal 

de ancestrais mortos (MIDDLETON apud ROLNIK, 1999). Outro exemplo é a Geledé, 

originalmente uma forma de sociedade secreta feminina de caráter religioso existente nas 

sociedades tradicionais iorubás: expressa o poder feminino sobre a fertilidade da terra, a 

procriação e o bem-estar da comunidade. 
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Outra concepção diversa entre as sociedades ocidental e africana é a relação com a morte. 

A morte é uma festa!: o título do livro de Reis47 é para os africanos um fato. Dado o evento da 

morte que gera obviamente a ausência de um membro da comunidade, o equilíbrio desta está 

posto em questão, pois o indivíduo ausente participa da história da comunidade. É neste 

momento que os ritos funerários ganham grande importância, pois eles são capazes de 

reorganizar rapidamente as comunidades, restabelecendo o equilíbrio social. Os ritos 

promovem a distribuição da força vital da pessoa que morre à comunidade e aos elementos da 

natureza, através da terra que abrigará o corpo. A morte de um indivíduo é, portanto, o 

aumento da força da comunidade e dos elementos naturais essenciais para a sobrevivência, 

fortalecendo a vida do grupo. A importância dada às cerimônias funerárias se dá por estas 

constituírem os ritos de passagem: através da morte, nascem os ancestrais.  

Os ancestrais são a base das religiões africanas, que podem ter sido um antepassado ou um 

elemento natural que foram divinizados pela sua importância à sobrevivência do grupo 

humano. As divindades podem ser masculinas, femininas ou andróginas, complementando-se 

entre si, seguindo o princípio da complementaridade e do respeito à diferença. A diversidade e 

a integração são componentes essenciais da filosofia africana, posto que evidenciam que todos 

os elementos do universo estão conectados, interligados, em um processo dinâmico de 

interação e que a harmonia das partes depende da harmonia do todo. 

Elementos filosóficos como estes assinalam o teor da concepção da filosofia africana 

constitutiva das civilizações da África tradicional, anterior às invasões européias. Variações 

culturais desta matriz africana que permanece arquivada consciente ou inconscientemente na 

memória coletiva dos afrodescendentes, como a Afrodescendência, resultam de rearticulações 

e reelaborações destes elementos filosóficos surgidas sob o processo da diáspora africana. É 

sob a ótica da Afrodescendência, como uma alternativa conceitual, metodológica, filosófica e, 

sobretudo, política da diáspora africana, é que tomaremos o sentido de comunidade do Bairro 

da Liberdade, pela análise das observações do cotidiano de moradores e de seus depoimentos. 

2.2.2 A Afrodescendência 

Vimos acima uma pequena abordagem sobre a complexidade que envolve os princípios 

civilizatórios a partir da essência da filosofia africana. Os princípios sociais africanos se 

transformam, ajustando-se a novos valores que a contemporaneidade nos traz. Estes se 
                                                           
 
47 REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX.  São Paulo: 
Cia das Letras, 1991. 
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tornam, portanto, dinâmicos e são reelaborados no decorrer do tempo, dialogando com o 

contexto em que estão inseridos48. 

O conceito da afrodescendência procura abranger fenômenos de longa duração, de naturezas 

complexas e intervém em fatores interdisciplinares, estando intimamente relacionada à 

localidade (CUNHA Jr., 2001). Na afrodescendência, a base parte da matriz cultural africana 

que é diversificada e é produzida ao longo dos séculos com a colaboração de outras culturas, 

relativizando de forma constante os conhecimentos49. A afrodescendência procura propor 

sistematicamente novas questões e retira os absolutismos da ciência contemporânea 

dominante, procurando conhecer o dinamismo da cultura como um conhecimento em 

constante transformação. A afrodescendência, como conceito e método utilizado na pesquisa, 

utiliza elementos das africanidades, da nova história e da pesquisa participante para compor 

esta constante atualização dos conhecimentos. 

O Ntu na forma do pensamento das línguas Bantu ou o Axé na construção dos Iorubás nos 

indicam a necessidade dinâmica, em que o tempo presente é a junção do passado com o futuro 

dado à circularidade em espiral, sem, contudo, passar no mesmo lugar, num processo de idas e 

vindas, resultando numa constante repetição, relembrando algo já visto ou vivido. 

Para o africano, a arte, que carrega sempre o papel utilitário, funciona como um espelho 

representativo da vida e dos aspectos filosóficos, produzindo círculos e ziguezagues que 

resulta num apelo constante de repetição, representado pela forma geométrica, como indução 

                                                           
 
48 Como exemplo para ilustrar a diversidade do pensamento africano e de como este fato se rebate na 
afrodescendência: em regiões de alguns países africanos como Moçambique, por exemplo, as populações 
praticam duas religiões, sem que elas apresentem conflitos, como a religião dos orixás e o cristianismo, sendo 
este já conhecido e praticado no continente africano muito antes das ‘colonizações’ européias. Fazem parte de 
concepções religiosas distintas, mas que podem conviver pacificamente dentro do pensamento africano. Dado 
esta informação, esta avaliação ao sincretismo religioso que ocorre no Brasil, pode apresentar, no mínimo e de 
forma bastante sucinta, duas vertentes: a da ‘simulação’ de uma religião pela outra ou mesmo a coexistência de 
ambas, sem que pareça contraditório. O cristianismo africano foi adaptado ao catolicismo do colonizador e as 
religiões afro ganharam outras reformulações diante do encontro de tantos grupos africanos distintos e diante do 
contexto brasileiro. Estas práticas religiosas não ocupam, portanto, posição de oposição. Envolvem questões do 
campo do emocional, das ancestralidades e não do campo da lógica, imposta pela razão. 
49 Um exemplo simplificado de como a afrodescendência se dá como uma cultura de matriz africana relativizada 
com a colaboração de outras culturas: as indumentárias das baianas de acarajé. Seu traje incorpora diversas 
culturas, que vão desde as anáguas, de origem portuguesa, aos bordados do tipo richelieu, de origem francesa, 
aos turbantes de cabeça, que podem ser uma influência árabe (MARTINI, 2007). Aqui temos um exemplo que 
incorpora culturas de diversas matrizes, dado em um suporte material. Mas esta relativização ocorre em todos os 
sentidos, inclusive no campo imaterial, como influências de pensamento e de comportamentos. Esta forma de se 
vestir das baianas de acarajé chegou aos terreiros, onde tudo de belo que poderia ser incorporado às 
indumentárias, foi acrescentado como forma de se apresentar elegantemente aos orixás. MARTINI, Gerlaine 
Torres. Baianas do Acarajé: A uniformização do típico em uma tradição culinária afro-brasileira. Tese de 
Doutorado. Departamento de Antropologia. Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2007. 
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à repetição (CUNHA Jr., 2006b). Na Figura 10 podemos visualizar esta representação filosófica 

nos tecidos africanos. 

 
Fig. 10 - Tecidos Bordados Kuba, reproduzindo círculos e ziguezagues dos aspectos filosóficos da arte africana 
Fonte: (CLARKE e CLARKE, 2004 apud MENEZES, 2005)50 

A diáspora africana nos mostra como estes princípios foram caracterizados, de forma 

particular de cada localidade, como estes princípios foram pulverizados em diversas partes do 

mundo. Vimos anteriormente que as africanidades denotam a essência da cultura africana. 

Com as reelaborações que a cultura africana se organiza em processos históricos específicos, 

ela dialoga com outras matrizes culturais e, no caso do Brasil, confere a ‘brasilidade’ 

distintiva do brasileiro, demarcando a riqueza da cultura brasileira. 

Sob esta perspectiva da integração das culturas, Carlos Pereira51 entende, através de Muniz 

Sodré (1988a), que o Brasil pode ser um locus privilegiado pelo confronto do 

entrecruzamento de tradições culturais marcadas por uma diversidade essencialmente radical 

(de natureza e de dinâmica) por meio do encontro de uma ‘lucidez’ do ocidente pós-moderno 

com os milenares mistérios e segredos da tradição cultural negra. 

Por caminhos diferentes por onde desenrolou a cultura híbrida que vivemos no Brasil, poderia 

ter havido outras formas de intercâmbio, de influência mútua, de conhecimentos, de produção 

de conhecimentos, mas que não fossem tão excludentes nos campos social, cultural, político, 

econômico ou moral. Seja entre o meio acadêmico ou entre a população em geral, o 

desconhecimento sobre as origens, a história e a cultura dos afrodescendentes é um 

‘constrangimento’ generalizado, tanto para a própria população negra quanto para a 

população não-negra, em que esta ausência de conhecimento pode gerar um temor e 

                                                           
 
50 MENEZES, Marizilda. Etnogeometria: A Geometria Construída nos Panos Africanos. In: Anais GRAPHICA 
2005 - Expressão Gráfica & Formação Humanística - VI International Conference on Graphics Engineering for 
Arts and Design e XVIIº Simpósio Nacional de Geometria Descritiva e Desenho Técnico, 2005, Recife - PE. 
51 Carlos Alberto Messeder Pereira na Apresentação do livro A Verdade Seduzida (SODRÉ, 1988a). 
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conseqüentemente o preconceito, que varia desde a manifestações preconceituosas a 

expressões de ódio, violência e racismo. 

Complementando esta lógica de integração, Luz dispõe que a cultura ocidental é caracterizada 

pelo impulso à imposição e se distingue completamente à aceitação da alteridade presente nas 

culturas dos diferentes povos da África e da América. Sob esta ótica, o outro é qualificado de 

estrangeiro, respeitado em sua diferença, merecedor das honras de hospitalidade, realçando a 

identidade própria do hospedeiro e valoriza a diferença, com destaque a sua pertinência 

grupal. Deste modo, para os povos africanos, o outro se insere no processo de 

complementação dos valores civilizatórios (LUZ, 2000) e (ACHEBE, 1983). 

Diante de estudos bem mais aprofundados dos valores civilizatórios africanos52, vimos que a 

influência da presença negra na formação da ‘nação’, da história e da cultura brasileiras vai 

além dos movimentos corporais, das preferências culinárias, das expressões idiomáticas, das 

produções musicais, das formas de convivência ou concepções religiosas. A acumulação de 

fortunas direcionadas para países europeus ou retidas nas elites brasileiras não se limita ao 

trabalho ‘forçado’ e sim resultante de uma autonomia e da capacidade criativa dos negros 

escravizados, libertos e livres.  

No Brasil, a afrodescendência tem por base a história e os processos de formação da 

identidade da população negra, como identidade étnica. Trazemos a identidade étnica como 

representante do acúmulo de heranças culturais que permitem significar distinções frente a 

outros grupos social-étnicos.  

A formação de identidade é definida pelas relações sociais, objeto da pesquisa através de 

entrevistas e relatos orais de moradores do Bairro da Liberdade, e são esboçadas pela 

convivência de vizinhança e parentesco, num grau de dependência e solidariedade mútua 

relativos a pequenos fatos do cotidiano, associado aos princípios sociais africanos que 

valorizam a hierarquia entre os mais velhos, o cuidado com as crianças, a matrilinearidade 

comum nas famílias afrodescendentes, estabelecendo formas de relações com a religião e o 

status que ela representa entre os membros da comunidade: a organização das vivências nos 

terreiros e as práticas religiosas no território e que se estendem além dele, tendo como 

exemplo a oferenda de comidas aos ‘santos’, tanto no que tange à distribuição da comunidade 

como em relação ao território. 

                                                           
 
52 Muniz Sodré, José João Reis, Marco Aurélio Luz, Henrique Cunha Jr., Eduardo Oliveira, etc. 
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Nesta formação de identidade afrodescendente, percebemos a força da mulher como 

decorrente da autonomia exercida em solo africano. Se na África, muitas mulheres cumpriam 

o papel de provedoras de suas famílias, aqui esta tônica se repete, onde reconhecemos estas 

comunidades matrilineares na Liberdade, no caso das nossas entrevistadas. 

Através das entrevistas e pela observação na vida cotidiana do bairro, temos que, em muitos 

grupos familiares, as mulheres detêm um papel dinamizador na vida familiar e comunitária. 

Atuam como chefes de suas famílias, sendo responsáveis pela criação dos filhos. À medida 

que os anos passam, exercem uma ascendência natural sobre seus familiares, que não é apenas 

financeira, mas que é dada principalmente pela força moral. Dona Beata e de Dona Clarisse, 

como exemplos bem característicos. Dona Beata se orgulha de dizer que, como uma mulher 

sozinha, conseguiu criar todos os seus filhos; estão casados e têm suas próprias casas. O 

entendimento que se tira quando ela afirma isso é que a sua forma de educá-los, mesmo com 

dificuldades, permitiu eles se tornaram pessoas responsáveis, capazes de tomar seus próprios 

rumos de vida. 

A educação dos filhos é uma preocupação presente também na fala de Dona Luísa, que não 

teve filhos naturais, mas criou uma menina e ajudou a cuidar dos sobrinhos. Ela lembra de sua 

própria criação: 

“Olhe, éramos sete! Os filhos se criaram, se formaram, se passaram de 

maior... Tem filho que meu pai nunca bateu... Ele dava conselho e explicava 

como era. Ele falava, conversava com todo mundo direitinho e a gente 

respeitava.... Mas, se era rebelde, é que apanhava... Os ‘pintão’... Eu era 

‘pintona’! Aí eu ia lá e ganhava bolo na mão!... Mas ele nunca bateu no 

rosto, não puxava a orelha, nunca xingou os filhos, não gritava... Minha 

mãe também, ensinava as coisas direitinho... aconselhava”. E nós passamos 

isso para os filhos, sobrinhos... Não debandar, n’é? Para todos seguirem o 

caminho certo. Fazer tudo direitinho...”. 

Dona Clarisse, outra senhora entrevistada também se tornou responsável pela educação dos 

filhos. Separada do marido, ela vendia comida para pagar os estudos deles: 

“Minha filha, era quatro quilo de feijão por dia!” 

D. Clarisse vendia comida para os peões da fábrica de óleo, na Calçada. Ela diz que outras 

senhoras também vendiam comida nas redondezas, mas o diferencial dela é que servia no prato: 

“Não é porque a pessoa era um peão de fábrica que ia comer em cuia de 

queijo, ia comer em lata de doce... Então, eu comprei prato. Peão só come em 

prato fundo... Eu enchia o prato com uma concha de feijão daquela grande. 
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Do jeito que eu fazia para comer, eu fazia para vender... Dia de quarta e 

sexta-feira tinha comida de azeite... Dia de quarta e sexta a pessoa 

resguarda...”. 

Esta noção da mulher no desempenho de provedora e de autoridade sobre a família contribuiu 

também para que se desse continuidade à instituição da família estendida. É Seu Chico quem dá 

a indicação. Apesar da mãe de Seu Chico não ser a única pessoa responsável em manter a 

família, ela foi lavadeira por muitos anos, e depois passou a vender comida. Ela começou neste 

ofício nas festas de largo e também se aventurava em algum ponto onde dava algum movimento: 

“Teve uma época que ela botou um balaio de comida na frente do portão da 

fábrica do Satélite. Não sabia ler... Vendia sem tomar nota! E dava conta de 

comer vinte, trinta homens... Vendia tudo: comida, amendoim, araçá... Eu sei 

que a sacola dela vinha cheia de dinheiro... Que Deus ilumine o espírito dela!”. 

Seu Chico se refere ao rapa (à fiscalização): 

“Então, o carteiro da rua falou com um dos homens para colocar ela para 

dentro do portão. Daí eles abriram o portão. Ela ficou ali e ninguém podia 

mexer com ela. Todo mundo gostava dela: minha mãe para cá, minha mãe 

para lá... Todo mundo era filho dela. Ela trabalhou anos por lá...”. 

A identidade étnica de um grupo transcende seus aspectos culturais, não envolvendo apenas 

aspectos internos desta cultura, sendo particularmente envolvida pelas interações do grupo 

com o mundo ao seu redor, que desencadeia em reações positivas ou negativas, podem ser 

manipuladas ideologicamente. 

Os contornos da identidade afrodescendente são de natureza cultural e política, estabelecendo 

e transformando as relações sociais, políticas e econômicas condicionadas, anteriormente, 

pelo processo escravista e suas conseqüências e que se desdobram, na atualidade, ao 

‘capitalismo racista’ altamente individualista, impositivo e seletivo num modelo-padrão 

‘ocidental’ de produção e consumo, baseado na livre concorrência sob todos os aspectos: 

“salve-se quem puder...!”. 

A expressão capitalismo racista surge para contrariar as idéias lançadas por Florestan 

Fernandes em 1965, em ‘A integração do negro na sociedade de classes’, e adotadas por 

vários autores, em que defendia que o avanço do capitalismo tardio no Brasil levaria à 

eliminação das questões étnicas em relação às desigualdades sociais e de trabalho, atingindo 

um processo único de classes sociais: “Dinheiro não tem cor” é uma expressão incrustada nos 

imaginários sociais. 
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Pela própria concepção do modelo de desenvolvimento, o capitalismo favorece aos detentores 

do capital, sendo que este nem sempre é o capital financeiro. A população negra leva 

desvantagem perante um capital simbólico social dado à população não-negra. Um exemplo 

deste capital simbólico é quando assistimos à tv ou observamos os produtos de consumo 

disseminados nas mídias, não vemos a população negra representada. Recentemente, havia 

esta reprodução do capital simbólico em anúncios de jornal, em que as ofertas de emprego 

exigiam a boa aparência dos candidatos. 

No entanto, observando as estatísticas recentes do IBGE, vemos que tal processo não ocorreu 

e que o avanço do capitalismo não diluiu os traços remanescentes do escravismo 

(desvantagem do capital simbólico social), acentuando ainda mais a pobreza que, por sua vez, 

não se diluiu entre negros e brancos.  

O que queremos demonstrar é que mesmo sob as imposições contrárias à população negra, 

verifica-se a manutenção das origens culturais: primeiramente pela força da própria cultura, 

bem como uma forma de resistência da integridade e dignidade morais dos escravizados e de 

seus descendentes para, então, garantir sua sobrevivência física. 

Relembrando o conceito da Afrodescendência de Cunha Jr., que procura abranger fenômenos 

de longa duração, de naturezas complexas, estando intimamente relacionada à localidade, 

incorporamos as preocupações do enfoque das relações sociais produzidas pelas histórias das 

comunidades, valorizando e utilizando o conhecimento e as práticas cotidianas. A 

Afrodescendência reconhece a importância e a sabedoria da cultura de base africana, baseado 

na ancestralidade, na tradição e nas filosofias africanas, nas referências ao tempo passado. É 

neste que residem as respostas do tempo-presente. 

Na base da cultura africana, o território é a base da ancestralidade e se funde com as pessoas, 

produzindo a identidade coletiva das populações. O tempo e o espaço se fundem 

determinando um enfoque para a história local baseado na oralidade, no percorrer da 

construção social do espaço geográfico para explicação da vida da comunidade, como método 

do conhecimento da sociedade (CUNHA Jr., 2006a): compreender o espaço urbano é 

compreender a ancestralidade do local (ACHEBE apud CUNHA Jr., 2006a). 

Vimos nas ancestralidades que o sentido de comunidade é fundamental porque é implícita 

como fruto da força da identidade pela via da ancestralidade. O sujeito regido pela 

ancestralidade africana está referenciado por algum lugar. Não é solto no mundo, sem sentido 

de pertencimento à sua origem. A partir das relações sociais sucedidas entre os africanos 
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vindos para o Brasil (escravizados ou não), vamos tomar algumas considerações para então 

lançá-las ao entendimento da construção do território. 

2.2.3 Território de Maioria Afrodescendente 

Definindo a construção teórica do território sob a ótica dos conceitos apresentados 

anteriormente, Africanidades e Afrodescendência, os Territórios de Maioria Afrodescendente 

são espaços urbanos em que encontramos diversos grupos sociais de origens históricas e 

culturais distintas, tendo a população afrodescendente como grupo majoritário. O aspecto 

salientado não se refere apenas pelo elemento quantitativo, mas pela consolidação do 

território dada pela cultura processada decorrente do histórico desta população. 

A dinâmica sócio-cultural desses territórios é, portanto, determinada pela cultura de base 

africana, revelando-se no espaço geográfico como base dos processos de construção das 

identidades e das relações históricas e sociais das populações. Estas noções explicam que 

sobre o espaço geográfico forma-se uma construção histórica que estrutura a natureza das 

populações, suas identidades e sua diversidade (CUNHA Jr., 2007).  

O entendimento dos territórios de maioria afrodescendente não se inicia pelas categorias de 

análise que partem do enfoque sobre as generalidades da pobreza e da segregação espacial, 

pois estas não expressam a identidade sócio-cultural afrodescendente. São conseqüências de 

imposições históricas e sociológicas brasileiras, marcadas pelas assimetrias causadas pelos 

processos de dominação inter-étnicos brasileiros. 

Os territórios de maioria afrodescendente são demarcados pelo espaço-tempo, constituído 

pelas histórias sociais de seus moradores, como um lugar saturado de significações 

acumuladas através do tempo, como uma produção social, coletiva. O espaço-tempo constitui 

uma rede de significações, dadas por duas variáveis simultâneas: o tempo dá forma ao espaço 

e o espaço é relativizado pelo o tempo. O espaço sobrepõe temporalidades diversas, que se 

demonstra visível dada à sua materialidade.  

Estas formulações são embasadas nestas sínteses de Milton Santos, em que temos nas suas 

construções sobre o espaço habitado, o espaço humano como espaço social: 

“o espaço é trabalhado socialmente e é um registro histórico” (SANTOS, 1996) 

e 

“o espaço se define como um conjunto de formas representativas de 

relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada 

através de processos e funções” (SANTOS, 2002). 
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Incorporado ao conceito espaço-tempo, o ser humano é parte do espaço natural e, portanto, 

não deve ser uma imposição sobre este espaço. Há um exercício mútuo entre o ser humano e o 

espaço, já que este também impõe suas condições ‘espaciais’, constituindo-se em uma 

interatividade constante (ser humano � espaço)53. Assim, somando estas dimensões, 

considerando o ser humano enquanto grupo coletivo - comunidade - tem-se a noção de 

território (espaço + comunidade + tempo = território). 

À medida que estes espaços são processados ao longo do tempo no seio de uma comunidade, 

constitui-se um território, impregnado de elementos culturais, definido por identidades e 

simbolismos, gerando um conjunto dinâmico de práticas que se processam continuamente. 

Nos territórios de maioria afrodescendente, a especificidade é demarcada pela sucessão de 

significações resultantes de uma construção de singularidades sócio-culturais de matriz 

africana. 

Verificamos que pela contínua acumulação de experiências, o território tanto demarca uma 

relação interativa com as pessoas, como também permite que esta relação seja educativa, 

passando informações e significações também para as gerações futuras.  

Sob esta ótica, as identidades são construídas cotidianamente no espaço urbano, composto de 

fatores interdisciplinares e de naturezas complexas que estão intimamente relacionados à 

localidade, ao bairro.  Se é no bairro que as pessoas vivem, produzem sua vivência concreta e 

suas subjetividades, este espaço urbano também tem a função de reproduzir conhecimento. 

Assim compreendemos os territórios de maioria afrodescendente, cumprindo este papel: 

positivamente, como um lugar onde se realiza uma especificidade cultural de base africana e, 

negativamente, dado pelo seu histórico de abandono do poder público.  

Em Bracklaire54 (apud ARAÚJO, 1989), o espaço é definido como suporte físico para as 

práticas sociais intermediadas por elementos simbólicos de uma dada cultura; não fica 

reduzido a um receptáculo passivo onde as coletividades se instalam. Ele é também, e 

fundamentalmente, um recurso que os homens se apropriam, transformam, constroem e 

utilizam, em que é vivido sob signos afetivos e simbólicos, carregado de significações sociais. 

O processo formador do indivíduo está situado na consciência de si, do seu entorno, da sua 

localidade (CUNHA Jr., 2001) e, segundo o autor, na perspectiva de Paulo Freire, a educação é 
                                                           
 
53 Aqui temos uma referência dos valores filosóficos e civilizatórios da cultura de base africana, no respeito à 
natureza, em que o ser humano faz parte dela e não se sobrepõe a ela, amparados pelas religiões de matriz 
africana, verificável nas vivências e práticas dos terreiros. 
54 BRACKLAIRE, J. L. Para uma Antropologia do Espaço. (mimeo). 1985. 
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vista como um processo, e que principalmente entre os afrodescendentes, ele se configura a 

partir destas relações com a complexidade urbana55. 

Estas correlações entre o espaço e a educação também são tratadas em Freire (2006), em que 

os espaços públicos das cidades também são suportes das instâncias educativas e de 

referências ‘boas’ ou ‘ruins’ na formação cotidiana dos indivíduos: 

“Os espaços públicos ‘atuam’ como educação informal ao longo da vida do 

indivíduo, em que a maior parte da aprendizagem ocorre casualmente, isto 

é, a qualidade do meio ambiente e o relacionamento de uma pessoa com ele 

determinam o quanto se aprende ‘incidentalmente’ ” (Ivan Illich apud 

FREIRE, 2006). 

As práticas urbanísticas e as políticas públicas contemporâneas hegemônicas deveriam, 

portanto, estar atentas a estas instâncias psíquicas individuais e coletivas. No processo de 

formação de uma pessoa ou de uma coletividade, o espaço urbano pode ser enriquecedor desta 

formação, uma vez que torna-se suporte da cultura local como elemento estruturante de uma 

sociedade ou de um grupo, como reflexo das manifestações do modus vivendi de uma 

sociedade. É o que temos em Rossi (2001), quando analisa a cidade pré-moderna européia 

anterior à cidade industrial e às intervenções urbanísticas institucionalizadas e planejadas 

ideologicamente. Para o arquiteto, a cidade é a sede deste patrimônio cultural dinâmico, registro 

de diversos tempos históricos e das manifestações da cultura dos diversos grupos sociais. 

Nos territórios de maioria afrodescendente, as referências de Rossi se confirmam, uma vez 

que nestes lugares são processadas as culturas afrodescendentes como elementos 

estruturadores de seus modos de vida. Os valores do lugar, de pertencimento ao lugar, estão 

presentes através da memória coletiva, e são construídos por ela. Para Rossi, a memória 

coletiva se torna a própria transformação do espaço, como um fio condutor que orienta o 

espaço urbano, como consciência deste espaço.  

Este espaço, processado pelo tempo e pela comunidade, constituindo-se no território, deixa de 

ser alienado e é ratificado pela noção de identidade, que no caso que nos debruçamos é a 

identidade étnica afrodescendente, dada pela história e cultura afrodescendentes. Uma fala de 

                                                           
 
55 A dissertação da pedagoga Flávia Damião explora o conhecimento que as crianças afrodescendentes tiram dos 
momentos de suas permanências nas ruas, pela dinâmica das crianças no seu espaço-rua, no seu espaço-beco, no 
seu espaço-bairro, no seu espaço-mundo. A autora compreende as singularidades da infância afrodescendente, 
mediante à construção de suas territorialidades e que essa especificidade se faz a partir da conexão entre os 
pertencimentos étnico, regional, etário e social, bem como a dimensão da afetividade e da subjetividade, em 
meio a uma interpenetração das dimensões individuais e coletivas. 
DAMIÃO, Flávia de Jesus. Pés no chão, olhos no horizonte: Primeira Infância, Afrodescendência e Educação 
no Arraial do Retiro. Dissertação de Mestrado em Educação. Fortaleza: Faculdade de Educação da UFC, 2007. 
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Dona Luísa pode nos mostrar como o espaço se relaciona com o tempo e este, por sua vez, se 

relaciona com as pessoas da comunidade: 

“... Ali embaixo, onde hoje tem todas aquelas casas, na entrada da [Rua] 

Progresso56, que era uma estrada estreitinha, o caminho para o ponto do 

ônibus, era a entrada para o dique; se lavava roupa ali. Muitas senhoras 

lavavam roupa ali, ferviam, secavam: a mãe de Chico mesmo, lavava um 

bocado de roupa para fora...”. 

Vemos que a formação da comunidade é histórica, em que a existência é definida por outras 

existências, em que o tempo presente é a junção do passado com o futuro (ntu). Um exemplo 

é dado por Dona Célia, moradora em uma avenida na Rua da Alegria. Esta senhora, 

professora leiga, veio morar na Liberdade na década de 1960, muito posterior aos 

entrevistados da pesquisa. No entanto, ela teve acesso à informação de anos passados, como 

as primeiras casas nesta região que eram de taipa, mas que desmoronavam quando as águas 

do Riachinho subiam. Ela tem a lembrança de umas avenidas que foram construídas pelo Seu 

Estanislau, pai do Seu Chico. Por estas falas (palavra), entendemos como estas narrativas dão 

sentido ao lugar, através das memórias destes lugares, corroborando a sua existência. 

As referências espaciais partem de outras indicações, além das espaciais por si só, dada por 

esta convivência mais estreita entre vizinhos. Conversando com Dona Beata sobre a sua casa 

de infância, eu perguntei onde ficava, qual era o número. D. Beata titubeou, pois não sabia a 

numeração. Mas logo depois me respondeu: 

“É fácil! É só perguntar na redondeza: onde era a casa de Valentin de 

Joana? É na casa amarela que fica de junto!” 

Nestes exemplos, vemos como a construção da identidade étnica passa pelo processo de 

territorialização. Dado o processo histórico da população negra e o seu processo de 

segregação urbana demarcados pela imposição das desigualdades sociais, é que seguimos para 

o capítulo seguinte, partindo para uma reflexão crítica de como o urbanismo e a disciplina de 

Arquitetura e Urbanismo são produzidos e formulados no Brasil, ‘indiferentes’ às relações 

étnicas brasileiras. 

 

 

                                                           
 
56 O dique foi canalizado e o terreno aterrado, dando lugar à ocupação chamada de ‘Invasão da San Martin’. 
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CAP. 3 - BREVES REFLEXÕES SOBRE A ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL 

Neste capítulo, procuramos caminhos para uma breve reflexão crítica sobre a ‘Arquitetura e 

Urbanismo’ no Brasil. Entendemos que o espaço urbano reproduz e reflete a vida social, onde 

as políticas administrativas e práticas públicas e privadas hegemônicas criam processos de 

dominação - hierarquias sociais, assegurando privilégios sociais aos grupos étnicos 

dominantes. A cidade apresenta-se como conseqüência de um campo de forças e de interesses 

e torna-se resultado das projeções ideológicas dado pelas expressões e representações sociais 

e culturais. Nesta desvinculação com o processo social, sobressaem as tendências de 

homogeneização das relações sócio-espaciais advindas com o processo de universalização e 

de globalização. 

Historicamente no Brasil, os aspectos sócio-econômicos relacionam-se de forma ineficaz com 

questões espaciais, preferindo-se ‘importar’ soluções espaciais e de gestão urbana, 

multiplicando as mesmas soluções de urbanização. Ressaltamos que muitas destas 

implantações são resultados ideológicos propostos ou impostos por financiamentos 

internacionais57, direcionando nossas teorização e prática no campo da arquitetura e do 

urbanismo. 

Por conta desta constatação de uma desvinculação da arquitetura e do urbanismo (e 

planejamento urbano) com as relações históricas e culturais dos diferentes grupos sociais das 

cidades, trazemos, neste capítulo, elementos para a reflexão da importância destas relações, 

que, apesar do controle hegemônico, insistem em transpor, de fato, às dimensões físicas e 

político-administrativas, impondo-se, sobretudo, ao território. 

Entendemos que o processo cultural de ocupação do território, tanto por parte da produção 

material quanto da produção imaterial, deve ser analisado e considerado enquanto elemento 

de planejamento e estruturação do espaço. As dinâmicas culturais influenciam (em duplo 

sentido e simultaneamente) na qualidade de vida dos moradores, na ‘manutenção’ de suas 

identidades58, atingindo as dinâmicas sociais, espaciais, econômicas. 

A preocupação de incorporar estas dinâmicas culturais ao espaço urbano se faz no sentido de 

ampliar não só a expectativa de vida, enquanto tempo de existência, mas também no sentido 

                                                           
 
57 Remodelações urbanas em várias cidades brasileiras, desde a República, passando pela Era Vargas e pelos 
atuais projetos implantados pelos Planejamentos Estratégicos, são financiadas por capital e empresas 
internacionais. 
58 Não num sentido estanque das identidades, mas num sentido de reelaborações constantes que giram em torno 
de si próprias. 
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de plenitude de vida, incluindo as esperanças, intimamente relacionada com a liberdade59 de 

escolher que modus vivendi que se quer ter, as escolhas individuais de acordo com os valores 

próprios. Neste ínterim, o espaço onde se vive e como esse espaço reflete essas escolhas são 

fundamentais para esta realização.  

Neste âmbito, penso que poderia ser possível pensar a arquitetura e o urbanismo que possam 

ser concebidos coletivamente (e socialmente), entendendo-os dependentes do ambiente social 

(histórico, cultural, econômico e político), do ambiente natural (considerando climas, relevo, 

geologia, hidrografia, disponibilidade de materiais) e do conhecimento local e científico-

tecnológico, ao mesmo tempo em que podem ser estimuladores deste meio social, justificado 

pelo impacto que causam às pessoas ou ao meio ambiente60. 

Ao valorizar as culturas urbanas nas suas singularidades explícitas e nas geografias afetivas na 

forma de viver nas cidades sob experiências da vida social e coletiva (percepções, sentimentos 

e representações e interações sociais - positivas ou negativas), o intuito de contribuição desta 

pesquisa para pensar a arquitetura e o urbanismo, como proposta de se questionar as práticas 

urbanísticas e suas formulações conceituais a partir de uma pesquisadora afrodescendente (no 

sentido político, inclusive), está em trazer uma interpretação da relação histórica entre a 

afrodescendência e o espaço urbano.  

Visto que a cidade apresenta-se como conseqüência de um campo de forças e de interesses e 

da constatação de que um dos quesitos das desigualdades sociais que incidem sobre a 

população afrodescendente parte do espaço urbano, os tópicos seguintes exploram a relação 

entre a história e cultura da população afrodescendente nos espaços urbanos, na produção e na 

apropriação do espaço, em suas sociabilidades e resistências. 

3.1 A identidade étnica como componente das relações sociais e espaciais 

Passando para a identificação de fatores que constituem as territorialidades, trazemos uma 

ênfase para a cidade de Salvador, partindo do período da escravidão, recuperando alguns 

aspectos do processo de como os negros africanos escravizados e seus descendentes 

conduziram suas identidades, diante de novas relações sociais e espaciais. 

                                                           
 
59 Utilizo aqui o sentido de liberdade desenvolvido por Amartya Sen, que apesar de ter o conceito adequado ao 
sistema hegemônico, Sen entende a liberdade como o principal meio do desenvolvimento humano. (SEN, 
Amartya. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999). 
60 Raciocínio desenvolvido a partir de HOLANDA, Frederico Rosa Borges de. Arquitetura Sociológica. In: 
Anais XII Encontro Nacional ANPUR. Belém: UFPA, Mai/2007. 
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A identidade étnica é um guia fundamental de organização e dinamismo social e político entre 

os africanos, quando da diáspora escravista. A formação desta identidade foi elaborada com 

introdução de novos hábitos, rituais e crenças, enquanto iam desaparecendo código e práticas 

adquiridos no continente africano61. Nesta simbiose, as influências no modo de vida e da 

visão de mundo dos colonizadores e escravistas europeus recaíram sobre os africanos, como 

também aqueles foram envolvidos na dinâmica cultural africana. 

Tomando alguns cenários da cidade de Salvador para nossas referências do cotidiano dos 

africanos e afrodescendentes em meados do séc. XIX, buscaremos nas reminiscências africanas, 

com seu caráter ritual e simbólico, uma organização que propiciou a funcionalidade da vida 

comunitária, mesmo dentro de uma vida escravizada. Longe de estarmos presos à idéia de 

associar a população negra escravizada restrita à localização de quilombos, nossa proposta aqui 

é evidenciar os processos ‘relacionais’ embutidos mesmo sob o processo da escravidão: 

“... onde os cativos não moravam em senzalas, não labutavam em engenhos 

e plantations e não se refugiavam em quilombos” (KARASH, 2000). 

Apesar de serem os quilombos localizados inicialmente em áreas de mata, nem todos eram 

totalmente isolados dos vilarejos e mesmo das cidades. A maioria dos quilombos costumava 

manter estreitas relações com as comunidades de senzala, comerciantes e populares em geral. 

Um exemplo destes quilombos, ditos relacionais ou sistêmicos, está registrado no Quilombo 

do Leblon, na cidade do Rio de Janeiro, especializado na produção de camélias, flor símbolo 

do movimento abolicionista e que contava com a proteção de personalidades de destaque da 

sociedade carioca (apud CRUZ e et al, 2006). Conforme definição de Abdias Nascimento, os 

tais processos ‘relacionais’ também eram encontrados nos quilombos62: 

“Quilombo não significa escravo fugido conforme ensinam as definições 

convencionais. Significa união fraterna e livre; encontro com solidariedade, 

convivência, comunhão existencial” (NASCIMENTO, 1991, p. 206 apud 

CRUZ e et al, 2006). 

                                                           
 
61 Muitos africanos chegaram ao Brasil com sinais no rosto - abajas - sendo esta uma das práticas entre 
africanos, conhecida como escarificação étnica, que são sinais marcados no rosto das crianças, como rito de 
socialização na família e de sua integração a um grupo étnico específico. Quando um indivíduo cometia alguma 
falta grave, os sinais eram mutilados, tornando-se irreconhecíveis, renegando-o de sua comunidade e não sendo 
aceito em outra. Esta prática era executada com lâminas afiadíssimas pelo profissional denominado ‘senhor da 
escarificação’, geralmente devoto de Ogum, o orixá do ferro e da guerra (REIS, 2004). 
62 A terminologia quilombo já era utilizada no continente africano, sendo de origem kimbundo, língua de cultura 
banto, significando “união” ou aldeia/acampamento guerreiro na floresta (MUNANGA apud SOMMER, 2005). 
MUNANGA, Kabengele. Origem e histórico do quilombo na África. Revista USP. Dossiê Povo Negro - 300 
Anos. São Paulo, n 28, pp 56-63, 1996. 
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Neste tópico, pretendemos exibir um ambiente urbano povoado de escravizados como 

vendedoras ao ganho, que trabalhavam e moravam longe de seus senhores, que se 

encontravam nas ruas junto a vistosas quitandeiras africanas, que jogavam capoeira nas 

praças públicas e juntavam pecúlio para comprar sua ansiada alforria63, demarcando a 

presença onipresente dos escravos na cidade (KARASH, 2000). As informações contidas são 

referentes aos séculos XVIII e XIX, chegando até o séc. XX. 

Trazendo a abordagem às relações familiares e afetivas, ao contrário de um imaginário social 

que toma a família negra com ligações frágeis ou débeis, nota-se que foram os vínculos 

familiares que permitiram a sobrevivência, desde o tempo da escravidão, dos africanos e 

afrodescendentes. Pelas considerações relacionadas acima, dado aos princípios sociais 

africanos, nota-se que as relações inter-pessoais estão vinculadas à família consangüínea e 

extensiva. Ao analisar a família afrodescendente, não se deve ter como referencial única e 

exclusivamente a família nuclear, monogâmica patriarcal e legitimada pela Igreja Católica, 

como uma limitação imposta por uma visão eurocêntrica de família (REIS, 2001)64. Os valores 

éticos e comportamentais dos africanos e descendentes estão baseados na tradição das 

ancestralidades, no valor da família extensiva, comunal, expandida (LUZ, 2000). 

Além da organização familiar, temos as organizações religiosas. Independente da natureza da 

matriz religiosa, uma destas organizações são as Irmandades. Autônomas em relação à Igreja 

Católica (européia), os registros destas instituições cristãs originadas na África são encontradas 

já no séc. V, conforme Murray (1998)65. Segundo Bernal (1987), o cristianismo não surge na 

Europa e sim no Oriente Médio, difundido anteriormente na África, logo nos primeiros séculos66. 

Com a vinda dos primeiros africanos (nem todos os africanos que estavam para o Brasil foram 

trazidos sob a condição de escravizados), confrarias e irmandades se instalaram no Brasil 

                                                           
 
63 A alforria devolvia à pessoa escravizada o ‘direito natural’ à condição de pessoa, segundo a Constituição de 1824. 
64  Isabel Reis (REIS, 2001) nos mostra como os laços de família eram mantidos no período da escravidão.  
Ver também: SLENES, Robert W. Lares Negros, Olhares Brancos: História das Famílias Escravas no Século 
XIX. In Revista Brasileira de História. São Paulo, vol. 8, nº. 16, março/agosto, 1988.  
65 Uma observação para reflexão. O título desta referência de MURRAY (1998) é África: o despertar de um 
continente, o que denota que há um explícito desconhecimento da cultura e história africana, quando se faz 
referência a todo um continente como se estivesse adormecido, sem que tivesse havido e desenvolvido a 
produção de uma história civilizatória. Em contraposição, um outro título é bastante sugestivo: Como os 
europeus subdesenvolveram a África de Walter Rodney. RODNEY, Walter. How Europe Underdeveloped 
Africa. Washington D. C., Howard University Press: 1981. 
66 Ver também: 
AYELE, Bekerie. Ethiopic: History, principles and influences of African writing system. Doctoral dissertation. 
Phaladelphia, PA: Temple University, 1994. 
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localizadas nos meios urbanos e tornaram-se ambientes ideais para o florescimento de 

associações étnicas, culturais e políticas. Cuidavam dos libertos doentes, amparavam os 

escravizados idosos abandonados pelos seus proprietários e providenciavam enterros. 

Socorriam escravizados e libertos com empréstimos, doações e alforrias (REIS, 2004). As 

irmandades intervinham junto aos dirigentes locais por perdão às penas de morte e grandes 

castigos, além de cobrirem custos dos honorários de advogados nos processos jurídicos de 

africanos e afrodescendentes livres ou no amparo quando os escravizados recorriam à justiça 

pela sua liberdade. 

Muitas destas irmandades resistem até hoje, como a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte 

que existe há mais de 235 anos em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Nas Figuras 11 e 12, 

vemos a Igreja do Rosarinho e Irmandade reunida. Ainda hoje, estas irmandades sofrem coerção 

para que sejam integradas à Igreja Católica Apostólica Romana. 

 

Fig. 11 - Igreja do Rosarinho - Cachoeira, Bahia                       Fig. 12 - Irmandade de N. Sra. Boa Morte - Cachoeira, Bahia 
Foto: Henrique Cunha Jr.                                                     Foto: Henrique Cunha Jr. 

Além do papel assistencialista, as irmandades tiveram importante atuação de resistência no 

período antecedente à abolição como sedes ocultas de redes de suporte. Um exemplo é a rede 

dos Caifazes, em torno da Irmandade Nossa Senhora dos Remédios, em São Paulo, que 

consistia no estabelecimento de uma rede de comunicação e apoio a fugas que passava pelos 

trabalhadores ferroviários, cocheiros e carroceiros, escravizados ou libertos, que levavam e 

traziam notícias e davam cobertura às fugas (ROLNIK, 1999). 

Pode-se entender que as irmandades também são parte de um movimento social negro, com 

formato diferente do atual. Assim também foram movimentos sociais os próprios quilombos. 

Um dado claro dessa resistência está no número de quilombos existentes aos milhares na 

história do Brasil como a prova mais concreta da luta contra o sistema escravista. Muitos 

quilombos, além de serem refúgio de escravizados fugidos ou libertos, índios e brancos 
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pobres, ameaçavam também a estrutura da colônia/império, uma vez que o sistema adotado 

era baseado no trabalho escravo nos ciclos produtivos de latifúndios ou de mineração, 

enquanto que nos quilombos praticava-se o trabalho livre em terras comunitárias e a cultura 

de subsistência, em que os excedentes eram negociados junto aos vilarejos vizinhos. 

Outra forma de resistência à escravidão se dava também, em última instância, pela atitude 

individual: o suicídio67. Havia um percentual elevado do número de suicídio entre os 

escravizados, prática comum também no Brasil (REIS, 2001). 

Para a obtenção das alforrias, dado o preço muito elevado, os escravizados combinavam 

previamente o parcelamento das cartas de alforria durante certo numero de anos68. Deste 

modo, a maioria dos escravizados só conseguia adquirir sua alforria quando idosos69. Para 

facilitar as compras de carta de alforria, os escravizados procuravam promovê-las 

coletivamente tanto quanto empréstimos, criando instituições de crédito e associações de 

ajuda mútua, para diversos fins, desde auxílio para o pagamento da semana dos escravos aos 

senhores à confecção de vestuário. Esta é uma prática que vem se perpetuando até os dias 

atuais, em muitas famílias afrodescendentes70. 

No meio urbano, entre os africanos e descendentes escravizados (domésticos, de ganho e de 

aluguel), libertos ou livres, as mulheres apresentavam vantagem tanto no quesito renda, 

quanto no sentido de obtenção de alforrias. Nos levantamentos de Reis (2001) no Censo de 

1835, a estimativa é de que 40% dos escravizados seriam mulheres, enquanto que entre os 

escravizados libertos, estas seriam 60%. Além de suas atividades serem mais rentáveis, elas 

detinham maior habilidade em negociar suas alforrias, pois com seus comércios de quitutes ou 

fazendas e aviamentos circulavam pela cidade e desenvolviam maiores laços de afetividade 

com os senhores e senhoras, facilitando as negociações das cartas de alforrias ou até mesmo a 

obtenção gratuita. 

Esta profissão de ganhadeira exigia uma espécie de ‘faro para o negócio’. E isto as africanas 

já traziam da África, onde eram consideradas exímias comerciantes. As ganhadeiras que 
                                                           
 
67 A prática do suicídio entre escravizados é verificada também em outras partes das Américas, como no Caribe 
(Franz Fanon) e nos EUA (Cedric Robinson). 
68 RUSSEL-WOOD, J.R. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 
69 Afinal, a alforria dava ao negro “a sua condição natural de pessoa”, segundo a Constituição de 1824 
(CHALHOUB, 2006). 
70 Lembro de meu avô paterno, Daniel Ramos, que teve a iniciativa de montar a ‘caixinha’ para que os familiares 
pudessem ser socorridos nos momentos de dificuldades financeiras. Esta caixa de ajuda mutua entre parentes ou 
entre mulheres da mesma categoria de trabalho é chamada de osusu, ou esusu, uma prática comum entre os 
nagôs ou iorubás. 
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estavam nesta ocupação revelavam um "grande tato e tino comercial" (KIDDER, 1972). Não é 

à toa que temos vendedoras de comida entre as nossas entrevistadas, como já mencionamos 

anteriormente, constituindo uma matrilinearidade bastante característica na Liberdade e em 

outros territórios negros. 

Fig. 13 - Negras Vendedoras                                                      Fig. 14 - Negra Vendedora com Guarda-sol 
Fotos: Alberto Henschel, em 1875 71                                         Foto: Alberto Henshel, em 1870 71 

As mulheres negras, mesmo escravizadas, vestiam-se com muito luxo. É o que podemos 

verificar nas palavras do filósofo Conde de Gobineau, que mais tarde também defendeu as 

teorias raciais, observou em 1869: 

 “... a vestimenta das vendedoras negras é maravilhosa e de uma grande 

nobreza [...] fortes colares, braceletes, brincos de ouro, às vezes maciços, ou 

bijuterias de vidro. É muito bonito...” (apud PETTI, 2002, p. 190). 

Nas Figuras 13, 14, 15 e 16 vemos os africanos caracterizados nas suas atividades exercidas 

nas vilas e cidades. Estes trabalhadores possuíam notória visibilidade nos centros urbanos, 

vestiam-se com seus trajes à maneira africana, evidenciando que mantinham vínculo com suas 

tradições, com suas heranças culturais. 

 

                                                           
 
71 ERMAKOFF, George. O negro na fotografia brasileira do século XIX. Rio de Janeiro: Casa Editorial, 2004. 
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Fig. 15 - Trabalhadores-de-ganho 
Fotos: Alberto Henschel 71 

Insistentemente, ainda temos na história a representação de escravizados seminus (que ocorria 

por vezes, dada à imposição de seus escravizadores), como se estes fossem destituídos de 

dignidade e decoro moral. 
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Fig. 16 - Vendedores de Alho e Cebola - Debret, 1826 
Fonte: http://www.estadao.com.br/ext/debret/catalogo.htm 

Uma forma de organização que havia entre os africanos e seus descendentes se dava pelas 

associações de canto. Os escravizados-de-ganho ou trabalhadores livres se organizavam como 

trabalhadores-de-canto72. A organização do canto era uma estrutura de poder, de sociabilidade e 

de ritualização destes agrupamentos, sobretudo masculinos, o que reforçava a identidade africana, 

religiosa e de classe profissional, dando-lhes certa autonomia para os modos de ser dos africanos. 

O líder dos grupos, chamado de capitão-do-canto, fazia as intermediações com os fregueses 

oferecendo os trabalhos de transportes (liteira ou cadeira de arruar, água, cargas diversas). 

Também cantavam seus pontos aos ancestrais e orixás, como forma de manter o ritmo durante o 

trabalho e forma de afastar a tristeza, trazendo, de vez em quando, nas mãos um instrumento 

musical semelhante a uma matraca. Os trabalhadores também cantavam enquanto aguardavam 

os trabalhos de transporte. No tempo ocioso enquanto aguardavam os trabalhos, os carregadores 

teciam palha e produziam artesanato como tecidos, chapéus, cestos, esteiras, vassouras, colares 

e pulseiras de contas e búzios (REIS, 2003) e (QUERINO, 2006).  

Quando um líder morria, um ritual era realizado para dar posse ao novo líder, segundo 

Manoel Querino (apud REIS, 2003). Esta organização era estabelecida também pelo 

agrupamento de nações africanas que se distribuíam e se concentravam em pontos 

estratégicos na Cidade de Salvador, indo do Canto da Calçada, do Cais Dourado, ao Portão do 

São Bento, da Piedade, ao Largo da Vitória e outros (REIS, 2003) e (COSTA, 1998). 

                                                           
 
72 Por exigência do chefe de polícia da Província da Bahia, em 1887, os trabalhadores ou ganhadores de Salvador 
deveriam se inscrever sob um registro de matrícula e através destes registros foi possível saber que dos 1764 
trabalhadores matriculados como ganhadores, 1761 eram ‘negros’, apesar do registro separá-los pelos tons de 
pele entre pretos, pardos e mulatos (MATTOS, 2006). 
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É importante salientar que entre os trabalhadores-de-canto, também havia os escravizados de 

escravizados. Lembramos também que, na época, o sistema escravista era o único modo que 

regia as relações de trabalho dentro deste sistema produtivo no Brasil. Sob este aspecto é 

interessante evidenciar esta forma de exploração de ‘mão-de-obra’ escrava dentro do sistema 

escravista, definindo as relações de lucro entre explorador e explorado. No entanto, estas 

relações no Brasil (e que se estendiam às relações inter-pessoais) entre escravizador e 

escravizado variavam aos extremos, entre pacíficos acordos e negociações às humilhações e 

insanas crueldades à existência humana. 

Paralelamente aos pontos dos trabalhadores-de-canto espalhados pela cidade, havia também 

os pontos estratégicos das vendedoras negras (SOARES, 1996)73. A autora apontou os pontos 

de venda das vendedoras negras para o ano de 1831, segundo informações da Câmara 

Municipal de Salvador, evidenciando que elas estavam espalhadas pela cidade em locais 

movimentados, em áreas de intensa agitação comercial. Soares afirma que o comércio 

varejista com tabuleiros foi fixado para as seguintes áreas urbanas: o campo lateral da Igreja 

da Soledade, o Largo da Saúde, o Campo da Pólvora, o Largo da Vitória, o Largo do 

Pelourinho, Largo do Cabeça, a Praça do Comércio, o Cais Dourado entre outros. 

Segundo Soares (1996), para a comercialização de peixe, fatos de gado e porco foram 

permitidos unicamente campos em frente aos currais, como por exemplo, Praça dos Quinze 

Mistérios, como podemos verificar no Mapa 03 74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
73 AMS, Livro de Posturas, vol. 5, Postura Nº. 57 (apud SOARES, 1996). 
74 A base do mapa (LOUOS/1984) é atual e não corresponde aos períodos analisados, pois a cidade sofreu 
remodelações urbanas, em que alguns lugares desapareceram enquanto outros surgiram dado ao aterramento 
junto ao mar. 
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Legenda  
 

1 - Largo da Calçada 
2 - Largo do Cais do Ouro 
3 - Largo do Portão de São Bento 
4 - Largo da Piedade  
5 - Largo da Vitória 
6 - Cais Dourado 
7 - Campo lateral da Igreja da Soledade 
8 - Praça dos Quinze Mistérios  
9 - Largo da Saúde 
10 - Campo da Pólvora 
11 - Praça do Comércio 
12 - Largo do Pelourinho 
13 - Largo do Cabeça 

 

  

 

 

 

 

 

Mapa 03 - Distribuição Espacial dos Trabalhadores-de-Canto na cidade de Salvador, segundo as indicações de 
(REIS, 2003), (COSTA, 1998) e (SOARES, 1996).  Base do Mapa - LOUOS/1984 

Entre as práticas cotidianas dos afrodescendentes, notamos o quão imbricado está a 

religiosidade ao modo de vida. As lavadeiras que atuavam desde o séc. XVI, podem ser um 

exemplo das várias facetas desta vinculação, além das associações de canto. 

A atividade de lavar roupas à beira de rios e lagoas, praticada no Brasil apenas por mulheres, 

está associada a Oxum, orixá das águas e que apresentava como ponto máximo a Festa do 

Presente, manifestação de adoração ao orixá feminino (NUNES Nt., 2005), numa demonstração 

de relação com o meio ambiente, com a natureza (Figura 17). 

Baía de Todos 
os Santos 
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Fig. 17 - Lavadeiras no Dique do Tororó - Anos 1920, séc. XX. 
Fonte: Fundação Gregório de Mattos 

Entre as lavadeiras, que trabalhavam geralmente em grupos, existia uma rede coletiva que 

funcionava como um sistema de previdência, onde nos casos de doenças ou períodos de parto, as 

mulheres assumiam as ‘trouxas de roupas’ uma das outras para que não perdessem a clientela, em 

que as mais velhas organizavam esta rede, evidenciando uma prática de solidariedade mútua e não 

de competição. As associações, entre homens e mulheres, eram práticas que mantinham a tradição 

do trabalho coletivo e demonstram que não havia o espírito de competição entre os membros. 

Vemos nestes contextos que as práticas religiosas se reproduzem no plano social comunitário, 

estruturando e constituindo funções e papéis sociais, estabelecendo hierarquias, ocupando um 

lugar de irradiação de valores (LUZ, 2000). Vemos em Ferreira Fº. (1998), por exemplo, que 

as práticas religiosas se reproduziam também na questão econômica, quando temos que o 

candomblé prescrevia a venda de alimentos na rua como uma das formas de as ‘filhas-de-

santo’ conseguirem dinheiro para cumprir suas obrigações rituais, configurando o caráter 

essencialmente feminino do pequeno e ambulante comércio de alimentos nas ruas. 

A força da religião é tal que determina a organização espacial dos africanos e afrodescendentes. 

Vemos esta determinação da espacialidade muito clara na organização dos terreiros (NASCIMENTO, 

1989) e nas áreas remanescentes de quilombos (SOMMER, 2005b) e também nos espaços urbanos. 

Ao fazer análise de alguns assentamentos, Sommer identifica na África, árvores que aparecem 

como elemento simbólico essencial da união do grupo familiar e da presença materializada da 

herança espiritual dos ancestrais. As árvores são as residências dos orixás, por isso os terreiros 

são rodeados de árvores de diversas espécies, cada qual é a morada de uma “entidade”. As 
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árvores significam também união, ponto de encontro, onde os julgamentos e audiências 

ocorrem sempre à sombra de uma árvore frondosa e está geralmente localizada no ponto 

central do nucleamento negro, em que esta define a configuração espacial. 

No entanto, ao expandir esta lógica organizacional para fora dos terreiros, atingindo o espaço 

para além dele, o espaço urbano, compreendemos que também este modelo se repetiria: 

“Se o modelo de implantação urbana que estava na cabeça dos negros 

tivesse prevalecido, a cidade de Salvador seria muito mais bonita, com mais 

qualidade de vida. Esse modelo prevê a conservação de espaço verde e 

pontos de reunião para a sociabilidade das pessoas. Hoje se fala muito em 

meio ambiente e defesa do patrimônio ecológico. Essa preocupação política 

é recente nas camadas dominantes. Quem primeiro teve esse cuidado foi o 

povo dos terreiros. Só isso já seria importante para se fazer reconhecer o 

mérito desse pessoal” (SERRA apud CANTARINO, 1984). 

Segundo Ordep Serra, antropólogo e professor da Universidade Federal da Bahia, esta seria uma 

das conseqüências da sacralização da natureza promovida pelo candomblé, se rebatida no espaço 

urbano. Completando o raciocínio, para Sodré a influência do terreiro não é apenas religiosa, 

mas também ‘cultural’, pois não se trata apenas de uma comunidade litúrgica, mas também de 

um lugar de difusão cultural, ultrapassando as fronteiras físicas do terreiro, projetando-se no 

pensamento e práticas da sociedade global (SODRÉ, 1981 apud RODRIGUÈ, 2001).  

A população africana e afrodescendente toma esta cultura religiosa, que atua como sujeito de 

uma história social, para sedimentar a coesão dos afrodescendentes, recompondo-se, buscando 

manter-se organizada socialmente, fortalecendo-se e reagindo à dominação da escravidão. 

Os centros urbanos eram ocupados pela população negra, seja na condição de ‘escravizados-

de-ganho’ ou na condição de livres e libertos (Figura 18). Exerciam atividades tipicamente 

urbanas como os recolhedores de detritos, carregadores d’água ou aguadeiros, carregadores de 

cadeira ou liteiros, tropeiros, lenheiros, carvoeiros, oleiros, carpinteiros, funileiros, 

caldeireiros, construtores, remadores, marinheiros, pescadores, vendedores(as) de pescados, 

construtores de embarcações, carroças e carruagens, lavadeiras, engomadeiras, quitandeiras, 

quituteiras ou ganhadeiras, vendedoras de tecidos, costureiras, artesãos, tecelões, marceneiros, 

sapateiros, chapeleiros, alfaiates, modistas, escultores75, ourives, músicos (REIS, 2003).  

                                                           
 
75 Sobre os escultores, uma curiosidade: segundo Kabengele Munanga, os anjos das igrejas barrocas no Brasil, 
esculpidos em madeira, fazem uma referência à estatuária religiosa africana, uma vez que as cabeças são 
desproporcionais ao corpo (bem maior que a proporção dada ao corpo), significando o intelecto, representado 
pela cabeça, que é mais importante. 
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Fig. 18 - Negra tatuada vendedora de cajus - Debret, 1827 
Fonte: http://www.estadao.com.br/ext/debret/catalogo.htm 

As filarmônicas eram compostas essencialmente por músicos e maestros negros, que tinham 

na música sua segunda atividade: havia bandas de ferroviários, de barbeiros, de marceneiros, 

de sapateiros, de alfaiates. Algumas mantiveram-se através de doações e sua resistência se deu 

pela necessidade de seus componentes em exercer sua musicalidade e ao caráter competitivo 

entre elas. A atuação das filarmônicas configurava uma identidade urbana, já que elas 

circulavam pelas ruas das cidades: cena também registrada também por Debret (Figura 19). 

 
Fig. 19 - Banda de músicos negros - Debret, 1826 
Fonte: http://www.estadao.com.br/ext/debret/catalogo.htm 

As filarmônicas baianas, sobretudo as que eram localizadas no Recôncavo Baiano, têm sua 

origem no tempo da escravidão, desde o séc. XVIII, em que alguns fazendeiros mantinham entre 

os seus escravizados alguns escravizados músicos para realizarem saraus em suas propriedades, 

tocando músicas eruditas européias, a partir da leitura de partituras: eram as bandas de engenho. 
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No entanto, as filarmônicas se propagaram e se perpetuaram na vida urbana, tocando pelas 

ruas, onde, o final das apresentações culminava nos coretos com seus arranjos, marchas, 

frevos e dobrados, em que boa parte da população local acompanhava o cortejo, ou ainda, 

tocavam nos bailes glamourosos nos ‘chiques’ clubes sociais. O desmonte delas se deu entre 

as décadas de 1960 e 1970, embora algumas ainda permaneçam76. 

As ruas estavam povoadas pelos trabalhadores escravizados negros, como podemos verificar 

em Reis na sua investigação da população negra em meados do séc. XIX na cidade de 

Salvador e seu estudo sobre o levante dos malês, ocorrido em 1835. Negros e negras estavam 

em todo lugar, vendendo seus produtos com seus tabuleiros ou oferecendo seus serviços como 

ferreiros, ourives e amoladores de facas, barbeiros, parteiras, curandeiros e erveiros que 

prestavam seus serviços em plena calçada ou à porta dos armazéns e lojas dos sobrados77. 

Muitas destas práticas profissionais, os africanos trouxeram juntamente com o conhecimento 

de ervas curativas. Embora a cura estivesse muito ligada à religião, algumas técnicas de cura 

utilizavam o emprego medicinal de sanguessugas para provocar sangrias. Também utilizavam 

práticas medicinais sofisticadas como o uso de ventosas e de acupuntura, demonstrando o 

contato com esta técnica milenar chinesa78, como podemos ver ilustrado na Figura 20. 

 
Fig. 20 - O Cirurgião Negro - Debret, 1827 
Fonte: http://www.estadao.com.br/ext/debret/catalogo.htm 
                                                           
 
76 Fonte: Palestra Musicalidade Baiana: filarmônicas do Recôncavo dada por Charles D’Almeida Santana. 
Projeto: Conversando com a História. Palácio Rio Branco - Dez/2006 
http://www.fpc.ba.gov.br/noticias.asp?id=56&pag=2 
77 Hoje, em Salvador, as trançadeiras repetem esta forma de realizar seus serviços, elaborando penteados 
africanos nos clientes que circulam pelas ruas e praças. Ora os clientes fazem os penteados por iniciativa própria, 
ora são ‘capturados’ e convencidos pelas trançadeiras. 
78 Ver também: DEBRET, Jean Baptiste. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. 4 vols. Belo Horizonte: Itatiaia, 1989. 
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Mais tarde, os afrodescendentes, no início do séc. XX, foram ocupando todos os níveis de 

profissão, mais elaboradas passando pelas banqueteiras (entre mulheres, sobretudo), gráficos, 

escritores, maestros, engenheiros, médicos práticos, arquitetos, advogados e outras ocupações79. 

Salvador apresenta uma situação bastante peculiar no que tange a um tipo específico de 

trabalho: a dos artífices80. Estes, principalmente negros, tinham uma possibilidade de 

ascensão econômica e social que advinha desde meados do séc. XVIII81. O ofício dos artífices 

mecânicos originava do conhecimento de artistas africanos que repassavam, entre si, este 

saber nos trabalhos artísticos em metais82 e em madeira83. Esta tradição africana foi associada 

a uma derivação das corporações de ofício portuguesas e que reunia mestres e aprendizes 

seguindo a organização hierarquizada dos seus regimentos (OLIVEIRA, 2006b). 

Nas corporações, os artífices negros exploravam as potencialidades criativas que já vinham 

sendo desenvolvidas por seus parentescos, muitos deles trabalhadores-de-canto, sendo as 

habilidades repassadas pela oralidade ou pelas práticas, de grupo a grupo, de geração em 

geração, vindas das experiências africanas, como é o caso dos ourives, dos ferreiros, dos 

escultores, dos barqueiros. 

                                                           
 
79 Muitos destes profissionais conseguiram estas especializações dado o apoio de suas mães ganhadeiras: havia 
muitas negras comerciantes que ficaram ricas, mas sem a completa liberdade, trabalhando como semi-livres. A 
história nos mostra diversos filhos e netos de escravizados como formação universitária e com destaque social no 
momento da abolição do escravismo, como Luiz Gama ou Machado de Assis (CUNHA Jr., 2007). 
80 A tese de doutorado de Lysie dos Reis Oliveira dá ênfase aos artífices mecânicos baianos na área da 
construção civil, envolvendo os pedreiros, carpinteiros, marceneiros, mestres-de-obras, etc. A pesquisa da 
arquiteta surge do questionamento de que várias construções baianas são tombadas e consideradas patrimônio 
histórico e arquitetônico, obtendo grande ênfase nos estudos acadêmicos referente às técnicas de conservação e 
conceitos de preservação e restauração. No entanto, pouca atenção é dada, nos cursos de Arquitetura, aos 
artífices majoritariamente negros que as produziram com seus saberes práticos e das técnicas sofisticadas, no 
sentido de conceber e construir as edificações dentro dos contextos históricos. 
Ver também: FLEXOR, Maria Helena Ochi. Oficiais Mecânicos na Cidade do Salvador. Salvador: 
PMS/Departamento de Cultura-SMEC, 1974. 
81 Julita Scarano também recupera esta informação nas Minas Gerais do séc. XVIII, em que muitos escravizados 
alforriados, também donos de escravizados, participavam ativamente da atividade econômica das cidades como 
donos de vendas e lojas, ou cultivavam cana e fabricavam cachaça ou exerciam profissões como ferreiros, 
alfaiates, padeiros, etc. Esta participação também se verificava na vida artística, na construção de e 
ornamentação de igrejas, na música, na feitura de santos (SCARANO, Julita. Cotidiano e Solidariedade: Vida 
diária da gente de cor nas Minas Gerais - Século XVIII. São Paulo, Ed. Brasiliense: 1994).  
82 Em um estudo sobre gradis e ferreiros negros em Salvador, afirma-se que a significativa expressão artística dos 
ferreiros é trazida para o Brasil por algumas etnias africanas. Identifica-se a alusão feita ao orixá Ogum, padroeiro 
do ferro, um dos antigos deuses africanos: aquele que dá aos homens o segredo do ferro como a criação da forja. 

Ver: ASSIS, Dilberto R. A. O gradil de ferro em Salvador no século XIX. Salvador: Tecnomuseu, 2007. 
83 Este conhecimento também está relacionado à religião, pois os objetos artísticos eram, inclusive, consagrados 
pelos seus escultores. GONÇALVES, Ana Maria. Um Defeito de Cor. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Record, 2007 (p. 837). 
Também ainda é ignorada no barroco brasileiro a presença de artesãos de madeira vindos de Moçambique e 
Angola. 
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Os artífices baianos eram organizados em agremiações ou sociedades mutuárias84 que tinham 

por objetivo o auxílio mútuo e previdenciário. As corporações foram muito significativas e 

representativas para a população negra, e muitas delas emprestaram seus nomes às localidades 

onde estavam inseridas, como por exemplo, a Baixa dos Sapateiros. 

Esta ascensão econômica e social significava na época da escravidão, a possibilidade de 

alforria. Já nos período pós-abolição, a ascensão significava a afirmação enquanto pessoa livre 

diante das perspectivas de suas próprias vidas.  

No Rio de Janeiro, no período de grande estruturação da cidade devido às transformações para 

receber a nova sede da Coroa, africanos e afrodescendentes, escravizados ou não, absorveram 

variadas profissões: tanto as relativas a serviços de tipógrafos, pregoeiros, jornalistas, 

advogados, como também trabalhavam com manufaturados como charutos, chapéus, sapatos e 

tecidos em máquinas importadas (CORTÊS E GOMES, 2006). 

No que tange às profissões ligadas à indústria, dado à fraca implantação de indústrias no séc. 

XIX na Bahia, não verificamos registros, exceto as referências das indústrias ferroviária e 

portuária que aparecem no estudo do bairro da Liberdade. Em outros estados, no entanto, já 

havia uma forte utilização de mão-de-obra escrava nas indústrias.  

Nos processos mecanizados de produção, temos já em 1825 na cidade do Recife, no bairro de 

Boa Vista, uma franca produção industrial incluindo uma fábrica de tecidos, operada por mais 

de cinqüenta escravizados que trabalhavam com máquinas importadas da Inglaterra, o que 

demonstrava não haver incompatibilidade entre o empreendimento mais moderno e o uso de 

mão-de-obra escravizada (CARVALHO, 1998). 

No início do séc. XX, entre as décadas de 1910 e 1930, o principiante desenvolvimento da 

industrialização paulistana ampliava o ingresso do ex-escravizado no mercado de trabalho 

oriundo das cidades do interior do estado, onde se desenvolveram as lavouras do café. Mas 

mesmo no período escravista, a utilização da mão-de-obra escravizada na indústria era tanta 

que vemos em Vasconcelos (1992) que no Brasil havia 12.000 escravizados que trabalhavam 

em indústrias têxteis no Brasil, segundo o censo de 1872. Karasch (2000) também afirma que 

a variedade ocupacional os escravizados desempenhavam nas tarefas especializadas e 

mecânicas os preparava para o intrincado mundo fabril que se abria naquela época. 

                                                           
 
84  Entre elas estavam as Sociedades Mutuárias de Artífices e a Sociedade Protetora dos Desvalidos, de 1832, da 
qual era integrante Manoel Querino (OLIVEIRA, 2006). 
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Não só para a indústria que a mão-de-obra ex-escravizada estava preparada. Os trabalhos 

urbanos se concentravam nas imediações das estações ferroviárias com grande escoamento 

para o porto de Santos e nas ‘casas de família’ da elite paulistana. Muitos dos filhos destas 

famílias negras conseguiram se formar em jornalistas, dentistas, advogados, músicos, 

literatos, compondo uma ‘elite negra’, que passava a fundar desde blocos carnavalescos a 

jornais85, como forma de organização cultural e política de uma população negra que pouco a 

pouco ascendia social e economicamente.  

Entre as situações favoráveis à inserção do negro ao trabalho livre, havia também, e em maior 

escala e força, a barreira à ascensão social do negro, que ganha ainda mais veemência com as 

teorias científicas desenvolvidas já ao final do séc. XIX, com a República. Houve uma 

imposição por parte da elite política brasileira em não permitir todos os tipos de trabalho para 

os libertos, prática que veio se acirrando com o passar dos tempos, barrando, de forma 

sistemática e silenciosa, a ascensão social dos negros: 

“Após a abolição, a mesma elite que não desejava empregar os libertos, os 

chamava de vadios” (CHALHOUB, 2006, p. 40). 

Mesmo antes da abolição, já existia esta barreira. A alforria dava ao negro liberto acesso a 

alguns direitos civis como autonomia para constituir família, firmar contratos, adquirir e 

alienar propriedades, receber e transmitir bens por herança e até mesmo comprar e vender 

escravos. Os direitos políticos eram limitados e restritos somente aos libertos brasileiros, isto 

é, para votar o negro brasileiro liberto somente participaria das eleições municipais provassem 

auferir anualmente a renda mínima exigida de todas as pessoas para o exercício dos direitos 

políticos. Além destas restrições, os libertos não poderiam ser eleitos para os cargos de 

deputado provincial, geral ou senador como também só era permitido exercer empregos 

públicos se fossem eleitores, estando limitados a ocuparem cargos de delegado, promotor, 

juiz, ministro, diplomata e bispo; poderiam tornar-se vereadores, servir ao Exército ou à 

Marinha ou pertencer à Guarda Nacional, mas desta não poderiam ser oficiais. 

Estas limitações e direitos foram discutidos de forma mais acirrada quando da implantação da 

Lei do Ventre Livre, em que vários parlamentares questionavam que os filhos de escravos 

teriam todos os direitos, uma vez que já nasceriam completamente livres, entre outros 

                                                           
 
85 Este período é rico quanto à organização de instituições de lazer como os restaurantes, casas dançantes e 
bailes, escolas, clubes sociais, teatros e eventos literários, em várias cidades brasileiras como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre, etc. Entre discursos e ações políticas sobressai a Frente Negra Brasileira, que possuía 
conotação aproximada de partido político. Entre os jornais destacam-se A Voz da Raça, O Menelik, Clarim da 
Alvorada, O Kosmos, O Patrocínio, entre outros (SILVA, 2006b). 
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questionamentos. Uma das ‘saídas’ encontradas pelo Parlamento foi a reforma da legislação 

eleitoral em 1881 em vincular à participação das eleições saber assinar o próprio nome, isto é, 

limitando também o acesso à instrução dos negros (CHALHOUB, 2006). Neste ínterim 

destaca-se Luiz Gama, que entre vários políticos negros e ligados à maçonaria, solicitava na 

Câmara Municipal projetos de amparo e educação aos ex-escravizados (CUNHA Jr., 1992) na 

tentativa de conquistar direitos políticos à população negra. 

Apesar das pressões contrárias, a alfabetização da população de africanos e afrodescendentes 

no período do escravismo ocorreu, embora em pequena escala. Havia a alfabetização 

doméstica, a alfabetização nas irmandades e atualmente ocorre em escolinhas domésticas e 

nas práticas de banca para reforço escolar. 

Retornando ao período em torno da abolição, no contexto em que o país passa por transições 

políticas e ideológicas, antecedente à instalação da República e vivenciando mudanças de 

‘estágios’ de cidadania (escravizado → ex-escravizado → cidadão), observamos que haveria 

amplas possibilidades de construção de novas identidades. No entanto, é neste momento que 

surgem mudanças radicais na estrutura urbana, como um dos principais pontos críticos para 

romper o processo que poderia levar a sociedade brasileira a uma etapa de preparação de uma 

sociedade mais democrática e igualitária.  

3.2 Contornos da exclusão urbanística dos afrodescendentes 

Vimos no item anterior, o quanto estava inserida a população negra no meio urbano, desde ao 

exercício das profissões até no ponto de vista das moradias. O estudo de Costa (1998) nos 

apresenta os espaços negros em Salvador, no período escravista do séc. XIX, evidenciando 

também os espaços de moradias. 

Costa aponta que no escravismo urbano era permitido ao escravizado, sobretudo os escravos-de-

ganho, morar em domicílio separado de seu escravizador. Estes escravizados moravam nas 

lojas86 e nos cortiços juntamente com demais africanos ou afrodescendentes libertos ou livres. 

Nesta relação de africanos e afrodescendentes no meio urbano, além dos espaços de moradia 

ocupados pelos negros, havia a ocupação e o domínio de territórios na cidade de Salvador, 

definindo áreas com caráter majoritariamente afrodescendente, formando uma comunidade 

                                                           
 
86 As lojas de aluguel eram os espaços situados nos térreos e subsolos das edificações plurifamiliares de porão 
alto, como espaço destinado para moradia. Segundo Fraga Filho, 78,9% dos moradores das lojas eram negro-
mestiços. FRAGA FILHO, Walter. Mendigos, moleques e vadios na Bahia do século XIX. São Paulo/Salvador: 
HUCITEC/EDUFBA, 1996. 
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territorial. Determinados lugares estavam relacionados à cultura e identidade negra, uma vez que 

a produção do espaço é resultado da ação de homens e mulheres agindo sobre o próprio espaço:  

“A rua, constantemente desprestigiada por encarnar a metáfora de todos os 

vícios, transforma-se no lugar dos excluídos... Nessa desordenada paisagem 

urbana, hierarquias sociais foram se sedimentando: pobres e pretos, homens e 

mulheres, livres, libertos e cativos, mendigos e vadios, conheciam e construíam 

os seus lugares na geografia da cidade, reconhecendo-se e diferenciando-se 

mutuamente, através de uma complexa teia de distinções e diferenciações que 

regulava a gramática urbana” (FERREIRA Fº., 1998, p. 239). 

Estes espaços geográficos históricos, produtores de identidades brasileiras, foram 

interceptados pelos processos de ‘melhoramentos urbanos’ e projetos urbanísticos, ocorridos 

em muitas cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Santos, Recife, Porto Alegre, 

Salvador e outras, na virada do séc. XIX para o séc. XX e acabaram sendo desconfigurados. 

Esta temática é atualmente pesquisada por diversos autores (LEME, 2005)87, (FLEXOR, 1998), entre 

outros, explicitando alguns detalhes. No entanto, alguns autores contemporâneos a estas 

transformações do espaço urbano, como Manoel Querino (A Bahia d’Outrora e A Geografia do 

Negro), já questionavam a nova ‘civilização’88 e as imposições das questões eugênicas sobre a 

cidade (LEAL, 2004), em que a ‘desafricanização’89, entendida como aniquilamento das práticas e 

identidades de origem da cultura negra, do espaço urbano brasileiro e, em especial, na cidade de 

Salvador, contribuiu de forma intensa para a segregação urbanística dos afrodescendentes. 

As razões deste processo da segregação espacial iniciam-se desde o período antecedente à 

abolição, quando vimos que muitos negros já se dirigiam para as cidades ou já residiam nelas 

como ‘escravizados urbanos’, aqueles que trabalhavam nas cidades como escravos-de-ganho 

ou como livres e libertos exercendo diversas atividades tipicamente urbanas.  

A diversidade de profissões adicionada ao aumento acelerado da população urbana poderia 

oferecer, aos olhos das elites, possibilidade de conflitos, que receava uma supremacia dos 

afrodescendentes. No momento imediato à abolição, uma população africana e 

afrodescendente invisível aparece como uma imensa população desempregada. Parte do 

desemprego da população de africanos e afrodescendentes não era constituída dos que 

                                                           
 
87 Vera Rezende, Marlice Azevedo, Fernando Moreira, Célia Souza, Ana Fernandes e outros (LEME, 2005). 
88 Além de colonizador, Manoel Querino apontava em “O colono preto como fator de colonização brasileira” o 
papel do negro como civilizador, em sua atuação como elemento que cria e promove civilização, invertendo a 
tradicional associação do “preto” com a “barbárie” e como elemento objeto da obra civilizadora do branco 
português (GUIMARÃES, 2004). 
89 Utilizo a expressão desafricanização referindo-se ao trabalho de Alberto Heráclito Ferreira Fº. (1988). 
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deixaram as atividades no campo na agricultura devido à abolição e sim, por conta do 

aparecimento desses invisíveis, que passaram a comparecer nas estatísticas e na história 

(CUNHA Jr., 2007b).  

As elites econômicas, políticas e até intelectuais concebiam, e ainda concebem, um 

pensamento muito arraigado de uma visão bastante conservadora, tanto do processo histórico 

da formação da sociedade brasileira, como na manutenção das relações sociais a partir de um 

Brasil colonial escravocrata. Esta elite não introduziu novos conceitos e práticas sociais em 

relação ao ‘destino’ das populações de afrodescendentes90 que permitissem uma integração 

social e econômica e sim uma ‘solução’ que mantivesse as relações de poder e de manutenção 

de privilégios. Muito da estruturação deste pensamento deve-se à ideologia da mestiçagem 

que propôs uma eliminação paulatina das problemáticas sócio-econômicas dos 

afrodescendentes pela via biológica, isto é, pelo embranquecimento da população. 

Sempre ocorreu no Brasil uma grande mestiçagem, em que muitos dos casos dos filhos 

mestiços ocorriam através de maneira forçada pelas relações de poder. Este fenômeno, um 

fato constatado, deu suporte ao ‘mito da democracia racial’, bastante difundido a partir de 

leituras de Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala, que induz uma visão positiva das 

relações cotidianas inter-étnicas entre negros e brancos, livres e escravizados, como se estas 

não fossem tão conflituosas. 

Em seu texto, Freyre utiliza palavras e expressões que suavizam e amenizam a escravidão, 

trazendo-a através de relações adocicadas e serenas, retirando o peso do ‘mea-culpa’ das 

classes mais abastadas, em que muitas tiveram e ainda mantêm suas famílias afortunadas e 

desfrutam de privilégios obtidos graças ao trabalho forçado das populações escravizadas. 

O livro surge na década de 1930, atendendo aos anseios de controlar os conflitos ou de 

apaziguar os ânimos de uma população afrodescendente ex-escravizada, para quem não se 

oferecia expectativas. As idéias lançadas por Freyre, disseminadas no campo das idéias, foram 

amplamente absorvidas pelas elites acadêmicas, acomodando-se às teorias científicas e raciais 

que surgiam na época, e também ao projeto político do país dado pela Era Vargas91. 

Justamente neste mesmo momento, estimula-se também a imigração de europeus a fim de 

equilibrar o perfil racial da população, uma vez que a população brasileira era composta com 

                                                           
 
90 Destino este que deveria e deve ser orientado pelos próprios afrodescendentes. 
91 O Estado Novo, caracterizado por uma grande centralização do poder político de decisão e de recursos, 
influencia diretamente na gestão urbana e intervenções físicas em várias capitais brasileiras. 
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aproximadamente 80% de população africana ou afrodescendente (OLIVEIRA, 2005)92. A 

imigração dos europeus pretendia, além de ser a base para este embranquecimento, atender ao 

desejo da elite em ter novos habitantes ‘brancos’ nas cidades, mantendo os afrodescendentes 

no campo, o que dificultaria as possibilidades de conflitos, já mencionada93.  

O discurso disseminado pela necessidade de modernização do país através da industrialização 

justificava a importação de trabalhadores europeus qualificados para este novo perfil de modo 

de produção: associava-se o elemento europeu como o motor da regeneração nacional. No 

entanto, os imigrantes que vieram para o Brasil, naquele período, eram trabalhadores 

camponeses que não detinham os costumes civilizados desejados e possuíam pouca ou 

nenhuma experiência no setor industrial: 

“os imigrantes europeus, de quem se esperava ‘o sangue oxigenado de uma 

raça livre e laboriosa’, tampouco preencheram as imagens de civilidade e 

higiene idealizadas pelas elites” (ROLNIK, 1999, p. 78). 

Muitos imigrantes eram analfabetos em seus países de origem (PEREIRA, 1986) e quando aqui 

chegaram receberam incentivos. Muitos alemães, apesar da Lei de Terras94, receberam terras 

nos estados do Sul para trabalhar na lavoura. Outros incentivos foram dados aos imigrantes, 

como a educação. Esta afirmação se verifica pelo número de escolas “estrangeiras” que 

existiam já em 1917, em São Paulo. Demartini95 (apud ARAÚJO, 2007) fez um levantamento de 

49 escolas italianas, 37 escolas alemãs, 12 escolas suíças, 04 escolas portuguesas, 02 escolas 

francesas e 06 escolas americanas. Estas escolas eram fundadas por estes grupos étnicos 

minoritários que elaboraram seus projetos educacionais específicos e que mais tarde foram 

subsidiadas pelo Estado que se responsabilizava por parte da manutenção das escolas. 

No caso da população negra, a educação específica foi negligenciada e reprimida pelo Estado. 

Associações negras também tentaram organizar suas próprias escolas com seus projetos 

pedagógicos específicos. Um deles é o da Frente Negra Brasileira de São Paulo que criou e 
                                                           
 
92 Reflexões recentes estão sendo feitas sobre a obra de Freyre, em que há o reconhecimento de que o autor era 
reacionário e conservador, tendo apoiado inclusive a ditadura militar. No entanto, verifica-se também que há 
uma veneração por alguns intelectuais acadêmicos que o defendem pela suposta construção de auto-estima ao 
brasileiro (Revista Entre Livros. Nº. 8. São Paulo: Duetto, 2005). Talvez a explicação esteja no fato de que as 
relações paternalistas apresentadas por Freyre minimizem o desconforto sobre as discussões da escravidão dos 
africanos entre a elite ‘branca’.  
93 Ver também: VILHENA, Luis dos Santos. A Bahia no Século XVIII. Salvador: Itapuã, 1969. 
94 Em 1850, foi aprovada pelo governo imperial de D. Pedro II a Lei de Terras, em que o acesso à terra só se 
daria por mediante compra e não mais por doação, como veremos mais adiante. 
95 DEMARTINI, Zeila. A escolarização da população negra na cidade de São Paulo nas primeiras décadas do 
século. Revista ANDE, 14 (1986): 51-60 (apud ARAÚJO, 2007). 
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manteve uma escola primária entre 1931 e 1937, mas que com a extinção da entidade, a 

escola também foi extinta, quando poderia ter sido mantida com o apoio do estado, como nas 

escolas de outros grupos étnicos. 

Fazendo correlação com a Liberdade, em Salvador, observamos que a prática de alfabetização 

doméstica é muito recorrente. Temos o exemplo da Dona Célia, moradora da Rua da Alegria, 

na Liberdade. Esta professora ‘leiga’ montou uma escolinha em sua casa, mas com a pressão 

da fiscalização da Secretaria de Educação, foi impedida de manter a escola e passou a ‘dar 

banca’ para as crianças, alfabetizando e auxiliando-as nas tarefas escolares. ‘Dá-se banca’ é 

um letreiro visto com muita freqüência no bairro da Liberdade e que em outros lugares é 

denominado de explicadora, constituindo uma fonte de renda doméstica.  

Além de constituir a fonte de renda da família, o trabalho de senhoras como Dona Célia fazia 

parte de um movimento social sem que elas dessem conta disso, por não constar de um 

movimento social organizado. O caso de Dona Mocinha, tia e mãe de criação de Dona 

Nirinha é muito interessante. Autodidata, Dona Mocinha fundou uma escola em 1936, como 

professora leiga, funcionando na casa de seus pais, avós de Dona Nirinha. Esta escola chegou 

a ter 100 crianças matriculadas96. Como a escola era freqüentada por muitas crianças, Dona 

Mocinha acabou ‘adotando’ algumas delas, cujos pais eram muito pobres, ou como no caso de 

uma menina que o pai ficou detento e ela não tinha com quem ficar. Como não havia muito 

espaço, as crianças ‘adotadas’ dormiam na própria escola: à noite, Dona Mocinha armava 

alguns beliches e pela manhã cedo, desarmava e arrumava a sala de aula novamente. Esta 

postura de solidariedade de Dona Mocinha se deu sem o menor apoio do poder público. 

Sem haver a preocupação de possibilidades dignas para o grupo afrodescendente por parte do 

Estado, a mestiçagem tão idealizada criou apenas o relacionamento biológico, principalmente 

nas classes mais baixas da população, o que não implicou em ascensão econômica ou social 

(MUNANGA, 1999). Dentro desta estrutura de pensamento é que se cria o velho ‘mito da 

democracia racial’. O mito da democracia racial é um destes exemplos de ideologia da 

igualdade civil que escamoteia as diferenças97 e encobre as desigualdades, perdurando a 

                                                           
 
96 Posteriormente a escola foi interditada, mas voltou a funcionar como ‘filial’ do Instituto Alberto Millet. A 
escola foi registrada em 1940, tendo como patrono o Prof. Lauro de Freitas e Dona Mocinha como diretora da 
escola. A escola foi adaptada com dois banheiros, feminino e masculino, e funcionou até 1972. Ao todo, a escola 
de Dona Mocinha funcionou por quase quarenta anos, oferecendo aulas até a (antiga) 5ª série e a partir daí as 
crianças seguiam para o Colégio Duque de Caxias. 
97 A construção da diferença embasada na justificação ideológica equivale a desigualdades (HERNANDES, 2006). 
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situação de submissão dos afrodescendentes nas relações espaciais, sociais (incluindo as inter-

étnicas), econômicas e de poder. 

Manoel Querino já discutia a emancipação social completa da população negra no período 

pré-abolicionista (apud LEAL, 2004). Segundo Calmon: 

“No espaço de menos de quarenta anos, correspondendo às últimas décadas 

de existência da escravidão, processara-se na Bahia a substituição quase 

completa do trabalho servil pelo trabalho livre nos chamados serviços 

‘mecânicos’. Formara-se, em razão disso, uma classe operária 

relativamente numerosa. Nela, os operários em construção - pintores, 

carpinteiros, pedreiros, etc. - compunham uma parcela particularmente 

importante.” (CALMON 98 apud GUIMARÃES, 2004). 

É justamente a necessidade de incorporar essa numerosa classe operária ao sistema 

econômico nascente que fornece a Manuel Querino a oportunidade de torna-se um líder 

sindical e organizar em 1874 a Liga Operária. A partir de 1890, com a ajuda de novos 

padrinhos das elites, torna-se ele próprio um representante do povo, ou melhor, um porta-voz 

dos “artistas” e intelectuais, seja utilizando-se de jornais como A Província e O Trabalho, seja 

como vereador (GUIMARÃES, 2004) 99. 

De fato, tanto no meio urbano, quanto no meio rural100 já havia alguma ascensão social da 

população afrodescendente. Em Campos dos Goytacazes, município do Rio de Janeiro, no 

final do séc. XVIII, como os recenseamentos da época assinalavam, um terço da classe 

senhorial dos canaviais era formada por pessoas ‘de cor’ (GÓES, 2005). 

O processo da abolição é ainda um tema complexo devido às várias interpretações que são 

dadas para uma representação como um fato heróico na história do Brasil. Não foi meramente 

uma assinatura que deflagrou a abolição. Havia muita pressão interna por parte de 

                                                           
 
98 CALMON, Jorge. O Vereador Manuel Querino, Salvador, Câmara Municipal de Salvador, 1995. 
99 A transição longa entre dois sistemas de produção de trabalho escravizado e trabalho livre, sobretudo no sul do 
país, é marcada pela opção do trabalhador imigrante europeu e pelo desprestígio sistemático do trabalhador 
brasileiro de ascendência africana. Nos campos da engenharia temos também a promoção da vinda de técnicos 
europeus, principalmente de arquitetos e urbanistas franceses e italianos. A valorização do europeu permanece e 
se reforça com a vinda de empresas inglesas, americanas e canadenses para execução da engenharia brasileira, 
passando a imigração européia a ter um sustentáculo forte no campo do conhecimento, desprestigiando os 
trabalhadores negros e brasileiros que já se posicionavam em todos os campos. Estes trabalhadores foram, 
durante um século, substituídos parcialmente pelos trabalhadores de origem européia (CUNHA Jr., 2007). 
100 É importante esclarecer que esta especialização do trabalho já se fazia presente também no meio rural, em que 
os negros escravizados detinham conhecimento e técnicas sobre as diversas culturas agrícolas como o açúcar, o 
algodão, o cacau, o tabaco, o café e também o beneficiamento de algumas destas culturas, além da mineração de 
ouro e diamante e outros minerais. 
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intelectuais, afrodescendentes ou não, pela população branca e pelos africanos e 

afrodescendentes escravos, libertos ou livres. 

O processo da abolição do escravismo no Brasil é fruto de um encadeamento de lutas e 

conquistas em que há um protagonismo da população escravizada ainda não reconhecido, 

tratado na literatura nacional como conseqüência dos interesses da Inglaterra. Este processo 

constituiu um ciclo de lutas e rebeliões da população negra causando grandes pressões contra 

o sistema político. A população residente nas cidades vivia sob a ameaça constante de 

quilombos nas suas cercanias. Comerciantes e fazendeiros eram vítimas de ataques. Os portos, 

com trabalhadores majoritariamente negros, sempre se insurgiam com greves e revoltas 

portuárias. Os movimentos sociais abolicionistas faziam reivindicações de várias ordens, além 

de se organizarem para efetuar compras de alforrias (CUNHA Jr., 1992) e (CUNHA Jr., 2007). O 

resultado pode ser verificado no censo de 1872 (16 anos antes da abolição) em que apenas 

12% da população de Salvador, por exemplo, era escravizada (MATTOSO, 1992 apud 

GORDILHO-SOUZA, 2000). 

Com a iminente e necessária abolição101, as discussões eram muitas, inclusive sobre quais 

seriam as políticas públicas para a população negra. Houve uma campanha com o objetivo de 

que os negros fossem trabalhar nas lavouras, para que ‘desaparecessem’ dos centros urbanos, 

surgindo à época, a proposta de os negros retornarem à África, mas isso seria uma medida de 

alto custo e logo foi abandonada pelas autoridades. Proporcionalmente à população africana 

existente no país, poucos grupos de africanos retornaram à África, sendo estes os mais 

abastados por conta do intenso comércio de diversos produtos praticado entre Brasil e África 

como ouro, prata, cobre, sal e, principalmente, africanos escravizados trocados por madeira, 

carne, sorgo e trigo (GOMES e FERREIRA, 2006).  

No entanto, o retorno não seria, talvez, uma boa alternativa, em que muitos africanos já estavam 

territorializados no Brasil, possuindo descendentes brasileiros. O fato é que nenhuma alternativa 

foi proposta na época e até hoje, apesar dos esforços dos movimentos sociais, são poucas as 

aplicações de políticas afirmativas para equilibrar a defasagem simbólica e econômica da 

população negra no Brasil. 

                                                           
 
101 O país era repleto de quilombos, com várias insurgências, revoltas sociais e de grupos revolucionários 
separatistas. Sempre existiu no imaginário das elites o problema de uma possível desforra das maiorias 
afrodescendentes, com receio da repetição no Brasil da revolução do Haiti de 1830, onde da união dos 
afrodescendentes haitianos, ditos como negros e mulatos, deflagrou numa deposição sangrenta dos 
eurodescendentes do poder. Estes foram, às centenas, derrotados militarmente, enforcados e jogados no mar 
(RODRIGUES, 2006). 
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A República impulsionou o grande processo de desafricanização do Brasil, tomando uma 

postura conservadora para manter asseveradamente as estruturas sociais e realizou fortes 

repressões aos movimentos sociais negros. A própria abolição, como vitória da população 

afrodescendente, provocou nos movimentos republicanos a formular projetos de 

esquecimento e apagamento do escravismo e da presença urbana dos ex-escravizados 

(CUNHA Jr., 1992). 

A tentativa de desafricanização do Brasil logo após a Proclamação da República foi tão 

rigorosa e violenta que o então ministro Rui Barbosa mandou incinerar documentos oficiais 

relativos à origem, importação, venda e compra de africanos escravizados, objetivando 

‘queimar’ o passado de todos os afrodescendentes (SANTOS, 2005). 

No contexto de preparação do país para o novo sistema, o discurso ‘civilizatório’ tomou força: 

modernização, normatização, moralização dos costumes para combater os péssimos hábitos da 

população aos quais se associavam às idéias de pobreza, insalubridade, promiscuidade, 

imoralidade, subversão, associadas, sobretudo, aos hábitos da população negra (FLEXOR, 1998). 

Na literatura e na história referentes à cidade de Salvador também são encontrados registros 

sobre a população negra desde o séc. XVII102. O estudo de Rolnik (1999) também registra que 

os negros eram tidos como promíscuos pela dança que praticavam, sendo vista pela elite como 

expressão da lubricidade, da degenerescência moral e da falta de instituições familiares 

estáveis. Para a autora esta discussão na perspectiva do meio urbano é fundamental, uma vez 

que há a condenação de modos de vida diversos e desconhecidos: 

“Por colocar a liberdade corporal no centro de todo o processo 

comunicativo, a cultura negra chocava-se com o comportamento burguês-

europeu, que impunha o distanciamento entre os corpos. [...] A urbanidade e 

o refinamento exigiam normas que vetavam os toques mútuos, assim como o 

livre contato corporal em público” (ROLNIK, 1999, p. 68). 

A vida espiritual dos africanos e seus descendentes também não era compreendida ou aceita pelos 

olhos da elite que adotava o entendimento do mundo através de um enfoque europeu, ocidental e 

                                                           
 
102 Ver, entre outras: 
MATTOS E GUERRA, Gregório de (1633-1696). Obras Poéticas, 02 vols., Rio de Janeiro: Record, 1992. 
PITA, Sebastião da Rocha (1660-1738). História da América Portuguesa, Belo Horizonte: Itatiaia, 1976. 
PEREIRA, Nuno Marques (1652-1728). Compêndio Narrativo do Peregrino da América, 6ª ed. completa com a 
2ª parte, até agora inédita, acompanhada de notas e estudos de Varnhagen, Leite de Vasconcelos, Afrânio 
Peixoto, Rodolfo Garcia e Pedro Calmon, 02 vols. Rio de Janeiro: Publicações da Academia Brasileira, 1939. 
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católico103 como único. A religião africana era vista como magia ou feitiçarias e suas danças eram 

vistas como promiscuidade. Também havia repreensão à família afrodescendente extensiva, 

contrária à família nuclear, monogâmica, patriarcal e legitimada pela Igreja Católica. Os negros, 

que não viviam as regras da elite e dos ‘homens de bem’, eram tidos, portanto, como desregrados. 

Em paralelo a um discurso das teorias higienistas e eugênicas104, as interpretações das teorias 

raciais cresceram no Brasil em meio a um contexto em que surgiam novas perspectivas 

ideológicas de modernidade em conjunto a um novo modelo de cidade e de sociabilidade com 

novas práticas sociais, oferecendo subsídios à implantação da República105. 

Desta forma, estes discursos foram postos em prática e efetivados no espaço urbano através das 

reformas e melhoramentos urbanos que tiveram intuito de ‘sanear’ o país. As obras de melhorias 

urbanas que no Império eram associadas à limpeza urbana coordenadas pelo Código de Posturas 

passam a incorporar, no final do séc. XIX, as iniciativas de medidas para intervenções urbanas 

mais efetivas, apresentando as primeiras obras de saneamento, prevenindo as enchentes e combate 

às epidemias, através de canalização de rios, drenagem, alargamento e pavimentação de ruas, 

instalação de trilhos para bondes e substituição do uso de chafarizes públicos pelo uso das fontes. 

Mais tarde, as obras tornam-se mais amplas sob influências de teorias urbanísticas, 

principalmente francesas106 (haussmannianas), tendo como co-participante o governo federal 

e financiamento de capital estrangeiro. Parte-se para os aterramentos (sobre o mar e/ou sobre 

rios), arrasamentos de morros, aberturas de túneis e de grandes avenidas, muitas vezes sobre 

os tecidos antigos das cidades, desapropriando cortiços107, casas de cômodos e pequenos 

comércios. 

                                                           
 
103 Apesar das controvérsias do período: ao mesmo tempo em que se tinha uma parcela da sociedade 
conservadora, outros segmentos seguiam as novas ‘ideologias’, como a do positivismo apoiado na base 
cientificista para o progresso capitalista em lugar da base religiosa católica. 
104 Em Salvador, estas teorias foram amplamente estudadas e disseminadas por Nina Rodrigues. 
105 Lembramos que as instâncias políticas sempre fizeram uso de remodelações espaciais, através da arquitetura 
ou de intervenções urbanísticas, como forma de afirmação de poder e prestígio. 
106 No estudo de Sennet (2003), o autor discorre sobre a passividade dos corpos urbanos nos tempos modernos 
(sobretudo a partir da Revolução Francesa), onde destaca-se a passividade individual e a insensibilidade no 
espaço urbano. O ideal do lema Revolução Francesa - liberdade, igualdade e fraternidade - correspondia 
espacialmente a um espaço total, sem obstrução nem limites, onde tudo fosse transparente e nada escondido. Foi 
assim que se iniciaram, em 1791, as derrubadas nas praças de Paris. Num plano abstrato (e ideológico), parecia 
fazer sentido a conexão entre o corpo em movimento livre (a liberdade) e o espaço vazio. Numa reflexão sobre a 
transformação rápida de Londres, o autor destaca a apatia dos sentidos, como conseqüência do individualismo e 
da velocidade da vida moderna, que amortece o corpo e não permite que ele se vincule ao espaço. 
107 Em algumas localidades, como no Rio de Janeiro, os cortiços também passaram a ser conhecidos também 
como zungu, palavra de origem africana do quimbundo nzangu (que significa barulho) e que pode ter tido esta 
ressignificação, no pós-abolição, dada pelas festividades freqüentes. 



 
 

91

Com o aparecimento de novos meios de transporte como o bonde, surge a necessidade de 

aberturas de novas ruas e para isso são elaborados planos urbanísticos. Estes planos são 

altamente influenciados pelas teorias européias, com idéias positivistas, em que a tônica é romper 

com a estrutura urbana colonial. Este foi um cenário muito semelhante para diversas cidades 

brasileiras, tendo como destaques as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belém, 

Fortaleza, Santos e Salvador, com o objetivo de afirmação do novo estado republicano. 

No sentido de moralizar a sociedade procurava-se, inclusive, coibir a mendicância, os cultos 

místicos (ou sincréticos) ou religiosos, que não fossem os católicos, e as festas populares e, 

até mesmo, a presença de negros (FLEXOR, 1998). Havia um pensamento de que as cidades 

deveriam modernizar-se e, para tanto, deveriam assemelhar-se com as cidades européias, 

defendendo, inclusive ao embranquecimento da população: 

“Os elementos que faziam da cidade um lugar atrasado, feio, sujo deviam 

desaparecer para dar lugar ao novo: avenidas e ruas largas, arejadas, 

calçadas, arborizadas... com habitantes brancos, vários parques e praças, 

espaços de passeio e lazer... ” (FLEXOR, 1998, p. 115). 

O espaço urbano brasileiro torna-se, então, uma cópia das aparências européias. A elite 

brasileira do final do séc. XIX acreditava que a substituição da mão-de-obra negra 

(escravizada ou livre) através de uma política de imigração massiva de europeus poderia 

superar os obstáculos à higiene e à civilização supostamente erguidos pela cultura não-

civilizada dos povos de origem africana. 

Os territórios negros articulados pelo entrelaçamento das ruas, dos pontos de quitanda108, das 

bicas e tanques das lavadeiras, dos encontros no mercado, dos refúgios nas matas e dos 

espaços das irmandades na cidade constituíam o território a serem desmontados, apagando as 

suas marcas para conferir à cidade uma imagem ‘metropolitana’ e confirmar o poder à 

República nascente (ROLNIK, 1999) 109: 

“A presença do negro [...] definia a contigüidade do território negro 

constituído de nódulos de um território por feito de múltiplos pontos de 

conexão, que acabavam por desenhar um fio invisível pela cidade” 

(ROLNIK, 1999, p. 62). 

                                                           
 
108 Do quimbundo (Língua de Angola) kitanda = 'feira', 'venda'. 
109 Rolnik quando cita os espaços territorializados pela população negra na São Paulo de 1881. Vemos, portanto, 
que estes territórios são variados e articulados em várias cidades brasileiras. 
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Após a abolição, muitos ex-escravizados permaneceram residindo nos mesmos lugares, isto é, 

nas áreas urbanas centrais. No entanto, muitos dos sobrados e edifícios que abrigavam as 

lojas, cortiços e casas de cômodo, abandonados pelos proprietários que partiam para outras 

áreas das cidades que se tornavam mais nobres, iam se degradando com o tempo e foram 

demolidos na ocasião das remodelações das cidades, justificadas pelo controle higiênico. 

Seguindo o novo modelo de cidade que se estende para várias capitais brasileiras, a partir da 

cidade do Rio de Janeiro, Salvador adota as novas iniciativas de medidas para intervenções 

urbanas como o controle higiênico da cidade ou de elaboração de instrumentos jurídicos. 

Em 1905, o engenheiro Theodoro Sampaio elabora um relatório, deixando entrever a 

necessidade de um plano para a cidade, prevendo intervenções na habitação, no saneamento e 

no espaço público. 

De maneira efetiva e com a viabilização pela conjuntura favorável do cacau houve na região 

do porto, iniciando-se em 1906 encerrando-se em 1921, a intervenção de modernização 

portuária com a implantação de avançados conhecimentos tecnológicos: guindastes móveis 

sobre trilhos, linhas férreas e construção de cais e armazéns. A remodelação e ampliação do 

centro de negócios na Cidade Baixa constituíram áreas conquistadas ao mar, alargamentos, 

retificações e aberturas de ruas com 20,00m de largura, entre elas construção da Ladeira da 

Montanha como ligação entre o porto e a Cidade Alta. Estas intervenções também se 

desdobraram sobre a península de Itapagipe, ligando o Mercado do Ouro e a Avenida 

Jequitaia. A Cidade Baixa, com sua topografia plana recebeu, em seu desenho, um traçado 

xadrez. (FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 2005). 

Em 1910, um plano de melhoramentos foi elaborado para a cidade de Salvador pelo 

engenheiro Jeronymo Teixeira de Alencar Lima110, mas as idéias de ‘modernização’ da cidade 

só se concretizaram de forma significativa nos governos de J. J. Seabra, no primeiro período 

de 1912 a 1916 e segundo, de 1920 a 1924. 

As influências destas remodelações urbanas surgem na pessoa de J. J. Seabra no período 

referente à sua ‘retaliação’ por conta da Revolta da Armada (em 1893). Em seu exílio na 

França, Seabra conhece a Paris de Haussmann e quando retorna ao Brasil, ocupa cargos 

                                                           
 
110 O plano “Projetos de Melhoramentos de Parte da Cidade do Salvador” concentra-se na Cidade Alta e 
intervenções pontuais na Cidade Baixa, com previsão de mercados, parques e jardins, escolas, sanitários 
públicos, uma rede coletora de águas pluviais e cerca de 250 casas operárias (FERNANDES, SAMPAIO e 
GOMES, 2005). 
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políticos importantes na, então, capital federal, acompanhando de perto as reformas 

urbanísticas de Pereira Passos na cidade do Rio de Janeiro (FLEXOR, 1998), cujas obras 

urbanas constituíam mudanças radicais no tecido da cidade, como mencionado anteriormente. 

Com auxílio fundamental de recursos e financiamentos estrangeiros111 através do apoio 

federal do novo regime com a sua ideologia do progresso e a necessidade de reparar trechos 

da cidade devido aos conflitos locais como o bombardeio de 1912112, iniciavam-se as obras da 

Avenida Sete de Setembro, da Avenida da Barra, da Ladeira de São Bento, do Palácio Rio 

Branco paralelamente à demolição de vários edifícios e de várias igrejas ou de parte delas, 

culminando na derrubada das ruínas da Catedral da Sé em 1933 113, expandindo-se em direção 

à Vitória e ao porto da Barra, aonde futuramente iriam se instalar as classes mais abastadas. 

Este ‘urbanismo arrasa-quarteirão’ recebeu apoio das elites políticas e econômicas, enquanto 

surgia um discurso criado pela imprensa114 em favor de uma cidade bela, limpa e ordenada, 

para que suas ruas estivessem aptas a oferecer condições à boa saúde e à moralidade do corpo 

físico e social da cidade (PECHMAN apud FLEXOR, 1998). A rigorosa geometrização dos 

planos e despreocupação com as preexistências são características do urbanismo destruidor e 

reformista aplicado, neste momento, em Salvador, desrespeitador da história e da cultura. A 

exceção é dada a Theodoro Sampaio, que além de engenheiro, era também historiador e 

mantinha uma relação entre os problemas técnicos e as particularidades do meio social em 

que estavam inseridos (FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 2005). 

                                                           
 
111 Vale lembrar que dado à economia da Bahia, a cidade de Salvador passa, neste momento, pelo processo de 
decadência populacional atravessando do posto inicial de segunda cidade brasileira depois da vinda da família 
real para terceira, depois da ascensão econômica e industrial de São Paulo, passando para quarto lugar, depois da 
cidade de Recife (FLEXOR, 1998). Esta retração de habitantes na cidade deve-se ao fato do desenvolvimento da 
agro-indústria cacaueira no interior da Bahia, apesar do desenvolvimento do comércio e da implantação de 
algumas fábricas de produtos alimentícios e de tecidos. Estas indústrias tradicionais se implantaram na Cidade 
Baixa interligadas com o eixo ferroviário, no eixo entre Calçada e a Península de Itapagipe, o Centro Industrial 
de Salvador entre as décadas de 1940 e 1950. A economia cacaueira foi grande responsável pelo intercâmbio 
internacional, sobretudo europeu, contribuindo para trazer novas aspirações para a sociedade baiana. 
112 A cidade de Salvador sofreu um bombardeio, em janeiro de 1912, motivado pelas disputas internas da política 
baiana (situacionistas e seabristas) pelo controle dos governos municipal e estadual, danificando a Igreja da Sé, 
palácios, teatro, bibliotecas, etc. (FLEXOR, 1998). 
113 Duas justificativas para a demolição da Igreja da Sé, na gestão do prefeito José Americano da Costa: uma de 
ordem prática que seria a operação do serviço de bondes (FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 2005) e outra 
de ordem ‘ideológica’, em que o positivismo era a base científica para o progresso capitalista em lugar da base 
religiosa católica (FLEXOR, 1998). Outra referência sobre a derrubada da Igreja da Sé: 

PERES, Fernando da Rocha. Memórias da Sé. Salvador: Macunaíma, 1974. 
114 A construção destes discursos nos jornais não se inicia em Salvador, tendo no Rio de Janeiro e em Porto 
Alegre alguns jornais também se empenham neste papel (PESAVENTO, 2002).  Em Salvador, alguns jornais 
como o Gazeta do Povo, o Diário de Notícias ou o Jornal de Notícias também se empenham na campanha a 
favor da demolição de igrejas (FLEXOR, 1998). 
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As atuações urbanísticas sobre a cidade caracterizaram-se pela ênfase às questões técnicas, no 

sentido de manter a fluidez e salubridade do meio físico, às questões estéticas em razão de 

trazer novos modelos de cidade e de sociabilidade115 (FERNANDES, SAMPAIO e GOMES, 

2005). Apesar das referências relativas às preocupações sociais contidas nos planos (previstas 

nas habitações, por exemplo), esvaziou-se a questão social. Com esta perspectiva ‘ideológica’ 

de modernidade, as reformas e os ‘melhoramentos’ urbanos nas localidades centrais das 

cidades, em diversas cidades brasileiras, acabaram por levar a população negra e pobre para 

áreas cada vez mais distantes dos centros urbanos. 

A erradicação das áreas centrais degradadas ocorreu sem que estes moradores recebessem 

outra opção de moradia. A expulsão dos moradores negros dos centros urbanos era 

fundamentada na ideologia do progresso: 

“...havia um sentimento da opinião pública, o de branqueamento da 

sociedade, extremismo a que foi levado o conceito de moralização e 

civilização da sociedade” (FLEXOR, 1998, p. 115). 

Esta expulsão foi mais um golpe para a população negra, que teve que se dirigir aos morros e 

subúrbios da cidade, dificultando ou impedindo a sua inserção e permanência nos mercados 

de trabalho. Distanciando-as do centro dos acontecimentos, das relações de trabalho, de 

clientela e dos negócios que a população negra havia desenvolvido ao longo dos anos que 

constituía as suas fontes de renda e de sobrevivência foram muito prejudicadas, uma vez que 

esta rede de contato foi quebrada pelo distanciamento tanto de suas relações pessoais e 

familiares, quanto das relações profissionais. O cotidiano tornou-se mais árduo pela 

dificuldade de acesso à infra-estrutura como o saneamento, a educação, saúde, transportes, 

evidenciando uma exclusão espacial e também social. 

Esta expulsão dos centros urbanos propiciou também uma eliminação paulatina dos trabalhos 

oferecidos. Como podemos ver na Figura 21, havia uma presença marcante da população 

negra nas áreas centrais urbanas, tendo todas as proximidades da Baixa do Sapateiro como um 

destes exemplos na cidade de Salvador. 

 

                                                           
 
115 Interessante e fundamental verificar como se constrói a aceitação e a conseqüente ‘cumplicidade’ a estas 
novas formas de sociabilidade nas representações dos novos discursos através do imaginário social que se cria 
nos jornais, na literatura, nos meios científicos e acadêmicos (SCHWARCZ, 1993). 
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Fig. 21 - Ladeira do Taboão, em 1940. 
Fonte: Fundação Gregório de Mattos 

Segundo Mendes (1999), a Baixa do Sapateiro passou por várias remodelações urbanas, tendo 

sido a mais considerável na década de 1930 a 1940, por conta das enchentes das águas 

pluviais (era uma área alagadiça conhecida por ‘Rua da Vala’), acarretando no processo de 

expulsão de seus moradores originais, em que muitos deles se dirigiram para o bairro da 

Liberdade, Pero Vaz, São Caetano e região. Em Sampaio (1999), temos: 

“No plano social e ideológico, foram os negros entregues à própria sorte, 

permanecendo no Império e desdobrando-se nas manifestações racistas 

mais contemporâneas. Como exemplos vivos desta segregação 

espacializada, pode-se falar dos bairros do Curuzú, Liberdade, Alto do 

Bogum, etc.” (SAMPAIO, 1999, p. 146). 

Como já dissemos, este processo é decorrente das remodelações urbanísticas que ocorrem na 

cidade do Rio de Janeiro e se desdobra para várias cidades brasileiras. No caso do Rio de 

Janeiro, um exemplo dado é a reforma urbana realizada para fazer a ligação da região central 

com o subúrbio carioca, através da Avenida Presidente Vargas, em que alguns bairros como a 

Pequena África, na Praça Onze, foram destruídos, expulsando negros e judeus desta região, no 

início da década de 1940 (REZENDE, 2005). 

Outro exemplo, em Porto Alegre, é a Colônia Africana que estabeleceu-se nos anos da 

abolição, ocupando uma pequena área entre os atuais Bairro Rio Branco e Bom Fim, sofrendo 

completa descaracterização entre as décadas de 1940 e 1960 (SOMMER, 2005a). Vemos, 

pelos exemplos anteriores, que estas práticas que aconteceram em Salvador fazem parte de 

um processo sistemático que ocorre em grandes capitais brasileiras. 
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Se este momento representou a primeira fase de remodelação de cidades brasileiras, apresentando 

uma modernidade neoclássica e higienista, um segundo momento de modernização urbana busca 

trazer às cidades uma dinâmica metropolitana, apoiado no referencial estético da arquitetura 

moderna. De uma forma geral, estes ciclos de urbanismo deram suporte ao urbanismo 

hegemônico atual, que vem acomodando esta herança nas suas práticas e em seus planos diretores 

urbanos, no que tange às legislações e aos instrumentos urbanísticos, permitindo a expulsão das 

populações pobres dos centros urbanos históricos ou tradicionais ou de áreas bem estruturadas. 

A reforma no Pelourinho na década de 1990 é um exemplo recente da política do governo 

estadual proposta por Sérgio Bernardes em 1966, que afirmava que a Bahia vinha fazendo 

turismo na base do ‘câncer’ social e que somente elevando o nível social através de uma ‘sangria 

populacional’ se proporcionaria à manutenção do patrimônio histórico, e conseqüentemente, 

fazer turismo no centro tradicional de Salvador (apud SAMPAIO, 1999). Em nota de rodapé do 

texto do autor, encontramos: “Entenda-se por sangria populacional a expulsão dos pobres”. 116 

As relações de trabalho, de clientela, de negócios que a população negra usufruía foram muito 

prejudicadas, uma vez que esta rede foi quebrada com a expulsão forçada desta população dos 

centros urbanos, tendo que dirigir-se aos morros e subúrbios, distanciando-as do centro dos 

acontecimentos. O cotidiano tornou-se mais árduo pela dificuldade de transportes, de infra-

estrutura como o saneamento, a educação, saúde, culminando na exclusão social, espacial e 

urbanística, como uma prática que, até hoje, se perpetua. 

Diante do contexto mencionado anteriormente, nota-se que a exclusão espacial se dá de forma 

drástica e histórica, expulsando as populações pobres e, sobretudo, negras, dos centros urbanos, 

desencadeando nas ‘manchas’ de segregação urbanística tão freqüentes nas cidades117. Notamos 

                                                           
 
116 Embora estudos e projetos do IPAC (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia) e de setores civis 
como associações de moradores e movimentos sociais negros tenham tentado lutar contra a expulsão dos 
moradores, torno de 90% da população original foi expulsa na 1ª Etapa da reforma do Pelourinho. Somente 
agora, em 2007, esta reivindicação foi atendida ‘oficialmente’ pelo governo do estado na reforma da 7ª Etapa, 
mantendo boa parte dos moradores originais. 
117 Estas áreas que se constituíram por ocupações ora em áreas centrais ora em áreas periféricas inicialmente e, 
devido à expansão da cidade vão se incorporando às áreas urbanas, tornam-se circundadas por novas periferias. 
Há também as ‘manchas’ de exclusão urbanística que estão localizadas em áreas privilegiadas, resultado de 
invasões ou ocupações de vazios de terras urbanas, públicas ou particulares, ou ainda a ocupação de morros ou 
áreas alagadiças, destituídas de urbanização. O conceito de periferia vem sendo utilizado com alguns equívocos 
em relação ao posicionamento geográfico nas cidades, num contexto afastado de sua conceituação original que é 
a localização próxima aos limites da cidade ou município, contíguo ao perímetro urbano. Na idéia de periferia há 
também juízos de valor embutidos, quase sempre pejorativos, denotando pouca atenção do poder público. Nesta 
representação, estas áreas permanecem carentes de infra-estrutura e de serviços urbanos, abrigando populações 
de baixa renda, não importando se a localização está em áreas centrais ou não. 
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que a exclusão espacial, não é apenas uma questão social, mas há também a variante racial 

(RAMOS, 2007). Em Gordilho-Souza (2000) temos: 

“Persistem algumas situações críticas de habitações deficientes nas áreas 

centrais das grandes cidades, envolvendo determinados grupos excluídos, 

quer por etnia, quer por renda, além dos ‘homeless’ [sem-teto] que vivem 

em áreas públicas” (GORDILHO-SOUZA, 2000, p. 36).  

Gordilho-Souza afirma que os benefícios promovidos pelo Estado não são generalizados a 

todos. Há, portanto, uma verificação de que alguns segmentos da população são 

negligenciados em detrimento de outros. As ‘manchas’ de segregação, constituídas pelas 

‘favelas’, se transformam em um novo celeiro de votos eleitoreiros e mais que isto, pode ser 

objeto de instrumentos ideológicos com a reurbanização de favelas. Vemos esta direção 

ideológica apontada por Castro (2004). O autor indica que alguns autores discutem que a 

reurbanização de favelas por iniciativa do Estado pode se constituir numa política de controle 

sobre as populações faveladas. Esta política de controle se faz pela tentativa de identificar 

quem é esta população, qual sua característica, seus hábitos, costumes e formas de 

sociabilidade, procurando encontrar (ou criar) - recortes da realidade - como um padrão de 

comportamento que atenda às imagens e às representações esperadas ou desejadas por 

diferentes setores e grupos sociais. 

Da segregação social e espacial, passamos para uma outra questão que é de maior importância 

no sentido político do que urbanístico: o uso do solo. O histórico da exclusão espacial no 

Brasil está relacionado com a problemática profundamente política do uso do solo. A questão 

do uso do solo é demarcada quando já se suprimia o tráfico dos africanos e o governo imperial 

aprova a Lei de Terras em 1850, em que o acesso à terra só se daria mediante compra e não 

mais por doação ou por utilização, privatizando a propriedade fundiária pública: 

“Uma artimanha das classes dominantes, com conseqüências dramáticas 

para a construção da nação” (ALVES F.º, 2004). 

Esta medida de inacessibilidade à terra pela população negra no momento em que ocorre o 

processo da abolição é reforçado pelo Código Civil, em 1916, disciplinando que a apropriação 

de terras devolutas só se daria por compra. 

O controle do uso do solo passa predominantemente pela macro-estruturação política, num 

contexto que escapa às gestões das administrações municipais. Como o processo da reforma 

agrária, a reforma urbana deve ser uma preocupação ao nível federal, como se tenta fazer 

através do Estatuto da Cidade que pretende minimizar o processo especulativo, embora ainda 
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mantenha brechas que permitem articulações especulativas. O uso do solo é um componente 

da estrutura urbana que deve estar articulado com a distribuição da população e das atividades 

econômicas, dos fluxos de transporte e de áreas verdes. No entanto, o solo é tratado como 

mercadoria e permite acesso somente àqueles que podem pagar por ele. 

A ausência de possibilidades favoráveis, como crescimento e desenvolvimento econômico, 

descentralização e redistribuição de aplicação de recursos financeiros, humanos, tecnológicos, 

oportunidades de negócios e empregos, acentua a concentração das populações nas regiões 

metropolitanas causando estes desequilíbrios, com áreas densamente concentradas. A 

dimensão é política, e não apenas espacial ou urbanística, e está na construção de um projeto 

mais amplo, macro e micro regional, com ênfase na descentralização de recursos em 

determinadas regiões do território nacional. 

A segregação espacial e étnica que ocorre nas cidades brasileiras resulta em dupla 

discriminação ao acesso à cidade, numa aparente perspectiva em persistir no estado de 

desigualdade da população afrodescendente, constituindo em mais uma barreira à integração 

social da população negra (RAMOS, 2005). 

A injustiça social contra os afrodescendentes não se esgota na pura exploração de classes118. 

Há que se considerar na relação entre os afrodescendentes e a luta de classes que persiste um 

capital simbólico que conta favoravelmente para as pessoas 'brancas’ na obtenção de 

vantagens objetivas ou subjetivas. Via de regra, lamentavelmente, os brasileiros esforçam-se 

para identificar-se como não-negros devido à construção de uma consciência nacional de 

inferioridade dos ‘negros’ e de superioridade dos ‘brancos’ que são introjetadas por 

mecanismos racistas. As dimensões deste capital simbólico são imensuráveis e causam uma 

conseqüência profunda nas questões de democracia e mesmo nas manifestações organizadas 

na cobrança de direitos, perdendo, assim uma das bases políticas do processo de compreensão 

das identidades individuais e coletivas (CUNHA Jr., 1992)119. 

Este quadro permeia profundamente na opressão étnica ao negligenciar as demandas 

específicas dos afrodescendentes nas suas relações sociais e nas relações espaciais, estas nem 

sempre claras até mesmo para o grupo de interesse dado à ausência do enfoque da temática 

pelas instituições e universidades, enquanto produtoras de conhecimento. 

                                                           
 
118 Há uma persistência em confundir as condições adversas que sofre a população afrodescendente como um 
problema de luta de classes: “negro não é classe social” (TAVARES, 1996, p. 73). 
119 Capítulo 9: Movimento Negro e as Lutas de Classes (CUNHA Jr., 1992). 
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A padronização espacial encontrada em muitas das grandes cidades brasileiras é produzida 

por uma ‘hegemonia global’, determinando características únicas ou universais às cidades, 

dada por uma gestão urbana e que se tornou empresarial, como dispõem Arantes, Vainer e 

Maricato (2000), em que as manifestações culturais locais são subjugadas para fazer parte do 

‘espetáculo urbano’ ou manipuladas como forma de controle social. 

Esta pressão por uma homogeneidade espacial e urbanística disseminada por toda parte, mídias 

mundiais como televisão, cinema, revistas, livros, músicas, internet, outdoors, os próprios 

espaços públicos e privados e a arquitetura da cidade, incluindo intelectuais acadêmicos, acaba 

por trazer obstáculos à afirmação de grupos sociais nas suas expressões autônomas, 

possibilitando o prejuízo do senso crítico nos direitos universais e no direito de uso da cidade. 

Diante de pressões universalizantes de conceitos de cidade e de modos de vida, a cidade passa 

a ser tratada e vendida como mercadoria e não como o centro da vida social, dado o valor de 

uso que possui: o uso das ruas, das praças, dos edifícios e monumentos, das suas riquezas e 

dos seus conhecimentos, entendidos como resultado de uma cultura vivenciada. O espaço 

urbano, que oferece uma ‘nova’ cultura como um dos principais motes, passa a ser vendido, 

não só pela moradia, mas pelo lugar de uma nova felicidade, de um novo estilo de vida, 

conduzindo a sociedade de consumo (LEFEBVRE, 1968). 

Já mencionamos o espaço urbano como resultado de intervenções espaciais para inserir as 

grandes cidades no ciclo da economia global capitalista. O sistema capitalista, no qual 

estamos ideologicamente inseridos com todas as suas implicações, não apresenta soluções 

para lidar com a injustiça social, uma vez que ele é baseado no lucro e na exploração da força 

de trabalho, pouco reservando capital para manter os equilíbrios sociais. No quadro geral, o 

Estado, alinhado à lógica de atender ao capital privado e às elites dirigentes, tem retraído os 

investimentos sociais, confirmando a ausência de políticas públicas no sentido de minimizar 

os déficits sociais; quando muito, o faz em pequenas doses necessárias, no sentido de alívio 

no combate mínimo à pobreza para manter o controle social (BORJA, 2004). 

As políticas públicas (em que cada vez mais a atuação do Estado está associada à iniciativa 

privada) vêm articulando a conformação do espaço urbano em favor dos interesses das classes 

dominantes, mantendo a segregação espacial nas cidades, resultando na perpetuação da 

pobreza e de outros déficits sociais120. 

                                                           
 
120 Estas considerações e articulações são elaboradas a partir de autores como Milton Santos, Henry Lefebvre, 
Christian Topalov, Lipietz, entre outros, bastante difundidas entre estudos e pesquisas relacionadas ao espaço urbano. 
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A partir de pesquisas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), verificou-se que 

apesar das condições de vida terem melhorado nos anos 1990, a diferença das condições 

econômicas entre pessoas brancas e pessoas negras não diminuiu. Os indicadores sociais 

evidenciam que, na ausência de direcionamentos específicos para os afrodescendentes, 

quando da adoção de políticas sociais, o grupo acaba sendo menos beneficiado por essas 

ações; indicam ainda que não basta o mero crescimento econômico para que se consiga lograr 

a reversão dos abismos de rendimentos e das demais condições de vida, existentes entre 

pessoas negras e brancas121. 

Não se trata de uma oposição entre pessoas brancas e negras, mas é notória a necessidade de 

aplicação de políticas públicas voltadas para a solução de problemas estruturais vinculados à 

situação de pobreza, o que atingiria, sobretudo, à população afrodescendente. 

Quando a abolição oficial completou 100 anos, em 1988, os dados criaram impactos 

negativos, apresentando as condições dos afrodescendentes em situação ainda pior que no 

início do séc. XX: nível educacional e colocação no mercado de trabalho. 

Neste ínterim, é importante salientar que vários brasis podem ser encontrados a depender dos 

dados coletados e processados. Ao considerar a questão étnica, verificou-se que, em 1998, se 

o Índice de Desenvolvimento Humano fosse aplicado às populações branca e afrodescendente 

levariam o país às posições 49º e 108º, respectivamente, segundo a classificação adotada pelo 

PNUD. Além disso, no período de 1990 a 1995, a esperança de vida da população 

afrodescendente era seis anos inferior à da população branca, com médias de 64 e 70 anos 

respectivamente (SANTOS Jr., 2005). 

Os movimentos negros sempre denunciaram que as políticas sociais não atingiram toda a 

população brasileira. Tais políticas ao tratarem todos como iguais trouxe a vantagem de, no 

plano jurídico, ter tratado toda a população brasileira sem segregação, mas não se esforçam 

para efetivamente corrigir as desigualdades raciais e de gênero tão contundentes no cenário 

nacional. Sendo assim, acabaram servindo para aprofundar as desigualdades existentes. Esta 

                                                           
 
121 Entre comparações como índices de alfabetizados e colocação no mercado de trabalho, das famílias que vivem 
com até um salário mínimo, 62% eram de famílias negras contra 38% de famílias brancas (quase o dobro). Nos 
rendimentos maiores que 10 salários mínimos, a proporção é de 84% de famílias brancas contra 13% de famílias 
negras. No que tange à situação educacional, o quadro apresentado é o seguinte: na década de 1990, os negros não 
conseguiam alcançar mais do que 70% da média de anos de estudo dos brancos e a média de anos de estudo para 
os brancos é de 5,44 anos e para os negros, a média é de 3,16 anos, perfazendo uma diferença de 2,27 anos de 
estudo. A pesquisa também aponta que a mulher negra é duplamente discriminada no mercado de trabalho, 
ocupando posições mais desvalorizadas e que recebem, comparativamente, salários menores. 
Fonte: Revista Isto é: Abril, 1988. 
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desvantagem histórica reflete, evidentemente, na localidade e ocupação do solo, como já 

referido anteriormente, sobretudo nas condições de moradia122. 

No contexto do sistema educacional de Salvador, segundo o estudo de Garcia (2006), a 

territorialização da rede de ensino (tanto particular quanto pública) é muito desigual no espaço 

e no tempo, obrigando grandes deslocamentos dos estudantes moradores das periferias. A 

ausência do Estado é ‘compensada’ pela rede particular (65% das escolas oficializadas no 

município) em que há uma razoável presença das escolas particulares nos bairros populares, 

acessível somente aos que podem pagar. Além da menor oferta das escolas públicas nos 

bairros populares, há de se questionar a qualidade de ensino. Esta variável da distribuição das 

escolas em Salvador123 é apenas um dos fatores que colaboram para a manutenção de um 

racismo ‘corporativo’, que se apresenta de forma “sutil”, isto é, não é deflagrado 

individualmente, até porque é crime constitucional. 

Em reportagem do jornal A Tarde (19/11/2006), foram divulgados dados revelados por um 

estudo especial do IBGE feitos pela PME (Pesquisa Mensal de Emprego), em setembro de 

2006, sobre a população economicamente ativa em seis regiões metropolitanas: Salvador, São 

Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. As atividades de maior ocupação 

pela população negra são as que pagam os menores salários, como a construção civil (92%) e de 

serviços domésticos (86%), embora tenha diminuído a diferença de escolaridade entre brancos e 

negros, em que as médias de anos de escolaridade são respectivamente, 8,7 e 7,1, o que 

evidencia que a escolaridade não é o único fator que influencia na ocupação de melhores postos 

de trabalho. Nas regiões pesquisadas, a média do rendimento da população autodeclarada preta 

e parda é de 51,1% em relação ao rendimento da população branca. No caso de Salvador, a 

pesquisa revela que apesar de a população negra soteropolitana apresentar ligeiramente maior 

escolaridade que das outras regiões metropolitanas (7,7 anos de contra 7,1 anos de 

escolaridade), a média salarial é praticamente três vezes menor: 36,9%. 

                                                           
 
122 Uma destas iniciativas do movimento negro se deu com a Frente Negra Brasileira, agremiação política fundada 
em 1931 que promoveu, entre outras ações, a compra de terrenos em loteamentos recém-abertos nas periferias da 
cidade, fundando núcleos negros constituídos por casas próprias com o intuito de integrar a população negra 
dentro e fora da própria comunidade, organizando um território negro, familiar (ROLNIK, 1989). 
 
123 Segundo pesquisa (em andamento) de Gilberto Corso (PP-GAU/UFBA), as escolas estaduais oferecem 
‘teoricamente’ as mesmas condições de estrutura física e quadro de professores, mas os alunos que apresentam 
melhor rendimento segundo o resultado do ENEM são aqueles matriculados nos bairros cuja renda média por 
família é mais alta, isto é, nos bairros de classe-média e classe-média alta. Nos bairros pobres, as dificuldades de 
transporte e de acesso, entre outras causas, influenciam a qualificação profissional e estímulo dos educadores, 
acabando por comprometer a qualidade de ensino aos alunos. Algumas razões a este fato também se deve a 
maior escolaridade do chefe de família e à maior oportunidade de acesso à informação. 



 
 

102

O Estado Brasileiro, signatário da Declaração de Durban, através do Decreto Federal nº. 

4229/2002124, reconheceu a marginalização econômica, social e política a que foram submetidos 

os africanos e seus descendentes pelo escravismo, declarado neste decreto como crime contra a 

humanidade, prevendo a adoção de políticas públicas afirmativas como medidas compensatórias 

e reparadoras para os afrodescendentes. Nas propostas de ações governamentais, no entanto, as 

áreas urbanas que são historicamente ocupadas pela população negra não são claramente 

contempladas, como são as áreas rurais remanescentes de quilombos125. 

É válido ressaltar que além das áreas remanescentes de quilombos no que tange à 

territorialidade, há também um reconhecimento da importância dos terreiros de candomblé em 

Salvador, como parte do patrimônio histórico e cultural da cidade, o que demarca uma 

conquista política da população negra em garantir a preservação de seus bens materiais e 

imateriais. No processo de tombamento do terreiro da Casa Branca em 1984, o mais antigo do 

Brasil e matriz de centenas de casas de culto do país, o antropólogo Ordep Serra avaliou que 

não se tratava apenas de uma questão técnica, sob os aspectos histórico, antropológico e 

arquitetônico, mas também uma questão política: 

“O tombamento desse terreiro foi revolucionário em vários sentidos. Pela 

primeira vez houve uma ruptura da barreira eurocêntrica e elitista de só se 

considerar patrimônio monumentos dotados de uma estética e um tipo de 

arquitetura particular. Pela primeira vez um bem importante para a história 

e memória do povo negro foi reconhecido pelo Estado” (SERRA apud 

CANTARINO, 1984).  

                                                           
 
124 Este Decreto dispõe sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH) instituído pelo Decreto no 
1.904, de 13 de maio de 1996 e contém propostas de ações governamentais para a defesa e promoção dos direitos 
humanos, dispostas no Anexo I. Entre os itens, destacamos: 
202. Incentivar ações que contribuam para a preservação da memória e fomento à produção cultural da 
comunidade afrodescendente no Brasil. 
203. Promover o mapeamento e tombamento dos sítios e documentos detentores de reminiscências históricas, 
bem como a proteção das manifestações culturais afro-brasileiras. 
 
125 O governo brasileiro adotou várias medidas compensatórias e de reconhecimento à população negra a partir 
de 1996. De lá para cá, foram tomadas várias ações de regulamentação e titulação de terras ocupadas pelos 
remanescentes das comunidades dos quilombos. No entanto, para espaço urbano ainda não existe 
regulamentação para os chamados ‘quilombos urbanos’. Também é necessário lembrar que são providências 
com relação à questão fundiária e que são poucos os programas aplicados nestes territórios relativos à cultura 
negra. Sobre a temática, ver: 

CUNHA Jr., H. RAMOS, M. E. R. CRUZ, N. Projeto Centro de Cultura na Comunidade Rural Negra de Bom 
Sucesso. In Anais II ENEDS. Rio de Janeiro: SOLTEC/UFRJ, 2005. 

RAMOS, M. E. R., CUNHA Jr., H. Taipa como processo construtivo: o ensino cooperativo entre comunidades, 
arquitetos e engenheiros. In Anais XXXIV COBENGE. Passo Fundo: UFP, 2006. 
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Além das territorialidades negras quilombola e religiosa, acreditamos que os estudos relativos 

à territorialidade negra urbana denotariam uma demanda em considerar estes espaços urbanos 

como elementos essenciais de inclusão social, fortalecendo a afirmação política dos 

afrodescendentes na defesa de seus interesses. 

Vemos que a configuração do espaço urbano, como resultado das relações de poder, é mais um 

elemento onde se desdobram as conseqüências da perpetuação da pobreza que atinge a 

população negra. Estas conseqüências nos trazem à discussão a questão espacial e habitacional 

da população negra, não apenas pelo aspecto de déficit habitacional, embora seja fator 

importante, mas pelos fatores subjetivos na produção da habitação e seus espaços contíguos. 

3.3 - Espaço urbano e habitação: outras formas 

Perante as idéias de modernização da sociedade ocidental na virada do séc. XIX para o séc. 

XX, adequar a cidade à (nova) vida social burguesa capitalista das sociedades ocidentais, e 

das demais em vias de ocidentalização, resultou em uma (nova) arquitetura originada pela 

redefinição de noção de espaço privado e público: uma arquitetura do isolamento. 

As novas idéias deram subsídios a um urbanismo moderno baseado em modelos europeus e, 

posteriormente, aos modelos americanos que determinava como deviam ser os espaços da 

cidade, refletindo em diversos impactos e conseqüências históricas de organizações sociais. A 

rua, na visão burguesa ocidental como espaço público, era o lugar das vivências cotidianas, 

das trocas, das festas religiosas e cortejos, enfim, espaço de socialização que se tornou terra-

de-ninguém, vista como perigosa porque mistura classes, sexos, idades, funções e posições de 

hierarquia social. 

Esta segregação entre casa e rua pela burguesia vinha concomitantemente associada aos novos 

comportamentos da família, em que a mãe torna-se a ‘rainha do lar’ 126 e as crianças, que 

vivenciavam na prática, em meio aos adultos, o que necessitariam para sobreviver, foram 

enviadas às escolas, separadas por grupos de idade (ROLNIK, 1988). O isolamento, 

determinado pelos novos códigos sociais de comportamento, definiu os espaços públicos e 

privados, externos e também os internos. Os espaços privados da casa foram divididos 

internamente em zonas distintas: social, íntima e de serviço, separadas e ordenadas 

hierarquicamente, de forma a manter uma ordem de relacionamento na família para, 

                                                           
 
126 Temos aí também uma forte expressão de uma ideologia de exploração racial. Quando a dona-de-casa vive 
como uma verdadeira ‘rainha do lar’, quem passa a assumir as tarefas e cuidados da casa e com as crianças são, 
via de regra, os empregados domésticos negros. 
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conseqüentemente, manter a ordem na sociedade (ARAÚJO, 2004). Este estilo de vida 

burguês, e portanto, um modo de vida para quem está situado na estrutura hegemônica, 

deveria se estender aos outros segmentos da sociedade. 

Este padrão burguês ocidental de habitação tornou-se uma norma para um conjunto da 

sociedade contrariando o modo de habitar dos territórios populares, influenciados pelo modo 

de vida da população negra. A superposição de funções ao uso coletivo do espaço, antes de 

estratégia de sobrevivência, designa o modo de vida. É este modo de vida dos 

afrodescendentes, preexistente ao padrão burguês que delineia formas e usos do espaço 

predeterminados e específicos, é permeado com suas próprias lógicas, razões e significados 

que vão muito além da simples precariedade da pobreza ou reflexo da prática da escravidão.  

Para uma construção das similitudes das relações espaciais das populações afrodescendentes e 

africanas, trazemos abordagens sobre os espaços autoconstruídos em algumas sociedades 

africanas. Podemos observar através das Figuras 21 a 25, a relação entre os espaços externos e 

as construções de moradias. Nestas imagens podemos perceber que a disposição das casas, 

próximas entre si, possuem o espaço externo comum, compartilhadas pelos moradores, sem 

delimitações privadas das áreas descobertas. 

Vemos que as construções são pequenas, utilizadas para dormir, guardar água, alimentos e 

objetos pessoais, como podemos verificar no detalhe da Figura 23, visto que são utilizadas 

como suporte do espaço externo à casa, onde realmente se passa a maior parte do tempo. 

Também podemos ver a implantação das casas, mostrando áreas mais reservadas e protegidas, 

assinalados em planta na forma de concha, mas que se mantêm abertas. 

Fig. 21 - Conjunto de unidades familiares compondo um kraal, em Angola. 
Desenhos: Günter Weimer - Fonte: SOMMER, 2005b 
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Fig. 22 - Casas Bamileke - Camarões            Fig. 23 - Organização espacial da aldeia e da casa Gurunsi 
Fonte: MURRAY, 1998                                 Fonte: MURRAY, 1998 

 

Fig. 24 - Casas africanas em Gana (tipo Moringa)           Fig. 25 - Casas africanas da região de Camarões 
Fonte: MURRAY, 1998                                                    Fonte: MURRAY, 1998 

Nas Figuras 24 e 25, temos as indicações de que no espaço externo à casa ocorrem a criação e 

recreação das crianças, o preparo dos produtos agrícolas, a confecção dos alimentos, a 

produção da tecelagem e produtos artesanais como tramas de palhas, cestos e utilitários, entre 

outras práticas cotidianas e de convívio. 

Além da disposição espacial127, vamos destacar os materiais básicos utilizados na construção: 

barro e madeira e fibra vegetal (palha). Em contextos totalmente diferenciados (políticos, 

econômicos, culturais, territoriais) são os mesmos materiais construtivos utilizados nas 

primeiras décadas do século XX, no bairro da Liberdade, e que se repetem em todo o 

Brasil128. Além dos materiais, também indicamos a repetição da técnica construtiva, a taipa. 

                                                           
 
127 Também podemos identificar estas descrições de configuração espacial no romance do escritor nigeriano 
Chinua Achebe (1983). 
  
128 (WEIMER, 2005), entre outros. 
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Nas fotos das casas africanas, vemos que tanto a taipa quanto a cobertura em palha, são 

técnicas muito mais elaboradas e sofisticadas que as construídas na Liberdade ou em outra 

localidade brasileira. 

Nas comunidades africanas indicadas nas Figuras 22, 24 e 25, vemos que também há o 

cuidado estético. Notamos que estas construções reforçam o caráter da arte africana, que se 

faz aplicada aos utilitários. Neste caso, as construções não cumprem apenas o caráter do uso; 

cumprem também o caráter do belo e da estética como função129.  

Fazendo um paralelo desta configuração espacial entre algumas comunidades africanas e 

brasileiras, temos um levantamento elaborado numa pesquisa no Sul do país. Neste 

levantamento que analisa a configuração sócio-espacial de uma área remanescente de 

quilombo em Porto Alegre (SOMMER 2005b), encontram-se alguns assentamentos humanos 

africanos, identificados como kraal (WEIMER130 apud SOMMER, 2005b), que quando 

reunidos em conjunto é o que chamamos, no Brasil, de quilombo. Para a autora, o kraal 

africano (Figura 21) permanece latente nas configurações espaciais urbanas, sobretudo nos 

territórios negros: 

“O kraal africano é a estrutura configuracional primária onde a 

matrilinearidade e os laços de parentesco norteiam a morfologia do 

assentamento. Os domínios espaciais diferenciados por sexo, a ocupação de 

caráter coletivo e comunitário, a ausência de transições entre os espaços 

internos/externos e acessibilidades com alto grau de controle local são 

atributos facilmente perceptíveis no assentamento kraal” (SOMMER, 

2005b, pág. 84). 

Sommer (2005b) entende que as uniões consangüíneas reforçam os laços de solidariedade 

interna do grupo específico pesquisado no Brasil, a família Silva, colaborando na manutenção de 

coesão e unidade do conjunto. O parentesco, semelhante ao que ocorre no kraal africano, está na 

base de organização social de grupos étnicos descendentes de africanos no Brasil, aglutinador 

dos integrantes de um território negro. No Brasil, as relações de laços afetivos baseados na 

consangüinidade, casamento e afinidade unem homens e mulheres e se tornam um fenômeno 

filosófico adotado pelos grupos de acordo com seus anseios, aspirações e necessidades, 

demonstradas nas relações sociais e espaciais. Para WEIMER (2005), o kraal africano é: 

                                                           
 
129 Ver Nota 41, sobre a arte africana. 
 
130 Algumas informações sobre as contribuições das civilizações africanas na arquitetura e no espaço urbano no 
Brasil a partir dos africanos podem ser encontradas no capítulo IV - As Contribuições Negras (p. 115-151) e no 
capítulo VI - B. A casa dos imigrantes negros (p. 216-226) (WEIMER, 2005). 
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“uma tendência que permanece latente na forma de associação de 

construções independentes de casas unifamiliares, mas conexas, de uma 

mesma parentela, ao construírem suas residências num mesmo lote. Não 

deixa de manter viva a organização clânica” (WEIMER, 2005, p. 226). 

Estes anseios e necessidades de cada grupo social, nas suas especificidades culturais, étnicas, 

históricas passam a ter uma visibilidade no campo urbanístico. Esta perspectiva de inclusão 

das sociabilidades e dos valores e práticas culturais nas práticas urbanísticas, apesar de não ser 

discutida pelo planejamento hegemônico oficial, apresenta um histórico de iniciativas de 

planejamento urbano que valoriza a opinião e participação do morador/usuário ou inclui uma 

interpretação ‘culturalista’ dos planejadores e técnicos131. 

Passando para o campo da proposição nesta visão culturalista, temos o arquiteto holandês Aldo 

van Eyck que parte de estudos antropológicos para entender a maneira como o ser humano 

percebe, apropria e utiliza o espaço na convivência em grupo. Segundo Barone (2002), suas 

pesquisas realizadas meados do séc. XX em aldeias africanas, levaram-no à compreensão da 

noção de ‘elementar’ da vida coletiva. Destacando-se nos projetos de praças, van Eick não 

projeta espaços segregados para as crianças, entendendo que elas não devem ser excluídas do 

mundo dos adultos. Rompendo com a visão de arquitetura como objeto que se resolve em si 

mesmo, independente do mundo que o cerca, o arquiteto adotou em seus projetos o uso de 

formas geométricas elementares e se preocupou com a apropriação corporal do espaço. 

Vemos nesta ‘reorientação’ urbanística a valorização da vida coletiva, das sociabilidades e das 

práticas culturais. Este tema tem sido tratado por alguns autores brasileiros, entre eles Carlos 

Nelson Ferreira dos Santos que elaborou uma análise interdisciplinar do espaço urbano sob 

uma ótica antropológica da apropriação por parte dos moradores. Seus estudos na favela de 

Brás de Pina132 e no bairro antigo do Catumbi133, ambos na cidade do Rio de Janeiro, 

objetivavam encontrar uma forma de intervenção nos espaços ocupados. Em sua busca do 
                                                           
 
131 Esta tendência começa a se delinear nos últimos Congressos Internacionais da Arquitetura Moderna 
(CIAM’s) como crítica aos conjuntos habitacionais europeus construídos no pós-guerra. Num outro contexto, 
partindo do processo da autoconstrução das favelas, as discussões surgem no Rio de Janeiro na década de 1950, 
no sentido de remoção e/ou de recuperação das favelas. 
 
132 A intervenção na favela de Brás de Pina, no Rio de Janeiro, foi marcante pela parceria adotada entre os poderes 
públicos com os moradores locais. Criaram-se canais para a participação dos moradores, sendo estes responsáveis 
pela própria concepção da urbanização. Vale notar que o fator fundamental para que esta experiência fosse 
considerada positiva foi a existência de uma associação de moradores participativa e reconhecida internamente 
como órgão representativo, que impediu a remoção, marcada para o dia 24 de dezembro de 1964, negociando a 
intervenção urbanística. 
 
133 O estudo comparativo de apropriação das áreas de uso coletivo parte do centro do bairro do Catumbi, Rio de 
Janeiro, no período em que áreas adjacentes ao bairro passam por grandes remodelações urbanas. 
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conhecimento sobre formas de apropriação dos espaços urbanos de uso coletivo, Santos 

(1981) reconheceu a postura da tradição brasileira no campo urbano: 

“... uma elite acadêmica ou técnica, detentora de um saber-fazer, considera 

sua tarefa natural a instrução da massa. Esta deveria ser passiva por 
excelência e estaria sempre receptiva e disposta a incorporar indicações 

superiores iluminadas quanto aos melhores caminhos para a construção ou 

apropriação dos seus espaços sociais” (SANTOS, 1981, p. 12). 

Para Santos é preciso relativizar as concepções e entendimentos populares sobre o que é 

espaço e para que serve. O autor afirmou que tais conceitos: 

“... assemelham-se a valores ocultos em áreas silvestres, a tesouros 

encerrados em jazidas que é preciso explorar em busca de inconscientes 

culturais” (SANTOS, 1981, p. 12). 

Compreendendo que estes ‘inconscientes culturais’ sugeridos por Santos podem ser 

identificados não apenas na apropriação do espaço, mas também no espaço urbano 

autoconstruído. Neste sentido, a nossa pesquisa pretende lançar questões que vão além desta 

apropriação do espaço urbano. 

Interpretamos os inconscientes culturais, a que Santos se refere, como as africanidades que 

oferecem as especificidades aos territórios afrodescendentes. As africanidades não apenas 

subsidiam uma apropriação peculiar do espaço, como também fornecem elementos para 

constituir este território. Nesta pesquisa, estamos em busca dos fatores que originam a 

construção material e imaterial (e coletiva) do espaço urbano. O espaço urbano autoconstruído 

e algumas idéias sobre a autoconstrução (ao nível de habitação) são a base deste estudo. 

Sob este aspecto, sendo a Liberdade o objeto da pesquisa como meio de compreender a 

constituição dos bairros afrodescendentes, vemos na autoconstrução uma forma das 

africanidades, consciente ou inconscientemente, se revelarem através do potencial construtivo 

deste bairro, ou de tantos outros. No item a seguir, veremos algumas considerações sobre a 

autoconstrução. 

3.3.1 Autoconstrução 

Partimos aqui para algumas abordagens da autoconstrução, sob pontos de vista diferenciados. 

Iniciando por uma reflexão da temática no meio acadêmico, temos que a autoconstrução surge 

de um esforço pela obtenção de um lugar para morar, de ‘um teto’, de uma casa. A 

autoconstrução não é entendida no círculo acadêmico e formal institucional como arquitetura 
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por não corresponder, num primeiro momento, como um processo intencional de criação 

estética. No entanto, ao surgir da necessidade do morar diante de restrições que são impostas 

para sua execução, a autoconstrução produz soluções engenhosas, num processo permanente 

de criação em suas características construtivas e funcionais. É sob este aspecto que a 

autoconstrução poderia ser um objeto de estudo, como uma forma construtiva, nas escolas de 

arquitetura. Esta aproximação com o saber-fazer das autoconstruções seria uma forma de 

desalienar a formação dos estudantes de arquitetura, tanto no sentido social quanto no contato 

direto com a construção civil trivial134, possibilitando a integração dos conhecimentos. 

A discussão em torno da autoconstrução já é antiga em meio acadêmico, apesar de não ter 

sido incorporado, de fato, nos currículos universitários. O texto de Maricato (1982), 

Autoconstrução: a arquitetura possível, apresentado pela primeira vez há mais de 30 anos, em 

1976, já evidenciava a tônica desta forma de habitação nas cidades brasileiras135. Em seu 

estudo de base marxista, o destaque dado ao processo da autoconstrução é em relação ao 

quadro do desenvolvimento do capitalismo nos países dependentes, ressaltando que a mão-de-

obra utilizada na autoconstrução é a reprodução da força de trabalho utilizada nas folgas de 

fim-de-semana, como o famoso ‘bater laje’ realizado através da solidariedade de familiares, 

amigos e vizinhos, tão difundido na autoconstrução brasileira136. No entanto, Maricato 

ressalta as discussões que giram em torno do processo da autoconstrução:  

“A possibilidade de um maior contato do morador-produtor com a 

habitação-produto, permitindo-lhe uma visão integrada do processo 

produtivo e, portanto, um contato desalienante com o produto, já que o 

morador acompanha, decide e executa os mínimos detalhes da própria 

habitação” (MARICATO, 1982, p. 72). 

                                                           
 
134 Uma proposta semelhante é do projeto realizado na Mata Escura, um bairro de Salvador. 
Ver: GORDILHO-SOUZA, Ângela (coord.). Plano de Intervenção: Mata Escura. Salvador: LABHABITAR/FAUFBA, 2005. 
 
135 Segundo a autora, o texto foi apresentado na 28ª Reunião Anual da SBPC em 1976, e revisto, parcialmente, 
em janeiro de 1978. 
 
136 Se a moradia autoconstruída configura a situação de sobretrabalho gratuito e que acarreta uma alternativa 
espoliativa da carga de trabalho dos membros da família (KOWARICK apud BRANDÃO, 2004, pg. 80), o 
processo poderia ser revertido em trabalho remunerado aos próprios familiares, orientados pela assistência 
profissional, como forma de atender a uma demanda de trabalho para ambos os lados, compartilhando saberes do 
conhecimento empírico e do conhecimento técnico-científico. 
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Neste raciocínio, através de W. Benjamim137, Maricato destaca ainda que o autor, aquele que 

pensa o produto, é também o produtor, aquele quem executa o produto. Dentro de certas 

condições, neste processo produtivo o trabalho pode estar associado ao prazer. 

O processo de industrialização na construção civil pode estabelecer relações de alienação no 

processo construtivo, uma vez que desinstrumentaliza os construtores das técnicas tradicionais 

que foram amplamente incorporadas no processo autoconstrutivo138. Os materiais 

construtivos, as técnicas e tecnologias desenvolvidas por institutos e indústrias da construção 

civil podem estabelecer relações de alienação do processo construtivo entre quem faz e o 

produto, eliminando o ‘saber-fazer’ das populações que gera, por sua vez, um grau de 

desinstrumentalização dos saberes. No processo da autoconstrução, o saber e o fazer se 

fundem no ato de construir, como menciona de Sérgio Ferro139 no seu livro A Casa Popular. 

Neste trabalho, o autor expõe que o trabalho manual já esteve no mesmo patamar de 

importância que o trabalho intelectual. 

Diante dos números expressivos deste modo de produção da casa própria no Brasil, Maricato 

afirma que a autoconstrução é a arquitetura possível para as populações pobres, tanto no meio 

urbano quanto no meio rural, como elemento característico das áreas e ocupações informais das 

cidades. No caso de Salvador, a terceira capital brasileira em número populacional, possui 

atualmente cerca de dois milhões e meio de habitantes, dos quais aproximadamente 60% 

adquirem suas habitações por autoconstrução e 70% da população utilizam apenas 32% da área da 

cidade (FUNKE, 2005). São situações como estas que ilustram o patamar do déficit habitacional 

do Brasil, que está com defasagem de 7,0 milhões de unidades no padrão formal de habitação140. 

Apesar das restrições que envolvem o processo da autoconstrução (falta de terrenos infra-

estruturados, de materiais de construção, de mão-de-obra, de alternativas de técnicas 

construtivas acessíveis e, sobretudo de recursos financeiros), reconhece-se que, em linhas 

gerais, este processo é fruto do descaso do Estado. Dada a ineficiência de políticas 

                                                           
 
137 BENJAMIM, Walter. Autor como produtor. Revista GFAU, Nº. 2. São Paulo, 1970. 
138 Um exemplo disso é a execução de lajes. Até algumas décadas atrás, qualquer pessoa ligada à construção civil 
sabia armar uma laje: armaduras negativas e positivas, os espaçamentos, os traços de concreto. Com a invenção das 
lajes pré-moldadas industrializadas, muito mais práticas e econômicas, as lajes maciças praticamente desapareceram, 
e com elas, o seu saber-fazer. Numa necessidade de se construir uma laje e, por qualquer motivo, não for possível ter 
acesso às lajes pré-moldadas, o construtor terá perdido sua autonomia, ficando dependente da indústria. A minha 
perspectiva não é a de rejeitar os avanços tecnológicos, mas de preservar os conhecimentos tradicionais. 
   
139 Palestra ministrada por Sérgio Ferro intitulada Arquitetura e Trabalho Livre na FAU/UFBA em Março de 2006.  
 
140 Dados da Fundação Getúlio Vargas (2007). 
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habitacionais (tanto no sentido quantitativo como no qualitativo) e de políticas sobre o uso do 

solo (o uso do solo é questão crucial e primordial a ser enfrentada141), entendemos que na 

produção destes espaços autoconstruídos - moradia e entorno - manifestam-se também como 

um processo criativo e autônomo, através das soluções tecnológicas, soluções espaciais e 

arquitetônicas, influenciadas pelas técnicas formalizadas e industrializadas, adaptadas e 

reelaboradas às condições reais. 

Diante destas considerações, numa tentativa de ampliar a abordagem, questionamos: O que é 

autoconstrução? Não se propõe aqui defini-la, mas suscitar um debate. Uma das respostas do 

que é autoconstrução é a construção que não conta com a presença de arquitetos, de 

engenheiros ou de técnicos, ou seja, de um profissional especializado da construção civil, seja 

no processo projetual e/ou no processo construtivo, sendo construída com o saber popular.  

A autoconstrução é, portanto, uma característica, mas não é exclusiva das áreas informais da 

cidade. Toda a cidade está permeada de ‘arquitetos’ anônimos que constroem suas casas, 

contratando pedreiros e mestres-de-obras, sendo o proprietário da construção o autor de seus 

‘projetos’, como na reflexão de Benjamin: autor como produtor. A autoconstrução não é uma 

prática apenas da população mais pobre da sociedade. Associamos automaticamente a 

autoconstrução como um processo ligado à pobreza. Se aprofundarmos no conceito, podemos 

verificar que cabem diversas classificações de autoconstrução. 

É uma prática disseminada culturalmente, que não é restrita ao padrão econômico de quem a 

realiza, o que é bastante salutar, uma vez que é inerente ao ser humano a construção do seu 

abrigo142. Esta relação construtiva e ativa com seus espaços da vida cotidiana permite ao 

homem dialogar com os sentimentos íntimos (positivos ou negativos) psicológicos e 

existenciais que podem ser rebatidos em sua moradia, passando por questões da estética, da 

espacialidade, da funcionalidade, das sensações corporais. 

É uma capacidade inerente ao ser humano construir seu próprio abrigo, mas esta capacidade 

foi apropriada pelos arquitetos e ideologicamente afastada das pessoas. No entanto, o ser que 

constrói está ativo na autoconstrução, evidenciando a relação construtiva e ativa que as 

pessoas definem com seus espaços da vida cotidiana143. 

                                                           
 
141 Um enfrentamento real do Estado às pressões dos mercados imobiliários. 
142 A construção epistemológica da disciplina da Arquitetura está baseada na origem do abrigo primitivo. 
 
143 Raciocínio levantado a partir de (ARAÚJO, 2004). 
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Para ilustrar este raciocínio, vejamos algumas soluções institucionalizadas para atender a 

questão de habitação, utilizando um modelo-padrão de habitar. Exemplos em Salvador são os 

de conjuntos habitacionais através do Programa Viver Melhor, a Vila Viver Melhor, 

construída em 1997 e localizada na Av. Ogunjá, e conjuntos habitacionais construídos em 

2005 pelo Programa Ribeira Azul em Novos Alagados, bairro localizado no subúrbio 

ferroviário (Figuras 26 e 27). Ambos os programas são de responsabilidade da CONDER 

(Companhia de Desenvolvimento Urbano), órgão do estado da Bahia. 

 
Fig. 26 - Conjunto Vila Viver Melhor, Av. Ogunjá  (Salvador): Apropriações nas calçadas e adaptações das fachadas  
Fonte: (SOARES, 2007)144 

 

 
Fig. 27 - Vista panorâmica dos villages em Novos Alagados (Salvador) e as fachadas alteradas pelos moradores 
Fonte: (MENEZES, SANTANA, 2007) 145 

                                                           
 
144 Fotos extraídas: 
SOARES, Antonio Mateus de Carvalho. Apropriação do espaço urbano e sociabilidades: uma análise 
comparativa de três conjuntos habitacionais em Salvador - BA. In: Anais XII Encontro Nacional ANPUR. 
Belém: UFPA, Mai/2007. 
145 Fotos extraídas: 
MENEZES, Ednilson Luiz Santana; SANTANA, Marcos Jorge Almeida. Novos alagados, velhos conflitos que 
desafiam a contemporaneidade da antiga Salvador. In: Anais XII Encontro Nacional ANPUR. Belém: UFPA, 
Mai/2007. 
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Nestas imagens, vemos que na apropriação dos apartamentos, os moradores personalizam 

suas moradias: ampliando com terraços e varandas, reformando e adaptando, direcionadas ao 

lazer ou à geração de renda para exploração de bares, mercearia, salão de beleza ou outra 

pequena atividade comercial, adequando-se o espaço às necessidades reais dos moradores. 

Vemos na autoconstrução, portanto, um rebatimento no sentido de que os diversos grupos da 

sociedade assumem formas espaciais próprias e diversas, desobrigada dos modelos 

idealizados, preconcebidos e estabelecidos, em contraposição à imposição aos modelos-

padrão. No entanto, as intervenções ‘autoconstruídas’ estão presentes, a todo tempo, como 

temos nestes exemplos, em reelaborações que incluem valores dos usuários. 

 A autoconstrução, no entanto, não impede a atuação do arquiteto, podendo contribuir no 

sentido construtivo da edificação, seguindo desde a colaboração na organização espacial, 

passando pelas orientações do conforto termo-acústico, da salubridade da construção, na 

instrução das estruturas e coberturas, numa simbiose de conhecimentos, aliando o saber 

técnico/tecnológico ao saber popular. Podemos permitir a “tomada de decisões que estejam 

relegadas ao inconsciente”, segundo as palavras de Hassan Fathy (FATHY, 1980), em seu 

livro Construindo com o Povo146. Num trabalho de interação em conjunto com comunidades, 

devemos sair do âmbito das regras tecnicistas para permitir que o sensível possa se 

transformar em mais um instrumento a ser incorporado nas nossas atividades profissionais. 

Neste aspecto, podemos passar por uma revisão da formação e da postura do arquiteto. A 

quem nós, arquitetos, estamos a serviço? Esta questão envolve diversos fatores partindo pela 

própria formação do arquiteto que é tida como direcionada para uma elite econômica e 

cultural. Outro aspecto é o caráter de imposição de valores do arquiteto no processo projetual, 

muitas vezes completamente desvinculados da realidade social e cultural de seu cliente e que 

é, em muitos casos, exacerbado pelo narcisismo de muitos profissionais. 

A formação dos arquitetos e dos engenheiros está voltada para um suposto mercado 

capitalista, gerido pela competição dos mais aptos para os papéis econômicos e políticos, 

excluindo as comunidades particulares como associações de bairros, cooperativas, grupos 

rurais, associação de favelados, comunidades de terreiros, comunidades de quilombos, nações 

indígenas, grupos de ciganos. Enfim, existe um número infinito de comunidades específicas 

que fogem ao perfil ideal do urbano, distantes de uma relação com os projetos formais e de 

                                                           
 
146 Neste livro, o arquiteto egípcio narra uma tentativa de resgatar a técnica tradicional do adobe, processo 
construtivo das populações núbias (do Sudão), destacando as abóbadas e cúpulas construídas com esta técnica. 
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desenho normalizados por uma prática universal com conceitos e conteúdos de classes-médias 

e altas e de instituições públicas e privadas, às quais os arquitetos estão profundamente 

distanciados (RAMOS e CUNHA Jr., 2006). 

Estudos nesta linha podem explorar esta perspectiva da análise, um pouco mais aprofundado da 

autoconstrução, que é conjunto construtivo predominante não só da Liberdade, mas também de 

várias cidades brasileiras. Um exemplo está no estudo de investigação de fatores que determinam 

a construção, no ato em si, no fator econômico e na influência da cultura dominante obviamente 

são bastante determinantes no processo da autoconstrução, na sua expressão como moradia. 

As percepções do morador sobre o habitar também podem ser investigadas em pesquisas 

futuras como definidoras do ordenamento da distribuição dos cômodos, da divisão interna, 

das alternativas utilizadas para conforto ambiental, como a abertura de vãos, por exemplo. Ao 

observar, investigar e registrar e classificar, através de fotografias e conversas com os 

construtores, o saber popular, o ‘saber-fazer’ no processo da (auto)construção, em suas 

alternativas de processos, métodos, técnicas e tecnologias construtivos em usos inventivos e a 

aplicação dos materiais de construção, dadas pela facilidade/dificuldade de execução, pela 

acessibilidade dos materiais à obra, pela utilização de ferramentas pode-se constituir um rico 

catálogo de repertórios construtivos definidos pela autoconstrução, como o caso das escadas 

que são construídas com vigas e lajotas destinadas para lajes pré-fabricadas, como mostra a 

Figura 28. Além do aspecto construtivo, há a possibilidade de registrar as soluções espaciais 

adotadas, como mostra a Figura 29 em que uma passarela foi construída para dar acesso 

independente à casa localizada nos fundos do terreno. 

 

Fig. 28 - Escada executada com laje pré-moldada como alternativa de tecnologia construtiva (à esquerda) 
Fig. 29 - Passarela como solução espacial para dar acesso à construção do fundo do terreno (à direita) 
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Diante do panorama apresentado nestes três capítulos, com novos enfoques para observar 

nossas cidades, passemos para o capítulo seguinte. Neste capítulo que trata do bairro da 

Liberdade, como um território de maioria afrodescendente, pretendemos trazer subsídios para 

se fazer uma nova leitura de cidade. 
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CAP. 4 - O BAIRRO DA LIBERDADE COMO TERRITÓRIO AFRODESCENDENTE 

Pelo seu caráter histórico e pela sua especificidade de concentração populacional de 

afrodescendentes, a Liberdade é um bairro que apresenta feições de identidade coletiva 

expressiva no contexto metropolitano de Salvador. Por estas características, somadas à forte 

representação da cultura negra que permeia o bairro, o escolhemos como estudo de caso para, 

a partir dele, se chegar ao objetivo da pesquisa: uma leitura de cidade através de um território 

de maioria afrodescendente. 

Diante do quadro apresentado no decorrer da pesquisa, buscamos a Liberdade para trazer uma 

análise e compreensão das experiências de sociabilidades dadas neste espaço urbano, 

conferindo um sentimento de pertencimento ao lugar desenvolvido pela sua história, pela 

cultura e pela memória da coletividade. 

Nos itens que se seguem, dados pelo panorama do bairro, pelas representações, pelas 

percepções de sua cultura, trazemos uma reflexão de pesquisadora que faz parte do universo 

pesquisado incorporada ao conhecimento dado pelas vivências e experiências de moradores 

da Liberdade. 

4.1 - Breve histórico do bairro da Liberdade 

O surgimento do bairro da Liberdade inicia-se, remotamente, no século XVIII através da 

trilha chamada de Estrada das Boiadas (ou Estrada dos Bois), rota de comunicação com o 

interior do estado, em direção ao Recôncavo Baiano. Na época, a estrada era utilizada para 

deslocar o gado do interior para a cidade de Salvador. Segundo alguns dos moradores antigos 

do bairro, também foram se instalando nesta região diversos quilombos, e que posteriormente 

formaram pequenos núcleos habitacionais, em fins do século XIX, originando o bairro da 

Liberdade. 

O grande marco reconhecido de introdução da Liberdade na história é o seu pertencimento no 

Eixo da Independência, quando as tropas militares percorreram a Estrada das Boiadas em 

1823, passando a ser chamada de Estrada da Liberdade, denominada atualmente de Avenida 

Lima e Silva. Há referências sobre esta estrada que parte do Alto da Soledade já em 1715, 

demarcada na Planta da Cidade do Salvador executada pelo Brigadeiro Jean Massé, 

contratado para elaborar o Plano de Fortificação da Capital do Brasil. Massé afirmou: 

“... já havendo no início do caminho para o interior da Bahia uma nova igreja 

de Nossa Senhora seria, em futuro próximo, o fulcro da urbanização dessa 

zona da cidade” (MASSÉ apud FGM/CEAB-FAU/UFBA, 1998, p. 128). 
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Ainda sobre a Estrada das Boiadas, há depoimentos como o de Braz do Amaral, encontrados 

no Ordenamento Medieval: 

“Acha-se a cidade da Bahia em uma península... recebendo mantimentos 

dos portos do Recôncavo e também do mar; recebe-os ainda por uma 

grande estrada, a mais antiga do Brasil, que parte da cidade, procurando a 

direção norte...” (Amaral apud DÓREA, 1999, p. 43). 

Dada à sua historicidade, o Bairro da Liberdade é um dos mais tradicionais de Salvador, como 

podemos verificar nas Figuras 30 e 31. Na Figura 30 pode-se observar os trilhos de bonde da 

Linha 8, avançando em direção à Estrada da Liberdade. Antes de chegar ao centro da 

Liberdade, a Linha 8 fazia o trecho Barbalho-Lapinha e estendeu-se à Liberdade apenas em 

1929, até a entrada do Bairro Guarani, fazendo o fim-de-linha no colégio Abrigo dos Filhos 

do Povo147 (MENDES, 1999). Segundo informações de Dona Luísa e Dona Nirinha, antes da 

Linha 8, o bairro era atendido pelo serviço de bonde que passava na parte baixa do bairro, na 

Av. Gen. San Martin, a Linha Calçada-Retiro, cujo percurso incluía o Largo do Tanque. 

 
Fig. 30 - Estrada da Liberdade (a partir da Lapinha), em 1930 
Fonte: Fundação Gregório de Mattos 

 
Fig. 31 - Largo da Lapinha, em 1960 
Fonte: Fundação Gregório de Mattos 
                                                           
 
147 Dada à expansão e crescimento populacional do bairro, atualmente circulam mais de 14 linhas de ônibus, 
incluindo as linhas que são intermunicipais, mas ainda são insuficientes para atender à demanda da região. 
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A estrutura espacial da Liberdade é testemunha dos diversos tempos da cidade. O bairro 

apresenta caracterizações distintas a partir da Soledade e que seguindo ao longo da Estrada da 

Liberdade ou Avenida Lima e Silva, surgem o Largo da Lapinha, as entradas do Sieiro, da 

Feira do Japão, do Duque de Caxias, do Pero Vaz, do Curuzú, São Cristóvão, Guarani, 

Alegria, São Lourenço, chegando-se no Largo do Tanque e Baixa do Fiscal (Ver Mapa 04). 

Estes determinados trechos e localidades conferem ao bairro diversas comunidades. 

 

Mapa 04 - Região Administrativa Liberdade (RA-IV) e bairros adjacentes 
Fonte: SEPLAM/PMS - 2005 

Por estas localidades apresentarem características distintas na Liberdade e somadas à 

expansão do bairro, existem discordâncias ao se definir os limites da Liberdade. Ainda na 

Estrada da Liberdade, esta diferenciação espacial diante do bairro já denota geografias 

urbanas distintas. A forma como ocorreram as ocupações no bairro determina também suas 

geografias físicas e humanas, as hierarquias entre as localidades dadas pelo seu grau de 

importância no bairro, entre outros fatores.  

Por ser muito antiga, a Estrada da Liberdade ou Av. Lima e Silva, é avenida principal do 

bairro  e posteriormente a Linha e foi a primeira a receber infra-estrutura. Era também onde se 

passava o bonde, a Linha 8, concentrando os comércios e serviços do bairro. Sendo uma das 
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partes mais valorizadas, oferecia status aos seus moradores, sendo disputada por pessoas de 

maior poder aquisitivo do bairro. Esse prestígio era demonstrado pela tipologia das 

residências que aí se situavam, como poderemos ver adiante. Outro bairro de destaque da 

Liberdade era o Guarani, dado pelo status de ser um bairro planejado, legalizado, também 

ocupado por moradores de maior poder aquisitivo. 

Outras áreas do bairro também possuem suas diferenciações físicas, sociais, econômicas e 

simbólicas. Dada à topografia acidentada do bairro, as localidades situadas encostas íngremes 

do bairro, conhecidas como ‘brongos’ e ‘quebradas’148, eram e são as áreas mais pobres, bem 

como as áreas de fundo de vale e áreas alagadiças, ocupadas posteriormente. Estas áreas são 

caracterizadas pelas dificuldades de acesso e pela qualidade dos terrenos, passíveis a 

desmoronamentos e/ou alagamentos. Uma destas áreas é conhecida como a ‘Invasão da San 

Martin’, onde as águas do ‘Riachinho’ subiam na época das fortes chuvas, sendo este rio 

canalizado e a área aterrada. Entre outras localidades do bairro, há também os lugares 

representados como mais violentos, como a Avenida Peixe. Há também as localidades mais 

dinâmicas sob o aspecto do lazer, como a Rua do Curuzú ou a Rua Santo Antônio da 

Liberdade, ou mais tranqüilas, como a região da Lapinha é atualmente, representada pela Praça 

da Lapinha, por exemplo, no sentido mais histórico do bairro. Enfim, o bairro passou e ainda 

passa por inúmeras transformações espaciais, sociais, culturais, influenciadas pelas (e que 

também influenciam) dinâmicas urbanas. Mas não é proposta deste trabalho abarcar todas elas.  

A Liberdade sempre foi um bairro afrodescendente e é por esta característica que é o objeto 

deste estudo, no entendimento da apropriação e construção do território, inserido no espaço da 

cidade de Salvador.  

De acordo com dados do governo do Estado, a Liberdade é o ‘bairro’ mais populoso149 de 

Salvador. Está situado na Região Administrativa (RA-IV) que apresenta uma das maiores 

densidades demográficas da cidade de Salvador150, concentrando um total aproximado de 190 

mil habitantes. Segundo o Censo do IBGE de 2000, esta região abriga cerca de 13% da 
                                                           
 
148 Brongo - Grota profunda das encostas, em forma de funil. 

     Quebrada - Declive de um terreno ondulado. 
149 Fonte: Superintendência de Transportes Públicos / Governo do Estado da Bahia 
(http://www.stp.salvador.ba.gov.br/categorias/Ascenssores/hist_liberdade2.htm) 
 
150 Região Administrativa da Liberdade (RA-IV): 
Área - 720 Hectares | Habitantes - 188.027 | Densidade Habitacional - 261 hab/Ha. 
Estes dados são relativos ao conjunto da RA-IV, que inclui os bairros da Liberdade, Pau Miúdo, Pero Vaz, Caixa 
D’Água, IAPI, Santa Mônica e Cidade Nova. Os índices são resultados do cruzamento de dados fornecidos pelo 
Censo de 2000 (IBGE) com a base cartográfica digital do município de Salvador. 
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população do município. Com população originada de descendentes de africanos, sua 

população é composta de aproximadamente 98% de afrodescendentes autodeclarados, entre 

pretos e pardos, segundo o Censo do IBGE (2000)151. 

Passando para o processamento das informações encontradas, faremos a análise do bairro nos 

itens que seguem a seguir. 

 4.2 - As representações sociais do bairro da Liberdade  

Já citamos anteriormente que as representações sócio-históricas da Liberdade são demarcadas 

por grandes marcos históricos, como a própria Estrada da Liberdade, testemunha da passagem 

das tropas pela independência; a grande invasão do Corta-Braço, organizada ideológica, 

política e partidariamente, trabalhada em ampla bibliografia utilizada como referência152; e o 

surgimento dos blocos e associações afros, decorrentes dos movimentos sociais negros 

nacionais. Além dos marcos históricos, existem também as personalidades do bairro, os 

estabelecimentos comerciais famosos, enfim, referências que também se tornam expressões 

das representações sociais.  

Como sínteses de representações da Liberdade, há uma tendência em menosprezar as micro-

histórias de pessoas comuns que construíram cotidianamente o bairro, tornando-se esquecidas. 

Vimos anteriormente como foram surgindo os núcleos habitacionais na Liberdade, com a 

fixação das primeiras famílias na primeira década do séc. XX, ou até mesmo antes disso, em 

finais do séc. XIX. 

No entanto, a Liberdade é entendida como bairro a partir da década de 1940 dada pela 

expulsão de moradores das áreas centrais da cidade e, em maior peso, pelas sucessivas 

ocupações coletivas pelos migrantes vindos do interior da Bahia, destacando a invasão da 

mata do Corta-Braço, em 1946, onde hoje está localizado o bairro do Pero Vaz. 

                                                           
 
151 Segundo GARCIA (2006), dados mais atuais revelam que em Salvador, o bairro que vem apresentando maior 
percentual de pessoas negras é a Plataforma com 94%, enquanto que a Liberdade passou para 86%, 
demonstrando que há uma mudança de perfil nos bairros. No entanto, simbolicamente, a Liberdade continua 
como referência de bairro negro de Salvador. 
 
152 O jornalista Ariovaldo Matos acompanhou o processo de ocupação do Corta-Braço que, na época, mobilizou 
a opinião pública e suscitou um freqüente noticiário na imprensa local. O livro de sua autoria sobre a invasão é: 
MATOS, Ariovaldo. Corta-Braço. 2ª ed. Salvador: EGBA/FCEBA, 1988 (original de 1955). Outra fonte sobre a 
invasão do Corta-Braço: BRANDÃO, Maria David de Azevedo. Origens da expansão periférica de Salvador. In 
BAHIA, Governo do Estado. Revista Planejamento, v. 6, nº. 2. Salvador: SEPLANTEC/CPE, 1978 (original de 
1963) (apud GORDILHO-SOUZA, 2000). 
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A gleba do Corta-Braço quando foi ‘invadida’ neste período gerou fortes conflitos, 

mobilizando a opinião pública e suscitando um freqüente noticiário na imprensa local 

(GORDILHO-SOUZA, 2000). No período, estas notícias que saíam nas páginas policiais dos 

jornais contribuíram significativamente para a construção da imagem do bairro da Liberdade 

como um bairro violento. 

Para uma análise das representações que eram construídas neste período sobre a Liberdade, 

tomo por base a pesquisa de mestrado elaborada pelo historiador Bartolomeu Mendes que fez 

um recorte temporal do bairro da Liberdade, entre 1940 e 1970, relacionando entrevistas e 

relatos de moradores à construção social do bairro (MENDES, 1999). 

Mendes detectou que o bairro era habitado, em sua maioria, por pessoas humildes e que 

viviam em clima pacato, com certa tranqüilidade e em ambiente solidário, antes do 

adensamento populacional dado às grandes ocupações na região. No entanto, o bairro já 

passava por dificuldades que variavam desde as repressões de práticas religiosas de seus 

moradores às reivindicações das melhorias urbanas ocasionadas pelo descaso do poder 

público no bairro. Estas informações de Mendes são confirmadas pelas histórias dos 

entrevistados desta pesquisa, cujos familiares vivem no bairro muito antes da invasão do 

Corta-Braço. Vale relembrar que a invasão do Corta-Braço se tornou um marco histórico 

importante não só da Liberdade, mas também em Salvador por ter sido a primeira grande 

invasão ocorrida em toda a cidade, deflagrando o primeiro grande conflito aberto entre 

proprietários, ‘invasores’ e poder público, politizando a questão da habitação e do uso do solo 

na cidade, que até então, não havia sido levantada. 

Acompanhando os jornais entre as décadas de 1920 a 1940, Mendes notou que o bairro da 

Liberdade era constantemente alvo das manchetes, sobretudo no jornal ‘A Tarde’, tido pelo 

autor como o veículo preferido da elite baiana e também conduzido por ela. As manchetes e 

notícias dos jornais levantadas iam de desentendimentos corriqueiros ocasionados pelas brigas 

de futebol na Praça da Lapinha, às confusões nos bondes ou da saída dos bailes 

(principalmente do Baile de Zacarias) ou ainda de furtos simplórios como de perus e galinhas. 

Entretanto, estes fatos eram vinculados a ‘desocupados’ e ‘desclassificados’, veiculados com 

certo sensacionalismo, construindo o estigma de ‘bairro violento’ no imaginário coletivo para 

o restante da cidade. 

O Largo da Lapinha era tido como o lugar mais conflituoso, sendo ocupado pelo segmento 

populacional mais privilegiado do bairro e mesmo assim era sempre associado aos 

freqüentadores ‘desocupados’ ou ‘vagabundos’, denotando uma associação tendenciosa e 
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preconceituosa, como um reflexo pré-concebido em relação ao bairro. Segundo Mendes, o 

estigma de bairro violento era uma representação construída pelos jornais quando comparado 

aos depoimentos de seus entrevistados. Além disso, os casos de crimes graves que aconteciam 

no bairro eram proporcionais aos de outros bairros da cidade. 

No entanto, o bairro já detinha um número razoável de moradores como demonstrado pela 

estruturação urbana pela qual o bairro passava. No trabalho do autor encontramos dados que 

confirmam este processo. Em 1928, a atual Feira do Japão, na Rua Gonçalo Coelho, foi 

implantada pelo então Intendente (prefeito) em atendimento às reivindicações da população. 

Os trilhos de bonde elétrico da ‘Linha 8’, em 1929, já avançavam praticamente por toda a 

Estrada da Liberdade, chegando à Escola Abrigo dos Filhos do Povo dada às interferências da 

população. Esta escola está localizada no encontro da Estrada da Liberdade com a Rua de São 

Cristóvão, cujos moradores já solicitavam serviços de infra-estrutura como instalação de água, 

luz elétrica e da rede de esgotos, em 1931. 

Além das reivindicações em busca de melhorias para o bairro, a vida cultural também fazia 

parte dos cotidianos dos moradores. Fora as práticas cotidianas e ‘domésticas’, havia também 

os cinemas - Cine São Jorge e Cine Brasil - além do Baile de Zacarias, entre outras atividades 

culturais, segundo informação de moradores antigos. 

Estes e outros fatos explicitam as estratégias de ação dos moradores da Liberdade que 

atuaram como sujeitos sociais, numa demonstração clara de movimentos autônomos. Estas 

práticas demonstram que o bairro não consistia apenas na representação dos jornais da época, 

visto anteriormente, como lugar de ‘desocupados’. A Liberdade, desde o seu surgimento, não 

era composta de uma população apolítica, desmobilizada de seus interesses como cidadãos ou 

um bairro caracterizado como massa de manobra influenciada por lideranças externas ao 

bairro. O que temos identificado na Liberdade são grupos sociais que atuam como sujeitos de 

seus próprios projetos e articulações. 

Um exemplo desta autonomia demarcada na prática se apresenta quando várias ruas do bairro 

foram calçadas através da quotização de recursos de seus moradores, dentro de suas limitadas 

possibilidades. É lamentável que os moradores, já tão desfavorecidos economicamente, 

tivessem que arcar com estes custos, uma vez que estas obrigações são do poder público. 

A força desta organização política que sempre se demonstrou latente entre os moradores da 

Liberdade, desde as primeiras décadas do séc. XX, pode ser detectada nas palavras de Seu 
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Chico. Ele conta que os primeiros melhoramentos da rua foram feitos por seu pai e os seus 

companheiros que moraram no Curuzú. Seu Chico fala de Seu Estanislau, seu pai:  

“Foi ele quem caminhou muitas e muitas vezes à seção de água e à 

companhia de luz para botarem água e luz aqui”. 

Ele conta que a energia elétrica veio ‘espontaneamente’ pela primeira vez até onde hoje é o 

fim-de-linha - atualmente está localizado o posto de saúde - mas levou anos para descer a 

ladeira. Seu pai insistiu muito para que descesse até o início da Rua Progresso. 

As iniciativas de grande vulto por parte dos órgãos governamentais são as intervenções 

urbanísticas que ocorrem no bairro, de caráter de recuperação de infra-estrutura, reforçando as 

obras que os moradores fizeram sozinhos, isto é, anteriores à atuação dos órgãos públicos. 

Uma destas iniciativas foi a execução de uma cortina de contenção na encosta ameaçada de 

desmoronamento, entre a Rua Alvarenga Peixoto e a Travessa Mariá (Figuras 32 e 33), 

desencadeando na re-urbanização até a localidade da Baixa dos Frades, onde foram realizados 

a cobertura de canais, calçamentos e construção de rampas e escadarias nas passagens 

preexistentes. Esta obra foi possível através das intensas pressões dos movimentos sociais, 

sobretudo do Ilê-Aiyê, dada à dimensão de sua força política no cenário baiano e nacional. 

 
Fig. 32 - Barranco entre Rua Alvarenga Peixoto e Travessa Mariá, em 2005 (à esquerda) - Foto: Selma Passos Cardoso  

Fig. 33 - Contenção em concreto do barranco entre Rua Alvarenga Peixoto e Travessa Mariá, em 2007 (à direita) 

Além da opressão dada pela ausência de investimentos públicos, outro marcador de repressão 

ao bairro, detectado por Mendes, foi dado pelas igrejas católicas e evangélicas, impondo 

confrontos religiosos envolvendo missionários e grande parte da população do bairro contra 

as práticas religiosas de origem africana. A Igreja Assembléia de Deus, que teve seu templo 
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construído em 1940, e a Igreja Católica de São Cosme e Damião, que foi construída em 1941, 

impuseram fortes embates aos freqüentadores de terreiros, numa tentativa de desqualificação 

religiosa e social da população afrodescendente praticante do candomblé e de umbanda. 

Não só outras religiões condenavam a religião de matriz africana, como também o próprio 

Estado. Apesar do Estado brasileiro ter se tornado laico em 1890 legalizando todas as 

religiões, os terreiros, lugar onde sempre se realizou a prática da medicina religiosa, foram 

alvo de repressão policial acusados de prática de magia e falsa medicina. Os ritos de cura e de 

resoluções de aflições realizados por mães e pai-de-santo foram condenados como feitiçaria e 

curandeirismo, tidos como práticas religiosas perigosas à saúde pública e contrária à moral e 

aos bons costumes. 

Os terreiros, então, tiveram que se registrar e providenciar a concessão de licença junto à 

Delegacia de Jogos e Costumes para funcionarem e não configurarem como prática ilegal. 

Seguindo a listagem das casas de candomblé registradas nesta delegacia (e nem todos eram 

registrados), a maior concentração de casas de culto situava-se no bairro da Liberdade, na 

Estrada das Boiadas (MENDES, 1999). 

Apesar de todas as perseguições por quais passaram a população negra e o bairro da 

Liberdade, Mendes detecta que em meados da década de 1970, a população local toma uma 

nova postura social, advinda dos próprios moradores através das manifestações culturais, 

impulsionadas pelo grupo afro Ilê-Aiyê153. 

Depois deste grupo, surgiram na Liberdade também o Vulcão da Liberdade, o Muzenza, o 

Olorum Baba Mi, entre outros. O aparecimento dos blocos e associações afro ‘funcionou’ como 

reflexo de destaque de uma síntese do pensamento e das práticas dos moradores da Liberdade, 

projetando na cidade de Salvador, na Bahia, no Brasil e no exterior, uma resistência e uma 

afirmação social, alterando significativamente a auto-estima da população negra154. 

Sob o prisma de destaque da cultura negra, a Rua do Curuzú foi reconhecida pelo Programa 

Brasil Patrimônio Cultural do Ministério da Cultura, em 2002, como um território cultural 

afro-brasileiro, dado pelo sítio histórico da Ladeira do Curuzú, como também foi reconhecido 

o Terreiro de Mãe Hilda como lugar sagrado. 

                                                           
 
153 O grupo afro Ilê-Aiyê teve como primeira sugestão de nome ‘O Poder Negro’, mas por receio às perseguições 
da polícia de Salvador em um período em franca ditadura militar, foi escolhido um nome iorubano relacionado à 
religião, já que seus membros pertenciam a grupos de terreiro. 
 
154 Antes do Ilê-Aiyê e outros blocos-afros, o conjunto grande de negros só saía no carnaval nas áreas centrais da 
cidade em ‘blocos de índio’ como o ‘Apaches do Tororó’. 
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O Ilê-Aiyê, como o bloco mais expressivo, representa uma síntese dos elementos simbólicos 

da população negra estavam latentes, demonstrando a pertinência de identidade negra, do 

caráter político e da organização comunitária de um bairro de pessoas trabalhadoras. 

O processo da representação social é sempre ambivalente. Trata-se da síntese selecionada da 

realidade existente, diferenciada pelas representações sociais. A representação social também 

implica em visões internas e externas aos grupos sociais, produzindo juízos de valor 

diferenciados entre a população interna e externa ao bairro. 

Como contraproposta às imagens externas da comunidade negra, tomamos as particularidades 

das vivências internas ao bairro evidenciadas pelas convivências, demonstradas nas 

observações e entrevistas. Em alguns dos depoimentos, devido às pressões e repressões que a 

população afrodescendente sofreu, as representações sociais determinaram a educação dos 

filhos de famílias negras em ‘exagerada’ repressão com receio de que pudessem assimilar o 

que era dito sobre eles, influenciando as personalidades e anulando, de certa forma, as 

potencialidades de gerações. 

As pessoas não residentes nestes territórios afrodescendentes podem confundir o caráter - ora 

positivamente exaltando as representações, ora negativamente, conferindo as representações 

como pejorativas, dependendo dos interesses que estão em jogo - dos moradores com as 

representações sociais existentes no imaginário social.  

Seu Chico, cuja pele é bem retinta, nasceu em pleno momento em que as teorias raciais 

estavam sendo disseminadas. Por sua história de vida, acredito que este senhor deve ter 

passado por muitas situações de preconceito e racismo. Em meio a uma das entrevistas, ele 

me pergunta: 

– “A maioria da população de Salvador, é preto ou é negro?” 

Eu respondo: 

– Negro! 

E ele pergunta: 

– “Qual é a diferença?” E ele mesmo responde: 

– “O preto é mais pesado! Vem dos africanos. Eu sou negro, eu sou preto, sou 

descendente dos meus ancestrais. Minha vó, mãe de meu pai, tinha qualquer influência 

do africano [talvez fosse africana]. Ele frisa: Ela! Meu pai já era de segunda... Eu sou de 

terceira. Terceira geração. Quer dizer, eu sou preto, sou negro. Sou preto, sou negro. A 

pele... Agora, preto é burro, é preguiçoso, é isso, é aquilo, e negro não...”. 
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Sem pausa, Seu Chico continua:  

– “... Daqui para dentro, eu sou eu, daí para fora eu não sei o que eu sou... Podem dizer o 

que quiserem de mim. Diga! Diga que eu sou isso, que eu sou aquilo, pode dizer... Não ‘tá 

me tocando. O que interessa é eu! Eu ‘tô aqui para responder o que quiser... Aí é que 

está!“ 

Seu Chico, com esta citação, mostra a sua indignação perpassada ao longo de sua vida. Penso 

que Seu Chico teve que gastar muito de sua energia para provar a todo custo que não era o 

insistiam em dizer o que ele era. Pela citação, vejo como a sua casa, a sua vizinhança, o seu 

lugar, significam sua tranqüilidade. Um lugar onde ele é respeitado e onde as pessoas sabem 

quem ele é, e o valor que ele tem. Mas também, através de sua fala, podemos ver que se 

estabelece uma tensão entre a imagem que ele tem de si mesmo e a que ele acredita que os 

outros têm dele. Um claro conflito entre sua vivência no espaço público e no espaço privado, 

familiar. Neste momento, sou cúmplice do Seu Chico, pois compreendo o que quer dizer. 

Sendo afrodescendente, esta sensação me é familiar. É conhecida pelos relatos familiares, 

pelas situações que também já foram vividas por mim. 

Nesta temática de formação de identidades, é interessante observar como as representações 

tentam moldar o indivíduo. Se na década de 1940, criaram-se mitos sobre a Liberdade, como 

um lugar de marginalidade, de desorganização social, promiscuidade, ausência de coesão 

social, reduto de violência, como identificado pelos jornais, hoje a imagem estratégica 

veiculada pelas mídias identifica o bairro como representante da cultura negra. 

Considerado o maior bairro negro no Brasil, a auto-estima recuperada pelos moradores do 

bairro é hoje ‘cooptada’ pelo poder público, quando publica em seus panfletos turísticos “Um 

país chamado Liberdade” (PMS, 2005), como podemos ver na Figura 34: 
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  Fig. 34 - Um país chamado Liberdade (PMS, 2005)  

No mesmo panfleto (PMS, 2005), a respeito da Liberdade, temos por Darci Xavier (Assessora 

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura): 

“...Há vários séculos quilombos compunham a paisagem daquela que viria a 

ser considerado o maior reduto da cultura da cidade. Hoje o bairro é 

marcado pela multiplicidade de expressões culturais de matriz africana e 

pela imagem de espaço valorativo de negritude”. 

Atualmente, as reportagens mais recentes de jornais como Correio da Bahia, A Tarde e 

Tribuna da Bahia155 concentram-se, no entanto, em apresentar as dificuldades do bairro e o 

descaso do poder público, através de denúncias e reivindicações dos moradores para 

melhorias no bairro.  

Diante das alternâncias de representações sociais sobre o bairro, pretendemos contribuir para 

a produção de novas representações da população negra, a partir do bairro da Liberdade, com 

o intuito de trazer contribuições para o equilíbrio dos discursos sociais. 

                                                           
 
155 Reportagens disponíveis em recortes de jornais na Fundação Gregório de Matos, na Fundação Mário Leal 
Ferreira, no Centro de Documentação Baiana da Biblioteca Pública dos Barris e na Biblioteca do Centro Cultural 
do Ilê-Aiyê. 
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4.3 - A percepção do bairro 

Neste estudo da percepção da Liberdade, somadas às percepções dadas pelas conversas e 

entrevistas, utilizamos o método de caminhadas aleatórias pelo bairro, observando e 

registrando ‘aquilo’ que impressionou a nossa percepção como interessante na expressão 

deste trabalho. O ‘aquilo’ pode ser qualquer ‘coisa’: um objeto, uma construção, uma 

paisagem, uma pessoa, uma cena... ‘Aquilo’ que nos ajuda a compreender o bairro, não 

apenas pelo traçado das ruas ou características das edificações. 

A idéia é semelhante à proposta do urbanista errante (JACQUES, 2006) que busca 

experimentar a cidade de dentro e não somente pela observação de cima, através das 

representações de mapas e planos. Projetar a cidade não é somente traçar linhas harmoniosas 

sobre plantas e mapas da cidade, pensando a cidade no papel. 

O intuito é apreender e compreender o bairro pela experiência da prática urbana, diretamente 

relacionada com o cotidiano das pessoas do bairro, com seus movimentos, sons, cheiros e 

estímulos resultantes da interação das ações e reações entre as pessoas e o espaço urbano, 

perceptíveis através da dimensão tridimensional. 

Através do caminhar foram realizados registros fotográficos156 que, como método de 

pesquisa, também foi utilizado como registro documental enriquecendo, em muito, a pesquisa 

e a análise do bairro.  

Os percursos pelo bairro iniciaram em março de 2006, na minha vinda a Salvador para o 

ingresso no mestrado. O percurso inicial157 partiu da Estrada da Liberdade, via de cumeada e 

espinha dorsal do bairro, onde estão concentradas as atividades econômicas atraindo, 

conseqüentemente, um elevado número de pessoas ao comércio local e aos serviços 

oferecidos nesta avenida (Figura 35). Além da atividade econômica, há também alguns 

equipamentos urbanos como escolas, restaurante popular, posto de saúde, centro social, centro 

cultural, igrejas, o plano inclinado Liberdade-Calçada. 

 

 

 

 
                                                           
 
156 Alguns lugares remetiam alguma insegurança e não foram fotografados. 
157 Os registros fotográficos originados neste primeiro percurso deram base a um artigo apresentado no II 
ENECULT/UFBA (RAMOS, CUNHA Jr., 2006a). 
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Fig. 35 - Vista a partir da Praça Nelson Mandela (Plano Inclinado) em direção à Lapinha 

A posição da Estrada da Liberdade é estratégica, pois está situada na cumeada da encosta de 

Salvador. Percorrendo toda a extensão do bairro, entre a Lapinha e o Largo do Tanque, a 

avenida está na parte mais elevada do bairro, propiciando uma vista panorâmica da cidade e 

da Baía de Todos os Santos. É possível, desta via, observar diversos pontos referenciais da 

cidade de Salvador desde o Forte São Marcelo, o Porto de Salvador, o Ferry Boat, a Feira de 

São Joaquim, a Estação Ferroviária, a Península de Itapagipe, a Igreja do Senhor do Bonfim o 

Forte Monte Serrat, e o próprio bairro, através do declive das ruas e travessas que se 

ramificam pelas duas laterais da avenida (Figura 36). 

 

Fig. 36 - Vista da Península de Itapagipe a partir da Estrada da Liberdade 
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O bairro apresenta diferenciações na morfologia urbana, resultante de diferentes ocupações, 

reflexo dos períodos históricos dado aos fatores dos fluxos de migrações de população vindas 

de outros municípios ou mesmo da própria cidade. 

Como não temos informações sobre o planejamento e/ou planejadores do bairro, a tônica do 

processo de ocupação da Liberdade passa pelos loteamentos e parcelamentos informais em 

que houve a divisão interna dos lotes pelos próprios donos, além da ocupação dos interstícios 

em áreas íngremes e alagadiças. É o que constitui um tipo de ocupação urbana classificada, 

segundo Gordilho-Souza (2000), como parcelamento informal, sem identificação nos registro 

municipal, como já informado no item das Fontes Documentais. 

Como previsto pela metodologia, estas informações dos órgãos oficiais sobre o bairro, 

encontradas ou não, seriam complementadas pelas entrevistas com os moradores. E foi o que 

realmente ocorreu, visto que a percepção do bairro se salientou ainda mais pelos depoimentos 

dos entrevistados, como elementos capazes de expor o cotidiano de tramas surgidas pelas 

relações humanas entre os grupos sociais. Tramas estas que ora são pacíficas, ora 

conflituosas, mas que conformam uma realidade cotidiana. Desta forma, percebeu-se que os 

grandes fatos são acompanhados de múltiplos encadeamentos da vida em comunidade, 

manifestada por palavras, discursos, imagens, objetos e práticas que contribuem para 

diferenciadas produções de sentidos sobre o mundo. 

Do ponto de vista de experiência da pesquisa de campo buscando as informações, as 

entrevistas foram se tornando muito significativas, instigantes e apaixonantes. As conversas 

realizadas com os moradores são muito mais ricas em informações do que pode ser transcrito 

das gravações: o olhar, as mudanças das expressões faciais, a postura do corpo, as nuances do 

tom de voz, dão o sentido ao discurso, e nos ajudam a entender como ele é construído. As 

palavras ditas pelas expressões corporais são reveladores de sentimentos, às vezes difíceis de 

serem externados por palavras. Segundo Selma Passos Cardoso, as palavras não ditas 

“ajudam a construir o discurso impregnado de significados que fazem parte de uma memória 

coletiva”. Uma memória da qual nós também fazemos parte, e nesse sentido podemos 

interpretá-las. 

Além da postura pessoal, os entrevistados transmitiram perspectivas variadas do cotidiano e 

da evolução das construções, das casas, das ruas e do bairro, dando às conversas outro 

significado: permitem a interpretação de fatos, construções e realizações que vão sempre se 

renovando, e constantemente transformando o meu olhar a cada nova visita feita ao bairro. 
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Nestas observações do bairro, notamos sua estrutura física demonstrada pelas tipologias 

construtivas. Vemos que estas representam tempos diversos, como podemos observar na 

Figura 37, onde se pode notar esta superposição de épocas distintas do bairro, a partir da 

Estrada da Rainha: o mirante, na parte mais elevada da foto, faz parte do complexo da Igreja 

N. Srª. da Soledade; mais abaixo vemos os sobrados coloniais em processo de deterioração, 

chegando às construções mais recentes: algumas revestidas com materiais de acabamento, 

outras marcadas na paisagem pela alvenaria aparente. 

 
Fig. 37 - Vista a partir da Estrada da Rainha, em 2007 

Num outro momento de caminhadas pelo bairro surgiu a percepção da diferenciação da 

Estrada da Liberdade. O trecho entre a Lapinha e o Plano Inclinado, onde foram encontrados 

equipamentos comerciais de grande porte, agências bancárias e o shopping center, sinaliza o 

aparecimento de um novo perfil urbano, distinto do restante do bairro (Figura 38). Vemos que 

há uma reconfiguração espacial local pela implementação de equipamentos, infra-estrutura, 

melhorias no espaço público e maior investimento por parte de grandes grupos privados, sob a 

hipótese da lógica de substituição de população, original do bairro, por outra de maior poder 

aquisitivo (CARDOSO, 2006). 

Visto que este trecho da Estrada da Liberdade é situado na encosta, junto à falha geológica de 

Salvador e com paisagem aberta para a Baía de Todos os Santos, somado à Minuta de Lei do 

PDDU/2006 que prevê para a região da Calçada um novo limite de gabarito de altura de edifícios 

de até oito pavimentos, verifica-se que pode ocorrer uma remodelação tipológica e morfológica 

nesta parte do bairro, com ligação próxima à Calçada. A Calçada, bairro adjacente localizado ao 

nível do mar e com forte ligação com a Liberdade, já vem substituindo o comércio varejista por 
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grandes lojas de atacados e lojas concessionárias de automóveis, configurando novos interesses 

econômicos e atraindo novos freqüentadores para a região, o que pode ser identificado um início de 

um processo especulativo imobiliário na região. 

 

Fig. 38 - Shopping Liberdade  

Observando a construção local nas caminhadas na Estrada da Liberdade, percebe-se que a 

intensificação deste eixo econômico e de serviços ocorreu paulatinamente, demonstrada na 

nítida nas verticalizações dos edifícios comerciais, conforme Figura 39. Vemos que as 

construções inicialmente térreas foram ganhando pavimentos à medida que a demanda de 

serviços foi aumentando na localidade, adaptando-se para receber, nos demais pavimentos, 

serviços como consultórios, escritórios, escolas, academias, salão de beleza e outros serviços. 

 

Fig. 39 - Tipos de verticalização das edificações destinadas ao comércio na Estrada da Liberdade 
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No âmbito do conjunto construtivo residencial do bairro, registramos exemplos 

correspondentes tanto aos períodos de ocupação quanto às condições financeiras. Numa 

tentativa de esquematização (superficial) dos tipos de construções residenciais da Liberdade, 

temos, num primeiro momento correspondendo ao período entre fins do séc. XIX e início do 

séc. XX, as residências em estilo da arquitetura ‘estilística popular’158 (Figura 40). 

 
Fig. 40 - a. Sobrado na Estrada da Liberdade (à esquerda) 
 b. Casa na Rua General Savaget, lateral ao Colégio Duque de Caxias, datada de 1890 (à direita, em cima) 
 c. Edifício localizado no Largo da Lapinha (à direita, embaixo) 

Outro grupo de conjunto arquitetônico residencial corresponde às construções a partir do 

início do séc. XX, que apresentamos aqui como é denominado pelos moradores: chalé (Figura 

41), casa platibanda (Figura 42) e por fim o conjunto construtivo predominante da Liberdade 

que denominamos de autoconstrução159 (Figura 43). 

 
                                                           
 
158 A referência desta nomenclatura criada por Weimer (2005, pg. 288) se faz pela dificuldade em classificar o 
estilo arquitetônico de construções populares que recebem influência da arquitetura erudita. Além desta reflexão, 
o texto do autor explora as influências das diversas heranças culturais sobre a arquitetura popular brasileira. 
 
159 Embora acreditando que a maioria das construções da Liberdade seja resultado de autoconstrução, 
denominamos de autoconstrução o que comumente é chamado de ‘casa de favela’. 
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Fig. 41 - Casas ‘chalé’ com ‘passeio alto’ na Avenida Stº. Antônio do Guarani 

 

Fig.42 - Casa ‘platibanda’ na Rua do Curuzú 

 

Fig. 43 - Conjunto de Autoconstrução na Baixa dos Frades - Liberdade 
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As casas que os moradores chamam de chalé correspondem às casas de beiral com duas 

águas, sendo predominantemente com os beirais voltados para frente e fundos da casa. Apesar 

de ser tipologicamente diferente, esta denominação feita pelos moradores é uma referência 

aos casarões de fino acabamento construídos no Corredor da Vitória, cujos modelos 

estilísticos possuem os telhados são mais íngremes, construídos com telhas tipo francesa. 

Penso que os chalés são os primeiros modelos construídos, onde as técnicas construtivas 

foram variando com o decorrer do tempo. Na pesquisa, a técnica mais antiga que encontramos 

é a taipa de sopapo. Conseguimos localizar um exemplar desta técnica: uma casa abandonada 

na Rua Múcio Teixeira, entre as localidades da Liberdade e Guarani (Figura 44). 

 

Fig. 44 - Casa de taipa entre duas casas platibanda 

Um dos entrevistados, Seu Chico, tem presente na memória esta técnica construtiva: 

“Era interessante... Era uma festa! Para ‘tapar’ uma casa era uma festa! 

Era vizinho, era conhecido que vinha...”. 

Seu Chico não lembra muito bem, pois era muito jovem, mas explica que se amarrava os 

galhos de madeira e preenchia os ‘vazios’ (buracos) com o barro amassado: uma pessoa 

ficava do lado de dentro da casa e outra do lado de fora. Cantava-se uma cantiga para 

sincronizar os movimentos de preenchimentos dos buracos. 

Era comum que as casas de taipa, antes de serem cobertas com telhas cerâmicas, fossem de palha. Todos 

os entrevistados lembram bem destas casas, cobertas com palha; muito comuns na Liberdade160. Dona 

Beata e Seu Chico lembram das casas de palha em que eles próprios moraram: “Palha e sopapo!”. 

                                                           
 
160 A tipologia era tão comum, que o atual bairro Cidade Nova, adjacente à Liberdade, era um agrupamento de 
palhoças conhecido como Cidade de Palha (apud GORDILHO-SOUZA, 2000). 
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Ela conta que o pai comprou o terreno e construiu a casa. As paredes eram quase todas de 

sopapo (taipa). O terreno não tinha muro, só tinha a cerca de um lado e de outro, com arame 

farpado e matinho. Dona Luísa conta que na sua rua (Rua do Curuzú) também tinha casa de 

telha, de palha e de zinco: 

“Quem tinha casa de telha era um palacete...” 

Passando para outra técnica construtiva, os blocos de adobe, as casas passaram a ser 

construídas com estes blocos de terra crua, secos ao sol. Novamente é o Seu Chico quem 

explica como se fazia o adobe: 

“E o que é que eu quero mais com adobe? Este negócio de adobe já fugiu da 

minha mente. Mas... Ora, amassar o barro, agora tem amassar o barro e ele 

não pode ficar enfarinhado... Tem que deixar ele ligado! [...] O barro era 

daqui mesmo... Quantos buracos a gente cavou aqui no quintal? Oxente! O 

negócio é pegar a terra boa e... [Seu Chico repete o gesto de amassar o 

barro com os pés] deixar cozinhar o barro, pisando, n’é? Para fazer a liga. 

Depois do barro amassado, era só enformar! Mas eu fazia por esforço!”  

Na necessidade de manter o adobe mais leve, Seu Chico misturava também um pouco de 

palha, o que melhorava também a liga do barro. Esta técnica do adobe, Seu Chico aprendeu 

com seu pai, que provavelmente deve ter aprendido com o avô de Seu Chico, repassado pelas 

reminiscências africanas de geração em geração, visto que esta técnica já foi muito difundida 

na África. No capítulo anterior, mencionamos sobre Hassan Fathy, arquiteto egípcio que 

buscou resgatar, antes de seu desaparecimento, a técnica tradicional do adobe, processo 

construtivo das populações núbias (do Sudão), muito utilizada no Egito. 

Com o passar do tempo, as casas de taipa e adobe foram reformadas ou demolidas, passando a 

utilizar tijolos cozidos. Este processo deve ter sido interessante, no sentido de como estas 

reformas foram feitas, nas suas adaptações mais diversas. O fato do pai de Seu Chico ter 

experiências em construção, o processo de reforma da casa se deu com uma parte de material 

de demolição de um desmanche de obra de tijolos cozidos, em que as paredes eram montadas 

sobre o alicerce de pedra. As paredes eram construídas entremeando três fiadas de adobe 

(produzido pela família) com uma fiada de tijolo cozido (da demolição). Seu Chico afirma: 

“Era para dar mais sustentação”. 

À medida que o tempo passava, as casas de taipa e adobe foram reformadas ou demolidas, 

passando a assumir uma nova tipologia: a casa platibanda. Este modelo vinha sendo adotado 

nas áreas centrais da cidade por determinação legal já no fim do Império, na eliminação dos 
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beirais voltados para os passeios para impedir que as água pluviais caíssem sobre os 

transeuntes, construídas em tijolos cozidos. 

As casas construídas com fachadas elegantes (estilística popular) são do período de fins do séc. 

XIX ao início do séc. XX, com o ano da construção registrado em algumas destas casas, como 

podemos verificar na casa da Figura 45, datada de 1917 e que atualmente abriga um terreiro.  

 

Fig. 45 - Casa de arquitetura estilística popular - Travessa Capitão Franco 

Mais tarde a platibanda também representou um padrão de estilo do ‘modernismo’, utilizado 

pelas classes mais abastadas, seguido pelas populações mais pobres. Este modelo representava 

um status para o dono da casa. Na Liberdade, estes modelos surgiram na Estrada da 

Liberdade, disseminado posteriormente nas ruas secundárias e travessas. À medida que as 

famílias iam melhorando o padrão econômico, buscavam adequar sua casa à ‘moda’ (Figura 

46), que mostra duas casas antigas na Rua do Curuzú: a da esquerda recebeu uma platibanda e 

a casa da direita, com esquadrias azuis, é chamada de chalé.  

 

Fig. 46 - Casa platibanda (à esquerda) e chalé (à direita) - Rua do Curuzu 
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Também encontramos na Liberdade algumas casas platibanda onde foram anexadas varandas 

e/ou toldos para proteção do sol ou das chuvas, como podemos ver na Figura 47. 

 

Fig. 47 - a. Casa com varanda, na Avenida Stº. Antônio do Guarani 
               b. Casa com toldo, na Rua São Cristóvão 

Quanto à divisão da planta baixa, esta questão não foi aprofundada. Nas casas visitadas, já 

com esta tipologia da casa platibanda, havia pouca variação da organização interna, pois os 

modelos utilizados partiam do padrão chamado cruzeta, adotado pela prefeitura, onde a casa 

se organizava conforme o croqui da Figura 48. Com as reformas e ampliações, a sala ganhava 

o espaço da cozinha e mantinha uma mureta, separando a sala de estar da sala de jantar. A 

nova cozinha era construída na parte externa dos fundos, junto à casa: 

 

Figura 48 - Modelo de planta tipo cruzeta (adotado pela prefeitura) e variação de ampliação 
                   Sem escala 
 

A Rua do Curuzú é bastante antiga e pelos depoimentos dos entrevistados, os primeiros 

moradores vieram para a rua há quase cem anos161. Ao caminhar por esta rua, nota-se que 

várias ‘casas de beiral’ foram reformadas nas ‘casas platibanda’, restando pouquíssimas casas 

de beiral. Mas também há muitas que já foram construídas neste ‘estilo’, como podemos ver 

nas Figuras 49 e 50. 
                                                           
 
161 Existem informações de que a primeira família se instalou nesta rua em 1913, segundo o Centro de Cultura 
‘Casa de Maria Felipa’, localizada na Rua do Curuzú. 
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Fig. 49 - Casas platibanda em diversas configurações construtivas - Rua do Curuzú 

 

Fig. 50 - Casas platibanda - Rua do Curuzú 

Além da tipologia residencial individualizada no lote, o modelo predominante de ocupação na 

Liberdade é a ‘avenida’. O modelo de avenida que prevalece na Liberdade é formado por uma 

única fileira de casinhas dispostas lado a lado, acessadas por uma passagem lateral, ‘o beco’. 
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Também é chamado de avenida um conjunto de casinhas semelhantes, com acesso direto para 

a rua, como podemos ver na Figura 51. 

 

Fig. 51 - Avenida na Rua Professor Walson Lopes 

Podemos afirmar seguramente esta informação tomando por base minhas observações, além 

dos depoimentos dos entrevistados que mencionam este modelo de organização espacial de 

moradias. A confirmação em números pode ser averiguada pelos dados do levantamento da 

CDS que indicou que 60% dos domicílios não possuem acesso direto para as vias principais de 

tráfego, o que corresponde, em outras palavras, à avenida.  

Nos estudos de Agier no bairro da Liberdade (1998), onde aparece a relação entre família e 

proximidade de moradia das avenidas, o autor salienta que nas avenidas estudadas as relações 

neste espaço familial inclusivo há uma distribuição de funções familiares de interdependência. 

Em sua análise, Agier destaca as relações das “famílias carentes das avenidas” como forma 

de sobrevivência relacionada à pobreza, nas relações de proteção ressaltando as afinidades de 

compadrio de padrinho-protetor e afilhado-protegido162.  

No entanto, não é apenas a relação de solidariedade econômica que sustenta esta forma de 

organização sócio-espacial. A ‘interdependência’ ou o sentido de agregação social, como base 

das sociedades africanas enquanto formação do coletivo, participa do processo de realização 

dos afrodescendentes. Ocorre uma realização de si - o indivíduo como membro da 

                                                           
 
162 As pessoas compadres nem sempre estão envolvidas pelo batizado de um filho. Pode significar que são 
pessoas contemporâneas, expressão utilizada principalmente entre os mais antigos. 
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organização familiar estendida - e de realização coletiva, concretizada nas relações afetivas 

dos momentos cotidianos, nas festividades, nas dificuldades.  

É o que afirma Dona Luísa quando fala de sua família, que mora na Rua do Curuzú e o 

terreno original foi ‘desmembrado’ em terrenos menores, foram partilhados entre os filhos da 

família: 

“Do nº. 244 ao nº. 252 é uma aldeia, todos da mesma família. Como é bom, 

um ajuda o outro. É ótimo, ótimo mesmo!”. 

Outra relação espacial além da proximidade entre residências de pessoas de uma mesma família, 

Dona Elza afirma que entre os terrenos de famílias vizinhas, os limites eram muito tênues, o que 

demonstrava a relação de maior proximidade entre vizinhos. A sociabilização não acontecia 

somente a partir da porta da rua, mas nos fundos das casas. Havia apenas as cercas-vivas que 

delimitava os terrenos, mas permitia a circulação das crianças entre os terrenos vizinhos:  

“Era bom no tempo que os quintais davam para os outros...”. 

Além das relações de compadrio, afetivas, religiosas, as relações hierárquicas partindo dos 

mais velhos163, próprias da população negra não são relações submetidas ao ciclo de relações 

estabelecidas pelos valores do individualismo e do materialismo vigentes na sociedade 

capitalista. Além do caso de Dona Luísa, há também o caso de Dona Elza em que o seu 

terreno não foi dividido entre os familiares, mas foi cedido a famílias mais pobres. 

Relembrando o raciocínio de Weimer, exposto no Cap. 3, podemos identificar a essência do 

kraal nas avenidas da Liberdade, como manutenção de uma organização clânica. Esta 

afirmação para o bairro da Liberdade não se refere apenas à configuração espacial; se reporta 

ao sentido filosófico da organização social de base africana. Segundo o estudo de Weimer 

(2005) a partir de suas viagens à África, a forma tradicional da arquitetura angolana consistia 

em aldeias compostas por casas geminadas de um só compartimento, dispostas ao longo de 

uma rua, onde a separação seguia preceitos clânicos. 

A partir da lógica inicial do agrupamento familiar, as avenidas foram se tornando também 

meio de vida de famílias mais antigas e estruturadas no bairro. A família de Seu Chico é um 

destes casos, em que o pai de origem muito humilde, trabalhava nas docas e buscava outras 

fontes de renda para sustentar a família, cujos filhos também ajudavam: 

                                                           
 
163 Hierárquico no sentido do respeito pela experiência dos mais velhos. 
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“Meu pai foi evoluindo, fazendo muitos sacrifícios... Fazia uns cubículos aí 

para alugar, umas casinhas... Aí atrás tem uma avenida nossa. Umas tão 

para vender, outras para alugar...”. 

Por este fato é que Seu Chico tem tanta familiaridade com construção, pois ele mesmo ajudou 

na construção de várias destas avenidas, como esta que podemos observar na Figura 52. 

 
Fig. 52 - Avenida da família do Seu Chico 

No entanto, a forma como estas habitações eram construídas na Liberdade, com parcos 

recursos e saberes técnicos limitados, como única forma de acesso à moradia desta população, 

não era avaliada como forma de organização clânica. Em nome da estética e da higiene e com 

razões ideológicas de descaracterizar este modelo sendo atribuído como desregramento e 

desordem, este modo de organização social e espacial foi condenado. Fazendo associação da 

pobreza com a imoralidade social, o discurso dominante na Semana de Urbanismo ocorrida 

em 1935, em Salvador, era de condenação aos becos, avenidas e casebres que se agregavam 

na “cidade errada”: 
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“É na construção do casebre, dentro da roça particular, que têm origem os 

males que atormentavam as cidades” (Semana de Urbanismo apud 

GORDILHO-SOUZA, 2000, pg. 108)164. 

Com este discurso, que logo se torna oficial165, as invasões subseqüentes que ocorrem no 

bairro a partir da invasão do Corta-Braço e a sucessão dos parcelamentos informais dão 

embasamento ideológico para o processo de segregação da Liberdade, dado pelo abandono do 

poder público, demonstrado na negligência em prover os serviços de infra-estrutura. 

Atualmente, como crescimento demográfico estabilizado do bairro, tanto no contingente de 

novos moradores quanto na configuração espacial devido à redução dos espaços disponíveis 

para novas construções, o bairro passa por novas transformações. Não mais pela ocupação, 

em número expressivo ocorrido nas últimas décadas, caracterizada pelo número intenso de 

autoconstruções, mas pelas reformas, adaptações e verticalização dos domicílios (Figura 53), 

consistindo numa ‘nova’ dinâmica de ocupação. 

 
Fig. 53 - Residências localizadas na Rua do Curuzú com 
 fundos para a 1ª Travessa da Vila Operária 

                                                           
 
164 Esta associação da pobreza com a imoralidade social vem de um discurso paralelo, em associar a população 
negra à imoralidade e à pobreza e vem sendo construído um discurso que vem desde o séc. XVII com Gregório 
de Mattos e Guerra, Nuno Marques Pereira, entre outros. 
165 No plano urbanístico, a Semana de Urbanismo influenciou diretamente a concepção e implantação do EPUCS 
- Escritório de Urbanismo da Cidade do Salvador - e que através do Decreto-Lei Municipal nº. 347/44 
estabelecia normas para extinção das habitações do tipo mocambo, cortiço ou casebre, caracterizando a atuação 
do Estado no urbano (apud GORDILHO-SOUZA, 2000, pg. 108). 



 
 

144

Na atual transformação do bairro, vemos na Figura 54 tipologias diferentes lado a lado. Na 

primeira casa, da esquerda para a direita, vemos a casa mais antiga (ou ainda não reformada), 

caracterizada pela posição da casa, na testada da rua e pela presença do beiral, com caimento 

sobre a calçada e que agora tem o escoamento das águas pluviais direcionado para uma calha 

- o chamado chalé. A casa que está pintada de cor de rosa (do meio) onde surgiu um recuo na 

frente. Na reforma, a casa foi transformada em sobrado, encimada por um terraço, que se 

tornou um ambiente muito freqüente. A terceira casa pode ser tão antiga quanto à primeira, 

mas se diferencia por ser de platibanda (casa platibanda).  

 
Fig. 54 - Residências na Rua do Curuzú 

Este repertório construtivo que há na Liberdade, como em tantas outras localidades brasileiras reflete 

uma relativa autonomia que ocorre no processo da autoconstrução e na construção e adaptação do 

entorno, dado pela ausência de políticas públicas. Este repertório construtivo é dependente também, 

obviamente das condições financeiras, somadas aos desejos conscientes ou ‘inconscientes culturais’ 

dos moradores do que se entende por morar, influenciado pelos modelos tipológicos e pelos estilos de 

vida disseminados pelo sistema dominante. Todo este conjunto construtivo objetiva, obviamente, 

melhores condições de vida, tanto no âmbito individual quanto no coletivo. 
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As entrevistas com moradores, nos trouxeram este referencial de décadas passadas. No dia-a-

dia, para tornar possível as atividades cotidianas, as escadarias, por exemplo, foram 

modeladas pelos moradores com o próprio barro do chão e estacas de madeira, a partir de 

trilhas que faziam ligações entre as partes baixas e altas do bairro. Dona Luísa lembra bem 

deste tempo, em que ela e as amigas buscavam água. A água de ‘gasto’ pegava-se no açude da 

Rua Progresso e a água de beber buscava-se na Fonte dos Frades: 

“A gente subia e descia a ladeira detrás que tinha um caminho com cerca de 

um lado e do outro”. 

Na organização dos terrenos, se fazia as delimitações através das cercas, mas se preservavam 

as passagens utilizadas pela vizinhança como forma de se manter os atalhos e a proximidade 

entre locais estratégicos da localidade, que neste caso era a fonte d’água. 

Atualmente, estas passagens e escadarias passaram por melhoramentos em algumas gestões 

municipais, com pisos cimentados e a instalação de guarda-corpos e corrimãos, como vimos 

anteriormente. Verificamos que, na maioria das vezes, o poder público só se faz presente 

posteriormente à constituição do espaço urbano pelos próprios moradores, ao custo de muita 

pressão popular. 

Esta relativa autonomia do processo construtivo é comprovada até mesmo quando nos 

referimos à fiscalização das construções por parte dos órgãos públicos ou de entidades civis. 

Segundo as informações da administração regional da RA-IV - Liberdade, devido ao fato de 

“o bairro ser uma grande invasão, um bairro desordenado”, a fiscalização da prefeitura só 

ocorre mediante denúncia. 

O mesmo é verificado com as entidades de classe como o CREA, que deveria fiscalizar as 

construções como forma de prevenção à segurança contra os riscos de vida. No entanto, os 

bairros ‘invadidos’ não recebem a devida atenção, justificada pelo não-planejamento. Onde há 

o planejamento, em que se determina padrões de ocupação, de uso e de comportamento, o 

Estado se antecede à ocupação nos bairros das classes mais abastadas. 

A questão da fiscalização e da irregularidade fundiária inicia na falta de titularidade dos 

imóveis. O acesso fundiário, através da União Fabril e da Igreja da Lapinha de boa parte dos 

terrenos da Liberdade foi estabelecido pelo arrendamento ou aforamento, cujos compradores 

pagavam suas prestações até quitar o terreno, mediante a assinatura de acordo da ‘Promessa 
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de Compra e Venda’166. Com o carnê pago, os compradores deveriam se dirigir aos aforadores 

para providenciar a titularidade e as escrituras. Dona Elza e sua neta Cláudia, contam que, no 

entanto, a maioria dos compradores interrompeu o pagamento dos carnês e os terrenos 

permanecem em situação irregular167. 

Nesta conversa sobre as regularidades dos terrenos, a conclusão a que se chegou é que, de fato, 

nas questões práticas do dia a dia, D. Elza afirma que a escritura não é tão importante para os 

moradores, visto que não é intenção sair do bairro. Seria esta a questão principal da escritura, 

pois na maioria das vezes o lote onde está construída a casa da família é passada de geração em 

geração. Geralmente, a escritura em si toma importância somente para terceiros que precisem de 

financiamentos oficiais ou empréstimos bancários para adquirir algum imóvel que esteja à 

venda - no bairro o que ocorre, na maioria das vezes é a atuação do mercado imobiliário 

informal - ou quando há desacordos entre herdeiros em questões de herança. 

Cláudia afirma que a maioria das obras não tem licença da prefeitura. Com a construção 

acabada ou semi-acabada, para solicitar os serviços de infra-estrutura como fornecimento de 

água, energia elétrica e telefone nas concessionárias, só é preciso provar que a rua existe, que 

é o que define o endereço: 

“Para localizar a casa, basta levar o mapa do catálogo telefônico!” 

 No caso, o endereço pode ser em uma rua de fato ou em uma travessa ou vila, que constituem 

as inúmeras passagens, ruas e becos sem saída que existem na Liberdade. Para lançar o 

imóvel na prefeitura, basta levar um comprovante de residência fornecido pelas 

concessionárias, num processo inverso do que é exigido no processo formal. 

Verificamos novamente que a fiscalização da prefeitura mantém vistas grossas em relação à 

maior parte das construções da Liberdade, por não exigir licenças de obra e aprovação de 

projetos. Como já dissemos também, da mesma forma opera o CREA, que também não 

fiscaliza a responsabilidade técnica e a segurança destas construções, confirmando que a 

omissão institucional se faz por vários caminhos. 

                                                           
 
166 É o que constitui um tipo de ocupação urbana classificada, segundo Gordilho-Souza (2000), como 
parcelamento informal, sem identificação nos registro municipal, como já informado no item das Fontes 
Documentais. 
167 Em outras fontes, como as associações de moradores, a informação complementar à de Dona Elza é que os 
compradores diretos faziam questão de cumprir o trato. As gerações seguintes é que não davam continuidade ao 
pagamento dos carnês. 
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Passando da moradia unifamilar para multifamiliar, permanece a idéia das avenidas, adaptada na 

verticalização. Nos edifícios multifamiliares conserva-se a lógica das avenidas na maioria dos 

casos, mantendo o agrupamento familiar: filhos com filhos e que constroem no pavimento 

superior da casas dos pais, pais dos pais, parentes, agregados. Na família do Seu Chico também 

ocorreu o processo. O terreno da família abriga as casas das irmãs, que foram se casando e 

ocupando o terreno. Mas no terreno ao lado, que pertencia ao seu tio que era estivador, ele 

construiu um ‘prédio’ para os filhos. 

Esta lógica de comportamento disseminada pelas cidades brasileiras nos remete ao que dissemos 

no Cap. 2, sobre os territórios de maioria afrodescendente, em que a dinâmica cultural e social 

desses territórios é determinada pela cultura de matriz africana, revelando-se no espaço 

geográfico como base dos processos da cultura, das identidades e das relações sociais das 

populações. Nesta agregação espacial, compondo um território familiar, há o que entendo por 

assentamento familiar, como forma de reelaboração do assentamento religioso, em que o 

sentido de agregação sócio-espacial é definido pela existência de ancestrais comuns a todos os 

membros da família. 

Paralelamente à orientação que rege a permanência dos familiares, há ainda a questão da fonte 

de renda dada pelo mercado de imóveis e ‘lajes’, através de aluguéis e compra e venda 

(Figura 55). No caso da Rua do Curuzú, alguns filhos de Dona Elza alegam que a rua 

apresentou algumas mudanças com novos moradores que não eram de origem do bairro, como 

alguns cearenses que apareceram na década de 1990 e passaram a ocupar os imóveis 

oferecidos para aluguel e venda. 

 

Fig. 55 - Anúncios 

Para alguns moradores, a falta de escritura é um dos impedimentos para que a família mude 

para outros bairros mais bem infra-estruturados. No entanto, pelas conversas assinaladas pelas 

e minhas percepções, acreditamos que se o bairro recebesse os mesmos ‘benefícios’ que 
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outros mais abastados, poderia haver a permanência no bairro, dada à sua dinâmica cultural, 

um elemento de forte coesão da comunidade. 

Dadas estas análises da configuração espacial e da morfologia urbana, que no nosso 

entendimento também representa a extensão da tônica cultural de seus moradores, passemos a 

outras percepções das manifestações da cultura que se desenvolve no bairro. 

4.4 - A percepção da cultura  

Vimos na Introdução que a pesquisa parte do recorte temporal entre meados da década de 

1920 ao fim da década de 1930, período em que o crescimento populacional do bairro foi 

relativamente baixo. Neste período pesquisado, as relações sociais entre a vizinhança eram 

fortemente estabelecidas pelo ambiente familiar, de amizade e de compadrio. 

Este ambiente tornou-se favorável para entrecruzar as informações de moradores, de modo a 

trazer elementos que permitiram fazer a análise dos territórios. Nesta análise observamos que 

a interatividade que ocorria entre os moradores com os espaços que abrigavam suas casas, 

suas famílias e suas atividades cotidianas nos deu entendimento de que eles atuaram como 

autores individuais e coletivos deste território. 

As ‘noites de lua’ eram especiais, visto que o bairro não era fornecido por energia elétrica e nem 

possuía iluminação pública, mesmo que fosse de candeeiro. Era o tempo em que a rua tinha 

muitas crianças e quando era noite de lua cheia, os vizinhos ficavam nas calçadas, que na época 

eram chamadas de passeio alto na época devido ao grande desnível com a rua, ainda de barro. 

À noite, enquanto os filhos pequenos brincavam na rua, os pais sentavam-se no passeio alto e 

conversavam, chupando cana, hábito muito comum na Liberdade. Dona Luísa lembra:  

“Quando era tempo de lua, fazia roda de noite, ia jogar onça, chicote-

queimado, boca de forno, tinha brincadeira de batizado... Isso era de noite, 

porque de dia cada qual ia estudar, ajudar em casa”. 

Dona Clarisse também recorda o tempo em que era mocinha, com 15 ou 16 anos: 

“Eu era um palito. Minha vida era só pular corda na rua!”. 

E também do tempo que chamava os vizinhos: 

“Vamu varrer a porta! Todo mundo se animava... 

Cada uma varia a sua porta, seu passeio alto!” 
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Neste tempo, entre as décadas de 1920 e 1930, os moradores cuidavam da rua, das calçadas: 

varriam, capinavam, aplainavam a rua, recolhiam o lixo espalhado168. No entanto, esta união 

dos moradores não se dava apenas pela preocupação com o asseio ou limpeza do bairro. 

Desde este período, observamos que neste território de maioria afrodescendente, como em 

tantos outros, o espaço da rua é complementar e importante, pois é onde as sociabilidades 

acontecem: aqui a sociabilidade entre as pessoas se faz da ‘porta para fora’. 

A casa torna-se o suporte da rua, dado que são nos espaços externos à casa que se realizam as 

práticas sociais: É na rua e nas suas extensões do espaço semi-público como as vilas e vielas, 

calçadas, esquinas, travessas, becos e passagens, passarelas, largos, ruas sem saída, que 

ocorrem as relações sociais. Vemos que é um bairro com presença cotidiana da população na 

rua, com intensa movimentação de pessoas diariamente, o que nos leva a compreendê-lo 

como um bairro vivo, rico em vitalidade. 

As particularidades destas vivências internas ao bairro são evidenciadas pelas convivências 

entre os diversos grupos de vizinhança, de associações culturais como os blocos afros, afoxés, 

maracatus, grupos de samba, grupos de movimento de Rap e Hip Hop, de grupos religiosos, 

como os de terreiro, os católicos, os evangélicos e outros e que se apresentam nas interações 

sociais de forma pacífica (amizade, solidariedade, satisfação) ou/e de forma conflituosa 

(intolerância, desrespeito, violência). A dinâmica do bairro também é definida pelos horários 

de uso mais ou menos intensos das ruas do bairro.  

Neste ínterim, percebemos que as áreas de lazer projetadas são restritas. São poucas as opções 

‘urbanísticas’, implantadas pelo poder público, como praças, parques, áreas verdes e 

equipamentos poli-esportivos proporcionalmente ao número de pessoas que aí residem. Nas 

caminhadas de pesquisa pelo bairro, principalmente nos fins-de-semana quando há um aumento 

de pessoas nas ruas e travessas do bairro, constatamos que praticamente todos os lugares podem 

se tornar área de lazer, a qualquer hora, durante o dia ou à noite, entre familiares, vizinhos ou 

conhecidos que passam pela rua. Não é necessário um lugar específico para que o ‘lazer’ 

aconteça e também nem sempre ele ocorre desvinculado das atividades de trabalho. 

 
 
 

                                                           
 
168 Saindo do início do século passado, vemos que as iniciativas dos moradores continuam permanentes no 
bairro. É o caso do lixão que ficava em frente à antiga Rua do Céu. Sem local apropriado para os moradores 
depositarem o lixo, o acúmulo dos detritos atraía moscas e ratos. Os moradores se reuniram e se cotizaram para 
construir um canteiro, que se transformou em lugar de encontros à sombra da amendoeira que cresceu no local.   
 



 
 

150

 

As áreas de lazer169 não são supérfluas, as que existem são bastante utilizadas, bem como não 

é somente pela falta de áreas de lazer que ruas e calçadas são utilizadas para este fim. As 

praças e parques não consumiriam todas as atividades lúdicas que ocorrem no bairro. O 

‘lúdico’, perceptível sempre, é característico do jeito de ser dos negros. A ‘alegria’, o prazer, a 

satisfação são formas de troca, de relacionamento com as energias da vida (força vital) e está 

na base da filosofia africana. Em vista disso, o lúdico está presente na religião, no trabalho, 

nas relações sociais e também nos espaços cotidianos. 

As ruas e calçadas dão lugar a banquinhos e cadeiras (e que às vezes dividem espaço com 

uma pequena churrasqueira), mesas de dominó, dama e baralhos, jogo de porrinha, jogo do 

bicho, o ‘baba’ das crianças, o ‘lavar carro’, o jeito de abordar o outro, as músicas que saem 

das casas e dos carros, o jeito de gesticular o corpo (Figuras 56 e 57). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 56 - Utilização da rua, com crianças brincando na rua 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 57 - Utilização da rua, com o ‘churrasquinho’ dos adultos 

                                                           
 
169 Aqui nos referimos ao lazer no sentido amplo, incluindo as diversas formas de socialização. 
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Em muitas destas práticas de lazer, a proximidade com a casa é mais importante do que o 

deslocamento para um local específico de lazer. Algumas só fazem sentido se forem na 

própria rua, pois depende do suporte das casas e das relações estabelecidas na vizinhança. 

Desta forma, identificamos que a rua apresenta um uso de lazer intenso. No entanto, o uso 

atual da rua como área de lazer apresenta uma forma diferente, e talvez em menor intensidade, 

em comparação com algumas décadas atrás, segundo os depoimentos dos entrevistados. 

Interpretamos que vários motivos colaboram para esta redução do uso da rua como área de 

lazer: o aumento da densidade de população, as formas de socialização que se modificaram; a 

vinda do progresso da sociedade industrial urbana que trouxe outras opções de lazer como a 

televisão, o próprio calçamento das ruas que permite que os automóveis circulem em alta 

velocidade, o computador das lan houses, a insegurança das ruas dada por diversos fatores de 

ordem social.  

Em conversas com os entrevistados, pudemos ter uma idéia do quanto eram, em décadas 

anteriores, intensas e diversificadas as manifestações culturais que aconteciam envolvendo a 

vizinhança. Começando pela Rua São Cristóvão, Dona Nirinha nos esclareceu como se davam 

as rezas nos meses de maio, mês de Maria, e em junho, mês de Santo Antônio. Sua tia, Dona 

Mocinha, era professora e diretora de escola que montou em sua casa e era muito bem quista 

na localidade, além de muito prendada, dedicada, criativa e muito católica. Juntamente com os 

alunos e vizinhos, ela montava e arrumava os altares, costurando toalhas para as mesas e 

bordando enfeites para o altar das imagens. A cada ano, os altares eram decorados com cores 

e motivos diferentes. Segundo Dona Nirinha, tudo era feito com muito esmero e desta forma, 

sua casa se tornou uma das ‘rezas’ de destaque na rua. Nas conversas com Dona Nirinha, ela 

conta que as rezas de Santo Antônio (as trezenas) antecediam as festas de confraternização. 

Cada um que chegava trazia um prato, geralmente pratos típicos africanos, baianos e juninos, 

como mungunzá, cuscuz, amendoim cozido. As confraternizações eram tão animadas que as 

pessoas cantavam e dançavam até o dia amanhecer. 

Notamos que estas festas católicas, que chamamos de ‘catolicismo de preto’, é exercido 

especificamente pela comunidade negra, e se diferenciam dos rituais católicos praticados pela 

Igreja Católica Romana. Temos, por exemplo, as congadas que são um festejo da coroação de 

reis do Congo e que acontecem no Brasil desde o séc. XVII, além dos reisados, as 

comemorações de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos e de São Benedito, entre outras, 

como manifestações de origem africana. 
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Além das rezas, havia também os bailes pastoris organizados pelos alunos e vizinhos: os 

ensaios, as vestimentas, os preparativos. O palco era montado no passeio alto de sua casa e as 

apresentações aconteciam no Natal, onde a vizinhança ocupava a rua para assistir as 

encenações. 

Em entrevista com Dona Elza, da Rua do Curuzú, ela também mencionou sobre os bailes 

pastoris que eram realizados em sua rua. Os bailes tinham como ponto alto a apresentação na 

noite de Natal, num palco montado na rua. Esta preparação durava todo o ano e dependia da 

participação dos vizinhos tanto como personagens quanto na doação de objetos e roupas para 

a montagem dos cenários e figurinos. 

Os bailes pastoris foram encenados na Rua do Curuzú por 35 anos, entre 1930 e 1965, 

segundo as contas das irmãs Gildete e Hilda, fundadoras da Casa de Maria Felipa, cujos pais e 

avós juntamente com Dona Luísa e outros moradores participavam ativamente dos bailes 

pastoris170. 

Complementar ao episódio de Seu Chico relativo à violência ideológica que se impõe à 

população negra, trazemos um caso sobre esta manifestação de rua que acontecia entre os 

vizinhos. O marido de Dona Elza, Seu Sérgio, não permitia que seus filhos participassem dos 

bailes pastoris, pois tinha receio que os filhos se desviassem do ‘bom caminho’: 

“Preto e pobre têm que andar na linha!”. 

Esta frase trazida por Dona Elza demonstra um pequeno exemplo de como a representação de 

um imaginário coletivo sobre o comportamento atrasado dos negros interferiu na vida de seus 

filhos. Neste período, em torno da década de 1930, os moradores organizavam os bailes 

pastoris em intensa socialização entre familiares e vizinhos como um reflexo da característica 

da população negra. Vimos que neste período se disseminava também, no campo das idéias, 

as teorias raciais que confirmavam ‘cientificamente’ a inferioridade dos negros. 

Resultado das pressões das representações e construções negativas sobre a população negra, o 

receio das famílias era de que os filhos não “prestassem, não dessem para boa coisa...”, 

como se a índole das pessoas dependesse do grupo étnico do qual ela pertence. Com o intuito 

de criarem bem os seus filhos, algumas famílias eram bastante controladoras de suas 

                                                           
 
170 Ver também sobre os Bailes Pastoris em ARRAIS, Raimundo P. A. Recife, Culturas e Confrontos: as 
camadas urbanas na campanha salvacionista de 1911. Natal: EDUFRN, 1998. 
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atividades, pressionadas pela necessidade de apresentá-los à sociedade pelo bom 

comportamento e conduta, ditados por um comportamento universal. 

Segundo Dona Nirinha, a sua tia, Dona Mocinha, comprava peças inteiras de tecidos para as 

meninas da escola aprenderem a costurar e bordar. As próprias meninas faziam a cada seis 

meses, nos períodos de férias, seus enxovais de roupas íntimas. Já os meninos, eram 

obrigados fazer e refazer as cercas vivas que dividiam os quintais, de modo a ocupar o tempo 

e impedir que ficassem à toa, nas ruas. No mês de Maria, em maio, e de Santo Antônio, em 

junho, todos tinham que trabalhar na montagem dos altares, pois Dona Mocinha era devota de 

Santo Antônio. 

O costume desta família e dos vizinhos próximos, localizados à Rua São Cristóvão, era de não 

deixar as crianças brincarem na rua. As brincadeiras só eram permitidas no final das tardes de 

domingo, quando os vizinhos ficavam conversando na beira das calçadas, no passeio alto. 

Verificamos, portanto, que as práticas sociais da população negra sofreram as influências e a 

imposição de um modelo de civilidade hegemônico, impondo um conjunto de comportamento 

que define a maneira correta de estar no espaço urbano. Agier (1990) reconhece na Liberdade 

esta imposição de posturas de comportamentos externos, sobretudo em alteração, rejeição ou 

negação aos hábitos anteriores de localidade e de sociabilidade, a serem substituídos pelo 

comportamento da elite burguesa baiana, com seus pretensos hábitos refinados. 

No entanto, retornando a esta sociabilidade que ocorria na Liberdade, verificamos que não só 

os bailes pastoris faziam parte desta interação entre os moradores da Rua do Curuzú, que se 

traduz como forma de resistência da cultura negra. Numa das conversas com Seu Chico, 

enquanto falávamos sobre algumas letras de sua autoria, ele lembra da música ‘A Rua do 

Curuzú’: 

“Esta letra eu fiz para determinar o que existia no Curuzú antes do Ilê-Aiyê, 

porque o Ilê-Aiyê era um cordão. Hoje é um bloco! Eu queria fazer um 

debate”. 

É o que podemos verificar na letra de Seu Chico, na Figura 58, que apresenta as 

manifestações culturais que ocorriam na rua. 
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Fig. 58 - A Rua do Curuzú - Letra de Seu Chico  

Seu Chico cita várias expressões culturais da rua que ocorriam no passado: 

“O Trança Fita ainda tem no carnaval. Veio lá da Avenida Peixe. O [baile] 

Pastoril é uma coisa muito importante que é um teatro que apresentado 

talvez até no [teatro] Castro Alves... Era no Natal. O Mandú era uma 

brincadeira que faz com uma anágua da cintura para baixo, uma arupemba 

na cabeça e um paletó armado com um pau. O Peixe Dourado foi uma 

senhora que criou um peixe e botou um cordão com este nome Peixe 

Dourado. Depois, a Mudança do Jadú. Era na segunda-feira, como hoje tem 

a Mudança do Garcia. Mas a Mudança do Jadú, quer dizer, não tinha tanta 

indumentária como hoje tem a Mudança do Garcia, quer dizer, fazia uma 

brincadeira que saía do Curuzú, porque este Curuzú já foi muito festivo. Até 

hoje, ainda ‘tá chegando aí coisa... Então, era uma festança que saía na 

segunda-feira de carnaval. Saía daqui, subia a Fazenda Grande, ia lá por 

São Caetano e depois arrodeava pelo fim-de-linha e voltava... Tinha o Boi 

Bandeira que era daqui do Curuzú. Uma senhora que inventou, D. 

Benzinha, parecendo o bumba-meu-boi”. 

Temos nesta letra e nos depoimentos dos outros entrevistados que a força da cultura 

afrodescendente sempre esteve presente no bairro. Analisando e ouvindo os depoimentos de 

pessoas que participaram destas manifestações, vemos que a formação do grupo afro Ilê-Aiyê 

na década de 1970, com sede na Rua do Curuzú, representa uma síntese das práticas coletivas 

que sempre existiram entre os moradores do Curuzú, muito antes do surgimento do bloco. 
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Outra prática cotidiana em relação às moradias da Liberdade é bastante curiosa. Vimos 

anteriormente que muitas das famílias detinham parcos recursos, combinados com a 

necessidade de moradia. Muitas casas foram construídas em taipa (de sopapo, feita pela 

família e vizinhos), em adobe (também produzidos pelos próprios moradores) e, 

posteriormente, foram surgindo as casas em bloco (tijolinho maciço, comprados em olaria). 

Os pisos das casas eram geralmente em terra batida ou massapê, um tipo específico de argila 

preta. Nas casas das famílias que podiam (e quando podiam), o piso recebia um cimentado 

grosso. Dependendo da família, semanalmente ou na ocasião de festas, aniversários, 

comemorações e Natal, era esparramada sobre o piso uma fina camada de ‘areia alva’ (areia 

branca e muito fina) e folhas de pitangueira espalhadas pelo chão da casa. A areia alva era 

vendida nos baldes pelos caminhões que passavam na porta das casas e as folhas de 

pitangueira (que poderiam ser substituídas por folhas de outra árvore) saíam dos quintais das 

próprias casas.  

Os entrevistados alegam que a areia escondia a simplicidade dos pisos e que as folhas 

aromatizavam a casa, afastando as energias ruins e também o mau-olhado, isto é, os maus 

agouros que algum visitante pode trazer consigo. Estas práticas da cultura negra, originada 

nos terreiros de candomblé onde nos dias de festa nos terreiros sempre há folhas de 

pitangueira espalhadas no chão (como podemos ver na Figura 59) como também nos 

quartinhos dos santos, foram adaptadas para serem utilizadas nas moradias.  

Os incensos e rezas também são feitos com freqüência em casas de famílias negras, bem 

como cultivo e uso de ervas e plantas medicinais. São costumes presentes principalmente nas 

famílias adeptas do candomblé. 
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A cultura de base na matriz africana parte da religiosidade e da relação com o meio ambiente 

natural. Neste ínterim, ela se reflete, de algum modo, na produção dos simbolismos dos 

espaços, como identificamos na sacralização de alguns lugares na Liberdade, segundo os mais 

antigos do bairro. Muitos destes lugares desapareceram, dado à drástica redução das áreas 

verdes da Liberdade. 

É o que vemos expresso nas palavras de Dona Luísa, quando lamenta que as áreas verdes do 

bairro praticamente acabaram: 

“Qualquer espacinho que sobra, só se quer cimentar, cimentar... Um 

verdinho é tão bom...”. 

O que restou das áreas verdes são os pequenos canteiros domésticos, como prática de manter, 

mesmo em espaços muito pequenos, o cultivo de plantas medicinais e ervas para a realização 

de banhos, muito utilizadas nos terreiros, ou ainda plantas que são utilizadas para espantar o 

‘mau-olhado’ como a arruda, comigo-ninguém-pode, espada-de-são-jorge e outras, colocadas 

do lado de fora, junto às entradas das casas, como forma de proteção espiritual. 

Fig. 59 - Festa de terreiro com o piso coberto de folhas 
verdes, prática que era reproduzida em muitas 
residências  da Liberdade  
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Ainda em relação à sacralização de alguns lugares na Liberdade, um relato de moradores é 

relativo à Fonte dos Frades, que era localizada na Baixa dos Frades, mas já não existe mais, 

desaparecendo com a cobertura dos canais. 

Segundo moradores da localidade, a fonte da Rua Tupy Caldas, no Estica, também já foi um 

lugar de oferendas. A fonte ainda existe, mas com a urbanização foi criada uma ‘escadinha’ 

ladrilhada - a escadinha do Estica - que já foi utilizada como piscina e atualmente é um ponto 

de encontro da localidade, como podemos ver na Figura 60. É também um local onde os 

jovens da localidade lavam carros e motos, como fonte de renda utilizando a água da fonte. É 

também um lugar de brincadeiras das crianças e onde o ‘fundo’ da fonte é utilizado para lavar 

cortinas e tapetes. 

 
Fig. 60 - Fonte do Estica, na Rua Tupy Caldas 

Além de ter sido um lugar de oferendas, esta fonte é testemunha das dificuldades dos moradores 

do bairro. Um morador da Liberdade, Seu Antônio, afirma que quando, há alguns anos faltava 

água na Liberdade inteira, a salvação dos moradores era esta fonte. Famílias enfrentavam filas e 

se revezavam com seus baldes para ter, pelo menos, água para beber e cozinhar. 

Além destas práticas sócio-culturais específicas deste bairro negro que se mantêm 

cotidianamente, tanto no universo privado quanto aquelas que ocorrem nas ruas, há também 

aquelas que ocorrem no espaço semi-público. 

Os espaços semi-públicos são lugares intermediários entre a casa e a rua, como espaços de 

transição. São os espaços mais protegidos da visão da rua, mas surgem ‘naturalmente’ das 

necessidades cotidianas, das práticas de caráter particular da comunidade local. Estes lugares 

são os pequenos largos, cantos e fins das avenidas. Também encontramos estes espaços 

descendo os brongos e quebradas das encostas, nos ‘patamares’ entre as escadas, onde 

também acontece esta sociabilização doméstica. 
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Este espaço é multifuncional, utilizado para as brincadeiras de crianças, cuidar das roupas 

(lavar, estender e quarar), fazer as unhas, cuidar dos cabelos (pintar, trançar, alisar), fazer 

pequenos serviços domésticos como pintar uma prateleira ou consertar um fogão. Estes 

lugares surgem de negociações e acordos entre vizinhos no momento em que constroem suas 

casas, cedendo e ganhando espaços, sendo que a maior parte deles é de domínio coletivo da 

comunidade local. 

Ainda no espaço semi-público podemos assim compreender, por exemplo, o Cortejo da Vila 

Operária. Descoberto em flagrante numa das caminhadas pelo bairro, o cortejo foi percebido 

por uma movimentação próxima à entrada da Rua Bráulio Pereira, que dá acesso às travessas 

da Vila Operária. Este cortejo que é realizado em todo feriado de 1º de maio - Dia do 

Trabalho - e é preparado pela própria comunidade local, vem se tornando uma tradição na 

comunidade. 

Na pequena vila, que possui aproximadamente 150,00 m de extensão, não possui saída para 

veículos e é formada por uma fileira de casas ladeadas, separadas por algumas passagens que 

dão acesso às moradias que estão localizadas nas avenidas localizadas nos fundos das casas 

que dão de frente para a vila. 

Vimos no cortejo que os moradores são ativamente participativos na preparação desta 

celebração particular da vila, e que apresenta um caráter muito diferenciado das grandes 

lavagens que acontecem em Salvador, com ampla cobertura da imprensa. A lavagem da Vila 

Operária tem um sentido de cumprir com um dos rituais religiosos do terreiro localizado à 

entrada da vila171 (Figura 61) que conta com a participação dos moradores locais. Entre os 

preparativos, os moradores estendem lonas, bandeirinhas e faixas coloridas172. 

                                                           
 
171 Um outro terreiro foi localizado no interior da Vila Operária, muito discreto, perceptível apenas pela 
identificação das franjas de dendezeiro sobre a porta de entrada. 
 
172 As duas últimas lavagens receberam “apoio” de um vereador que providenciou a instalação de um banheiro 
químico e a montagem de um palco e caixas de som. 
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Fig. 61 - Terreiro na Vila Operária (esquina com a R. Bráulio Pereira) 

O clima festivo e religioso é marcado pelas mães-de-santo que lavam e benzem a vila com 

seus potes de águas de cheiro, pelos jovens que jogam capoeira, dançam e fazem percussão, 

pelas crianças que circulam agitadas, por alguns moradores que montam barraquinhas e mesas 

para vender bebidas e comidas típicas baianas e por outros que acompanham o cortejo 

dançando, cantando ou olhando pelas janelas (Figuras 62, 63 e 64). 

 

Figura 62 - As imagens mostram a entrada do Cortejo na Vila Operária na Liberdade, Salvador 
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Figura 63 - Cortejo da Vila Operária na Liberdade, onde as mães-de-santo se preparam para 
lavar as vila com água de cheiro, enquanto cantam e se manifestam espiritualmente. 

 
Figura 64 - Imagens dos moradores no Cortejo da Vila Operária na Liberdade, em Salvador 

Cada um dos moradores cumpre um papel importante para que a festividade se realize com 

êxito e animação. Aqui, ninguém é anônimo, dando assim o sentido do seu ‘prestígio’ 

individual dado pela importância de sua colaboração para a realização de si e da coletividade 

(no sentido de plenitude, de êxtase) desta comunidade negra da Vila Operária.  
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Diferentemente das práticas culturais cotidianas que acontecem no universo particular, 

reservadas ao espaço semi-público, a saída do bloco afro Ilê-Aiyê no sábado de carnaval no 

Curuzú é um grande espetáculo (Figura 65). Os participantes do bloco com suas vestimentas 

são um destaque especial, principalmente as mulheres que usam grandes turbantes e colares 

coloridos, bem como os músicos de percussão que são um show à parte. 

O que era uma simples benção173 de Mãe Hilda que é uma antiga mãe-de-santo da Rua do 

Curuzú, tornou-se um dos notáveis eventos do carnaval de Salvador, com grande aglomeração 

de pessoas externas à comunidade e com a participação de políticos como o prefeito da 

cidade, o governador do estado, empresários e ampla cobertura da imprensa. O bloco do Ilê-

Aiyê se transformou, propositalmente ou não, em show-business. Dada a esta dimensão, a 

bênção saiu da escala da comunidade do Curuzú.  

 

Fig. 65 - Saída do bloco afro Ilê-Aiyê no Carnaval de 2007 na Rua do Curuzú 

Novamente, temos no cotidiano deste bairro de cultura negra a constatação da unidade entre o 

sagrado e o profano como forma de equilíbrio, sendo visível em vários espaços do bairro, 

como pode ser observado na Figura 66, onde temos um santuário em meio a bares de uma 

galeria de pequenos comércios situada na Estrada da Liberdade. 

 

                                                           
 
173 Relatos afirmam que quando o bloco saía no início de sua formação, Dona Hilda que é mãe do Vovô, um dos 
fundadores do bloco, dizia: “É muito preto junto... Tem que pedir proteção para esse povo!”. 
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Fig. 66 - Santuário localizado em galeria de bares na Estrada da Liberdade  

Dando encaminhamento a outro elemento importantíssimo do bairro - as atividades 

econômicas - verifica-se que boa parte de sua configuração é permeada pela cultura dos 

moradores da Liberdade. Em relação às atividades econômicas, constatamos que a economia 

do bairro é decorrente de uma extensão das práticas históricas e culturais realizadas pelos 

africanos e seus descendentes, que desenvolveram determinadas culturas de profissões e de 

relações profissionais174. 

A Liberdade é um bairro que sofre direta e ampla influência da cidade portuária como é 

Salvador. Porto e ferrovia se fundem produzindo uma dinâmica de trabalhos diretos e 

indiretos que consolidaram a permanência da população moradora no bairro. A cidade 

portuária e mais especificamente o bairro portuário dada pela proximidade geográfica, apesar 

da diferença de nível por conta da topografia local, geraram e geram empregos urbanos 

permanentemente, desde os serviços especializados à economia informal gerada que, apesar 

da baixa remuneração, perfaz a possibilidade de trabalhos contínuos e de acumulação 

contínua de recursos para boa parte da população. 

                                                           
 
174 A consciência de classe portuária, por exemplo, nunca foi suficientemente discutida no período escravista, 
dado que o pensamento corrente da cultura brasileira sempre associou as culturas de classe e identidade social só 
seriam próprias do capitalismo. No período do escravismo, já existiam as greves e as manifestações portuárias. 
Uma manifestação singular a ser pensada e de identidade afrodescendente foi a comemoração nos portos 
brasileiros da Independência do Haiti, surgido de uma revolução de negros haitianos liderados, no início, por 
pais e mães-de-santo. No Brasil, a repressão é demarcada, no período subseqüente, pelo assassinato de muitos 
pais-de-santo. 

Fonte: Henrique Cunha Jr. 
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Esta economia portuária é marcada pelo associativismo, que se transfere para o bairro nas 

consolidações de associações culturais e de lazer, além de fortalecer a instalação de escolas e 

de formações profissionais, nos anos 1950 no bairro da Liberdade, que propiciaram 

perspectivas diferenciais em relação a outros bairros ‘negros’, como por exemplo, o bairro da 

Federação, também em Salvador. As profissões técnicas modificaram o perfil da população 

do bairro e que mais tarde deram suporte para a formação de trabalhadores especializados 

para os trabalhos gerados no pólo petroquímico de Salvador. 

Ainda nos dias atuais, o porto de Salvador é um grande dinamizador da economia da cidade e 

do bairro. No entanto, o porto de Salvador representou um papel ainda mais estratégico na 

economia baiana e brasileira do que representa atualmente. Até meados do séc. XIX, por volta 

de 1850, o porto foi o principal entreposto entre a rota marítima entre Estados Unidos e Ásia, 

quando ainda não existiam o Canal de Suez e o Canal do Panamá, justificando a instalação de 

pelo menos 18 estaleiros localizados na Baía de Todos os Santos (ROSADO, 1993). Este fato 

nos induz a compreender a dimensão da cultura portuária e de estaleiros na região de Salvador 

e do Recôncavo Baiano no final do séc. XIX. 

É deste período o grande mercado de trabalho da população mais antiga da Liberdade. 

Segundo os entrevistados, seus pais e irmãos tiveram suas profissões ligadas ao porto, ou 

direcionadas a ele. Nas famílias dos entrevistados da pesquisa sempre teve um ou mais 

membros que trabalharam na área portuária ou de navegação. No caso da família de Dona 

Luísa, a profissão do pai era de condutor de bagagem de navio na Companhia de Navegação 

Baiana e a do marido de Dona Luísa era marceneiro, onde sempre trabalhou e se aposentou 

como Mestre ‘Classe A’ na Base Naval. No caso de Dona Nirinha, o avô era mergulhador na 

‘Biga’, a Companhia de Navegação Baiana. O Seu Estanislau, pai de Seu Chico foi carregador 

de fardos de piaçava nas Docas e o tio de Seu Chico era estivador, trabalhou na estiva e 

também morou no Curuzú: 

“Onde ele construiu este prédio, na nossa área aqui. Naquele tempo ele era 

os que ganhavam uma nota!”. 

Segundo Dona Elza, a maioria dos vizinhos trabalhava na Companhia Baiana de Navegação 

como carregadores e estivadores. Constatamos este fato pela voz de Dona Elza: 

“Havia os sindicatos dos carregadores e estivadores. Era bem organizado 

mesmo, tinham uniforme, tinha tudo certinho”. 

Ela também recorda do avô, que era estivador. E depois retorna: 
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“Do outro lado [da rua] tinham muitos, uns três ou quatro e também alguns 

filhos: tinha o Clarindo, o Zé Quatro [pai de Dona Luísa], o irmão do Seu 

Estanislau... [tio do Seu Chico] Ali eles tinham várias casas”. 

Antes mesmo da implantação de escolas profissionalizantes nos anos 1950, um vasto número 

de profissões especializadas se proliferava em torno do porto, o que também trazia uma 

organização trabalhista com formação de associações e sindicatos de trabalhadores vinculados 

a esferas de pensamentos políticos, como por exemplo, o do Partido Comunista (MENDES, 

1999). Além do porto, algumas indústrias como a União Fabril foram outro importante 

dinamizador da economia do bairro. 

Paralelamente a estes trabalhos, outras profissões também eram comuns a partir das oficinas 

mecânicas, de costura, de alfaiataria, de barbearia, de sapataria, de marcenaria, de serralheria 

que formavam aprendizes e profissionais que aprendiam com os mestres desde crianças. Seu 

Chico foi um dos que iniciou seu ofício nas oficinas, contando que entrou na profissão na 

própria Rua do Curuzú, com nove anos de idade: 

“Mais tarde, arranjei uma oficina na cidade, na condição de ajudante. 

Depois é que me passei para oficial, trabalhando em alfaiataria. Depois 

voltei para Liberdade. [...] Em 1948 eu vim trabalhar aqui, em casa. De 

1948 a 1996, eu trabalhei aqui: 48 anos e mais alguma coisa175. E só não 

trabalhei mais por causa da vista. Primeiro foi a catarata e agora eu tenho 

glaucoma, n’é?”. 

Na conversa sobre ensino e aprendizado doméstico, experiência profissional, mercado de 

trabalho e legislação trabalhista, Seu Chico lamenta e afirma sobre as oficinas: 

“É o que está faltando hoje! Os pais levavam os filhos e eles aprendiam. 

Hoje, não! Tem que passar por um curso profissionalizante. Se eu quisesse 

ter um aprendiz aqui, ia ter que virar patrão! As leis não dão chance para o 

aluno menor de catorze anos... Hoje, até o lixeiro tem que ter o 2º grau!”. 

Seu Chico fala que hoje o que importa é o currículo: 

“Eu sou alfaiate, mas entendo de eletricidade. Mas eu sempre disse para o 

meu filho: procure estudar e aprender inglês”. Ele fala ainda: “Eu ainda 

não sei inglês. Eu quero fazer o curso! Eu comprei um dicionário e um livro, 

mas ainda não deu para eu gravar”  176 

                                                           
 
175 Paralelamente ao serviço de alfaiataria, Seu Chico também trabalhou como porteiro e em oficina de trator. 
176 S. Chico arriscou umas expressões e frases em inglês. Também repassou algumas regras gramaticais. 
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Nesta conversa com Seu Chico, a crítica não é ao aprendizado, visto que aos 82 anos, Seu 

Chico tem vontade de estudar inglês. O questionamento é como a forma do ensino 

institucionalizado, como um contra-senso, se tornou excludente. 

Voltando à economia do bairro, outro ponto importante e cada vez mais intenso e dinâmico na 

economia do bairro é o comércio local. O comércio informal do bairro da Liberdade sempre 

existiu e reflete, em primeiro lugar, a persistência da herança africana dos produtos 

comercializados e pela forma como eles são comercializados, incluindo as feiras e o comércio 

de rua. Na virada do século XIX para o XX, Ferreira Fº. (1998) nos informa que na venda de 

comida na rua, por exemplo, predominava a influência africana, quer no tipo de iguarias 

comercializadas, quer na indumentária e na prática de mercância (os pregões geralmente eram 

gritados em nagô). Atualmente, o nagô foi abolido, mas a forma de atrair a clientela é através 

de intensa manifestação verbal e expressão corporal. Também há a persistência nas formas de 

expor os produtos, arrumados sobre tabuleiros ou mesmo sobre esteiras e lonas apoiadas no 

chão, e que hoje é popularmente chamado de ‘camelô’.  

Além do comércio chamado ambulante como uma referência aos trabalhadores-de-ganho, que 

circulavam pela cidade, verificamos também que boa parte do comércio informal é 

determinada pela permanência em pontos fixos, como também havia no período da 

escravidão, através dos cantos. Completando o mercado informal que ocorre nas ruas, há 

também a prestação de serviços em barraquinhas fixas como os sapateiros, chaveiros, 

‘relojoeiros’, fazedores de jogo-do-bicho, entre outros. 

Se anteriormente as vendedoras de comida como as baianas de acarajé preferiam este tipo de 

trabalho por conta da flexibilidade que o trabalho oferece para realizar seus trabalhos de 

terreiro177, atualmente este mercado informal é uma alternativa ao desemprego, mas é também 

uma opção de estilo de vida, quando os trabalhadores desejam ser autônomos. 

Neste caso, a Dona Beata e Dona Clarisse podem ser boas referências de como esta autonomia 

permitiu que elas pudessem administrar suas vidas com esta forma flexível de trabalhar. Tendo 

que resolver seus problemas, cuidando de seus filhos, das questões domésticas e relacionamentos 

afetivos, elas não precisavam prestar contas a patrões ou cumprir um horário de trabalho fixo. 

                                                           
 
177 Além desta vantagem, o acarajé é uma forma de oferenda aos orixás. Mesmo num contexto profano, como 
meio de vida, o acarajé é considerado pelas baianas uma comida sagrada. Para as baianas, o acarajé (bolinho de 
feijão fradinho frito no azeite de dendê) não pode ser dissociado do candomblé. Sua origem é explicada por um 
mito sobre a relação de Xangô com suas esposas, Oxum e Iansã. O bolinho se tornou, assim, uma oferenda a 
esses orixás. Fonte: CANTARINO, Carolina. As baianas do acarajé. 
(http://www.revista.iphan.gov.br/materia.php?id=65) 
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Além da especificidade dos produtos, a disponibilidade de acumulação contínua de recursos ao 

longo dos anos possibilitou a concentração do comércio local dinâmico, atraindo moradores de 

bairros vizinhos, estimulando a camelotagem com os diversos tipos de comércios de comidas, 

bebidas, cigarros, jogos de sorte, roupas, acessórios, enfim, objetos variados (Figura 67 e 68). 

Verifica-se a semelhança com o vendedor ambulante de Camarões (Figura 69). 

 
Fig. 67 - Comércio Ambulantes de produtos diversos na Estrada da Liberdade 
a. Sandálias 
b. Pentes de ferro e ervas  
c. Velas, santinhos de Santa Bárbara e patuás de Iansã 

 
Fig. 68 - Comércio de ambulantes 
              Estrada da Liberdade - Salvador 
 

 
Fig. 69 - Ambulante de produtos diversos 
Yaounde - Camarões 
Foto B: Jean-Jacques Ewong 
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As feiras e mercados são importantes, desde a África, onde esta forma de comércio é muito 

antiga, anterior mesmo às feiras medievais européias178. Na Figura 70, podemos ver uma feira 

contemporânea em Mali, com formas de exposição e venda de produtos semelhantes às da Feira 

do Japão, na Liberdade (Figura 71) ou de outros bairros afrodescendentes. Além da economia 

que geram, a importância da feira se faz não só pela grande concentração de pessoas, mas 

pelo estabelecimento das relações comunitárias desencadeadas pela convivência próxima. 

Estas feiras também apresentam peculiaridades pelos produtos e objetos relacionados aos 

cultos afro-brasileiros (ervas e folhas, velas, estatuetas de barro). 

 
Fig. 70 - Feira na atualidade em Djene - Mali 
Fonte: The Last African 

                                                           
 
178 No Brasil a influência da feira se faz também pelas feiras da Idade Média, como uma prática que se 
desenvolveu também entre os portugueses. No entanto, destaco aqui que anteriormente à Idade Média, os 
africanos circulavam por todo o continente africano e regiões adjacentes, como mostra um antigo mapa do século 
VI sobre a África, de origem mulçumana, onde aparecem as rotas comerciais ligando o interior da África à Ásia 
e à Europa.  

Sobre feiras e mercados na África: 
DAVIDSON, Basil (1972). The Lost Cities of Africa. Edição revisada. Boston: Little, Brown & Company: 1987. 

Sobre mapas das rotas comerciais africanas: 

CONNIFF, Michael L., DAVIS, Thomas J. Africans in the América: A history of the black diaspora. New York: 
St. Martin Press, 1994. 
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Fig. 71 - Feira do Japão - Liberdade 

Talvez a permanência desta forma de comércio, a feira, se deve ao fato de como esse 

ambiente está ligado à religião. Oliveira (2006a) destaca como este espaço já foi lido pelos 

adeptos do candomblé, que lhe atribuíam características mágicas ao relacionar os mercados 

com o orixá Exu, dono dos mercados e das encruzilhadas. Nas feiras, além de alimentos e 

diversos produtos artesanais, também são encontrados produtos utilizados para a realização de 

rituais e outras obrigações religiosas nos candomblés, como casca-de-angico, jalapão, canela, 

quebra-pedra, coração-de-negro e alfavaca-de-cobra, entre outros, além do artesanato sagrado 

como pratos, gamelas, panelas e entre outros utensílios.  

Paralelamente à ligação com a religião, mas decorrente dela, o comércio de folhas de uso 

medicinal também é recorrente na Liberdade, encontrada facilmente fora das feiras, em 

ambulantes distribuídos ao longo da Estrada da Liberdade ou outro local de grande 

movimento. 

No entanto, esta variedade e ‘vocação’ da localidade ao comércio não é valorizada ou 

estimulada pelo poder público. A prática do comércio ambulante, iniciada no período escravista 

com os trabalhadores de canto e as ganhadeiras, sempre consistiu num grande conflito para o 

poder público e para as práticas urbanísticas, nesta forma de obtenção de fonte de renda e de 

apropriação do espaço. 

Notemos também o Plano Inclinado da Liberdade (Figura 72), instalado em 1981, localizado 

na atual Praça Nelson Mandela179, dando acesso à Calçada e às proximidades como a Estação 

Ferroviária, a Feira de São Joaquim, Feira do Curtume, Largo dos Mares. 

                                                           
 
179 A praça foi batizada de Praça Nelson Mandela, em homenagem a sua visita, em 1992. 
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Fig. 72 - Plano Inclinado Liberdade x Calçada 
a. Vista do Acesso pela Liberdade    b. Vista superior dos trilhos dos bondinhos 

Segundo a Secretaria de Transportes180, este plano faz o deslocamento de 10 mil passageiros 

por dia, em média. Logo à entrada, há um grande letreiro: 

“PROIBIDO TRANSPORTAR: animais, botijão de gás, pedras de gelo, carrinho de sorvete, 
ferramentas cortantes, carrinho de mão e bicicleta, material explosivo e radioativo (televisão), 
engradados, sacos com garrafas, caixa de isopor com mais de 40 litros, volumes que atrapalhem o 
livre acesso do usuário” (Figura 73). 

 

Fig. 73 - Letreiro interno no Plano Inclinado Liberdade-Calçada indicando as proibições de uso 

O letreiro indica que há uma preocupação com a segurança e conforto do usuário, mas denota que 

houve também uma negligência em atender aos passageiros na sua totalidade, pois junto aos 

bondinhos de passageiros, poderia ter sido instalado um bondinho de cargas para servir à demanda 

que o próprio letreiro indica, demanda esta que já deveria existir quando o plano foi instalado, para 

atender aos vendedores ambulantes, por exemplo. Notemos que este plano inclinado é um exemplo 

de como a cidade é planejada e configurada para atender a apenas determinados padrões de usos.  
                                                           
 
180 Fonte: Superintendência de Transportes Públicos / Governo do Estado da Bahia 

(http://www.stp.salvador.ba.gov.br/categorias/Ascenssores/hist_liberdade2.htm) 
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Além dos comércios e serviços disponíveis no eixo da Estrada da Liberdade, existe uma rede 

de atividades econômicas permeando todo o bairro com atividades domésticas que constituem 

em fontes de renda. Além das profissões tradicionais que mencionamos anteriormente, 

permanecem as bancas, as manicures, os salões de beleza caseiros e as barbearias. Os 

barbeiros são significativos, trabalhando nas calçadas. Na Figura 74, podemos ver um jovem 

barbeiro que trabalha na entrada de sua casa, situada na Av. Stº. Antônio, de modo a atrair a 

clientela que passa na rua. Os salões de beleza são um destaque no bairro, funcionando nas 

residências ou em lojas (Figura 75), e é verificado pela grande quantidade de placas 

informando: “Alisa-se cabelos; Cacheia-se cabelos; Trança-se cabelos”. 

 
Fig. 74 - Barbearia: o barbeiro trabalha à        Fig. 75 - Salão de beleza especializado em cabelos crespos               
porta de casa de modo a atrair a clientela 

Além destes serviços tradicionais, as lan houses e os lava-jato constituem novas fontes de 

renda domiciliar. 

Enfim, com estes pontos de vista ressaltados na pesquisa realizada na Liberdade, verifica-se 

que há um conjunto de repertórios culturais que estão presentes neste espaço geográfico, bem 

como as formas arquitetônicas que constituem o seu repertório construtivo. Estes elementos, 

repertórios cultural e construtivo, formam um conjunto dinâmico em constante mudança com 

os valores materiais e imateriais que são criados e articulados coletivamente, específicos de 

cada bairro. 

Neste sentido, trazemos reflexões a partir da Liberdade, um território de maioria 

afrodescendente, como possibilidade de se fazer novas leituras de cidade, no item que segue 

adiante. 
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4.5 - Leitura de cidade através do bairro da Liberdade 

Nesta análise que descrevemos nos itens anteriores sobre a Liberdade, percebemos 

peculiaridades da cultura afrodescendente registradas neste território. Estas especificidades 

denotam um sentimento de pertencimento ao lugar, desenvolvido pela sua história, pela 

cultura e pela memória da coletividade. 

Na vida dos moradores entrevistados, residentes na Liberdade desde o início do século 

passado, a relação de aproximação com a rua, a articulação com o bairro, a convivência com a 

vizinhança, mesmo em graus diferenciados, eram bastante estreitas. 

Os valores demonstrados pelos entrevistados estão muito pautados nas amizades em que as 

pessoas cultivam, em que muitos se conhecem e mantêm o respeito entre si, respeito este que 

vem de longa data, dos antepassados, pais e avós. Entendemos que isto só é possível neste 

território em que as histórias individuais são constituídas através das histórias coletivas. Esta 

coesão permitida pela convivência em um mesmo espaço constitui um território, que aqui, na 

Liberdade é um território de maioria afrodescendente. 

O conjunto destas histórias, memórias e narrativas demonstrou que as práticas sociais e 

culturais dos moradores deste início de bairro - anterior ao adensamento populacional dado às 

grandes ocupações na região - promoviam organizações coletivas que tanto favoreciam uma 

vida cultural quanto se responsabilizavam pela solução de problemas comuns, ou ainda, pela 

mobilização por resoluções de problemas causados pela ausência de infra-estrutura do bairro. 

No descaso do poder público, a ocupação do bairro se fazia pelas famílias181 que se 

organizavam, superando as dificuldades, construindo suas casas, abrindo passagens, caminhos 

e escadarias, construindo pequenas contenções, dialogando e negociando entre si. Neste 

território de maioria afrodescendente, onde as marcas deste lugar são intrínsecas à vida de 

seus moradores, emana um sentimento de orgulho do lugar dado pela sua construção social. 

Os princípios sociais que regem esta comunidade afrodescendente, onde o senso de 

coletividade é muito forte, como podemos observar nas narrativas destes moradores que hoje 

estão na casa dos 70 a 80 anos, dão embasamento a outras práticas culturais coletivas que 

acontecem atualmente no bairro, como por exemplo, o Cortejo da Vila Operária. 

                                                           
 
181 Entende-se aqui que o sentido de família não está restrito à consangüinidade. A família pode ser constituída 
pela identidade territorial, pelo convívio social, pela memória ancestral em comum. 
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Os moradores entrevistados afirmam que era uma prática encaminhar as crianças para 

oficinas, no período vago da escola, onde se tornavam aprendizes de diversas profissões, 

como serralheiro, costureira, sapateiro, alfaiate. As profissões, exercidas nas próprias 

residências, tinham a como clientela a vizinhança local, formada por uma rede de 

relacionamentos, uma ‘network’, que desenvolvia a comunidade através do valor social do 

trabalho. 

Aqui a socialização é fundamental como meio de vida, nos sentidos material e imaterial. 

Constatamos que a economia do bairro é decorrente de uma extensão das práticas históricas e 

culturais realizadas pelos africanos e seus descendentes, passadas de geração em geração, e 

que desenvolveram determinadas culturas de profissões e de relações profissionais. 

Entendemos que são estes territórios de sociabilidade cotidiana construídos coletivamente que 

se tornam subsídios fundamentais para a realização desta população negra, e não devem ser 

compreendidos, portanto, apenas sob os aspectos de suprimento de infra-estrutura física, 

geralmente deficiente, mas compreendidos, valorizados e incorporados nos estudos 

urbanísticos no sentido da sua dinâmica cultural, como um modo legítimo de se fazer ‘espaço 

urbano’. 

No decorrer de todo o trabalho, evidenciamos os valores sociais e filosóficos africanos. A 

leitura deste bairro foi feita a partir de uma análise sob o enfoque étnico, que no caso de um 

bairro negro como a Liberdade, as afrodescendências são o ponto de partida para esta análise. 

Neste sentido, o estudo elaborado buscou demonstrar as especificidades culturais e históricas 

da Liberdade, verificada como um lugar de descendentes de africanos, marcado pelas 

heranças africanas e não de um lugar qualquer, genérico e inespecífico.  

Este estudo nos leva a concluir sobre a importância da cultura do bairro de maioria 

afrodescendente nas reflexões e estudos do urbanismo. E com esta linha de raciocínio é que 

partimos para as nossas Considerações Finais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os primeiros questionamentos que se desdobraram nesta dissertação de mestrado surgem das 

minhas anotações em um curso sobre cultura e história africanas, assistido em fevereiro de 

2005, em Florianópolis182. Ali, o mundo se abre em novas perspectivas quando se faz a crítica 

ao eurocentrismo, partindo do livro Black Athena (Atenas Negra), de Martin Bernal 

(BERNAL, 1987a, 1987b). 

Nesta crítica, as origens etíopes, egípcias e núbias (da Núbia, atual Sudão) da cultura grega são 

relembradas, partindo do próprio cristianismo. Antes da expansão do império romano, o 

cristianismo não era uma religião européia. Este foi assimilado pela Europa e transformado em 

símbolo da civilização européia num processo de consolidação da Europa como matriz da 

civilização ocidental. 

Os assuntos tratados no curso, conduzindo a cultura e história da África para compor um 

pensamento englobando os valores africanos, trouxeram um novo sentido para entendimento 

de mundo. A partir desta ‘luz’ que se abriu para mim, arquiteta, minha curiosidade foi 

despertada em buscar outros referenciais para a Arquitetura, somados a outros 

questionamentos originados em minhas experiências pessoais e profissionais. Como seriam os 

referenciais africanos sobre a casa e seu entorno? Em nosso percurso de Brasil-Colônia, 

Brasil-Império e República, onde está a população africana e afrodescendente na construção 

das cidades brasileiras? 

Num breve histórico apresentado neste trabalho, vimos o que motivou e como se deu o 

processo da configuração republicana das principais cidades brasileiras e onde a população 

negra estava inserida neste processo, sob a imposição de subordinação constante das elites 

dominantes. Novos discursos e representações sociais, como as teorias raciais, a miscigenação 

e democracia raciais, a imigração européia, entre outros, subsidiaram novas mentalidades para 

a vida política, social e econômica do país, ainda conservadoras, de modo a conformar um 

projeto nacional para a República. 

Diante das reformas que ocorriam nos centros urbanos, com apoio do Estado e de 

financiamento de capitais estrangeiros, as políticas urbanísticas foram, e ainda são, aplicadas 

no Brasil, de um modo geral, a partir de um modelo de cidade promovido pelas elites 

políticas, econômicas e intelectuais compenetradas pelo modelo de civilização universal. O 
                                                           
 
182 Curso de Cultura e História Africana ministrado por Henrique Cunha Jr. na Universidade Federal de Santa 
Catarina, em Florianópolis. 
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espaço urbano torna-se um dos mecanismos que definem limites, domínios e hierarquias na 

sociedade brasileira, organizando a sociedade em estratos sociais, econômicos e espaciais, 

afastando-se da preocupação social. 

Neste ínterim, a imagem urbana que se queria construir era a da civilidade, onde a população 

negra não era mais desejada, após séculos de dominação e exploração. Esta população negra, 

expulsa dos centros urbanos, constituiu novos espaços de moradia, criando verdadeiras 

cidades que foram surgindo paralelamente ao tecido urbano oficial, dando início aos 

territórios de maioria afrodescendente. 

Lançando idéias de que estas cidades paralelas originaram o que é entendido como bairro 

popular, visto que a maior parte destes bairros é formada, no Brasil, por população 

afrodescendente, compreendemos que a dinâmica cultural e social desses territórios é originada 

pela cultura de base africana, revelando-se no espaço geográfico como base dos processos da 

cultura, das identidades e das relações sociais das populações que residem nestes espaços. Dado 

o processo abolicionista do Brasil, os territórios populares iniciam, principalmente, a partir 

dos nucleamentos urbanos ‘informais’ gerados pela população negra ex-escravizada, no 

período pós-abolição, e que mais tarde foram sendo encorpados por migrantes de outras 

regiões, ocasionado, em grande parte, pelo êxodo rural. A tônica cultural é, portanto, originada 

e orientada pela cultura afrodescendente, determinando a lógica de comportamentos. 

Se estamos falando de bairros ditos populares, provenientes da pobreza, esta tenderia a igualar 

os territórios urbanos pobres. No entanto, ao observarmos a Liberdade encontramos algumas 

especificidades de base de cultura africana, já assinaladas. A questão está, portanto, no campo 

das ideologias. No Brasil, ainda se confronta as questões da escravidão como encerradas pela 

abolição e pela ideologia da mestiçagem étnica, conduzindo as questões sociais pelas 

polaridades das lutas de classe183. Nivelar todas as necessidades dos grupos ditos populares 

não seria trazer novamente a idéia de miscigenação, não racial, mas social? 

Quando Gordilho-Souza (1998) explora a fragmentação sócio-espacial das cidades brasileiras, 

afirma que o processo de segregação desses espaços ao nível urbano, gradativamente, conduz 

à formação de verdadeiros territórios dentro da própria cidade, que possivelmente originam 

novas práticas sociais, próprias do lugar, a serem interpretadas: 

                                                           
 
183 Algumas interpretações das leituras marxistas não consideram que o escravismo brasileiro é uma 
especificidade histórica. Diante desta generalização, o entendimento de lutas de classe no Brasil se faz, em boa 
parte da esquerda brasileira, pela redução das relações sociais entre o capital e o trabalho, em que as 
especificidades étnicas são ignoradas neste pensamento. 
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“Essas formas urbanas parecem se configurar em espaços construídos que, 

além de segregados, são diferenciados entre si; constructos urbanos que, 

tendendo à consolidação e proliferação, possibilitam dinâmicas próprias ao 

nível social e urbanístico” (GORDILHO-SOUZA, 1998, p. 183). 

Recentemente este debate vem sendo discutido por pesquisadores acadêmicos, quando 

apontam que: 

“As cidades brasileiras estão desafiadas a equacionar e superar as 

dramáticas heranças históricas resultantes das políticas deliberadas de 

produção de cidade que discriminam classes e raças [grifo meu], como 

também vencer as dinâmicas contemporâneas que apontam para o 

agravamento das imensas desigualdades urbanas, assim como promovem a 

fragmentação e a exclusão sócio-territoriais” (Colóquio Internacional, 

2007). 

O reconhecimento da especificidade dos afrodescendentes no espaço urbano é um tema a ser 

refletido pelo pensamento social e urbano brasileiro, uma vez que o espaço urbano se 

caracteriza pelo seu perfil transversal nas diferentes políticas públicas setoriais. Os estudos do 

espaço urbano, como sede das relações sociais, devem ser envolvidos por uma visão multi-

inter-trans-disciplinar. Em outras áreas de conhecimento, as pesquisas sob o enfoque das 

especificidades afrodescendentes já vêm sendo desenvolvidas em estudos da Sociologia 

Urbana184, da Educação na perspectiva do espaço urbano185 e da História Urbana no campo da 

História186, da Antropologia Urbana187. 

Neste estudo sobre a Liberdade no âmbito urbanístico, sem nos restringir às dicotomias entre 

riqueza/pobreza ou entre classe trabalhadora/detentores de capital, trouxemos outras 

perspectivas para compreender as relações espaciais nas localidades que apresentam 

populações de descendência africana, com características da matriz cultural africana. Com a 

                                                           
 
184 SILVA, Maria Nilza da. Nem para todos é a cidade: segregação urbana e racial em São Paulo. Brasília: 
Fundação Cultural Palmares, 2006 (b). 
 
185 Dissertações em Educação em interação com o espaço urbano: 
DAMIÃO, Flávia de Jesus. Pés no chão, olhos no horizonte: Primeira Infância, Afrodescendência e Educação 
no Arraial do Retiro. Dissertação de Mestrado em Educação. Fortaleza: Faculdade de Educação da UFC, 2007. 
VIDEIRA, Piedade Lino. Marabaixo, dança afrodescendente: Significando a identidade étnica Amapaense.  
Dissertação de Mestrado em Educação. Fortaleza: UFC, 2005.  
 
186 MOREIRA, Carlos Eduardo [et al]. Cidades negras: Africanos, crioulos e espaços urbanos no Brasil 
escravista do séc. XIX. São Paulo: Alameda, 2006.  
 
187 VARGAS, João H. Costa. Hyperconsciousness of Race and Its Negation: The Dialectic of White Supremacy 
in Brazil. In: Identities: Global Studies in Culture and Power, 11: 443–470, 2004. 
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Afrodescendência como ponto de partida para compreender e questionar o espaço urbano no 

Brasil, enfoques alternativos foram articulados para a reflexão. 

As idéias surgidas no movimento da Nova História, que questionam a continuidade narrativa 

de teorias explicativas da vida concreta, trazem a valorização da história cotidiana dos grupos 

sociais subalternos. As culturas particularizadas, exploradas e valorizadas pelo 

multiculturalismo pós-moderno como reflexo da crise nos paradigmas do pensamento 

ocidental, se apresentaram neste trabalho através da história cultural. 

Compreenderemos melhor a ‘História’, como meta narrativa, através de ‘histórias’ de pessoas 

comuns como donas de casa, como Dona Elza e Dona Clarisse, costureiras, como Dona Luísa, 

vendedoras de comida, como Dona Beata, alfaiates, como Seu Chico, professoras de bairro, 

como Dona Nirinha e sua tia Dona Mocinha. São histórias singulares da Liberdade do início 

do século passado, que fazem parte de uma história coletiva e que ajudaram a construir a vida 

social do bairro de hoje. 

Este trabalho, através de um dado espaço-tempo no bairro da Liberdade, está fundamentado 

nas histórias, memórias e narrativas dos entrevistados e nos permitiu comprovar que é 

possível promover um exercício de construção metodológico-teórica da especificidade da 

territorialidade negra urbana. Para abarcar maiores delimitações do bairro, novas informações 

podem ser trazidas, com auxílio de distintas gerações de famílias, apresentando experiências 

próprias, amparando outros entendimentos sobre o bairro.  

A análise destas histórias permitiu a compreensão da temática dos territórios 

afrodescendentes, pois nos deram elementos que nos permitiu compreender parte da evolução 

das construções do bairro da Liberdade no horizonte de, pelo menos, seis décadas. Além das 

construções, constatamos que a saga de vida destas pessoas foi o bastante para que pudessem 

realizar seus projetos de vida, a partir de suas iniciativas individuais e coletivas, consolidando 

uma eficácia social dada pelo êxito de conseguirem manter suas famílias, construírem suas 

casas, criarem e educarem bem seus filhos. Neste bairro detectamos que a pobreza material se 

mostrou característica. No entanto, a riqueza das histórias de vidas que encontramos nos 

depoimentos destes entrevistados não provém da relação com esta pobreza e sim com seus 

valores éticos e morais. A saga histórica destas pessoas está na realização de desejos de uma 

determinada época, dentro de um contexto social. Existe uma base cultural que delineia estes 

desejos, dada pela história, pela cultura, pela proximidade e pelo pertencimento a um lugar. 



 
 

177

Estando a pesquisa situada em árduo ambiente, quando no bairro não existia nenhum serviço 

de infra-estrutura urbana, a perspectiva trazida por este trabalho não é, de forma alguma, de 

apologia à pobreza. Mas também não a subestima, pois a situação de pobreza material que é 

continuamente imposta à população negra não se mostrou suficiente para eliminar ou impedir 

que prevaleçam outros referenciais que não os materialismos impostos - filosóficos, 

principalmente - explicitados por uma visão de mundo particular considerando, sobretudo, a 

existência e a relação com o plano metafísico. 

A cultura de matriz africana se mostrou suficientemente resistente, caracterizada sempre por 

uma visão otimista da vida e não derrotista, apesar das circunstâncias a que estas populações 

estão submetidas. No entanto, a crença na determinação de dias melhores é mais forte. É por 

conta desta visão de vida que estes bairros inteiros são construídos. Em verdade, 

autoconstruídos sob a ótica da coletividade. 

Com a possibilidade de formulação de um urbanismo próprio, e que na Liberdade como em 

tantos outros bairros se mostra como real, e de que a afrodescendência se constrói pela 

construção da territorialidade, temos que as diversas culturas têm sentidos históricos 

diferentes e realizam ‘epopéias’ diferentes, não sendo suficiente, portanto, seguir por um 

modelo único para compreender as trajetórias dos diversos grupos da sociedade brasileira. 

Os bairros negros configuraram e mantêm uma disposição própria de cidade, subjugado a 

diversas variáveis, como a falta de áreas de moradia, à falta de recursos, à omissão do Estado. 

No entanto, os territórios negros também são resultantes da tônica civilizatória da cultura de 

matriz africana, permeada pelo histórico da população negra e pela resistência à subordinação 

imposta. Ao mesmo tempo em que se dá esta resistência, também há trocas com o sistema 

dominante em busca de melhores condições de vida material. 

Observando a sociabilização, as vivências nas ruas e becos da Liberdade, confirmamos que há 

possibilidade de se pensar o urbanismo a partir do bairro, direcionando o planejamento e a 

estruturação urbana originalmente nos bairros e não somente a partir das regiões centrais das 

cidades. 

Face ao estudado, concluímos que a reorganização da vida urbana passa necessariamente pela 

revisão do urbanismo hegemônico, seguidor da forma como se organiza a sociedade cujo 

poder político é centralizado, para valorizar as pluralidades sócio-culturais em que os 

indivíduos e grupos possam reconhecer suas identidades e desenvolver os seus projetos. 
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Partindo para estudos e análises de como se conformam as políticas públicas (e as cidades, 

sede deste poder) pelo enfoque das relações étnicas pode ser uma forma de assumir uma 

concentração de forma positiva, a concentração cultural, embasada pela história dos diversos 

grupos da cidade. É no bairro que as pessoas vivem; produzem sua vivência concreta e suas 

subjetividades. Na Liberdade, vamos além, muitos vivem do bairro, produzindo, vendendo, 

prestando serviços, variando em seu grau de formalização e, o que é mais rico, a sua 

informalização188, com um jeito próprio de fazer as coisas. A formalização constitui o 

hegemônico ditado por normas que estão, muitas vezes, distantes dos cidadãos, algumas vezes 

irrealizáveis, noutras indesejáveis. Assim, o pêndulo entre formalização e informalização 

constitui em uma realidade vivida, praticado nas histórias contadas e observadas nas 

construções do bairro. 

Ressaltamos que as características culturais, construtivas e das relações sociais verificadas na 

Liberdade não são exclusivas do bairro pesquisado, a Liberdade. São percepções que foram 

detectadas a partir dele, mas que estão disseminadas em diversos outros bairros negros de Salvador, 

e também em vários encontrados nas cidades brasileiras. Este é um dos fatores que, somado ao 

histórico das origens das áreas informais das cidades pela população ex-escravizada no início do 

séc. XX, nos leva a questionar se esta tônica cultural, presente nos bairros afrodescendentes, estaria 

disseminada também em bairros que não são considerados afrodescendentes. 

A concentração étnica - substituímos a palavra concentração pela usual segregação, visto que 

esta tem embutido o sentido da ausência de recursos públicos - verificada na Liberdade, e que 

se percebe em tantos outros bairros brasileiros, nos mostrou que pode ser positiva, como 

também verificou Telles (1994): 

“... a segregação racial, qualquer que seja a causa, muitas vezes significa a 

existência de bairros etnicamente dinâmicos nos quais as afinidades étnicas 

criam uma grande valorização do espaço residencial comum e ajudam a 

reforçar uma maior participação dos grupos étnicos no espaço político” 

(TELLES, 1994, p. 207)189. 

Partir da ótica de que o problema não está na concentração étnica em si, mas na ausência de 

investimentos públicos demonstrada pela privação de recursos que condena gerações inteiras à 

falta de oportunidades em suas escolhas individuais, a pesquisa aspirou se utilizar das 

                                                           
 
188 Não utilizo a palavra informalidade por não querer trazer a idéia de falta de formalidade, mas sim pelo 
processo de adaptação, reelaboração e negação da formalidade. 
189 É o que o autor verifica posteriormente, em seu livro Racismo à Brasileira, sobre a Liberdade em Salvador e 
em Madureira, no Rio de Janeiro. 
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desigualdades brasileiras para investigar a cultura de base africana reelaborada nos territórios de 

maioria afrodescendente, como forma de resistência dada, paradoxalmente, por um pensar livre 

e criativo da vivência e da realidade das pessoas, reagindo às imposições determinadas por um 

modelo-padrão dominante de comportamentos, de sociabilidades e de relações espaciais. 

A pesquisa não é uma apologia à concentração espacial da população negra, mas é através da 

segregação existente, que se tornou possível analisar e compreender a apropriação e as 

resistências culturais dos territórios de maioria afrodescendente. 

Aprendemos ao longo do trabalho que o espaço urbano tem no campo das relações étnicas e 

na formulação da afrodescendência uma ruptura conceitual importante para o estudo da 

arquitetura e do urbanismo. A cultura das populações afrodescendentes, na qual trabalhamos 

ao longo de toda a pesquisa, forma espaços culturais singulares. Esta singularidade define a 

identidade dos moradores do bairro e vai além: constitui formas de proceder e de produzir a 

realidade em direta confrontação com um urbanismo hegemônico.  

Com os resultados obtidos - aceitos e apreciados, por partes, como um tema original e de 

consistência teórico-metodológica190 - pode-se pensar em formas de conduzir as políticas públicas 

no planejamento urbano dos territórios de população de maioria afrodescendente, através de 

evidências da produção social dada pelo protagonismo dos afrodescendentes na construção ou 

organização de seus espaços. Com um novo discurso, poderia ser possível, não mais buscar 

reivindicações dentro das perspectivas que são impostas como modelo de cidade, mas de 

transformar e propor novas maneiras de realizações urbanas para as populações afrodescendentes. 

Ao se fazer leituras de cidade sob o enfoque étnico, propõe-se reconhecer a cidade, de fato, 

mais ‘parecida’ com os seus habitantes, mais palpável às sensações dos moradores, mais 

semelhantes aos seus modos de vida, através de reflexões de um urbanismo e de políticas 

públicas atentos às instâncias psíquicas individuais e coletivas. 

A compreensão sobre a territorialidade dos bairros de maioria afrodescendente é fundamental 

para uma contribuição mais apurada das questões que envolvem a construção social das 

cidades. Acreditamos que, ao fortalecer este conceito, estaremos contribuindo para corroborar 

para a inserção dos territórios negros às políticas públicas, demandando, conseqüentemente, a 

integração da população negra na sociedade brasileira, não pela sua homogeneização, mas 

pela realização de sua especificidade étnica afrodescendente. 

                                                           
 
190 Relembramos que esta pesquisa obteve boa aceitação de pareceristas de comitês científicos nacionais e 
internacionais e de público, tanto na fase inicial como na fase final, em diversos seminários e congressos. 
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