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RESUMO: 

 
A presente pesquisa tem por objetivo realizar um estudo sobre o bairro como 

recorte espacial integrante do espaço urbano, com base do caso do Cabula, na cidade 
de Salvador. A partir do estudo da percepção/concepção dos seus moradores e 
usuários, foi realizado um estudo sobre o bairro, entendido como espaço de vivências, 
e suas relações com a cidade. O Cabula foi escolhido como recorte devido à riqueza de 
fatores que atuaram na sua formação e a complexidade de delimitação e concepção 
deste bairro, no imaginário da cidade. Outros fatores foram à diversidade de usos e 
ocupação e a possibilidade de se obter diferentes visões sobre como as dinâmicas do 
espaço urbano podem ser percebidas a partir do bairro. Embora a compreensão dos 
processos históricos de ocupação da área, seja relevante, o princípio norteador deste 
trabalho foi a percepção/cognição que os moradores têm do espaço atual, e, como 
estes se relacionam com ele e suas representações simbólicas. Assim, neste caminho, 
os principais referenciais teórico-metodológicos são: Yi Fu Tuan, sobretudo nas obras 
Espaço e Lugar (1983) e Topofilia (1980); Kevin Lynch em sua obra A imagem da 
cidade (2006); e Angelo Serpa, sobretudo nas obras Cidade Popular: trama de relações 
sócio-espaciais (2007) e O espaço público na cidade contemporânea (2007).  Os 
resultados da pesquisa nos conduziram a três realidades distintas e complementares: o 
Cabula como bairro coeso, composto por um núcleo de condomínios e conjuntos 
habitacionais, onde se concentram os principais referenciais; o Cabula como bairro 
difuso, que se confunde e se associa a bairros menores no seu entorno, e por último, o 
Cabula como região da cidade de Salvador, fortemente influenciada pelas suas vias de 
acesso. Embora seus limites sejam difusos, como demonstram as três situações 
explicitadas, o Cabula mantém o seu caráter de lugar e apresenta uma identidade 
claramente percebida e concebida dentro de sua heterogeneidade. Observou-se que as 
diferenças não distanciam claramente seus espaços, mas criam outras relações e laços 
de pertencimento, criam outros aspectos identitários. Bairros são percebidos e 
concebidos como espaços em que as vivências práticas e subjetivas se conciliam na 
trama da vida cotidiana dos indivíduos; neste sentido, a relevância desta pesquisa se 
dá, sobretudo, pela necessidade de olhar a cidade como um espaço vivido, agente e 
paciente das relações humanas, nele estabelecidas. Neste aspecto, o olhar sobre o 
bairro torna-se fundamental, sobretudo nas grandes cidades, pois, é nele que os 
aspectos imateriais são mais facilmente concebidos.  

 
 
  
 

Palavras-chave:  Percepção. Cognição. Lugar. Bairro. Cidade. 
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RÉSUMÉ: 
 
 

Cette recherche vise à réaliser une étude sur le quartier comme un domaine de 
l'espace urbain, sur le cas do Cabula à Salvador. A partir  d'étude de la 
perception/conception de ses habitants et usagers, a été realisée une recherche sur le 
quartier, entendu comme un lieu d'expériences et comment ce régard peut travailler 
pour une meilleure compréhension de la ville. Le Cabula a été choisi comme objet 
d'étude en raison de la richesse des facteurs qui ont agi dans sa formation, de la 
complexité de la délimitation et la conception de ce quartier dans l’imaginaire de la ville. 
D'autres facteurs ont été la diversitée d’usages et d'occupation et la possibilité d'obtenir 
des regards différents sur la façon dont la dynamique de l'espace urbain peut être perçu 
à partir du quartier. Bien que la compréhension du processus historique d'occupation de 
la zone, il est pertinent, le principe directeur de ce travail était la perception/cognition 
dont les gens ont  de l'espace actuel, et comment ils se rapportent à lui et leurs 
représentations symboliques. Ainsi, de cette manière, les principales approches 
théoriques et méthodologiques sont les suivants: Yi Fu Tuan, en particulier dans les 
œuvres Espaço e Lugar (1983) et Topofilia (1980); Kevin Lynch dans son livre A 
imagem da cidade (2006); e Angelo Serpa, en particulier dans les travaux: Cidade 
Popular: trama de relações sócio-espaciais (2007) et O espaço público na cidade 
contemporânea (2007). Les résultats de la recherche nous a conduit à trois réalités 
distinctes et complémentaires: la Cabula comme quartier cohérent, composé d'un noyau 
de logements, qui concentrent les points de repère majeurs; le quertier Cabula tout 
diffus, qui se chevauchent et sont associées à des quartiers plus petits dans leur 
environnement, et enfin, le Cabula comme une région de la ville de Salvador, influencée 
par ses routes d'accès. Ses limites sont floues, comme nous montre les trois situations 
explicités, le Cabula conserve son caractère de lieu et d'identité a clairement perçu et 
conçu au sein de leur hétérogénéité. Il a été observé que les différences ne sont pas 
importantes entre les espace, mais ont créé d'autres liens d'appartenance, d'autres 
aspects d'identité. Les quartiers sont perçus et conçus comme des espaces dans 
lesquels les pratiques et les expériences subjectives sont réconciliés avec le tissu de la 
vie quotidienne des individus, dans ce sens, la pertinence de cette recherche a lieu 
sourtout par la nécessité de regarder la ville comme un espace vécu, agent des 
relations humaines qui y sont. Dans cet aspect, le régard sur le quartier devient critique, 
en particulier dans les grandes villes, car il est indifférent que les questions sont plus 
facilement conçue. 
 
Mots-clés:  Perception. Cognition. Place. Quartier. Ville.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Geografia, assim como diversas outras ciências tais como o Urbanismo, a 

Arquitetura, a História e a Sociologia, vem se debruçando no estudo das cidades, das 

dinâmicas e relações urbanas. Este tema, em virtude a sua complexidade, caracteriza-

se pela diversidade de recortes e abordagens. Neste trabalho, optou-se por adotar o 

bairro, não só como recorte espacial, mas também como fenômeno e objeto. Os bairros 

metropolitanos podem ser considerados como espaços funcionais e como lugares de 

apreensão afetiva, sendo a multiplicidade de informações por ele fornecidas a principal 

inspiração para esta pesquisa. 

O trabalho aqui proposto analisa o espaço urbano tendo como eixo norteador o 

bairro, espaço de vivências e suas relações com a cidade. O recorte espacial onde 

serão feitas as análises é o bairro do Cabula, a partir do qual tenta-se compreender as 

relações do fenômeno estudado no contexto da cidade de Salvador, e no espaço 

urbano, de forma ampla. 

Com base nesta proposta, os estudos foram norteados para analisar de que 

forma o bairro, como recorte espacial interfere na percepção/concepção das pessoas 

em relação aos espaços urbanos, e na forma como estas pessoas respondem a estes 

espaços.  

A escolha deste tema parte do reconhecimento da importância de se estudar a 

cidade a partir da percepção/cognição de moradores e usuários, analisando os 

impactos das transformações na paisagem e suas relações com as formas de 

apropriação e vivências, aqui entendidas, como relações cotidianas estabelecidas no 

espaço. Vivência também pressupõe apropriação; contudo, a apropriação de um 

determinado espaço não implica diretamente na sua vivência, pois a ultima é aqui 

concebida como resultado das relações sejam elas subjetivas ou concretas, que se 

estabelecem no dia a dia. 

Quanto à relevância da vivência, da experiência sensível para o estudo do 

espaço e das relações nele estabelecidos, as palavras de Michel Mafesoli, contribuíram 
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para o amadurecimento desta abordagem na pesquisa. O autor nos esclarece que ater-

se à vivência, à experiência sensível: 

 
(...) trata-se de enriquecer o saber, de mostrar que o conhecimento digno deste 
nome só pode estar organicamente ligado ao objeto que é seu. É recusar a 
separação, o famoso “corte epistemológico” que supostamente marcava a 
qualidade científica de uma reflexão. É, por fim, reconhecer que, assim como a 
paixão está em ação na vida social, também tem seu lugar na análise que 
pretende compreender esta última. (MAFFESOLI, 2008, p.176) 

 

Mafesoli destaca ainda que o pensamento está organicamente ligado à vida, e 

embora esta possa tomar formas completamente diversas, nem por isso, deixa de 

constituir o substrato da reflexão das mesmas. (MAFFESOLI, 2008) Nesta linha, a partir 

do caso do Cabula na cidade de Salvador, o estudo da percepção/concepção dos seus 

moradores e usuários, suas vivências e experiências, possibilitou analisar as relações 

do bairro como recorte espacial integrante do espaço urbano e em que medida este 

recorte espacial pode colaborar para uma melhor compreensão da cidade. 

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: Buscar o que 

os habitantes do espaço urbano entendem como bairro; Compreender os fatores que 

influenciam na percepção/cognição deste espaço; Discutir como a legibilidade da 

paisagem do bairro influência na sua percepção; Caracterizar o bairro como espaço de 

vivências e suas relações com a cidade; e Analisar em que medida a concepção de 

bairro pode colaborar para uma melhor compreensão e apropriação da cidade. 

Apesar do grande número de pesquisadores e estudiosos que se debruçam 

sobre o estudo das cidades, percebe-se que as discussões sobre a mesma se ampliam 

em quantidade e complexidade, acompanhando o crescimento do próprio fenômeno 

urbano. Se no século XX os fenômenos espaciais tiveram sua face material 

amplamente discutida, no século XXI ganha forma e importância o estudo da dimensão 

imaterial do espaço, que embora não possa ser vista, interfere diretamente na sua 

compreensão, produção e transformação. Nesta linha, a relevância desta pesquisa se 

dá, sobretudo, pela necessidade de olhar a cidade como um espaço vivido, agente e 

paciente das relações humanas nele estabelecidas. Neste aspecto, o conceito de bairro 

torna-se fundamental, sobretudo nas grandes cidades, pois é nele que os aspectos 

imateriais são mais facilmente concebidos.  
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Embora a compreensão dos processos históricos de ocupação da área, que 

deram origem a configuração atual do bairro seja relevante, o princípio norteador deste 

trabalho será a percepção/cognição que os moradores têm do espaço atual, e como 

estes se relacionam com ele e suas representações simbólicas. Desta forma, o método 

fenomenológico viabilizou diversos aspectos do estudo proposto. Para dar maior 

clareza aos pilares deste trabalho, as discussões terão início com uma breve 

apresentação dos principais referenciais teórico-metodológico-conceituais. 

 

Figura 1: Principais referenciais teórico-
metodológico-conceituais 

Figura 2: Conceitos balizadores 

 

 

                               Elaborado pela Autora                                   Elaborado pela Autora 

 

Sobre os estudos em Fenomenologia, no artigo “Percepção e Fenomenologia: 

Em busca de um método humanístico para estudos e intervenções do/no lugar”, Angelo 

Serpa (2001) discute a contribuição da Fenomenologia e da Geografia Humanística e 

da Percepção para os estudos do lugar. Desta forma, o referido artigo trouxe uma visão 

preliminar para a compreensão da fenomenologia enquanto método para o estudo da 

Geografia. 

 Segundo o autor a Fenomenologia foi trazida pela primeira vez, como uma nova 

forma de abordagem do conhecimento, pelo filosofo alemão Edmund Husserl no início 

do século XX, o qual, através de sua obra Meditações Cartesianas lança as bases de 

uma fenomenologia transcendental. Seguindo os passos de Husserl, o autor Merleau-
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Ponty, em sua obra Fenomenologia da Percepção aborda o espaço antropológico como 

sendo lugar de experiência de uma relação com o mundo de um ser essencialmente 

situado em relação com o meio. Outra importante contribuição à pesquisa 

fenomenológica foi Gaston Bachelard que em sua obra A poética do espaço (1998) cria 

uma “Fenomenologia da imaginação”, a qual estuda o fenômeno da imagem que 

emerge na consciência humana como produto do coração, da alma, do ser do homem. 

Tuan foi fortemente influenciado pelas ideias de Bachelard para propor uma Geografia 

baseada no conceito de topofilia (SERPA, 2001).  

No Brasil, entre os estudos sobre a percepção ambiental em áreas urbanas 

podemos citar Vicente Del Rio e Lívia de Oliveira, na obra Percepção Ambiental: a 

experiência brasileira (1996) que aborda, entre outros temas, a aplicabilidade de 

estudos de percepção ambiental e de seu potencial para informar processos de 

intervenção urbanística. É importante deixar claro que ao recorrer a esta abordagem o 

objetivo da pesquisa não é fazer um estudo sobre a aplicabilidade da percepção nas 

políticas de intervenção, mas considerar as experiências anteriores e buscar relações 

com o nosso objeto que é a percepção dos moradores e usuários em relação às 

dinâmicas do espaço urbano a partir das suas vivências no bairro.  

Na Bahia, quanto aos estudos sobre a percepção/cognição ambiental, mais uma 

vez merecem destaque os trabalhos de Angelo Serpa, junto ao Grupo Espaço-Livre de 

Pesquisa-Ação, onde são desenvolvidos estudos sobre bairros populares da cidade do 

Salvador. A partir do estudo fenomenológico do espaço urbano, sobretudo nas obras 

Cidade Popular: trama de relações sócio-espaciais (2007) e O espaço público na 

cidade contemporânea (2007) o autor aborda a geografia dos bairros populares e das 

áreas de urbanização popular, discutindo as diversas representações e dinâmicas 

inerentes a esses espaços a partir dos conceitos de redes socioespaciais, de cultura, 

de lugar e de bairro.  

Estudar o bairro como espaço de vivências, partindo da valorização da dimensão 

simbólica e funcional da paisagem para a compreensão do espaço urbano implica na 

adoção de elementos subjetivos como objetos de pesquisa. Sobre esta abordagem da 

Geografia são ilustrativas as palavras de Sposito: 
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A geografia humanista está assentada na “subjetividade, na intuição, nos 
sentimentos, na experiência, no simbolismo e na continuidade, privilegiando o 
singular e não o universal, e ao invés da explicação, tem na compreensão a 
base da inteligibilidade do mundo real”. Revaloriza-se a paisagem como 
conceito. Um nome que se destaca na gênese dessa corrente é Yi-Fu Tuan, 
para quem ‘os sentimentos espaciais e as idéias de um grupo ou povo sobre o 
espaço a partir da experiência’ são importantes (SPOSITO, 2004, p.100-101). 

 

 A partir da reflexão nas palavras de Sposito falaremos das contribuições de Tuan 

para esta pesquisa. Com base nas obras Espaço e Lugar (1983) e Topofilia (1980) foi 

analisada a percepção dos problemas e das potencialidades da área, a partir das ideias 

de atitudes e valores ambientais. Tuan, dialogando com a obra de Bachelard (2008), 

propõe que estes estudos sejam feitos considerando o sentimento de topofilia, o qual 

refere-se à afetividade humana para com um lugar. 

Na obra Topofilia (1980) são abordados os temas percepção, atitudes e valores 

associando-os às energias para a transformação do espaço. Nesta perspectiva, 

considerar o centro psicológico da motivação como lente através da qual a paisagem é 

percebida e concebida, significa também considerá-lo como agente transformador do 

espaço. Para o autor:   

 
As imagens da topofilia são derivadas da realidade circundante. As pessoas 
atentam para aqueles aspectos do meio ambiente que lhes inspiram respeito ou 
lhes prometem sustento e satisfação no contexto das finalidades de suas vidas. 
As imagens mudam a medida que as pessoas adquirem novos interesses e 
poder, mas continuam a surgir do meio ambiente. (TUAN, 1980, p.137) 

 

 Se for considerada a possibilidade de ler-se espaço onde o autor cita meio 

ambiente é possível levar este diálogo para o estudo do bairro como recorte da imagem 

ambiental da cidade. Outras contribuições foram trazidas por Tuan para este estudo 

estão presentes no livro Espaço e Lugar (1983), onde o autor analisa as diferentes 

maneiras como as pessoas sentem e conhecem o espaço e o lugar, relacionando as 

experiências humanas e as dinâmicas espaciais, ressaltando a influência que cultura e 

experiência exercem na interpretação do meio ambiente.  

Ao analisar estas questões Tuan fornece o suporte teórico para buscar a 

compreensão entre os sentimentos humanos, o espaço e a paisagem, abordagem 

extremamente relevante para a compreensão da percepção dos moradores e usuários 

em relação ao Cabula, à cidade de Salvador e ao espaço urbano de modo geral. 
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Quando se propõe um estudo sobre a produção do espaço sob o olhar daqueles 

que o produzem e vivenciam espera-se analisar não só os impactos destes agentes na 

produção/transformação deste espaço, mas também os impactos destas 

transformações sobre estes mesmos agentes. Neste aspecto, a paisagem tem uma 

dimensão simbólica de grande representação, onde as construções apresentam um 

papel fundamental. Nas palavras do autor:  

 

Construir é uma atividade complexa. Torna as pessoas conscientes e as leva a 
prestar atenção em diferentes níveis: ao nível de tomar decisões pragmáticas; 
de visualizar espaço arquitetônico na mente e no papel; e de comprometer-se 
inteiramente, de corpo e alma, na criação de uma forma material que capture 
um ideal. Uma vez alcançada, a forma arquitetônica é um meio ambiente para o 
homem. (TUAN, 1983, p.118). 

 

Para alcançar a dimensão do construto na concepção do espaço do bairro, foram 

também valorizadas as formas e suas implicações. Outro importante referencial para o 

desenvolvimento das questões de pesquisa foi Kevin Lynch, o qual tem contribuído 

enormemente para a discussão sobre a importância dos símbolos e da infraestrutura 

urbana para a percepção e apropriação da cidade por seus moradores. Tuan dialoga 

com este autor ao considerar a importância do espaço arquitetônico e a percepção dos 

moradores na formação da imagem ambiental.  

Com base nas ideias expostas por Lynch em sua obra A imagem da cidade 

(2006), terá relevância a importância na análise de imagens e paisagens sob a 

percepção do morador, através de mapas e relatos, que forneceram a imagem pública 

da área, seus problemas e qualidades gerais, demonstrando, de modo crítico, as 

interrelações entre os elementos que possam revelar possibilidades de transformação.  

Nesta obra Lynch traz a ideia de que uma imagem ambiental pode ser decomposta em 

três componentes: identidade, estrutura e significado, sendo conveniente absorvê-los 

para análise, desde que não se perca de vista que sempre aparecem juntos.  

Uma vez que se refira à imagem ambiental, ou seja, a forma como o espaço é 

percebido em seu aspecto objetivo e subjetivo, refere-se também ao estudo da 

paisagem. Lynch define paisagem urbana como algo a ser visto e lembrado, um 

conjunto de elementos que espera-se que dêem prazer, associando o conceito de 
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legibilidade à capacidade dos símbolos de atrair a percepção dos indivíduos, sobretudo 

àqueles que habitam o lugar.  

Quanto ao conceito de paisagem, Milton Santos na obra Metamorfoses do 

Espaço Habitado (2008), a define e aborda suas relações com a percepção e com o 

espaço. Entre outros temas o autor faz um dialogo entre paisagem e espaço, 

explicitando as relações e distinções entre os mesmos. A clareza em relação a estes 

conceitos foi de fundamental importância para a adoção da paisagem como objeto 

imediato e para o amadurecimento da abordagem desta em relação ao espaço urbano.  

Entre os autores brasileiros que se debruçam sobre o estudo da paisagem 

destaca-se também Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl. Na obra Paisagem, 

Tempo e Cultura (2004) os autores abordam a paisagem e suas representações 

simbólicas a luz dos pressupostos da Geografia Cultural. Nesta obra Carl O. Sauer 

destaca o seu caráter dinâmico e a necessidade de compreendê-la de forma integrada 

ao tempo e ao espaço na seguinte afirmação: 

 

Não podemos formar uma idéia de paisagem a não ser em termos de suas 
relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas ao espaço. 
Ela está em processo constante de desenvolvimento ou dissolução e 
substituição.  (SAUER in. CORRÊA; ROSENDAHL, 2004). 

 

 Compreender a dinamicidade da paisagem significa reconhecer a importância do 

seu estudo na compreensão do espaço, e, portanto da Geografia. Neste mesmo 

trabalho são destacadas as diversas dimensões da paisagem, inclusive suas 

dimensões funcional e simbólica, priorizadas nesta pesquisa. 

Quanto aos estudos anteriores realizados sobre o bairro do Cabula merece 

destaque os trabalhos de Rosali Braga Fernandes nas obras: Periferização Sócio-

Espacial em Salvador: Análise do Cabula, uma área representativa (1993) e Las 

políticas de la vivienda em la ciudad de Salvador y los processos de urbanizacíon 

popularen el caso del Cabula (2003). Em virtude da escassez de informação sobre o 

Cabula, estes trabalhos foram fundamentais para obtenção de dados preliminares 

sobre o bairro, contribuindo com informações detalhadas e específicas sobre os 

processos históricos de formação da área, as transformações ocorridas no espaço do 

bairro e seus reflexos na sua configuração atual.  
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De acordo com estes referenciais a contextualização da pesquisa nos remeteu a 

uma preocupação quanto à ocupação da área. Desta forma, uma vez que os trabalhos 

de Rosali Braga Fernandes já trazem análises precisas, revisitaremos as obras desta 

autora para abordar os processos de formação da área, para então podermos analisar 

as marcas que esta formação deixou na paisagem. As marcas físicas (construções) e 

as relações herdadas, captando suas relações simbólicas, para posteriormente analisar 

a percepção dos seus moradores.  

Os caminhos que conduziram a esta a pesquisa, e consequentemente a esta 

dissertação tiveram início em 2006, quando, ainda na graduação surgiu a oportunidade 

de pesquisar sobre o bairro do Cabula, junto ao Laboratório de Estudos Ambientais e 

Gestão do Território – LEAGET ligado ao Mestrado em Geografia da UFBA, em 

parceria com o PIBIC,  sob orientação da professora Creuza Santos Lage. Foram dois 

anos de pesquisa. Em 2006 foi realizado o trabalho intitulado “Percepção ambiental no 

bairro do Cabula: a qualidade de vida no entorno da Avenida Silveira Martins”, e em 

2007, dando continuidade aos estudos nos debruçamos sobre a atuação das 

Associações de Moradores no espaço do bairro na pesquisa “As associações de bairro 

do Cabula e Mata Escura: uma análise de gestão participativa” (2007). O 

aprofundamento das discussões com base nos resultados destas pesquisas, sobretudo 

da primeira deram origem ao trabalho de monografia “Percepção ambiental no bairro do 

Cabula: a qualidade de vida dos logradouros no entorno da Avenida Silveira Martins” 

(2007). Os resultados destas pesquisas não serão totalmente absorvidos, pois embora 

realizadas no Cabula, referem-se a um recorte espacial diferenciado daquele proposto 

atualmente, assim como, outras metodologias foram incorporadas, de modo que houve 

uma opção por deixá-las em suspensão para que haja uma menor influência sobre os 

resultados a serem encontrados.  

 A produção do conhecimento não é um caminho linear. Não raro, aprendemos 

mais com os nossos erros que com os nossos acertos, e as dificuldades, se vistas com 

sabedoria, podem nos abrir outras perspectivas e nos impulsionar a buscar novos 

caminhos. Assim ocorreu com as pesquisas realizadas. Ambas representaram 

importantes momentos de amadurecimento acadêmico e formação como pesquisadora, 

e apesar das experiências exitosas, ainda restavam questões a serem respondidas, tais 
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como: O que as pessoas que habitam o espaço urbano entendem como bairro? Como 

o bairro, este recorte espacial cotidiano, está presente no imaginário da cidade? Como 

a legibilidade da paisagem influencia na sua percepção/concepção? Como as 

dinâmicas da cidade podem ser percebidas a partir do bairro enquanto espaço de 

vivências e como este espaço pode colaborar para uma melhor compreensão da 

cidade? 

Para responder essas questões, foram retomados os estudos do Cabula, 

amadurecendo o objeto e ampliando os horizontes teóricos, metodológicos e 

conceituais. A pesquisa aqui apresentada representa o fechamento de um ciclo que só 

foi possível graças ao caminho percorrido. 

Nesta nova perspectiva, de modo a organizar os procedimentos metodológicos 

propostos para esta pesquisa, estes foram divididos em três fases. A primeira fase 

constitui a análise do processo de produção do espaço do bairro do Cabula, buscando 

situá-lo no contexto da cidade de Salvador. Na segunda fase foram desenvolvidos os 

trabalhos de campo, buscando identificar e analisar as formas de usos e ocupação, e a 

percepção/concepção dos moradores em relação ao bairro. A terceira se destinou à 

análise e sistematização dos resultados para a elaboração do texto de dissertação.  

Na primeira fase foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica, a qual 

permitiu acesso às informações obtidas em órgãos públicos de Salvador como a 

CONDER, URBIS, EMBASA, SEPLAN nas bibliotecas das universidades, revistas, 

jornais e Arquivo Público de Salvador. Foram também planejados os instrumentos e 

estratégias de pesquisa.  

A pesquisa documental possibilitou analisar a área a partir da percepção indireta, 

ou seja, a partir das informações obtidas nos órgãos oficiais e nos veículos de 

comunicação, conforme Del Rio e Oliveira (1996).  

Na contemporaneidade, a internet é também um poderoso meio de 

comunicação, transmissão e disseminação de ideologias, além de viabilizar a formação 

de redes sociais virtuais. Buscando dados disponíveis desta rede de informações, 

foram analisados sites associados direta ou indiretamente ao bairro. Entre estes, 

tiveram maior destaque: Cultura todo dia; Wikipédia e Wikimapia; Seu bairro informa; 

Cabula News e o Orkut. 



24 
 

Em um primeiro momento hesitou-se quanto ao uso das Wiki neste trabalho uma 

vez que as informações fornecidas por estas fontes normalmente não são bem aceitas 

no ambiente acadêmico.  Segundo definição da Wikipédia:  

 

Wiki  é uma coleção de muitas páginas interligadas e cada uma delas pode ser visitada 
e editada por qualquer pessoa. O que torna bastante prático, a reedição e futuras 
visitas. Você pode editar esta página, clicando no separador no início da página (ou no 
link do fim da página, dependendo do modelo que estiver usando (...) Este site é um 
trabalho colaborativo na Web, em constante expansão e aprimoramento, com os 
leitores criando páginas acerca de seus interesses, comentando páginas antigas, 
propondo páginas novas, etc.   
(http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:O_que_é_um_Wiki) 
 

Um dos principais argumentos para a defesa da não confiabilidade dos dados 

encontrados nas Wiki é não identificação de um autor, visto que esta pode ser visitada 

e editada por qualquer pessoa, sem qualquer referência. De fato, é notório que estes 

dados não possuem a mesma validade que dados oferecidos por pesquisas e trabalhos 

sistemáticos. Entretanto, se mesmo tendo a possibilidade de modificar um dado 

conteúdo este permanece, ainda que momentaneamente, na web site, significa que 

aqueles que o leram concordam com seu conteúdo. Logo, a decisão por incorporar esta 

fonte a nossa pesquisa se deu exatamente pelo seu caráter simbólico e representativo. 

Não havendo uma autoria definida, e se qualquer internauta pode modificar o seu 

conteúdo, podemos considerar seus dados como um relato coletivo, uma representação 

coletiva de dado objeto. No nosso caso, o bairro, mais especificamente, o bairro do 

Cabula.  

Na segunda fase, dando continuidade ao trabalho, buscou-se estudar qual o 

olhar dos moradores e usuários sobre o bairro do Cabula e como esta percepção 

influencia no uso deste espaço e na sua relação com cidade. Para tanto, foram feitas 

análises entre os dados obtidos na primeira fase e àqueles obtidos em campo através 

do trabalho de campo sistemático para reconhecimento da área, buscando identificar os 

principais aspectos revelados na primeira fase. 

A delimitação da área de estudos teve como fontes primárias de dados as 

publicações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com base no censo 

2000. Em função da falta de uma delimitação para bairros na cidade de Salvador, 

partindo dos dados referidos, buscou-se relacionar as atuais divisões oficiais propostas 
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pelo IBGE (Região Administrativa e Setores Censitários) aos logradouros, 

considerando, a concepção dos moradores e usuários daquilo que vem a constituir o 

Cabula.  

Os Setores Censitários foram adotados como fonte de dados primária para o 

estabelecimento da amostra e como base cartográfica da área de estudos uma vez que 

estes constituem a base de dados oficiais disponíveis até então para a cidade de 

Salvador. Setor Censitário é um conceito apresentado pelo IBGE, para o qual: 

O setor censitário é a menor unidade territorial, com limites físicos identificáveis 
em campo, com dimensão adequada à operação de pesquisas e cujo conjunto 
esgota a totalidade do Território Nacional, o que permite assegurar a plena 
cobertura do País. (IBGE, 2003) 

 
 Logo, nota-se que embora os setores censitários sejam áreas delimitadas para 

atender a exigências técnicas, não tendo qualquer relação com as dinâmicas 

socioeconômicas e culturais das cidades, estes fornecem uma base de dados oficial de 

grande importância e confiabilidade, fato que legitima sua adoção. 

Neste primeiro momento, com o único intuito de localizar o Cabula na cidade de 

Salvador optou-se por considerar a divisão por Regiões Administrativas - Lei Municipal 

nº6586/2004 (PDDU/2004) - o Cabula representa a Região Administrativa XI, conforme 

observado no Mapa 1: Localização da área de estudos na cidade d e Salvador. 
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Conforme os objetivos desta pesquisa, os limites da área de estudo considerada 

foram se estabelecendo ao longo do trabalho de campo. Mas que critérios foram 

utilizados para estabelecer um número de entrevistas pertinentes a serem aplicadas? 

Para atender a esta necessidade optou-se por considerar, a nível quantitativo apenas 

os dados referentes aos setores censitários que correspondem ao “núcleo” do bairro. 

Considera-se aqui o “núcleo” do bairro os logradouros e conjuntos habitacionais do 

entorno da Avenida Silveira Martins que não se identificação como outros bairros dentro 

do Cabula, mas sim, como condomínios, ruas e conjuntos habitacionais do Cabula. 

Exceto o Resgate, que atende a estas especificidades, mas se reconhece como um 

bairro localizado totalmente dentro do Cabula.  

É importante destacar que a área de estudos não se refere ao limite do “bairro” 

do Cabula, pois este é concebido neste trabalho não apenas como um recorte espacial, 

mas como um dos conceitos balizadores. Além disso, a delimitação de bairro é algo 

complexo, sobretudo para o Cabula, e esta é uma das discussões mais interessantes 

presentes no decorrer do trabalho. 

De acordo com a proposta de Lynch, optou-se pela aplicação de entrevistas 

longas, com uma pequena amostra de indivíduos, distribuídos por logradouro, com 

objetivo de fazê-los evocar suas próprias percepções e cognições sobre o objeto de 

estudo. Desta forma, prioriza-se a qualidade das entrevistas em detrimento à 

quantidade.  

Os setores censitários selecionados como núcleo, apresentaram um total de 

34.760 moradores. Neste sentido, tomou-se como base aproximadamente 0,1% dos 

moradores, totalizando 35 entrevistas qualitativas. Quanto à seleção e amostragem dos 

entrevistados adotaremos o conceito de redes sociais apresentado na obra Cidade 

Popular: trama de relações sócio-espaciais (SERPA, 2007). Conforme o autor: 

 

Trabalha-se o conceito de redes como instrumental para seleção e amostragem 
dos entrevistados, geralmente partindo-se das redes formais/associativas (com 
maior visibilidade), como associações de moradores, clube das mães, templos 
religiosos, identificado seus porta-vozes e buscando-se caracterizar suas 
estratégias de ação e formas de organização, bem como a interação entre eles. 
O passo seguinte é a identificação das redes informais/submersas, como 
grupos de jovens, de terceira idade, redes de vizinhança e parentesco, 
“pinçando-se” também desse universo os porta-vozes dos diferentes grupos 
identificados. (SERPA, 2007, p. 13-14).  
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Desta forma, visando o caráter qualitativo da amostra, além de consideradas as 

redes sociais, esta foi distribuída a partir dos critérios sexo, idade, tempo de moradia e 

logradouro, de modo que o resultado das entrevistas representasse a heterogeneidade 

do bairro e as diferentes percepções dos fenômenos analisados.  

 

        Tabela 1: Amostra de entrevistas por faixa etária e sexo. 

FAIXA ETÁRIA  SEXO TOTAL  

Entre 15 e 19 anos  2 homens e 1 mulher 3 

Entre 20 e 29 anos 3 homens e 3 mulheres 6 

Entre 30 e 39 anos 3 homens e 4 mulheres 7 

Entre 40 e 49 anos 3 homens e 6 mulheres 9 

Entre 50 e 59 anos 2 homens e 3 mulheres 5 

A partir de 60 anos 3 homens e 2 mulheres 5 

 

 

Tabela 2: Amostra de entrevistas por tempo de moradia no bairro. 

TEMPO DE MORADIA TOTAL 

Inferior a 1 ano 2 

Entre 1 e 4 anos 4 

Entre 5 e 9 anos 3 

Entre 19 e 19 anos 10 

Entre 20 e 29 anos 8 

A partir de 30 anos 7 

 

Os relatos dos moradores sobre o bairro forneceram informações sobre sua 

infraestrutura, o cotidiano, as vivências, as lembranças, suas relações com a cidade e 

as perspectivas futuras, sobretudo com base nos trabalhos de Lynch, Serpa e Tuan. 

Em relação às representações, três dos nossos referenciais: Lynch, Tuan e 

Serpa destacam a legitimidade de técnicas de cartografia cognitiva como procedimento 

metodológico para a construção de uma representação coletiva do bairro enquanto 

recorte espacial.  
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Através de técnicas de cartografia cognitiva, com a identificação dos 
referenciais arquitetônicos, dos percursos, limites etc., conforme a metodologia 
proposta por Lynch (1990) busca-se a construção de uma representação 
coletiva para cada bairro, a partir das representações individuais dos moradores 
(identificando-se os pontos comuns entre as diferentes representações 
individuais). Segue-se a ordem; sucessão “meu” (representação individual), 
“nosso” (representação coletiva de nível intermediário, específica para cada 
grupo – formal ou informal) e “o” bairro (representação coletiva de nível 
superior) (TUAN, 1983). (SERPA, 2007, p.14). 

 

Com base nesta metodologia, oram também solicitados mapas mentais para a 

análise de determinadas relações simbólicas com os componentes da paisagem. O 

levantamento dos elementos da imagem do bairro nos auxiliaram a analisar a 

delimitação, a estrutura e a identidade deste espaço. Com base na comparação entre 

as observações preliminares e os relatos dos moradores e usuários, inspirados nos 

trabalhos de Lynch (2006), foram identificados os limites, as vias, os pontos nodais e os 

marcos.  

 A terceira fase foi destinada a análise e sistematização dos resultados para a 

elaboração do texto de dissertação, o qual está estruturado em cinco capítulos. Neste 

primeiro capítulo foi apresentado o caráter da pesquisa. No Capítulo 2 será discutido o 

conceito de bairro e suas relações no espaço urbano. No Capítulo 3, serão abordados 

os processos de ocupação histórica do bairro do Cabula, suas heranças e reflexos na 

paisagem, para contextualizar as análises dos Capítulos 4 e 5, os quais abordam 

respectivamente: A legibilidade, os limites e as identidades múltiplas do bairro do 

Cabula; e as fragilidades, potencialidades e perspectivas para este espaço, discutindo o 

bairro como uma possibilidade de compreensão do espaço urbano. 
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2. UM OLHAR SOBRE O BAIRRO 
 

2.1. O BAIRRO NA GEOGRAFIA: UMA REVISÃO CONCEITUAL.  

 

O surgimento e desenvolvimento das cidades na história das sociedades 

humanas foi sempre marcado pela apropriação do espaço. Sejam pessoas, firmas ou 

instituições, cada um destes agentes deixa suas marcas, conferindo-lhe aspectos e 

multiplicidades que refletem a forma como estes se relacionam com as cidades e com o 

espaço urbano de maneira mais ampla.  

O bairro, na maior parte das cidades, é um elemento que faz parte da sua 

organicidade de forma tão expressiva, que seus aspectos, dinâmicas e relações são 

atraentes para uma gama de ciências, de modo que o conceito deste assume diversas 

faces a depender do foco sob o qual está sendo analisado. Confrontar os diferentes 

conceitos e leituras de bairro, por diferentes ciências tais como Arquitetura, Sociologia, 

História e Geografia seria certamente um estudo bastante interessante. Contudo, nesta 

pesquisa, o estudo sobre o bairro será feito essencialmente, sob a perspectiva da 

Geografia, considerando, sobretudo as definições adotadas pelos autores que compõe 

o nosso referencial teórico-metodológico-conceitual. 

Para dar início a abordagem sobre o conceito de bairro na Geografia, é 

imprescindível citar o geógrafo Marcelo Lopes de Souza, que no artigo O bairro 

contemporâneo: ensaio de abordagem política, publicado em 1989 na Revista Brasileira 

de Geografia, se debruça sobre o estudo do bairro como conceito e recorte. Neste 

texto, é apontada a escassez de trabalhos com este enfoque na Geografia: 

 

Na Geografia, a discussão teórica sobre o bairro tem sido tradicionalmente 
superficial, não faltaram, é certo, alusões aos bairros nas grandes obras de 
sistematização teórica em Geografia Urbana, bem como nos estudos de caso 
de um (ou mais) bairro(s) era(m) objeto de atenção. Todavia, a constituição e os 
interesses da geografia clássica enquanto “ciência da ponte homem/meio” 
impediram a construção de um ambiente intelectual favorável ao estudo do 
bairro num nível de aprofundamento satisfatório quanto à natureza e ao papel 
social dessa realidade. A Geografia clássica ficava satisfeita em poder 
estabelecer, partindo do senso comum, do “bairro” como uma noção popular 
dada “a priori” ao pesquisador, a natureza da individualidade, da “alma singular” 
de um determinado bairro, enfatizando a relação do meio físico (sítio) com a 
ocupação humana. (SOUZA, 1989, p. 141-142) 
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De fato, o bairro está presente em diversos trabalhos na Geografia, 

principalmente Urbana, mas, de modo geral, as referencias feitas a este, pouco 

esclarecem os critérios levaram a sua consideração. O “a priori” a qual Souza se refere, 

é em parte fruto da organicidade deste no espaço urbano, ou seja, da sua presença 

imanente que lhe confere tão facilmente reconhecimento pelo senso comum, e em 

parte fruto da própria práxis da abordagem positivista, para quem os fenômenos 

culturais, quando presentes, apresentavam importância secundária, como mero pano 

de fundo para a realidade concreta. Desta forma, pode-se entender que na Geografia 

Clássica, tradicionalmente predomina o bairro sítio, espaço físico, tratado como palco 

inanimado da realidade a qual se pretende. 

Diferente da Geografia Clássica, a chamada Geografia Crítica, associada a uma 

abordagem marxista, o bairro vem sendo tradicionalmente considerado como unidade 

urbana resultante das relações de produção e das contradições impostas pelo modo de 

produção capitalista, como é possível observar na citação abaixo: 

 
O bairro, como unidade urbana ou meio residencial específico, não tem, para os 
marxistas, sua individualidade sustentada por uma relação de tipo ecológico 
entre um grupo e seu Espaço. Rejeita-se, portanto, a ideia da formação de uma 
“área natural” (ou “área social”, na pena propriamente culturalista), 
espacialização de uma cultura analisável individualmente porque internaliza 
diferenciadamente, comparativamente a outros bairros, as determinações 
globais de modo de produção, internalização diferenciada essa que é 
historicamente mutável e comandada pela própria lógica do modo de produção 
em sua exigência de divisão espacial do trabalho, em seu corolário de 
segregação sócio-espacial, etc. (SOUZA, 1989, p. 147) 

 
 

Para Souza, com ressalvas a algumas exceções1, em sua abordagem, os 

marxistas reduziram a cidade e o espaço à lógica do capital. Sob esta perspectiva o 

bairro perde seu conteúdo cultural e afetivo, que também responde pela resistência 

sendo reduzido a um mero palco/reflexo das do sistema capitalista, conduzindo a uma 

dicotomia bairro sem conflito/conflito sem bairro. (SOUZA, 1989)  

Criticar esta linha de pensamento não se trata de negar força dos interesses 

associado do capital, em suas diversas faces, nas dinâmicas urbanas e na 

                                                           
1 Souza destaca, com ressalvas, os trabalhos de Manuel Castells, ou melhor, o “Castells de 1983”.  E os 
trabalhos de Henri Lefèbvre, a quem considera uma grande exceção, uma vez que este, dentro do 
universo “marxista”, considerou a cultura e a subjetividade em seus estudos. 
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formação/configuração dos bairros. Este aspecto se reflete claramente nas cidades e 

em seus recortes, contudo, não considerar o aspecto simbólico das relações 

estabelecidas é negligenciar as estratégias de apropriação, sobrevivência e resistência 

que se estabelecem nestes espaços e que poderia enriquecer sobremaneira as 

discussões, mesmo tendo como foco principal a lógica do capital.   

Nesta árdua tarefa de chegar à união entre os aspectos materiais e imateriais da 

produção e organização do espaço, para Souza, nem mesmo a chamada Geografia 

Cultural, ou Humanista, identificada pelo uso e referência ao método fenomenológico, 

consegue discutir e trabalhar o bairro com uma criticidade satisfatória, e não adaptando 

novos métodos a velhos olhares e predisposições: 

 

Mesmo o aparecimento das análises sobre a vivência e a percepção do bairro, 
no âmbito da “Geografia da Percepção e do Comportamento”, representou 
pouco mais de uma simples transmutação de interesses, sem ruptura com o 
acriticismo e a pouca profundidade. (SOUZA, 1989, p. 142) 

 

É preciso ressaltar que o referido artigo de Marcelo Lopez de Souza, foi 

publicado no final da década de 80, refletindo, portanto o cenário de até este período. 

Contudo, desde então, muitos autores, de diversas correntes do pensamento 

geográfico dedicaram seus trabalhos sobre o espaço urbano tendo o bairro como 

recorte e/ou objeto de estudo. Logo, apesar de apontar a aridez e ineficiência de 

construções conceituais, o próprio Souza destaca neste cenário, trabalhos de 

significativa contribuição tais como os de Kevin Lynch, no campo da arquitetura e 

urbanismo, cujo pioneirismo em considerar a dimensão subjetiva inspirou diversos 

trabalhos.  

É possível que, finalmente, na esteira do amplo movimento de crítica aos 
positivismos, a que hoje se assiste na Geografia, contribuições ponderáveis 
venham a ser oferecidas. De todo modo, isso me parece ser ainda, no máximo 
uma promessa, e não já uma realidade expressiva. (SOUZA, 1989, p. 142) 
 
 

A opção deste trabalho por um diálogo entre autores “marxistas” e 

“fenomenologistas” foi uma atitude tomada cautelosamente no decorrer das análises, e 

surgiu como resposta a inquietações, que como explicitado, não se limitam a uma única 

abordagem. Existem diversas oportunidades de se estabelecer este diálogo, de modo 
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que, os perigos desta abordagem são reconhecidos, mas secundários em relação à 

riqueza de possibilidades oferecidas.  

O método e seus desdobramentos são meros instrumentos de pesquisa, os 

quais se submetem à intencionalidade do pesquisador. Desta forma, adotar este ou 

aquele método, por si só não é suficiente para conferir a determinado trabalho um rótulo 

de qualidade, em qualquer “das Geografias”. A maior riqueza destas experiências, 

exitosas ou não é a tentativa, é o trilhar de caminhos que se abrem para novas 

possibilidades. O próprio método não está nunca plenamente acabado, carece sempre 

de revisões a cada objetivo almejado, então, como confiar em um dado conceito sem 

incorrer no erro da redução e do equívoco? Na verdade, este é um risco corrido por 

qualquer indivíduo que se preste a analisar uma dada realidade, entretanto, o caminho 

menos escorregadio é aquele que se pauta em seus objetivos e referenciais, deixando 

sempre a porta aberta a novas leituras e revisões. 

Esta discussão faz refletir que independente do enfoque, é importante 

estabelecer qual o eixo norteador a que se pretende seguir para dar clareza e coerência 

aos resultados. Na busca por uma linha que nos possibilite estudar o bairro enquanto 

recorte espacial integrante do espaço urbano sob a perspectiva da 

percepção/concepção dos seus moradores e usuários é necessário adotar diretrizes 

que nos conduzam a um diálogo entre a dimensão simbólica e material do objeto de 

estudo.  

Na Bahia, a abordagem acerca da dimensão simbólica do espaço urbano vem 

sendo feita nos trabalhos de Angelo Serpa, em cujo livro O espaço público na cidade 

contemporânea (2007), ao falar sobre as representações sociais, esclarece a diferença 

entre “percepção” e “cognição” ambiental. Nesta obra, reserva-se o termo percepção 

para processos que ocorrem na presença dos objetos percebidos e que resultam da 

sua intermediação direta.  Por outro lado, a cognição, apesar da necessidade da 

ligação com o objeto percebido, não precisa se dar no ambiente próximo, podendo 

estar conectados com ocorrências do passado ou do futuro, da ordem próxima ou da 

ordem distante.  Esta interpretação permite diferenciar o espaço percebido do espaço 

concebido: 
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O espaço percebido está relacionado diretamente aos objetos e aos fenômenos 
imediatos, carecendo de elaborações simbólicas de cunho complexo. É o 
campo dos perceptos, embora haja, já aí, o início da incorporação dos objetos e 
dos fenômenos às estruturas cognitivas. O espaço concebido é símbolo, que 
carece de perceptos, que busca se incorporar às estruturas cognitivas sem a 
legitimação das práticas espaciais cotidianas, influenciando, porém diretamente 
nos espaços de representações. Estes últimos são, em última instância, o lócus 
dos processos cognitivos e das representações sociais. É o espaço das 
mediações e da interlocução entre o percebido e o concebido. É também o 
espaço vivido dos conflitos e das lutas. (SERPA, 2007, p. 174). 
 

O autor destaca que não há intenção de dualismo, apenas compreender a 

complexidade do espaço a partir das representações sociais, abarcando as diversas 

faces do imaginário urbano. Esta compreensão nos permite incorporar a imagem do 

bairro a partir de ex-moradores, moradores, usuários e habitantes de outros locais da 

cidade, que embora o conheçam não possuem relações cotidianas com este espaço, 

fato que poderá favorecer diferentes olhares sobre a área de estudos suas interrelações 

na estrutura fundamental da cidade. 

De volta ao estudo das cidades a partir das suas representações, mais uma vez 

nos reportamos a Kevin Lynch no livro A imagem da cidade, publicado inicialmente em 

1960, que trata da fisionomia das cidades, do fato de essa fisionomia ter ou não alguma 

importância e da possibilidade de modificá-la. (LYNCH, 2006).  Para tanto são 

discutidos os conceito de “imagem ambiental” e “legibilidade”, que serão evocados para 

o estudo da imagem do bairro do Cabula.  Para o autor: 

 

Bairros são as regiões médias ou grandes de uma cidade, concebidos como 
dotados de extensão bidimensional. O observador neles “penetra” mentalmente, 
e eles são reconhecíveis por possuírem características comuns que os 
identificam. Sempre identificáveis a partir do lado interno, são também usados 
para referência externa quando vistos de fora. (LYNCH, 2006, p.52) 
 

Ou ainda,  
 
 
Os bairros são áreas relativamente grandes da cidade, nas quais o observador 
pode penetrar mentalmente e que possuem algumas características em comum. 
Podem ser reconhecidos internamente, às vezes usados como referências 
externas – como, por exemplo, quando uma pessoa passa por eles ou os 
atravessa. (LYNCH, 2006, p.74) 

 

Neste estudo, ao enfocar a paisagem da cidade, Lynch apresenta o bairro como 

fragmento do todo urbano, a partir do qual muitas pessoas adquirem a capacidade de 
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se orientar neste espaço e identificar suas características e dinâmicas. Assim, de forma 

consciente ou não, as pessoas estruturam suas cidades, organizam-na mentalmente a 

partir deste recorte.  

A cidade é um construto humano que reflete suas dinâmicas sociais e evolução 

histórica, sendo tão diversas e complexas quanto às sociedades que a compõem. Não 

será tratado aqui o conceito de cidade, mas certamente entre os parâmetros muito 

discutidos neste exercício, ao menos na Geografia Clássica, destacam-se a sua 

dimensão e seus aspectos. O tamanho e as características de cada cidade dependem 

de diversos fatores, assim também ocorre com seus recortes espaciais internos. Logo, 

a dimensão dos bairros e suas características são também fatores fundamentais para a 

sua percepção/concepção.  

Quanto mais plural uma cidade, maiores as possibilidades de seus bairros 

apresentarem aspectos singulares que o diferenciem das demais áreas. Nas cidades 

dos países periféricos, a desigualdade social é fator que marca o cenário urbano, 

contudo, a complexidade de suas relações pode nos revelar situações em que as 

diversidades se apresentam de tal maneira imbricadas, realidades bastante 

diferenciadas podem ser vistas lado-a-lado, que torna-se difícil uma fragmentação 

precisa em bairros.  

Outra característica dos bairros é a capacidade destes em fornecer ou facilitar 

uma localização. Seja como referência interna ou externa, embora esta não seja uma 

condição essencial, a capacidade de se localizar na cidade é bastante influenciada pela 

capacidade do indivíduo em identificar seus bairros.  

Ao discutirmos a função de localização na cidade e a complexidade dos espaços 

urbanos surge outro aspecto do conceito de bairro, que é a possibilidade de delimitação 

do mesmo. Esta dificuldade é discutida por outro geógrafo que fundamenta este 

trabalho, Yi-Fu Tuan, para quem “Cada bairro é uma pequena parte de uma área 

construída maior, e não está claro onde termina uma unidade e começa a outra.” 

(TUAN, 1983, p.189).  

Para Tuan, nas grandes metrópoles apesar de não ser necessário conhecer a 

totalidade da cena urbana, para prosperar na cidade, as pessoas parecem ter uma 

necessidade psicológica de possuir uma imagem da totalidade do meio ambiente para 
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localizar o seu próprio bairro. Logo, as vivencias e as representações simbólicas são 

indubitavelmente norteadores das delimitações individuais de bairro, estando estas 

impregnadas dos interesses daqueles que o delimitam. 

No campo das vivências, das experiências cotidianas Tuan apresenta 

“Experiência” como um “termo que abrange as diferentes maneiras das quais uma 

pessoa conhece e constrói a realidade” (TUAN, 1980, p.9). Desta forma, vivenciar um 

determinado fenômeno envolve experienciar de maneira direta, através dos sentidos, 

da percepção, e de maneira indireta, através dos símbolos e representações que este 

nos remete. Acerca das relações espaciais estabelecidas com base no campo dos 

perceptos e das representações, é importante compreender como estes parâmetros nos 

conduzem a um olhar fenomenológico sobre os conceitos de espaço e lugar. Para 

Tuan: 

Na experiência, o significado do espaço frequentemente se funde com o de 
lugar. “Espaço” é mais abstrato do que “lugar”. O que começa como espaço 
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o 
dotarmos de valor. (...) A partir da segurança e estabilidade do lugar estamos 
cientes da amplidão, da liberdade e da ameaça do espaço, e vice e versa. Além 
disso, se pensarmos o espaço como algo que permite movimento, o lugar é 
pausa. (TUAN, 1980, p.6) 

 

Diante destas ideias, compreende-se que o espaço, seja uma casa, uma rua, um 

bairro, ou a própria cidade, uma vez experienciado, é dotado de símbolos, signos e 

significados que permite desenvolver um conhecimento sobre este, um sentimento 

familiaridade. Neste momento, o espaço se torna um lugar.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                            Adaptado de: TUAN, 1980, p.9. 

EXPERIÊNCIA 

sensação, percepção, concepção 

EMOÇÃO           emoção 

pensamento       PENSAMENTO 

ESPAÇO LUGAR 
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O esquema acima é uma adaptação do proposto por Tuan (1980) onde o autor 

explica que ao viver uma dada situação, ao viver uma experiência, esta dota o indivíduo 

de capacidade de apreender os elementos que compõe o espaço, a paisagem, as 

dinâmicas, os agentes, todos são dotados de significados que geram uma construção 

mental, um olhar, uma percepção/concepção, da realidade, a não pode ser apreendida 

em sua totalidade. Assim, “experienciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar 

a partir dele”. (TUAN, 1980, p.10) 

A abordagem do bairro, considerando-o como espaço vivido, deve ressaltar seu 

caráter como “lugar”, e neste sentido cabe um retorno aos trabalhos de Angelo Serpa, 

cujas palavras resumem o porquê de adotá-lo como recorte espacial: 

 

Priorizar o bairro como recorte espacial para estudos de geografia urbana 
significa, sobretudo, tratá-lo como lugar da experiência e da ação, como espaço 
vivido e sentido. Entender o bairro como “lugar” implica em vê-lo como um 
sistema de relações singular, já que o lugar é mais que a soma de objetos ou 
uma localização (RELPH, 1979) e exprime a experiência e o envolvimento com 
o mundo; o lugar é sempre identitário, relacional e histórico (AUGÉ, 1994); ele é 
existência, fonte de autoconhecimento e responsabilidade social (SERPA, 2007, 
p.11). 

 

Desta forma, o bairro é aqui entendido como espaço de vivências que reflete as 

relações mais imediatas entre os agentes que compõem o fenômeno urbano, 

possibilitando sua leitura através de análises locais, sob um olhar fenomenológico. Esta 

posição nos traz de volta às contribuições de Marcelo Lopes de Souza, para quem: 

 

Um olhar fenomenológico sobre a constituição dos bairros evidencia que o 
bairro corresponde a uma certa parcela da cidade que, por força das relações 
sociais, constitui para o indivíduo um espaço vivido e sentido. (...) É certo que 
um fragmento urbano, por mais que encerre unidade de composição material e 
social, se não desperta o menor afeto, a menor empatia, ou simplesmente como 
referencial para o dia-a-dia, não é um bairro, mas tão somente, uma parcela da 
cidade singularizável por este ou aquele critério. (SOUZA, 1989, p. 149)  

 

Uma vez discutido o conceito de bairro sob o qual o estudo se apoia, 

passaremos a análise do bairro do Cabula e suas diferentes leituras na cidade de 

Salvador. É válido ressaltar que o conceito foi aqui considerado mais como meio a se 

chegar ao fenômeno, que como finalidade. Esta postura decorre do reconhecimento 

que a busca do saber e a construção do conhecimento são processos dinâmicos e 
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sinuosos, de modo que o que hoje atende ao nosso olhar, amanhã poderá ser o ponto 

de reflexão que nos conduzirá a novas análises e perspectivas. Não será usada aqui a 

crítica a outros métodos como escudo para validar os resultados apresentados. É 

preciso manter a porta aberta a novas descobertas e possibilidades, sobretudo quando 

se trata de algo tão complexo quanto às dinâmicas que se estabelecem no espaço 

urbano. Assim, valorizar os aspectos imateriais e subjetivos para o estudo aqui proposto 

trata-se de uma necessidade metodológica e não de adotar uma postura “culturalista”, 

até porque, admite-se que “Não é difícil perceber que, para realidades complexas, os 

referenciais culturalistas tornam-se camisas-de-força”. (SOUZA, 1989, p. 156) 

 

2.2. O BAIRRO, A CASA E O LAR: VIVENCIAS E REPRESEN TAÇÕES DO ESPAÇO 

URBANO.  

 

Neste estudo tem-se como questão principal: De que forma o bairro, como 

recorte espacial interfere na percepção/concepção das pessoas em relação aos 

espaços urbanos, e na forma como estas pessoas respondem a estes espaços. Esta 

proposta dialoga com o conceito de bairro apresentado pelo referencial teórico e o 

conceito de bairro estabelecido pelo “senso comum”, ou seja, por moradores e canais 

de comunicação. Estes conceitos representam olhares, referencias simbólicos 

reveladores de intencionalidades, tornando-se representativos para esta pesquisa. 

No texto sobre “o bairro contemporâneo” discutido neste capítulo, Souza (1989) 

critica a proposta neoculturalista de Maffesoli, a quem acusa de querer posar de um 

holismo, como podemos observar: 

 
Quanto ao neoculturalismo de um Maffesoli, que quer posar de holismo, 
tampouco convence. Enquanto o marxismo fala do conflito social e da sua base 
econômica, resistindo a ver o bairro em sua integridade (reduzindo e mesmo 
desqualificando a dimensão simbólica, afetiva, cultural), o neoculturalismo 
privilegia o que o materialismo histórico descura, descurando o que este tem na 
conta de essencial. (SOUZA, 1989, p. 148) 

 

A pesar de reconhecer os fundamentos desta crítica, quanto à valorização do 

senso comum, este trabalho se apoia nas ideias do sociólogo francês explicitadas nas 

seguintes palavras: 
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De minha parte, acredito que seja exatamente isso que convém pôr em 
questão. De um modo fenomenológico ou compreensivo, talvez se deva 
considerar o senso comum não como um momento a ultrapassar, não como um 
“pré-texto” que prefigura o texto verdadeiro que pode ser escrito sobre o social, 
mas como algo que tem sua validade em si, como uma maneira de ser e de 
pensar que basta a si própria e que não carece, quanto a isso, de nenhum 
modo mundo preconcebido, fosse qual fosse, que lhe desse sentido e 
respeitabilidade. (MAFFESOLI, 2008, p.161) 

 

É necessário fazer as devidas ressalvas quanto a esta postura. Não se trata de 

colocar o senso comum como verdade, mas sim de considerá-lo como aquilo que ele é: 

a representação de uma dada realidade por uma coletividade, um inconsciente coletivo. 

E desta forma, não é melhor ou pior, e sim apenas mais uma possibilidade de análises, 

mais um meio para se alcançar os objetivos estabelecidos na pesquisa. Concordando 

com as palavras de Maffesoli: 

 

É esse inconsciente coletivo, cujo descrédito é de bom tom proclamar, que 
constitui a ossatura do senso comum. Ele é como um tipo de substrato mítico 
que transpira, de diversas maneiras, por todos os poros do corpo social. Ele 
constitui a experiência do vivente que se enraíza longe na memória da 
humanidade. Uma boa maneira de tomar consciência dele é referindo-se ao 
ressurgimento do mundo imaginal, à intrusão das imagens que não são, de 
modo algum, novas, mas remetem todas para arquétipos dos quais se está 
mais ou menos consciente. (MAFFESOLI, 2008, p.170) 

 

Justificada a abordagem que utilizaremos em nossas análises, passaremos a 

discutir os principais elementos identificados no trabalho de campo.  Entre as questões 

levantadas nas entrevistas feitas em trabalho de campo, duas serão especialmente 

consideradas neste momento do trabalho. Foram elas: Em sua opinião que é um 

bairro? Existem vantagens em dividir uma cidade em bairros? Quais? 

Diante do universo de moradores entrevistados, 35 no total, a Tabela 3 

apresenta os principais elementos citados pelos entrevistados quando questionados 

acerca do que viria a ser um bairro. Os números ao lado representam a quantidade de 

vezes que cada elemento foi citado. 
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Tabela 3: Elementos citados na concepção de bairro 

Elementos citados                                           Total  

Associados ao comércio e serviços 24 

Associados à habitação/moradia 21 

Associados à infraestrura 13 

Pessoas 13 

Comunidade 10 

Lugar 8 

Associados à educação 8 

Associados à segurança 7 

Local 6 

Convivência 4 

Associados ao lazer 4 

Associados à saúde 3 

Transportes 2 

Subdivisão da cidade 2 

Outros 9 

                                                                           Fonte: Trabalho de Campo, 2010. 
 

É possível observar a predominância de duas ideias centrais associadas ao 

conceito de bairro: a moradia e a acessibilidade a equipamentos urbanos. Estes foram 

seguidos por elementos que as complementavam. A simbiose entre estes aspectos na 

concepção de bairro para os moradores do Cabula está presente na quase totalidade 

das entrevistas realizadas. Como podemos exemplificar no relato de um morador do 

Conjunto Habitacional Otaviano Rodrigues Pimenta (Cabula III) para quem bairro: “É um 

conjunto de ruas, casas, comunidade, lazer, farmácia, clínicas, com saúde pública e 

particular, com praça, bancos, essas coisas”. (Carlos Augusto - 48 anos); uma 

moradora do Condomínio Reserva Atlântica I apresentou a mesma concepção: “Um 

bairro é um agrupamento de pessoas vivendo e usufruindo o que o lugar tem”. 

(Severina Maria dos P. S de Oliveira – 42 anos). 

Estes relatos nos relevam que a ideia de agregação, agrupamento de elementos 

e características comuns, compartilhada por alguns órgãos públicos como é possível 

destacar em documentos analisados posteriormente, é expressiva na percepção dos 

moradores. Elementos de habitação como casas, aparecem agregados a elementos 

que se remetem à  equipamentos urbanos, como clínicas, farmácia, bancos, praça e 

lazer, se transformam em um bairro no momento em que são apropriados pelas 
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pessoas, que são incorporados a vivência no lugar. Estes elementos, estes 

equipamentos urbanos podem ser sintetizados na ideia de infraestrutura. 

Quanto aos elementos associado à infraestrutura, somados, foram os mais 

representativos. A própria palavra infraestrura aparece nas entrevistas 13 vezes. 

Somando-se aos elementos associados à educação, transporte, saúde, segurança e 

lazer, obteremos um total de 37 menções o que considerando o total de 35 entrevistas, 

revela a importância deste aspecto na concepção de bairro dos moradores do Cabula, 

como é possível exemplificar no seguinte relato:  

 
“Um bairro para mim é a união de várias casas e infraestrutura. Infraestrutura em todos os sentidos, de 
comércio, de educação, de saúde. Para mim um bairro é isso, porque um bairro não é você botar um 
conjunto de casas, todo mundo morando sem infraestrutura, isso aí não é um bairro”. (Raimunda 
Damiana dos Santos – 60 anos);  
 

Local foi também uma palavra que apareceu com certa freqüência nas 

entrevistas, citada seis vezes, esta esteve sempre associada à questão da 

infraestrutura como podemos observar nas seguintes respostas à pergunta acerca do 

que é bairro: “Um local onde haja habitações, onde tenha um comércio que possa suprir 

as necessidades dos moradores, transportes suficientes, serviços públicos de 

qualidade, uma boa infraestrutura”. (Thayane Cristina – 24 anos); “Determinado local 

estruturado para servir a comunidade”. (Geovana Matos- 39 anos). Este fato pode ser 

atribuído ao fato de que o bairro é o lócus das ações cotidianas e de nele haver uma 

maior demanda por equipamentos que sejam capazes de satisfazer as necessidades 

imediatas.  

Em complemento a análise acima, “satisfazer as necessidades” foi também uma 

expressão presente nos relatos que pode ser associada à infraestrutura, tal como é 

possível perceber no relato neste relato: “É um lugar que você mora e que temos que 

tentar satisfazer as necessidades. Com supermercado, farmácia, salão de beleza, 

coisas do dia-a-dia, escolas, padarias. (Denise Nero dos Santos - 50 anos). Quando 

questionada acerca das vantagens em se ter uma cidade dividida em bairros a 

entrevistada não soube responder. 

Outra entrevista que apresentou o mesmo olhar foi de um morador do Conjunto 

Habitacional Chácara do Cabula, para quem um bairro é: “Um conjunto de casas, ruas e 

moradias, bancos, shoppings e o nome do bairro”. (Francisco Maia – 59 anos) Quando 



42 
 

questionado acerca das vantagens em se dividir uma cidade em bairros o mesmo 

afirmou não saber dizer.  Este mesmo padrão pôde ser mais uma vez observado: “É 

uma comunidade. Compõe pessoas, residências, casas comerciais e toda 

infraestrutura”. (José Barbosa – 66 anos). Quando questionado sobre as vantagens de 

se ter a cidade dividida em bairros, a resposta foi: “Não sei...interesses. Fica sem 

resposta”. 

Estes relatos nos revelam que a funcionalidade dos bairros em alguns momentos 

é difusa e que para alguns moradores este recorte está restrito a aspectos da vida 

cotidiana, tais como morar e utilizar serviços. Esta análise reforça a afirmação de que, 

na cidade de Salvador, os grandes bairros se apresentam de forma orgânica para os 

moradores, não carecendo de funções claras que justifiquem a existência dos mesmos. 

De modo geral, os moradores identificam este espaço pelas práticas cotidianas de 

satisfação das necessidade individuais e coletivas, ainda que estas práticas não sejam 

experimentadas pelos moradores na mesma intensidade. 

 Acerca dos aspectos imateriais, tais como as relações sociais e os sentimentos 

associados ao conceito de bairro, iremos analisar os elementos pessoas, comunidade e 

convivência revelados pelas entrevistas, como nos seguintes exemplos: “É uma 

comunidade onde todos se unem”. (Crispim Ferreira Fernandes – 37 anos); “É uma 

localidade onde se formam comunidades e os respectivos moradores deveriam zelar 

pelo bem comum”. (Arlete Côrtez – 43 anos) 

 Comunidade é um conceito, cuja abordagem é bastante delicada. Normalmente 

associado a conjunto de indivíduos que convivem e compartilham experiências 

objetivas e subjetivas, o termo remete a uma situação de cooperação, de integração, de 

solidariedade que, para muitos autores, conduz a um arquétipo utópico e bucólico das 

relações humanas. De fato, analisando as respostas citadas acima, podemos perceber 

que foi exatamente este arquétipo o descrito pelos moradores. 

A ideia de comunidade nos remete ao conceito de bairro da Sociologia Clássica. 

Para discutir o conceito de “bairro clássico”, Souza faz referência sobretudos aos 

estudos de Raymond Ledrut2, para quem o bairro seria essencialmente uma unidade de 

                                                           
2
 LEDRUT. Raymond. Sociologia Urbana. Rio de Janeiro: Forense, 1971. (1ª Ed. francesa, 1968)  
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vizinhança, um tecido de relações sociais, chegando este a estabelecer uma dimensão 

para tal conceito, a dimensão do pedestre (5 Km), acima da qual não se poderia falar 

em bairro.  O conceito ledrutiano de bairro incorpora os aspectos ideológicos de 

comunidade, cuja presença na realidade das grandes cidades contemporâneas é cada 

vez mais escassa e para Souza (1989), Ledrut reconhece esse novo cenário: 

 

Ledrut acerta quando afirma que isso que denominei bairro clássico (para ele 
apenas bairro, contraposto ao que ele chama de “falso bairro”) está em extinção 
nas cidades modernas. Hoje encontramos somente, aqui e ali, resíduos, 
fragmentos remanescentes. No entanto, nesta constatação mais ou menos 
irrecusável, até o anúncio da “morte do bairro” vai uma distância muito grande. 
(SOUZA, 1989, p. 156) 

 
 

Esta análise pode ser melhor compreendida se considerarmos também as 

relações entre o bairro, a casa e o lar. Quanto a estas destaca-se o relato de uma 

usuária do bairro do Cabula, moradora do bairro de Boca da Mata: 

 
“Uma casa para mim é meu subterfúgio, eu esqueço de tudo. Eu tenho que ter uma casa que eu me sinta 
bem, e o bairro também deve ser assim. Cada um deve morar em um bairro que tenha sua cara. O bairro 
é um lugar onde as pessoas deveriam atuar em prol do todo e que acolha as pessoas. No Alto do 
Itaigara, meu irmão mora lá,  o elevador pára na porta, ninguém se vê, só as empregadas domésticas, 
mas é a cara de quem mora lá. Se aquilo está bom para você, vá para lá”. (Avani Pereira Bezerra – 44 
anos) 

 

A dissolução das relações de vizinhança destacada pelo relato acima é uma 

característica da sociedade ocidental contemporânea, cujas classes de maior poder 

aquisitivo, contraditoriamente vêem seu tempo de lazer, do ócio, da socialização cada 

dia mais restrito e absorvido pela engrenagem da vida regida pela tríade 

eu/família/trabalho, a qual se fecha em ações que cada vez menos agregam a 

participação de outros indivíduos. O universo da casa, lócus da espacialização do eu, 

do refúgio, da individualidade sempre se sobrepõe ao universo exterior, aos espaços 

públicos e ao bairro. “Porque a casa é o nosso canto do mundo. Ela é, como se diz 

amiúde, o nosso primeiro universo. É um verdadeiro cosmos”. (BACHELARD, 2008, p. 

24) 

Este aspecto de introspecção das vivências é agravado nas grandes cidades, 

onde a segurança, a intimidade e a liberdade conferidas pela casa se sobrepõe em 

detrimento à vivência coletiva nas grandes cidades. “A casa é um corpo de imagens 
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que dão ao homem razões ou ilusões de estabilidade.” (BACHELARD, 2008, p. 36) 

Quanto maior e mais bem equipada a casa, menor a necessidade do exterior, do outro, 

do coletivo. Neste cenário as relações de vizinhança se dissipam na medida em que 

aumenta a capacidade individual de satisfação das necessidades do dia-a-dia. Estes 

aspectos são também observados nos trabalhos de Serpa (2007): 

 

As relações de vizinhança constituem um caso particular de “redes do 
cotidiano”. Elas são ainda muito condicionadas pelas diferenças entre classes 
sociais. Nos bairros populares, a limitação de oportunidades, a pobreza e o 
isolamento relativos, a insegurança e ao medo acabam por fortalecê-las e 
torná-la parte fundamental da trama de relações familiares. Nos bairros de 
classe média, as relações entre vizinhos são mais seletivas e pessoais e, na 
maior parte dos casos, o maior poder aquisitivo faz diminuir a necessidade de 
ajuda mútua e aumentar a necessidade individual de espaço (KELLER, 1979). 
(SERPA, 2008, p.12) 

 
 

Nos condomínios e conjuntos habitacionais onde foram realizadas entrevistas, os 

quais podem ser classificados como “de classe média”, foi explicito a visão de que “boa 

vizinhança é aquela que não incomoda”, ou seja, quanto menos a presença do outro for 

percebida, melhor foi qualificada a vizinhança, como podemos interpretar no relato da 

moradora do Condomínio Vila das Mangueiras: “É ótimo, não tem briga, é muito 

harmonioso” (Edna Souza – 63 anos), e no relato de uma moradora do Conjunto 

Parque Planalto, para quem em relação aos vizinhos “Não tem problema, graças a 

Deus”. (Edelzoíta Oliveira – 53 anos)  

A classe social predominante em dado bairro confere às redes sociais nele 

estabelecidas aspectos específicos, o que reforça o fato de que quanto maior o nível 

social, menor a necessidade do outro, como revela o seguinte relato: 

 
“Eu tenho uma relação de vizinhança muito boa, aqui é assim, graças a Deus. Eu procuro conviver, 
respeitar as adversidades. Eu trabalho encima da alteridade, respeitando o outro. Aliás, aqui no Resgate 
você pode chegar em qualquer bar, sentar, com família ou sem família, você não vê uma briga, um nome 
você não vê. Não sei se é a questão do nível social do pessoal, porque aqui no Resgate, você tem assim, 
90% tem nível universitário, ou mais, aqui você está em um espaço onde você convive com moradores 
médicos, enfermeiros, administradores, professores, trabalhadores do Polo, então ajuda a estrutura, 
então não tem como não viver bem num lugar desses”. (Miguel Antônio dos Santos – 60 anos) 

 
 Para o entrevistado o fato de a maior parte dos moradores terem um “bom nível 

social” resulta na boa vizinhança, aquela, que não causa problemas, que não 

incomoda, sendo “impossível” não viver bem. Contudo, não podemos tomar esta visão 



45 
 

como homogênea. Para os jovens, a vizinhança não é percebida da mesma maneira, 

assumindo relação com o lazer e a ludicidade, como é possível observar no relato de 

outro morador do Resgate, para quem a vizinhança: “No meu prédio é péssima, mas na 

rua é ótima. É a melhor rua do Resgate. Tem bares, meus amigos de infância, é bom 

conversar com a galera no barzinho. Tem a quadra para o baba, a convivência na rua é 

muito boa”. (Gustavo Leal – 20 anos) 

Com as devidas ressalvas, pois na há aqui a intenção de homogeneizar o 

comportamento humano, é possível observar que em dados momentos, a presença de 

uma rede de relações se estabelece como estratégia de sobrevivência e resistência às 

adversidades como nos bairros populares, em outros, sobretudo quando há autonomia 

conferida pelo poder aquisitivo, a presença de vizinhos é indiferente, e quanto menos 

estes se fizerem presentes, quanto menos estes “incomodarem”, melhor. Mais qual 

destas situações melhor se adéquam ao conceito de bairro? Se considerarmos o “bairro 

clássico” a primeira seria apontada como essencial para a própria existência do mesmo, 

como defendia Ledrut, contudo, a dissolução destas relações destituiria um espaço do 

título de bairro? Certamente que tal rotulação simplista (bairro clássico legítimo X falso-

bairro) não condiz com a realidade observada, e independente deste esforço, este 

recorte, longe de desaparecer do cenário urbano, mesmo na pós-modernidade, é 

utilizado como linguagem e discurso (SERPA, 2007) pelos diferentes agentes de 

produção do espaço. 

É importante destacar que a cena urbana é por muito complexa para se restringir 

a dualismos tais como “bairro verdadeiro X bairro falso”. Seria um reducionismo. Nem 

falso nem verdadeiro, o bairro pode ser reinventado. As suas relações se modificam no 

contexto das transformações socioeconômicas e culturais, transcendem os limites 

materiais e imateriais da dinâmica urbana.  

Na busca pela percepção indireta do “senso comum” acerca do conceito de 

bairro, consultamos alguns websites, entre eles, a Wikipédia. Conforme já explicitado na 

introdução os dados disponibilizados na enciclopédia virtual Wikipédia são também aqui 

considerados como representações simbólicas coletivas. Neste site, encontramos a 

seguinte definição:  
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Bairro é uma comunidade ou região dentro de uma cidade ou município. Bairros 
existem na maioria das médias e grandes cidades do mundo. (...) Alguns 
municípios têm definição territorial definida quanto aos limites, enquanto que em 
outros, a divisão decorre apenas do uso popular. No mesmo país existem 
nomenclaturas que classificam os bairros por suas características sócio-
econômicas, tais como: bairro nobre e bairro proletário. (Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bairro) 

 

Seja com caráter de comunidade, seja com caráter de região, haja ou não limites 

definidos, conforme o conceito acima, o bairro é uma realidade presente na maioria das 

médias e grandes cidades do mundo, e como tal, é apropriado pelos citadinos em suas 

estratégias cotidianas. Na internet este recorte é utilizado como discurso de valorização 

dos equipamentos e serviços nele disponíveis. Desta forma, através da fluidez das 

redes informacionais, o bairro é utilizado como estratégia de marketing para a venda de 

produtos e oferta de serviços por parte de empresas e estabelecimentos comerciais que 

se associam para atrair clientes, como é possível observar nos exemplos ilustrados 

pelas Figuras 3 e 4: 

 

Figura 3: Site nacional de divulgação de serviços por bairros. 

 
                                                        Fonte: http://www.omelhordobairro.com.br/novo/ 

 

Figura 4: Website informativo e comercial sobre bairros 

 
                                                                         Fonte: http://seubairroinforma.com.br/ 
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A mídia impressa é também um canal de comunicação que valoriza e se apropria 

dos bairros como estratégia de marketing. Sejam através de “jornais comunitários” ou 

através dos grandes jornais, os produtos, serviços e imóveis são divulgados e 

oferecidos a partir de seus bairros, cuja localização e características são destacadas 

como fatores de valorização. A proximidade e a acessibilidade são pontos explorados 

pelos anunciantes que aliados a “qualidade” ampliam a valorização do comercio e 

serviços nos bairros e essa valorização é dialética, pois quanto “melhor” em mais 

diversificado estes forem, mais valorizado é o bairro no imaginário de seus moradores, 

dos moradores de outros bairros e da cidade por conseqüência. 

Nas Figuras 4 e 5, podemos observar que os 

anúncios são feitos integrando os bairros do Cabula 

e do Pernambués, o que demonstra que bairros 

próximos interagem e se associam em infraestrutura 

e oferta de serviços, de modo que os moradores 

buscam em bairros próximos serviços 

complementares ao seu, fato que é percebido e 

apropriado pelo setor de comércio e serviços, que se 

articulam também nestes espaços. Neste sentido, o 

bairro aparece concebido não como comunidade, 

mas como “região” da cidade, com características e 

equipamentos próprios que lhe conferem um 

diferencial em relação aos demais bairros da cidade. 

 
 
 
 

 Figura 6: Janela de busca em Classificados Imóveis de Salvador 
 

 
 
 
 
 

                           Fonte: http://classificados.atarde.com.br/imoveis/index.aspx 
 

Figura 5: Jornal informativo e 
comercial do Cabula e 

Pernambués. 

 
Fonte: http://seubairroinforma.com.br/ 
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Uma vez constatado que, embora seus limites não sejam identificados, a cidade 

de Salvador é dividida em bairros que aqueles que a vivenciam e utilizam. Para analisar 

como os moradores do Cabula percebiam a importância deste recorte na cidade, estes 

foram questionados quanto à existência de vantagens em se ter uma cidade dividida 

em bairros. Esta questão teve como objetivo compreender de que modo os moradores 

pensavam o porquê da existência dos bairros para a cidade. A tabela seguinte 

apresenta os principais elementos apontados: 

 
Tabela 4: Vantagens na divisão da cidade em bairros 

 
Vantagens citadas                                            Total 

Localização 14 

Administração 9 

Organização da cidade 9 

Nenhuma 6 

Outras 3 
                                                                        Fonte: Trabalho de Campo/2010. 

 

Um número significativo de entrevistados (6 em um total de 35) estranharam a 

questão, colocando a existência dos bairros como algo tão óbvio e inerente à cidade 

que não compreenderam o porquê da pergunta, como podemos observar nessa 

resposta: “A cidade não é dividida em bairros? Não tem não é? E esses bairros que 

agente tem aí, Cabula, Brotas, não é oficial não? Para mim já era. Tem que ter mesmo”. 

(Edelzoita Oliveira – 53 anos). Este fato mostra que a presença dos bairros de forma 

orgânica no imaginário dos moradores existe de tal forma, que para alguns pensar a 

cidade sem bairros é algo sem sentido, e, portanto a nossa pergunta não obteve 

resposta.  

Os demais aspectos revelados per esta questão demonstraram que de fato, 

tendo como base os moradores do Cabula, para a cidade de Salvador os bairros 

constituem recortes espaciais orgânicos, que se encontram presentes no inconsciente 

coletivo como resultado de ações cotidianas, e neste sentido, a localização, ou seja, a 

capacidade de penetrar em dadas porções da cidade através destes recortes foi o 

elemento preponderante. 
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Esta relação é facilmente identificada no depoimento de um morador do Resgate, 

o qual quando questionado se haviam vantagens em dividir uma cidade em bairros nos 

deu a seguinte resposta:  

 “Tem, por conta da identificação, para você se situar, imagine só se não houvesse a divisão de bairros 
agente se perdia, até porque ele é importante para que você se situe no tempo e no espaço. Já pensou 
sem bairros. Eu moro em Salvador. Aonde? Uma cidade com três milhões de habitantes. Impossível. 
Quando me perguntam Miguel você mora aonde? Eu moro no Cabula. Resgate, Cabula, agora em que 
rua eu coloco a referência..., Resgate – Cabula”. (Miguel Antônio dos Santos - 60 anos) 
 

Um desdobramento da capacidade de localização oferecida pelos bairros, 

também bastante colocada entre as vantagens foi a “organização” como podemos 

observar neste relato:  

 
“Sim, organização, melhor localização. Se a cidade não fosse dividida em bairros seria muito difícil para 
os agentes dos correios nos entregarem as correspondências. Porque casa, bairro e ruas possuem 
numeração e CEP, e até mesmo outros tipos de entrega. Ficaríamos impossibilitados de abrir contas em 
bancos e utilizar outros tipos de serviços”. (Thayane Cristina3 – 24 anos) 

 
A palavra “organização” aparece assume nos relatos um caráter ambíguo, 

podendo ser interpretada tanto como capacidade de diferenciação dos espaços da 

cidade, quanto melhor estruturação do bairro. Organizar é uma ação consciente de 

melhor entender para então melhor agir sobre tal objeto e para os moradores do 

Cabula, a divisão em bairros confere esta possibilidade aos citadinos, seja, 

individualmente, coletivamente, ou institucionalmente, mas para neste último é mais 

cabível o ato de administrar. 

A possibilidade de melhorar a “administração” foi também um elemento bastante 

citado nas entrevistas com moradores acerca da questão sobre a existência de 

vantagens em se ter uma cidade dividida em bairros. Contudo, a vantagem 

administrativa se mostrou presente como um demanda, como uma necessidade e não 

como uma realidade existente como podemos ver no seguinte depoimento:  
                                                           
3 É interessante destacar o caso desta entrevistada. A mesma cita como referência o limite de bairros dos 
Correios como referência de eficiência para a “organização” da cidade, mas associa esta organização a 
um serviço específico, a entrega de correspondências. Curioso é que a entrevistada é moradora da Rua 
Tobogan, localizada atrás do Hiper Bompreço do Cabula. Segundo os correios esta rua está localizada 
no bairro São Gonçalo, contudo, a entrevistada se identificou como moradora da Engomadeira, relatando 
que embora em suas correspondências haja o endereço do São Gonçalo, acredita que a sua rua faz 
parte da Engomadeira. Ou seja, os limites que os órgãos públicos estabelecem visam atender a 
especificidade de determinados serviços, os quais são reconhecidos pelos moradores, mesmo quando 
estes não se identificam com a dada delimitação, como este caso nos revelou. 
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“Tem, desde que os bairros tenham representantes que cuidem os bairros. Se o bairro for bem equipado 
e bem administrado, é um tipo de interior, não precisaria ir para outros bairros. Praticamente ficaria 
tranquilo”. (Eli Augusto Sacramento Filho – 51 anos) 
 

A mesma visão de necessidade foi explicitada no relato de um morador do 

Condomínio Reserva Atlântica I:  

 
“Para mim agrega muitas coisas. Bom restaurante, escola, perspectiva de desenvolvimento, que tenha 
uma boa liderança, que as pessoas se desenvolvam e que agregue vários serviços. Assim, todos 
deveriam ser. Nem sempre se tem tempo para sair do seu bairro e ir para o centro. Deveria ter um órgão 
da prefeitura para administrar o bairro, por ser grande, mas não tem.” (Gilmar Nascimento dos Santos – 
31 anos) 

 
Os moradores vêem nos bairros uma possibilidade de melhor gerenciamento do 

espaço urbano, valorizando as redes de relações como fator favorável a esta ação. O 

ideal de gestão participativa, embora este termo não tenha aparecido em nenhuma das 

entrevistas, se revela presente nos relatos através da figura dos supostos 

“representantes” que os bairros deveriam ter, como nesta resposta acerca da existência 

de vantagens numa divisão por bairros: “Sim, para a administração é muito mais fácil 

para que os representantes cumprissem suas obrigações”. (Arlete Côrtez – 43 anos) 

Apesar desta demanda se revelar no inconsciente coletivo, na realidade as redes 

associativas do bairro do Cabula, sobretudo as Associações de Moradores possuem 

pouca representatividade no universo geral do bairro. Em pesquisa realizada entre os 

anos de 2006-2007, intitulada As Associações de Bairro do Cabula e Mata Escura: uma 

análise de gestão participativa (GOUVEIA, 2007), foram aplicados questionários com 

moradores e entrevistas qualitativas com representantes das Associações de 

Moradores (AMs) de alguns logradouros dos bairros do Cabula e Mata Escura com o 

intuito de analisar a atuação destas organizações no espaço urbano a partir dos bairros 

a quem representam.  

Os resultados da referida pesquisa revelaram que tanto na Mata Escura quanto 

no Cabula, a grande maioria dos moradores conhecem a associação de moradores do 

bairro, apesar de menos da metade dos entrevistados afirmarem conhecer o atual 

presidente.  Estes primeiros dados já deram um indicativo da fraca aproximação entre 

moradores e as associações. Esse fato foi confirmado quando a grande maioria dos 

entrevistados, em ambos os bairros, afirmaram não participar das reuniões e 
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discussões, assim como foram predominantemente negativas as respostas a respeito 

da participação em campanhas ou ações, e o fato de a maioria dos moradores 

desconhecerem as ações que a Associação de Moradores vem promovendo.  

Outro dado contraditório que pôde ser observado nos bairros de Cabula e Mata 

Escura foi o fato de que apesar de muitos não estarem satisfeitos com a atuação da 

AMs, a maioria jamais levou alguma reivindicação à associação, apesar de terem 

manifestado vontade de propor ações ou campanhas para o bairro. Nas associações 

entrevistadas, a participação dos moradores foi caracterizada como pouco 

representativa, apesar das afirmarem que a divulgação ocorrer antecipadamente. 

(GOUVEIA, 2007) Os resultados podem ser observados no gráfico abaixo: 

 

                                                                                      Gráfico 1: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Fonte: Trabalhos de Campo (Gouveia, 2007). 

A análise entre os resultados obtidos na pesquisa anterior mencionada e os 

resultados obtidos nas entrevistas da presente pesquisa revelaram que embora os 

moradores reconheçam a importância das redes associativas para promover 

transformações no bairro, sendo este um espaço coletivo, diferente da casa, como já 

abordado, não desperta diretamente um sentimento de pertencimento, de “meu”, de 

modo que os indivíduos esperam que a iniciativa venha sempre “do outro”, e mesmo 

havendo organização destinadas a este fim, os moradores, em sua maioria, não tomam 

conhecimento das suas propostas, tampouco participam das sua ações.  A partir desta 

análise podemos afirmar que no bairro do Cabula as redes associativas não possuem 
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força expressiva para mobilizar as pessoas do bairro em prol de melhorias para o 

mesmo. Nem nas áreas mais carentes, como a Engomadeira, onde a escassez de 

recursos individuais deveria ser um incentivo à organização coletiva.  

Muitas são as questões que levam a esta pouca expressividade da atuação das 

associações de moradores, fenômeno presente não só no Cabula, como em muito 

outros bairros e na maior parte das cidades brasileiras, e esta é uma discussão 

bastante complexa, o que este trabalho não propõe. Contudo, existem muitos estudos 

sobre o tema, e na Geografia, Marcelo Lopez de Souza merece destaque. Sobre 

ativismos e movimentos de bairro, na obra “O desafio metropolitano: Um Estudo sobre a 

Problemática Sócio-espacial das Metrópoles Brasileiras” (2000), o autor nos fala sobre 

o cenário deste desgaste: 

 

Desapontamento com as administrações municipais e ‘fadiga’ da base social. 
Certamente ocorreram desapontamentos entre moradores – e justamente entre 
aqueles engajados no ativismo de bairro – não apenas com a evolução da 
conjuntura política nacional pós-1985, mas também devido a problemas que 
têm lugar no plano local: descaso para com os interesses coletivos por parte de 
muitas administrações municipais, oportunismo de numerosos políticos, 
promessas eleitorais não cumpridas etc. tudo isso pode conduzir a um certo 
‘cansaço’, a uma certa ‘fadiga’, especialmente se o grau de politização dos 
prejudicados não for elevado.” (SOUZA, 2000, p. 156) 

 
Apesar do dito desapontamento e consequente falta de engajamento por parte 

dos moradores, o bairro ainda é visto como possibilidade de articulação para 

transformações positivas no espaço urbano. Constituindo, portanto, um “espaço de 

esperanças”, tomando emprestada a expressão utilizada por David Harvey (2004).  

De volta aos aspectos apontados como vantagens em se ter uma cidade dividida 

em bairros, a identidade, foi também um elemento destacado, estando associado à 

capacidade de localização como nos relatos a seguir:  

 
“Sim. Para se localizar, e para facilitar a administração da cidade. Dá também uma identidade para o 
povo, as pessoas se identificam com seus bairros”. (Severina Maria dos P. S de Oliveira – 42 anos); “Sim, 
identificar melhor os lugares e as pessoas. Orientar a cidade. Criando bairros criam-se comunidades, tem 
igrejas, etc. Representa atividade”.  (Avani Pereira Bezerra – 44 anos) 

 
Com base na analise da relação entre localização e identidade pode-se afirmar 

que neste sentido o bairro é em parte o desdobramento, ainda que difuso e distante, da 

casa, do lar.  Para melhor compreendermos esta relação devemos considerá-la numa 
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perspectiva escalar, e neste sentido Serpa referenciando os estudos de Yi-Fu Tuan, 

nos esclarece na seguinte colocação:  

 

Tuan explica que a rua onde se mora é parte da experiência íntima de cada um, 
mas a unidade maior, o “bairro”, é um conceito. Não se expande 
automaticamente o sentimento que se tem pela rua local para todo o bairro. O 
conceito depende da experiência, mas não é uma conseqüência inevitável da 
experiência, já que o “bairro” só adquire visibilidade e torna-se um “lugar” 
através de um esforço da mente. (SERPA, 2007, p. 26) 

 

Mesmo reconhecendo que o sentimento que se tem com a casa e a rua, este 

não é transferido imediatamente ao bairro, carecendo de um exercício de abstração 

(TUAN, 1980), é nele que a casa se localiza, e sendo nela que as pessoas 

experimentam a sensação de familiaridade, de identificação com o espaço, conferindo-

lhe suas características, o bairro se reflete e é refletido naqueles que o vivenciam, e 

consequentemente, conforme Souza, despertam sentimentos de “empatia”, que estão 

associados à identidade do bairro. Para o autor: 

 
Resumindo, é imprescindível que uma realidade, para ser um bairro, desperte 
empatia  no citadino, pois é essa empatia, a sensação de entrar no bairro, por 
exemplo, como alude Kevin Lynch, que é a base da identidade do bairro. 
(SOUZA, 1989, p. 149-150)  
 

 
Um relato que pode exemplificar este aspecto de empatia, no caso, “sentir-se 

bem” associado à realização ações cotidianas é de um morador do Conjunto CHOPM-1, 

para quem: “Um bairro é um local onde você pode se estabelecer, com colégios, 

faculdades, farmácias, transporte adequado e que você se sinta bem  onde mora. 

Completo: transporte, segurança, lazer, etc., que me proporciona tudo isso”. (Eli 

Augusto Sacramento Filho – 51 anos) 

Assim como no relato acima, de modo geral, os resultados apresentados 

revelaram que, para os moradores do Cabula, atualmente o conceito de bairro é mais 

associado a aspectos objetivos, ou seja, à sua capacidade de satisfazer as 

necessidades cotidianas tais como fazer compras, efetuar transações bancárias, obter 

serviços médicos e educacionais, que aqueles associados a aspectos subjetivos, ou 

seja, às relações sociais entre moradores. Mais esta situação não reduz o existência do 
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“bairro”, este continua enquanto lugar onde as vivencias se espacializam, 

representando, segundo Souza (1989) pedaços da realidade social. Para o autor: 

 

(...) o bairro pertence àquela categoria de “pedaços da realidade social” que 
possuem uma identidade mais ou menos inconfundível para todo um coletivo; o 
bairro possui uma intersubjetidade aceita pelos seus moradores e pelos 
moradores de outros bairros da cidade, ainda que com variações. Logo, é 
necessário aqui abordar de um modo muito especial essa dialética 
objetivo/subjetivo. (SOUZA, 1989, p. 149) 

 

Embora o bairro “clássico” seja cada vez mais raro no espaço urbano 

contemporâneo, a complexidade das dinâmicas e transformações trazem por 

conseqüência novos olhares sobre seus recortes. O bairro pode ser reinventado. Não 

se trata de qualificar se esta ou aquela situação é melhor ou pior, a intenção é 

reconhecer que de modo geral, houve uma mudança de percepção e concepção dos 

citadinos em relação ao conceito de bairro, que se mantém presente no imaginário 

coletivo das cidades. Assim, de volta a discussão sobre o bairro clássico: 

 
Se, por um lado, os bairros populares guardam ainda características do “bairro 
clássico” da Sociologia Culturalista, como um coeso agregado de unidades de 
vizinhança, apresentando uma vida de relações constituinte e um tanto fechada, 
na maioria dos casos a tendência desse “tipo” de bairro é desaparecer no 
contexto das metrópoles capitalistas. Importante, neste novo contexto, é que 
realidades como os bairros são “lugares”, espaços internalizados mentalmente 
pelos indivíduos de uma coletividade, que os têm como espaços vividos e 
sentidos. (SOUZA, 1989). (SERPA, 2008, p. 24) 
 
 
 

 Portanto, um lugar. Por mais que se que seja questionado, este é o título que 

não podemos destituir do conceito de bairro. É nele que a vida cotidiana se desenrola, 

com suas cores e sensações, é nele, ou neles, considerando que os bairros se 

integram e articulam, onde a cidade é apropriada de forma objetiva e subjetiva por 

aqueles que nela habitam, ainda que esta apropriação não seja consciente.  

Lócus da realização de experiências concretas, ações cotidianas, experiências 

subjetivas, de perceber a cidade, se relacionar socialmente, e de se “familiarizar” com o 

espaço. Todas estas situações constituem um bairro e legitimam a importância do 

estudo deste fenômeno do espaço urbano, independente da sua configuração.  
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De volta à questão inicial, pode-se afirmar que como recorte espacial, o bairro 

interfere na percepção/concepção das pessoas em relação aos espaços urbanos, na 

medida em que “É no bairro que se elabora o sentimento de pertencimento ao “lugar”, 

espaço das práticas cotidianas e aparentemente banais”. (SERPA, 2008). Desta 

maneira as pessoas respondem a estes espaços em suas práticas diárias, 

transformando-os e sendo influenciados pelos mesmos, a partir do qual vivenciam a 

cena urbana. Para Mathias Le Bossé4, fazendo referência aos estudos de Tuan: 

 

O lugar é considerado como suporte essencial da identidade cultural, não mais 
em sentido estritamente naturalista, mas porque fica evidenciado o vínculo 
fenomenológico e ontológico fundamental que ancora a pessoa humana naquilo 
que Eric Dardel chamou de sua “geograficidade”. O lugar humanista, tal como 
estudado por Yi-Fu Tuan, por exemplo, ao descrever a ligação emocional aos 
espaços demarcados e fechados, é um objeto carregado de valor e de sentido, 
um “centro de valores sentidos” pela subjetividade dos indivíduos e dos grupos. 
(BOSSÉ in: CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, p. 166) 
 

 
O bairro é um espaço privilegiado, de vivencias e apropriações dentro do cenário 

urbano, é vivo, possui cores próprias, alimenta sonhos e perspectivas. É também, 

portanto, parafraseando David Harvey, um espaço de esperanças. Para o autor: 

 

A maneira como nossa imaginação individual e coletiva funciona é, portanto 
crucial para definir o trabalho da urbanização. A reflexão crítica sobre o nosso 
imaginário envolve, todavia tanto enfrentar o utopismo oculto como ressuscitá-lo 
a fim de agir como arquitetos de nosso próprio destino em vez de como 
“impotentes marionetes” dos mundos institucionais imaginativos que habitamos. 
Se, como diz Unger (1987b, p.8), aceitamos que a “sociedade é construída e 
imaginada”, podemos também crer que ela pode ser “reconstruída e 
reimaginada” (HARVEY, 2004, p. 211) 

 

Crer que a sociedade pode ser reconstruída e reimaginada é uma atitude 

utópica. Mas se reconhecemos a importância dos aspectos simbólicos para a 

compreensão do espaço, porque devemos negar esta possibilidade. Acreditar em uma 

dada realidade motiva a busca pela mesma. Em seu livro Espaços de Esperança 

(2004), Harvey utiliza sempre a palavra bairro entre aspas, indicando cuidado com este 

                                                           
4
 BOSSÉ, Mathias Le. As questões de identidade em Geografia Cultural – algumas concepções 

contemporâneas. In: CORRÊA; ROSENDAHL. Paisagens, Textos e Identidade, 2004. Para referência 
completa, consultar as Referências Bibliográficas. 
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conceito e a dificuldade em afirmá-lo na complexidade do espaço urbano, contudo, 

mesmo sobre ressalva, o autor destaca a potencialidade destes espaços, como 

podemos observar a seguir: 

O pressuposto aqui é o de que os “bairros” trazem em si alguma coisa 
“intrínseca”, que a forma própria das cidades é alguma “estrutura básica dos 
‘bairros’”, que “bairro” equivale a “comunidade”, e que “comunidade” é o lugar 
que a maioria dos norte-americanos deseja e de que precisa (quer saibam ou 
não). Supõe-se ainda que a ação na escala definida pelo urbanismo é eficaz 
para resolver problemas existentes em todas as outras escalas. Volta a aflorar a 
inclinação nostálgica e especialmente limitada do sonho utópico. (HARVEY, 
2004, p. 224-225) 

 

Harvey associa bairros a comunidades, o que nos permite destacar o seu caráter 

associativo, de vivencias, em que é possível estabelecer solidariedades em ações e 

práticas cotidianas.   

Neste capítulo foi discutida a relevância do estudo do bairro como recorte para 

análises das dinâmicas espaciais. Viu-se ainda que, alheio a debates acadêmicos, o 

bairro é um conceito apropriado pelos indivíduos para estabelecer relações entre 

diferentes áreas da cidade, e, portanto, faz parte do imaginário daqueles que vivenciam 

o espaço urbano, e que estabelecem com estes espaços relações que o levam também 

a categoria de lugar. A partir destas situações, nas suas próximas páginas este estudo 

tentará caracterizar a forma como estes fenômenos ocorrem no bairro do Cabula, na 

cidade de Salvador.  
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3. O ONTEM E O HOJE NO BAIRRO DO CABULA 

 

3.1.  PROCESSOS DE OCUPAÇÃO HISTÓRICA 

 

 Neste capítulo o bairro do Cabula será analisado em seus processos de 

ocupação histórica, os aspectos atuais e a forma como este se encontra no imaginário 

da cidade a partir do olhar de seus moradores. A abordagem deste capítulo espera 

analisar o Cabula e suas dinâmicas internas, para, a partir de então buscar um diálogo 

entre bairro e cidade. 

No espaço urbano de Salvador, este bairro apresenta peculiaridades históricas 

que se contextualizam no processo de ocupação e expansão da Cidade. Para 

compreender os fenômenos que caracterizam o bairro na atualidade, antes, é 

pertinente um breve percurso sobre a historicidade do bairro, observando como se 

deram os processos que originaram a sua configuração atual e a singularidade que 

permite diferenciá-lo das demais áreas da cidade. Desta forma, “Buscar essa 

historicidade equivale a procurar aqueles traços comuns que, a despeito das 

transformações ao longo do tempo e das diferenças interespaciais, permitem a 

visualização de certa unidade”. (SOUZA, 1989, p. 150)  

 Para falar da ocupação histórica do bairro do Cabula foram utilizados como 

referencial os estudos da geógrafa Rosali Braga Fernandes, a qual em sua tese de 

doutorado: Las políticas de La vivienda em La ciudad de Salvador y los processos de 

urbanizacíon popular em El caso del Cabula,  publicada em 2003, resgata a ocupação 

histórica do bairro, sob o foco da problemática da habitação no Brasil, analisando os 

principais agentes que atuaram na construção e morfologia urbana do Cabula. Assim, 

neste momento, este estudo serviu como fonte de dados específicos sobre o Cabula 

que permitam compreender as análises acerca deste espaço. 

A configuração espacial do Cabula é resultante de quatro processos: a herança 

dos antigos núcleos quilombolas, o povoamento inicial através da existência de 

chácaras destinadas à produção agrícola, a ação do Estado e, nas últimas décadas a 

atuação do capital imobiliário. Portanto, o bairro é resultado da soma da atuação de 

distintos agentes, em diferentes contextos históricos. A urbanização se deu via 
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interferência do Estado, do ponto de vista habitacional a partir da década de 60 com as 

políticas de ocupação do Miolo de Salvador. Entretanto a ocupação dessa área é 

antiga, remetendo às comunidades quilombolas que aí se instalaram desde a época 

colonial, período a que se deve o nome do bairro.  

Segundo Fernandes, o significado da palavra Cabula é originária do idioma 

banto, falado entre os atuais países do Congo e Angola. Neste idioma o termo significa 

mistério, culto religioso, secreto, escondido e foi atribuído à área em virtude dos muitos 

quilombos nela existentes (FERNANDES, 2003). As antigas comunidades quilombolas 

que a habitaram no passado colonial também deixaram suas marcas bastante vivas no 

bairro, sobretudo quanto à existência de importantes terreiros de candomblé como o Ilê 

Axé Opô Afonjá, no bairro do São Gonçalo; o terreiro Casa de Lua Cheia, na Avenida 

Silveira Martins; e o Bate Folha (Mansu Banduquenqué) no bairro da Mata Escura5.  

Entre os séculos XVI e XIX a Cidade de Salvador esteve dividida em freguesias, 

ou paróquias, as quais eram delimitadas pela Igreja Católica, instituição de forte 

presença na colonização brasileira. Neste cenário o Cabula pertencia ao segundo 

distrito da Freguesia do Passo. Conforme Fernandes: 

 
Allí, en el 2º distrito, se hallaban sitios que correspondían a los ejes de 
expansión de Salvador en aquel siglo como: las calles de la Cruz do Cosme, del 
Pau Miúdo y de la Vala hasta el rio Camurujipe, el Largo do Resgate, la Estrada 
do Cabula, la Estrada de São Gonçalo, Pernambués, Mata Escura e a Estrada 
das Boiadas. De acuerdo con J. Reis, esta área semi-rural se caracterizaba por 
la existencia de muchos quilombos y espacios religiosos, donde, por varios 
motivos se destacaba el Cabula: en 1807 se tiene noticias de combate al 
Quilombo do Cabula. El primer registro baiano de la palabra Candomblé, 
designando un local de culto africano fue en 1826, en un documento policial que 
se refería precisamente a un Terreiro en el Cabula. (FERNANDES, 2003, p. 
169) 
 
 

Desta descrição percebemos que em suas primeiras ocupações, ao lado dos 

grupos quilombolas, a presença de inúmeros sítios e chácaras foi também um elemento 

marcante na ocupação da área. As chácaras ainda se mostram presentes tanto no 

imaginário dos moradores, destas apenas uma permanece, com este caráter, a 

Chácara Santa Tereza (165), localizada próxima ao conjunto Parque Planalto, as 
                                                           
5 Os bairros da Mata Escura e São Gonçalo do Retiro são associados ao Cabula como veremos ao 
estudarmos seus limites e representações neste capítulo. 
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demais assumiram outras funções, tal como o Conjunto Chácara do Cabula, cujo nome 

já é indicativo da sua origem. 

A produção de laranjas era bastante significativa na área. As “laranjas do 

Cabula” foram produzidas comercialmente até a década de 60, quando teve início o 

processo de ocupação urbana da área. O título do artigo “Dos laranjais aos conjuntos”, 

publicado pelo jornal “A Tarde” em 14 de janeiro de 1984, já expressava a importância 

deste fato na formação do bairro. Este artigo6 trata-se de uma entrevista com Antônio 

Aderbal de Souza, morador que na época escreveu um livro sobre o Cabula intitulado 

“A história de um bairro e de sua população”.   

Sobre a ocupação do Miolo nos anos 70, conforme os estudos de Fernandes7 

(2003) o Cabula e alguns de seus bairros associados já se apresentavam entre os 

assentamentos mais significativos. Ainda nos anos 70 a presença de chácaras e de 

áreas verdes era o aspecto marcante no bairro, como retratado por uma moradora do 

Conjunto Parque Planalto que ao descrever o bairro quando ela se mudou fez o 

seguinte relato: 

 
“Ave Maria! Eu chorei quando eu vi onde eu ia morar, porque só tinha mato, mato, mato. Só tinha o meu 
condomínio, Planalto, eu moro lá desde 1972, o Alameda, que era bem distante, o resto era tudo mato. 
Aqui era uma chácara, eu acompanhei a construção. Agente passava aí e via o pessoal trabalhando na 
obra. Foi o Planalto, depois foi aqui, depois o Colina, aí foi crescendo, depois veio a Telebahia, que agora 
é Oi, shopping. Esse condomínio que hoje é do pessoal do exercito, aquilo ali era um montão de chácara, 
tinha um casarão, eu já cansei de brincar ali nessa casa, fazia gangorra nos pés de árvore, depois foi 
tudo derrubado para fazer prédios.” (Edelzoíta  Oliveira, 53 anos, Moradora do Residencial Parque 
Planalto) 
 

Este aspecto “interiorano-agrícola” da área é também retratado por Angela 

Gordilho Souza no livro Limites do Habitar (2008), referindo-se ao ambiente construído 

na cidade de Salvador em meados do século XIX, a autora destaca: 

 

                                                           
6
 Disponível no arquivo jornalístico da Fundação Gregório de Matos em Salvador – BA. 

7
 En el año de 1970, los asentamientos más significativos del Miolo eran el Cabula, Pernabués, Pau da 

Lima y São Gonçalo do Retiro. En lo que quedaba del área, la población se encontra diluida em núcleos 
espontáneos, como la Palestina, o de ocupación planeada, como es el caso de Castelo Branco. 
(FERNANDES, 2003, p. 137) 
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(...) Percebe-se que a ocupação acompanha basicamente os caminhos de 
cumeada existentes e a faixa de área plana, na borda da baía, até a península 
de Itaparipe, hoje Itapagipe, e Orla Oceânica Sul. As demais nucleações 
urbanas, localizadas em pontos mais afastados da orla, como Rio Vermelho, 
Amaralina, e as povoações mais interioranas, como Campinas, Brotas, Pirajá e 
Cabula, estão espaçadas, situando-as nos “fins de linha” de estradas e 
caminhos que, por sua vez, se estendiam pelas cumeadas. (SOUZA, 2008, p. 
89) 

 

Em relação às formas de habitação predominantes no cenário da Salvador de meados 

do século XIX, a autora acrescenta: 

 

Assim, as formas de habitação até então se constituíam basicamente em 
sobrados, solares e cortiços, além dos agrupamentos de casas geminadas (...). 
Somavam-se a essas: as casas isoladas, construídas nos arredores imediatos 
que eram as sedes de fazendas e chácaras em bairros como Federação, 
Garcia, Brotas e Cabula; (...) (SOUZA, 2008, p. 95) 

 

Ainda sobre a situação do Cabula nas divisões oficiais de Salvador, a Carta 

Magna da República, promulgada em 1891, estabeleceu que os municípios brasileiros 

passaram a ser divididos em distritos. Segundo Fernandes (2003) esta mudança pode 

ser atribuída à perda do poder político da igreja diante das transformações no cenário 

político. Aperfeiçoando esta delimitação, em 1986, o distrito de Salvador foi subdividido 

em 22 subdistritos, a saber: 1 – Amaralina; 2- Brotas, 3 – Conceição da Praia; 4 – 

Itapuã; 5 – Maré; 6 – Mares; 7 – Nazaré; 8 – Paripe; 9 – Passo; 10 – Penha, 11 – 

Periperi; 12 – Pilar; 13 – Pirajá; 14 – Plataforma; 15 – Santana; 16 – Santo Antônio; 17 

– São Caetano; 18 – São Cristóvão; 19 – São Pedro; 20 – Sé; 21 – Valéria; 22 – Vitória. 

(SEPLANTEC, CONDER. Sumário de Informações, 1986) Dentre estes a área do 

Cabula, enquanto parte do “Miolo” de Salvador, pertence ao Subdistrito de São 

Caetano.  

No século XX, a cidade de Salvador passou por grandes transformações do 

ponto de vista da infraestrutura urbana e de habitação. Um dos fatores de grande 

impulso para estas ações foi a adoção de políticas de planejamento à luz das 

discussões sobre urbanismo. O primeiro órgão a implementar estas política no âmbito 

de planejamento urbano em Salvador no contexto republicano foi o Escritório de 

Planejamento e Urbanismo da Cidade do Salvador (EPUCS), como nos destaca Angela 

G. Souza: 
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Em fins de 1943, diversas pressões exercidas sobre a administração pública 
culminaram com as primeiras iniciativas de planejamento urbano, através da 
concepção e implantação do Escritório de Planejamento e Urbanismo da 
Cidade do Salvador – EPUCS, o qual entre outras medidas, elaborou diretrizes 
para a localização e construção de habitações populares em Salvador, a partir 
de nova concepção urbana. SOUZA, 2008, p. 102) 

 

Nesta perspectiva de planejamento urbanístico, no ano de 1987, em decorrência 

dos estudos do Plano de Desenvolvimento Urbano para Salvador (PLANDURB), a 

cidade passou a ser divida em 17 Regiões Administrativas. Esta divisão foi retificada 

pela Lei Municipal nº6586/2004 (PDDU/2004) e está em vigência até então. Sob esta 

subdivisão, como já apresentado no Capítulo 1, o Cabula é representado pela Região 

Administrativa XI, conforme observado no Mapa 1: Localização da área de estudos na 

cidade de Salvador. 

De volta à abordagem sobre os agentes de produção do espaço, no contexto da 

ocupação do Miolo da cidade de Salvador, a atuação do Estado foi determinante para a 

consolidação do Cabula como bairro. 

 A ação do Estado teve início em 1943, quando se instalou nessa área uma 

unidade do exército, o 19º Batalhão de Caçadores (19 BC). Contudo, foi no bojo da 

expansão urbana do Miolo de Salvador, impulsionada pela expansão dos transportes, 

que foram implementadas as intervenções que mudaram as dinâmicas de ocupação da 

área: a criação da Avenida Silveira Martins entre os anos de 1965 – 1966; e a criação 

da Avenida Luíz Viana Filho, mas conhecida como Avenida Paralela em 1970 

(FERNANDES, 2003). Estas vias conferiram ao bairro uma posição estratégica e 

direcionaram os fluxos de ocupação, gerando um espaço dinâmico tanto do ponto de 

vista habitacional quanto da expansão do setor de serviços no seu entorno.  

A Avenida Silveira Martins merece destaque uma vez que percorre 

longitudinalmente todo o bairro, esta assumiu papel de principal vetor de sua expansão 

urbana, podendo-se afirmar que o Cabula cresceu a partir do seu entorno. Angela 

Gordilho Souza resume este cenário, destacando a importância das grandes vias de 

circulação: 
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Na década de 1980, a área do Miolo, que já começara a ser ocupada ao longo 
da BR-324, passa a constituir a principal área de expansão, principalmente em 
decorrência da implantação de inúmeros conjuntos habitacionais através da 
URBIS, viabilizados por financiamentos do BNH e pela abertura de algumas 
vias de penetração que ligam a Av. Paralela à BR-324. Nessa década, tem 
início também a ocupação da Orla Oceânica, além de Itapuã, como novos 
loteamentos e condomínios. SOUZA, 2008, p. 115) 

 

Outras intervenções foram realizadas pelo Estado com intuito de urbanizar a 

área, entre elas podemos citar: a implantação da Companhia de Eletricidade do Estado 

da Bahia – COLEBA em 1970; da Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA 

em 1976; das Telecomunicações da Bahia - TELEBAHIA (onde atualmente encontra-se 

estalada a empresa OI S.A. Telecomunicações) e do Hospital Geral Roberto Santos, 

ambos no ano 1978; a implantação da Universidade do Estado da Bahia - UNEB em 

1979; a implantação hospital Psiquiátrico Juliano Moreira em 1982 e da Telebahia 

Celular na década de 1990 (onde atualmente encontra-se estalada a empresa de 

Telefonia VIVO).  

No plano nacional das políticas públicas de habitação, Fernandes (2003) destaca 

a o papel do Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais – INOCOOP, braço 

do Banco Nacional de Habitação (BNH), atuante entre os anos de 1964 e 1986. Além 

deste, em escala estadual destaca-se o papel da Habitação e Urbanização da Bahia 

S.A – URBIS. Desde 1968, a URBIS atuou intensamente na construção de conjuntos 

habitacionais na área do Cabula, conforme é possível observar no quadro a seguir: 

 

Quadro 1. Conjuntos Habitacionais construídos pela URBIS na área do Cabula 

Nome 
atribuído pela 

URBIS 
Nome dos logradouros Número total de 

unidades 
Ano de 
entrega 

Cabula III 
Conjunto Habitacional Otaviano 

Rodrigues Pimenta 
 

52 
1977 

Cabula IV Conjunto Governador José Marcelino 290 1978 
Cabula X Saboeiro 684 1982 
Cabula IX Doron 1.288 1983 

Florestal Ville 96 2000 
                                             Adaptado de FERNANDES, 2008, Quadro 6.2, p. 242. 
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Entre as cooperativas habitacionais realizadas no Cabula pelo INOCOOP, das 

quais destaca-se os seguintes logradouros: Conjunto CHOPM-1 (Cooperativa 

Habitacional dos Oficiais da Polícia Militar), ou conjunto Bahia de Todos os Santos, 

composto por 880 unidades e entregue no ano de 1980; Conjunto Chácara do Cabula, 

resultado de três cooperativas voltadas a metalúrgicos e operários telefônicos, 

composto no total por 408 unidades entregues em 1976; e o Conjunto Pomar do Cabula 

(Cooperativa Habitacional Moradas do Imbuí), composto por 320 unidades entregues o 

ano de 1992. (FERNANDES, 2003, quadro 6.3, p. 237) 

Merece também destaque, sobretudo a partir dos anos 90 do século passado, e 

intensificado no final da primeira década deste século, a atuação do capital privado, 

com destaque para as construtoras as quais vem modificando a dinâmica do bairro. Nos 

últimos anos observou-se o investimento do capital imobiliário em empreendimentos 

com maior infraestrutura, voltados para uma classe média com maior poder aquisitivo. 

São condomínios fechados que estabelecem novos elementos da paisagem do bairro já 

bastante heterogênea, vistos pelos moradores como indicativo de progresso e 

valorização conforme revelado nas entrevistas. Resumindo as fases desta ocupação, 

Fernandes nos esclarece: 

 

De una manera resumida, podemos afirmar que hasta 1940 solamente había 
grandes haciendas de naranjas y el Cabula carecía de todo. Con la llegada del 
19º Batalhão de Caçadores, poco a poco se fueron instalando los primeros 
servicios públicos como la energía eléctrica. A partir de 1950 el agua de la 
Empresa Baiana de Água e Saneamento empezó a llegar tímidamente. En los 
años 1960 los servicios eran todavía escasos. Solamente en las décadas de 
1970 y 1980 llegaron los transportes colectivos solamente dejaron de ser un 
gran problema en el barrio a partir de finales de los años 1980, y que el 
saneamiento empezó muy reciente, en la década de 1990. (FERNANDES, 
2003, p. 229) 

 

Atualmente, o Cabula vem passando por um crescimento acelerado e não 

planejado, fenômeno observado em diversas áreas da cidade de Salvador, em que 

novos condomínio voltados para uma população com maior renda, estão sendo 

construídos ao lado das áreas periféricas do entorno. Este processo de adensamento 

pode comprometer a qualidade de vida dos moradores em longo prazo. Para além de 

prognósticos e tendências, de modo geral podemos afirmar que todo esse processo 

deu origem a um bairro que hoje representa na organização do espaço de Salvador 
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uma área intra-urbana de usos múltiplos, com paisagens aspectos e tão diversos e 

complexos quanto seus processos de ocupação. Foi exatamente sobre esta 

complexidade nos debruçamos nesta pesquisa. 

 Com o objetivo de analisar de que forma as transformações aqui apresentadas 

são percebidas pelos moradores, os entrevistados foram questionados quanto às 

principais mudanças estes haviam observado no bairro. Os resultados obtidos, 

sistematizados na Tabela 5 e o Gráfico 2 permitem analisar a quantidade de vezes em 

que as mudanças foram citadas.  

 

Tabela 5: Principais mudanças positivas percebidas no bairro 
 

Mudanças                                                                         Total 

Novos empreendimentos  20 

Construção de shoppings 11 

Crescimento 9 

Desenvolvimento 6 

Valorização 5 

Implantação/melhora do asfalto 5 

Crescimento populacional 4 

Construção de escolas e faculdades 4 

Construção de laboratórios e clínicas 3 

Outros 6 
                                                                                     Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfico 2: Principais mudanças positivas percebidas no bairro

                                                       

 

Os dados apresentados mostram que para os moradores o bairro apresentou um 

crescimento positivo quanto 

como “crescimento”, “desenvolvimento” e “valorização” foram utilizadas para descrever 

as mudanças positivas do bairro. Esta visão positiva pode também ser observada no 

relato de um morador do bairro 

 
“Sinceramente, nos primeiros anos me deixava assim meio arrependido, porque não tinha uma 
infraestrutura, você só tinha uma saída que era a Ladeira do Cabula e aquela Rótula do Abacaxi er
inferno; então agente levava uma hora, duas h
me deu vontade de vender tudo e sair daqui por conta dessa dificuldade de transporte. Então, no 
princípio era muito ruim, a necessidade te obrigava a ficar aqui. Hoje não, hoje está mil maravilhas, 
antigamente era difícil. No Resgate, Cabula também era a mesma coisa, faltava tudo”. 
dos Santos, 60 anos) 

Quanto às mudanças negativas, observamos que houve um número menor de 

aspectos identificados. Entre estes, foram destacados princi

fluxo de carros e de engarrafamentos, o desmatamento e a perda de áreas verdes, 

além do aumento da violência e da população conforme podemos observar na Tabela

e no Gráfico 3.  
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                                                                                      Fonte: Trabalho de campo

Os dados apresentados mostram que para os moradores o bairro apresentou um 

crescimento positivo quanto à infraestrutura, comércio e oferta de serviços. Palavras 

como “crescimento”, “desenvolvimento” e “valorização” foram utilizadas para descrever 

as mudanças positivas do bairro. Esta visão positiva pode também ser observada no 

relato de um morador do bairro Resgate a seguir: 

Sinceramente, nos primeiros anos me deixava assim meio arrependido, porque não tinha uma 
infraestrutura, você só tinha uma saída que era a Ladeira do Cabula e aquela Rótula do Abacaxi er

a uma hora, duas horas para conseguir romper isso aí. Então várias vezes já 
me deu vontade de vender tudo e sair daqui por conta dessa dificuldade de transporte. Então, no 
princípio era muito ruim, a necessidade te obrigava a ficar aqui. Hoje não, hoje está mil maravilhas, 
antigamente era difícil. No Resgate, Cabula também era a mesma coisa, faltava tudo”. 

Quanto às mudanças negativas, observamos que houve um número menor de 

aspectos identificados. Entre estes, foram destacados principalmente o aumento do 

fluxo de carros e de engarrafamentos, o desmatamento e a perda de áreas verdes, 

além do aumento da violência e da população conforme podemos observar na Tabela
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Gráfico 3: Principais mudanças negativas 

                                                               

 

A percepção a respeito destes aspectos pode ser ilustrada no depoimento de 

uma usuária do bairro, a qual destaca 

apontados pelos demais entrevistados:

 

“Quando eu vejo o Cabula hoje eu fico triste. Minha mãe contava sobre sua infância no Cabula, com 
muito verde, pomares, nos anos 60. Agente morava no Pau Miúdo e vinha a pé para o
área de lazer, vinha brincar, meu irmão vinha jogar bola. Já eu, peguei o Cabula residências. A partir dos 
anos 70 começou o ‘progresso’. Hoje eu me assusto com a violência do Cabula. Não se pode mais ficar 
até tarde no ponto. A Engomadeir
selva de pedra. De positivo se destaca o comércio e os bancos”. 
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apontados pelos demais entrevistados: 
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muito verde, pomares, nos anos 60. Agente morava no Pau Miúdo e vinha a pé para o
área de lazer, vinha brincar, meu irmão vinha jogar bola. Já eu, peguei o Cabula residências. A partir dos 
anos 70 começou o ‘progresso’. Hoje eu me assusto com a violência do Cabula. Não se pode mais ficar 
até tarde no ponto. A Engomadeira é muito violento influência essa área. O Cabula está ficando uma 
selva de pedra. De positivo se destaca o comércio e os bancos”. (Avani Pereira Bezerra, 44 anos)
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  Os processos de ocupação aqui brevemente descritos deixaram seus reflexos na 

paisagem do bairro, que em suas diversas faces reflete a heterogeneidade deste 

espaço. De maneira geral, as transformações que estes processos ocasionaram foram 

vistas pelos entrevistados como positivas, associadas ao “progresso” e ao 

“desenvolvimento” deste espaço. 

  Ao percorrer as ruas do bairro é possível deparar-se com faces que se 

distinguem em áreas de ocupação irregular, áreas residenciais de casas, antigos 

conjuntos habitacionais de prédios que em sua maioria possuem de até quatro andares, 

e a imponência dos novos empreendimentos que agregaram a este mosaico, 

verdadeiros arranha-céus de prédios cercados em seus condomínios fechados e bem 

equipados. 

 

3.2. HERANÇAS E REFLEXOS NA PAISAGEM  

 

  Visitar a historicidade e observar o crescimento da área em diferentes momentos 

e contextos históricos permite um olhar mais apurado para a compreensão das 

especificidades de suas paisagens. Quanto ao conceito de paisagem, na obra 

Metamorfoses do Espaço Habitado (2008), Milton Santos a define e aborda suas 

relações com a percepção e com o espaço. Entre outros temas o autor faz um diálogo 

entre paisagem e espaço, explicitando as relações e distinções entre os mesmos. A 

clareza em relação a estes conceitos foi de fundamental importância para a adoção da 

paisagem como objeto imediato e para o amadurecimento da abordagem desta em 

relação ao espaço urbano.  

Entre os autores brasileiros que se debruçam sobre o estudo da paisagem 

destaca-se também Roberto Lobato Corrêa e Zeny Rosendahl. Na obra Paisagem, 

Tempo e Cultura (2004) os autores abordam a paisagem e suas representações 

simbólicas a luz dos pressupostos da Geografia Cultural. Nesta obra, o autor Carl O. 

Sauer cita o seu caráter dinâmico e a necessidade de compreendê-la de forma 

integrada ao tempo e ao espaço na seguinte afirmação: 
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Não podemos formar uma ideia de paisagem a não ser em termos de suas 
relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas ao espaço. 
Ela está em processo constante de desenvolvimento ou dissolução e 
substituição.  (SAUER in. CORRÊA; ROSENDAHL, 2004). 
 

 Compreender a dinamicidade da paisagem significa reconhecer a importância do 

seu estudo na compreensão do espaço, e, portanto para a Geografia. Os autores 

destacam as diversas dimensões da paisagem, inclusive sua dimensão funcional e 

simbólica.  

Produto da ação humana ao longo do tempo, a paisagem apresenta uma 
dimensão histórica. Na medida em que uma mesma paisagem ocorre em certa 
área da superfície terrestre, apresenta uma dimensão espacial. Mas a 
paisagem é portadora de significados, expressando valores, crenças mitos e 
utopias: tem assim uma dimensão simbólica” (CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, 
p.8). 

 

A partir da compreensão dos processos históricos de ocupação da área, do 

entendimento do conceito de paisagem e da amplitude de dados que esta fornece, este 

trabalho enfatizou a dimensão simbólica e a dimensão funcional da paisagem, para 

analisar a sua configuração espacial atual e como a legibilidade da paisagem influencia 

na sua percepção/concepção.  

O bairro do Cabula é marcado pela heterogeneidade, e neste contexto 

destacam-se quatro tipos de paisagens: conjuntos residenciais de casas bem 

estruturadas, conjuntos habitacionais antigos, áreas periféricas de ocupação irregular e 

novos condomínios fechados. Estes quatro principais conjuntos de elementos são 

intercalados por uma infinidade de estabelecimentos comerciais e de serviços que vão 

desde barraquinhas, até grandes empresas, tais como as empresas de telefonia VIVO 

e OI, e instituições públicas, tais como a EMBASA, a UNEB, o Hospital Geral Roberto 

Santos. Para que seja possível mergulhar neste espaço imaginário e compreender seus 

aspectos simbólicos serão analisadas agora algumas imagens e fotografias do bairro. 

  Nas fotografias aéreas correspondentes a trechos desta área da cidade, é 

possível observar como se deu as transformações na morfologia do bairro destes 

diferentes períodos. Na imagem a seguir, correspondente ao ano de 1959, é possível 

observar a predominância do caráter rural, com destaque para o Quartel do 19° 

Batalhão de Caçadores (19 BC), já implantado na área. As vias ainda não 

implementadas, aparecem em alguns trechos como “caminhos”, estradas não 
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pavimentadas, como aqueles que deram origem a BR 324 e a Avenida Silveira Martins, 

já possíveis de visualizar na Figura 7. 

 

Figura 7: Fotografia aérea do bairro do Cabula em 1959. 

 

A Figura 9 oferece um olhar sobre a década de 70, 

período em que as intervenções do Estado dinamizaram a 

ocupação é possível observar a presença dos primeiros 

conjuntos habitacionais, da EMBASA. Um fato interessante é a 

cratera da Pedreira Omacil, desativada em 1981, “Cujo 

funcionamento vinha a muitos anos prejudicando os moradores 

do bairro” (Jornal Correio da Bahia, 02/06/1981) em virtude da 

poluição atmosférica e sonora provocadas, aspecto que 

impossibilitou a concessão do alvará de funcionamento pela 

Prefeitura.  Atualmente a antiga cratera constitui um pequeno 

lago, conhecido como Lago do Paraíso ou Lago da Pedreira. 

Figura 8: Reportagem 
sobre fechamento da 

Pedreira Omacil. 

 
Fonte: Jornal Correio da 
Bahia, 02/06/1981. 
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Figura 9: Fotografia aérea do bairro do Cabula em 1976. 
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Até o ano de 1976, como pode-se observar na Figura 9, ainda predominam 

as áreas verdes. Mas o principal destaque desta imagem é a presenças das vias 

BR-324 e Avenida Silveira Martins, asfaltada somente até a entrada da Estrada 

das Barreiras, local onde posteriormente foram construídos alguns dos principais 

marcos do bairro, como a Universidade Federal da Bahia (na área à direita) e o 

Supermercado “Unimar”, que posteriormente passou a ser “Hiper Bompreço” (na 

área à esquerda).  

No final da década de 1980, como pode-se observar na Figura 10, o Cabula 

já se apresenta como uma área urbanizada, com predomínio de prédios e 

conjuntos habitacionais, associados a empresas e instituições públicas e privadas, 

e estabelecimentos comerciais. Destaca-se nesta imagem a presença da 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Outro aspecto importante foi o 

crescimento de áreas de ocupação irregular e dos bairros periféricos como a 

Engomadeira. Além disso, é possível observar também a ocupação do início da 

Estrada das Barreiras com conjuntos habitacionais tais como o Conjunto CHOPM-

2, e a noroeste deste o Conjunto Maestro Wanderlei (Cabula II). 

A tendência de crescimento analisada na imagem 3, segue nos anos 90 e 

pode ser observada na imagem 4, correspondente ao ano de 2002. Nela podemos 

destacar o adensamento do bairro do São Gonçalo, principalmente em sua área 

mais periférica também conhecida como “Baixinha do São Gonçalo”.  

Nos anos 2000, o Cabula, como diversos bairros de Salvador, foi alvo da 

atuação do capital imobiliário através da construção de prédios residenciais e 

condomínios fechados, caracterizados por grandes edifícios e infraestrutura 

diferenciada dos condomínios tradicionais do bairro, com equipamentos privativos 

como piscina, parques, quadra de esportes e academia. Dois estes exemplos são 

o Residencial Reserva Atlântica I e o Residencial Natura Ville, posteriormente 

construídos nas áreas verdes em destaque na Figura 11. 
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                           Figura 10: Fotografia aérea do bairro do Cabula em 1989. 

 

         Fonte: CONDER. 
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Figura 11: Fotografia aérea do bairro do Cabula em 2002. 

 

                                    Fonte: CONDER. 

 

 



74 
 

Figura 12: Imagem de satélite do bairro do Cabula em 2010. 
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  No ano de 2010, conforme pode-se observar na Figura 12, o Cabula apresenta 

uma paisagem adensado quanto às construções, mantendo a presença de áreas 

verdes, com destaque para a área verde do Quartel 19 BC (legenda 1, Figura 12), que 

se destaca no espaço, constituindo um aspecto de valorização.  Já é possível identificar 

alguns dos novos empreendimentos como o Residencial Reserva Atlântica I, cuja área 

ainda verde foi destacada na Figura 11 (legenda 6), aparece já construído na área em 

destaque na Figura 12. 

  Diante da observação das fotografias aéreas tivemos a oportunidade de analisar 

a paisagem vertical do bairro do Cabula, destacando em cada um dos períodos 

apresentados os elementos mais representativos das mudanças e transformações 

ocorridas neste espaço. Para melhor visualização destes aspectos, serão analisadas as 

paisagens horizontais. 

As Figuras 13, 14,15 e 16 são fotografias que representam quatro dos bairros 

periféricos associados ao Cabula: o bairro de Engomadeira, São Gonçalo, Mata Escura 

e Beiru/Tancredo Neves. Eles apresentam muitos aspectos em comum. A paisagem de 

todos eles nos revela típicos traços de uma ocupação irregular, em que o crescimento é 

orquestrado pela demanda habitacional de populações de baixa renda, que em sua 

maioria ocupam terrenos disponíveis e neles edificam suas construções.  

 

 
Figura 13. Engomadeira (Anneza Gouveia)              Figura 14. São Gonçalo (Anneza Gouveia) 
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Figura 15. Mata Escura (Fonte: 
http://www.culturatododia.salvador.ba.gov.br) 

Figura 16. Beiru/Tancredo Neves 
(Fonte:http://picasaweb.google.com) 

Nestes bairros, é pouco observada a presença de prédios e condomínios. 

Contudo, deve-se destacar os bairro da Mata Escura e Beiru/Tancredo Neves onde se 

observam conjuntos habitacionais muito semelhantes aos do Cabula. Apesar da 

presença destas formas de habitação, a morfologia urbana é marcada por uma 

aglomeração de casas cuja precariedade arquitetônica demanda constantes ajustes e 

melhoramentos, aspecto que nas periferias brasileiras se revela nas fachadas ainda no 

“tijolo”. Dando a estas paisagens um tom “marrom alaranjado” predominante no colorido 

das suas ruas.  

É também importante destacar que as áreas periféricas estão localizadas, 

sobretudo nos bairros menores associadas ao Cabula, e não diretamente na Avenida 

Silveira Martins, via principal do bairro. Nesta, predominam na paisagem empresas, 

estabelecimentos comerciais, prédios e conjuntos habitacionais conforme exibido nas 

Figuras 17,18, 19, 20, 21 e 22.  

  
Figura 17.CHOPM-1 (Anneza Gouveia)    Figura 18. Recanto do Cabula (Anneza Gouveia) 
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Figura 19. Colina Verde (Anneza Gouveia)      Figura 20. Chácara do Cabula (Anneza Gouveia) 

 

 
Figura 21.Resgate (Anneza Gouveia)                Figura 22. Vila das Mangueiras (Anneza Gouveia) 

 

Os conjuntos habitacionais constituem o tipo de habitação predominante do 

bairro do Cabula. Conjuntos de prédios “baixos”, de até quatro andares, sejam 

condomínios fechados ou abertos, com edifícios dispostos lado a lado, estes em sua 

maioria datam da década de 1970 e refletem a ideologia arquitetônica objetivista, tão 

bem simbolizada por Le Courbusier8, os prédios e apartamentos como “máquinas de 

morar”, objetivas, retas, com função dormitório. Neste contexto, os conjuntos 

habitacionais são compostos basicamente por prédios e espaço para estacionamento, 

com alguns poucos, quando existentes, equipamentos de lazer.  

                                                           
8 LE COURBUSIER. A carta de Atenas  (trad. de La Carte d`Athènes, 1941). Salvador: Diretório 
Acadêmico da escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. 1955. 
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A maior parte destes conjuntos habitacionais e condomínios residenciais é fruto 

das políticas públicas de habitação empreendidas pela URBIS entre os anos 1970 e 

1980. Este órgão utilizava como o termo “Cabula” para denominar os projetos de 

construção nesta área, diferenciando os loteamentos pelo uso de algarismo romano 

(como por exemplo: Cabula I, II, IV, V e VI). Como resultado deste fato a paisagem 

destes conjuntos habitacionais é hoje considerada como característica dominante do 

Cabula. Esta relação estabelecida entre conjuntos habitacionais e o nome “Cabula” 

torna-se clara na entrevistas com a Senhora Célia Teixeira, representante da URBIS:  

“A construção do primeiro conjunto teve início em 1974 (Cabula I). Os empreendimentos foram: Cabula I: 
Conjunto Habitacional Antônia Carlos Magalhães, composto por 288 unidades entre casas e 
apartamentos; Cabula II: Conjunto Habitacional Maestro Vanderlei, com por 245 unidades; Cabula III: 
Conjunto Habitacional Otaviano Pimenta, com 52 apartamentos; Cabula IV: Conjunto Habitacional José 
Marcelino, com 290 unidades; Cabula VI: Conjunto Habitacional Teódulo de Albuquerque, com 216 
apartamentos; Cabula VII: Lotes da Estrada das Barreiras, com 116 lotes urbanizados; Cabula IX: Doron. 
Este foi dividido em dois lotes: A, com 640 apartamentos e B com 648 apartamentos; Cabula X: 
Saboeiro, com 648 apartamentos. Além destes, foi também construído o campo experimental de 
Narandiba, próximo ao Saboeiro. Este campo, construído pela CEDU, era formado por 66 unidades e 
tratava-se de uma demonstração de um projeto de construção para a área, o qual foi posteriormente 
comercializado”. (Célia Maria Teixeira da Cruz - Coordenadora de Geoprocessamento da URBIS) 
 

 Desta forma, as fotos apresentadas nas Figuras 17 e 18 nos transportam para a 

paisagem dominante do bairro, aquelas típicas dos projetos denominados pela URBIS 

de Cabula (I, II, IV, V, etc.) construídos na década de 1970 e que foram tão importantes 

para a ocupação da área. Junto a estes conjuntos habitacionais, vieram seus 

moradores, os quais, com suas necessidades cotidianas, foram aos pouco lhes 

imprimindo características peculiares que dão o tom a esta paisagem.   

 Intercaladas aos conjuntos habitacionais encontra-se também no Cabula ruas 

residenciais compostas por casas. Esta paisagem se mistura com a descrita 

anteriormente, como nos casos do Residencial Parque Planalto (Figura 23), do bairro 

Resgate (Figura 24), ou do Cabula IV(Figura 25), lugares em que ruas de casas e 

prédios de apartamentos dividem o mesmo espaço. Algumas destas casas fizeram 

parte dos projetos da URBIS, que apresentavam os dois tipos de moradias. 

Neste contexto, a Rua Leila Diniz (Figura 26), próxima ao Conjunto Habitacional 

Recanto do Cabula, apresenta um caráter diferenciado, pois sua paisagem é composta 

por casas de maior porte e estrutura arquitetônica, estando muitas delas ocupadas por 

empresas. Estes elementos demandam funcionalidades e dinâmicas específicas, que 
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fazem dessa rua, pouco habitada e silenciosa, um ponto de pausa na paisagem, a 

mesma parece “esconder-se”, contrastando com os demais logradouros descritos.  

 
Figura 23. Parque Planalto (Anneza Gouveia)        Figura 24. Resgate (Anneza Gouveia) 

 

 

Figura 25. Conj. Cabula IV (Anneza Gouveia)    Figura 26. Rua Leila Diniz (Anneza Gouveia) 

 

Além destes, outro elemento da paisagem observado que vem adquirindo uma 

presença cada vez maior no bairro é aquela composta pelos novos empreendimentos. 

Estas, com seus muros e prédios elevados (acima de 10 andares) trazem nova feição 

ao Cabula, um ar “moderno”, do “Club Residence”, que marcam não só na paisagem, 

mas também no imaginário dos moradores a ideia de desenvolvimento, de progresso, 

como veremos ao analisarmos a percepção dos moradores em relação às perspectivas 

futuras para o Cabula. A altura dos edifícios, muito maior que os edifícios antigos, é um 

dos aspectos mais marcantes do contraste que estes causam na paisagem. Este 

aspecto pode ser observado nas Figuras 27 e 28. 
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      Figura 27. Residencial Ville (Anneza Gouveia)    Figura 28. Reserva Atlântica I (Anneza Gouveia) 

 

  Através da observação de fotografias e da descrição do conjunto de formas que 

compõem suas paisagens mais representativas, foi possível visualizar materializadas as 

heranças dos agentes de produção do Cabula. Observar como estas paisagens se 

encaixam dentro da totalidade das dinâmicas urbanas que regem este lugar, permite-

nos perceber de que forma a historicidade do bairro se reflete em suas formas e 

associada a novas dinâmicas e contextos, gera novas espacialidades. Contudo, é 

importante destacar que estas paisagens, estão em constante dissolução e substituição 

como nos lembra Carl Sauer: 

 
Não podemos formar uma ideia de paisagem a não ser em termos de suas 
relações associadas ao tempo, bem como suas relações vinculadas ao espaço. 
Ela está em um processo constante de desenvolvimento ou dissolução e 
substituição. (SAUER9 in: CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, p.42) 

 

  Todo este mosaico de paisagens representa um olhar sobre o bairro do Cabula, 

e suas principais feições. Entretanto, este olhar, do pesquisador, não apreende todo o 

seu simbolismo, falta-nos responder às seguintes questões: De que forma a paisagem 
                                                           
9 SAUER, Carl O. A morfologia da Paisagem. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAH, R. Paisagem, Tempo e 
Cultura. (Vide Referências Bibliográficas) 



81 
 

imposta é sentida e, eventualmente, interpretada? Como pode-se interpretar nela um 

imaginário? (BERQUE10 In: CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, p.42)  

  Diante destas questões, considera-se que esta riqueza simbólica é melhor 

capturada por aqueles que interpretam a paisagem através das suas vivencias 

cotidianas. Neste sentido, o capítulo seguinte, foi dedicado a esta análise, associando-a 

as delimitações e representações do bairro no imaginário de seus moradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 BERQUE. Augustin. Paisagem-Marca, Paisagem-Matriz: Elementos da problemática para uma 
geografia Cultural. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAH, R. Paisagem, Tempo e Cultura. (Vide Referências 
Bibliográficas) 
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4. O (RE)CONHECIMENTO DO BAIRRO: LIMITES, LEGIBILID ADE E 
REPRESENTAÇÕES 

 

4.1. A LEGIBILIDADE E OS LIMITES DO CABULA 

 

Um planejador, ao olhar a cidade, pode discernir áreas de características físicas 
e sócio-econômicas bem definidas; ele as chama de distritos ou bairros e lhes 
atribui nomes se ainda ninguém lhes deu um. Para ele estes bairros são 
lugares, pois têm significação como conceitos intelectuais. Como seria a 
percepção das pessoas que vivem em tais áreas? Será que elas também vêem 
que, na sua área, as casas têm estilos semelhantes e que a maioria das 
pessoas pertencem a mesma classe sócio-econômica? A resposta é 
forçosamente não. Os habitantes locais não têm motivo para cogitar sobre 
esses conceitos que nada tem a ver com suas necessidades imediatas. (TUAN, 
1980, p. 188) 

 

  A problemática acima colocada por Yi-Fu Tuan, abre mais um horizonte para ser 

analisado nesta pesquisa. Se o bairro não é percebido pelos habitantes tal qual é 

percebido pelo planejador, de que modo os primeiros o percebe e concebe? Que 

estratégias são utilizadas pelos moradores para formarem uma imagem mental do 

bairro? Para responder a estas questões este trabalho buscou analisar que fatores 

influenciam na percepção/cognição deste espaço e como a legibilidade da paisagem do 

bairro exerce influência na sua percepção.  

No capítulo 2 do livro “Cidade Popular: trama de relações sócio-espaciais” 

(2007), intitulado “O bairro como discurso: limites e possibilidades”, Serpa faz também 

uma revisão sobre o conceito de bairro para então, considerá-lo como linguagem e 

discurso. Com base em pesquisas realizadas na cidade de Salvador, o autor defende 

este aspecto diante da constatação que os limites dos bairros variam e são percebidos 

de modo diferenciado pelos moradores, que “constroem seus bairros” como base para 

estratégias cotidianas de ação individual e coletiva. (SERPA, 2007, p. 28). Desta forma, 

entendo o bairro como “linguagem” e “discurso”, serão analisados os limites do Cabula 

e a sua legibilidade a partir da percepção/concepção dos seus moradores, obtida 

através de entrevistas em trabalho de campo, e da percepção indireta, obtida através 

de pesquisa documental e em web sites na internet. Nesta direção será também 

analisada a forma como o bairro é conhecido e reconhecido por seus moradores e pela 

cidade de modo geral. 
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 No início dos estudos realizados no bairro do Cabula, no ano de 2006, com o 

projeto de pesquisa intitulada “Percepção Ambiental no bairro do Cabula: a qualidade 

de vida no entorno da Avenida Silveira Martins” (GOUVEIA, 2006), a primeira grande 

dificuldade foi em estabelecer os limites do bairro do Cabula para então delimitar a área 

de estudos. Na busca por uma estratégia metodológica que atendesse as 

especificidades da referida pesquisa optou-se por estabelecer um recorte espacial 

dentro do bairro, definindo como área de estudo alguns logradouros no entorno da 

Avenida Silveira Martins. Contudo, esta experiência, aliada aos conhecimentos 

adquiridos sobre o bairro e o aprofundamento dos estudos tornaram a dúvida ainda 

mais instigante. Quais os limites do Cabula no imaginário da cidade de Salvador? Qual 

a imagem pública do bairro?  Antes de responder a esta questão, é pertinente uma 

breve reflexão sobre o conceito de limites apresentado por Kevin Lynch, tomado como 

referencia para este trabalho.  

 
Limites são considerados pelo autor como os elementos lineares não usados ou 
entendidos como vias pelo observador. São as fronteiras entre duas fases, 
quebradas de continuidade lineares: praias, margens de rios, lagos, etc.; cortes 
de ferrovias, espaços em construção, muros, paredes. São referências laterais, 
mais do que eixos coordenados. Esses limites podem ser barreiras mais ou 
menos penetráveis que separam uma região de outra, mas também podem ser 
costuras, linhas ao longo das quais duas regiões se relacionam e se encontram. 
(LYNCH, 2006, p.52) 

 

  Estabelecer limites em bairros de Salvador é uma tarefa árdua visto que os 

mesmos não possuindo uma delimitação oficial, são delimitados com base nos 

interesses e vivências individuais, com forte carga de abstração neste exercício 

imaginativo. Esta dificuldade é tanto maior quanto mais complexos forem os aspectos 

do bairro e mais heterogênea for a percepção dos seus moradores.  

 A análise dos marcos do bairro tem o objetivo, não só de facilitar o 

reconhecimento dos seus limites, mas também, e dentro do mesmo exercício de estudo 

do imaginário, de buscar a legibilidade do bairro, conforme proposto por Lynch. Para o 

autor, podemos chamar de imaginário:  

 
(...) a característica, num objeto físico, que lhe confere uma alta probabilidade 
de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado. É aquela forma, cor 
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ou disposição que facilita a criação de imagens mentais claramente 
identificadas, poderosamente estruturadas e extremante úteis do ambiente. 
Também poderíamos chamá-la de legibilidade ou, talvez, de visibilidade num 
sentido mais profundo, em que os objetos não são apenas passíveis de serem 
vistos, mas também nítida e intensamente presentes aos sentidos. (LYNCH, 
2006, p. 11)  
 

 Se considerarmos que locais e edificações também podem assumir esta condição 

de objeto, que são também passíveis de visibilidade, podemos buscar a legibilidade de 

um lugar através do conjunto de seus objetos legíveis, evocados como seus 

referencias, seus marcos.  Para Lynch, diferenciando-os dos demais elementos da 

imagem da cidade, “os marcos são outro tipo de referência, mas, nesse caso, o 

observador não entra neles: são externos. Em geral, são um objeto físico definido de 

maneira muito simples: edifício, sinal, loja ou montanha”. (LYNCH, 2006, p. 53)   

 Nas entrevistas, com base neste referencial teórico-metodológico-conceitual, os 

moradores e usuários foram questionados quanto aos principais pontos de referencia, 

os principais marcos do bairro, para obtermos a sua legibilidade. Os objetos mais 

citados foram sistematizados na Tabela 7 e no Gráfico 4, onde se analisou 

respectivamente o número de vezes em que este foi citado e o percentual de vezes em 

que aparecem no total citado: 

 
Tabela 7: Principais marcos do bairro do Cabula 

 

Marcos                                                     Total  

UNEB 24 

Hiper Bompreço 17 

Hospital Roberto Santos 12 

19° BC 8 

VIVO 7 

OI 6 

Resgate 5 

Ladeira do Cabula 4 

Shopping Plaza 4 

Outros 40 
                                                                  Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 
 
 



 

Gráfico 4: Principais marcos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 Os resultados revelaram a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) como marco 

de maior legibilidade no bairro, seguido do Hiper Bompreço e do Hospital Geral Roberto 

Santos. Destacaram-se 

(19BC), a VIVO e a OI, como principais referencias do bairro. Todos estes objetos 

destacados possuem uma forte funcionalidade, e atraem grandes fluxos de pessoas. 

espacialização destes marcos no bairr

Marcos do Cabula . É importante ressaltar que todos os principais marcos encontram

se localizados na área central do bairro, no seu núcleo, conforme veremos ainda neste 

capítulo. 

 As experiências cotidianas como es

imagens mentais dos locais em que estas se realizam. Visto que o bairro não é dotado 

de monumentos, ou espaços públicos significativos, a funcionalidade foi o fator 

determinante no estabelecimento de seus marcos.

 

 
                                                          
11

 O elevado percentual apresentado pela categoria 
referenciais citados, por um número reduzido de moradores. S
Faculdade Baiana de Medicina e 
condomínios, Colégio Polivalente, Caixa Econômica Federal, Colégio Nossa Senhora Santana, 
Mercadinho Flor do Cabula, citados duas vezes cada; e por último, citados apenas uma vez: Centro de 
Formação Amarante, Colégio Favo de Mel, Banco Bradesco, Paróquia Nossa Senhora d
Conjunto Planalto, Espaço Útil, Conj, CHOPM1, Shopping Tropical Center, Colégio Vitória Régia, Colégio 
Ômega, Cabula VI, Igreja do Cabula VI e Panificadora Flor do Cabula.

: Principais marcos do bairro do Cabula em percentual

                      Fonte: Trabalho de campo, 2010.  

Os resultados revelaram a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) como marco 

de maior legibilidade no bairro, seguido do Hiper Bompreço e do Hospital Geral Roberto 

 também, em menor escala, o 19º Batalhão de Caçadores 

BC), a VIVO e a OI, como principais referencias do bairro. Todos estes objetos 

destacados possuem uma forte funcionalidade, e atraem grandes fluxos de pessoas. 

espacialização destes marcos no bairro pode ser observada no 

. É importante ressaltar que todos os principais marcos encontram

se localizados na área central do bairro, no seu núcleo, conforme veremos ainda neste 

As experiências cotidianas como estudar, trabalhar e fazer compras evocam 

imagens mentais dos locais em que estas se realizam. Visto que o bairro não é dotado 

de monumentos, ou espaços públicos significativos, a funcionalidade foi o fator 

determinante no estabelecimento de seus marcos.  

                   

O elevado percentual apresentado pela categoria “outros” (32%) é decorrente do grande número dos 
referenciais citados, por um número reduzido de moradores. São estes: Loja Insinuante
Faculdade Baiana de Medicina e Colégio São Lázaro, citados três vezes cada; Rótula do Abacaxi, os 

olégio Polivalente, Caixa Econômica Federal, Colégio Nossa Senhora Santana, 
Mercadinho Flor do Cabula, citados duas vezes cada; e por último, citados apenas uma vez: Centro de 
Formação Amarante, Colégio Favo de Mel, Banco Bradesco, Paróquia Nossa Senhora d
Conjunto Planalto, Espaço Útil, Conj, CHOPM1, Shopping Tropical Center, Colégio Vitória Régia, Colégio 
Ômega, Cabula VI, Igreja do Cabula VI e Panificadora Flor do Cabula. 
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do bairro do Cabula em percentual11 

Os resultados revelaram a Universidade do Estado da Bahia (UNEB) como marco 

de maior legibilidade no bairro, seguido do Hiper Bompreço e do Hospital Geral Roberto 

também, em menor escala, o 19º Batalhão de Caçadores 

BC), a VIVO e a OI, como principais referencias do bairro. Todos estes objetos 

destacados possuem uma forte funcionalidade, e atraem grandes fluxos de pessoas. A 

o pode ser observada no Mapa 2: Principais 

. É importante ressaltar que todos os principais marcos encontram-

se localizados na área central do bairro, no seu núcleo, conforme veremos ainda neste 

tudar, trabalhar e fazer compras evocam 

imagens mentais dos locais em que estas se realizam. Visto que o bairro não é dotado 

de monumentos, ou espaços públicos significativos, a funcionalidade foi o fator 

“outros” (32%) é decorrente do grande número dos 
: Loja Insinuante, EMBASA, 

ázaro, citados três vezes cada; Rótula do Abacaxi, os 
olégio Polivalente, Caixa Econômica Federal, Colégio Nossa Senhora Santana, 

Mercadinho Flor do Cabula, citados duas vezes cada; e por último, citados apenas uma vez: Centro de 
Formação Amarante, Colégio Favo de Mel, Banco Bradesco, Paróquia Nossa Senhora do Resgate, 
Conjunto Planalto, Espaço Útil, Conj, CHOPM1, Shopping Tropical Center, Colégio Vitória Régia, Colégio 
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 Um fato que merece destaque é que o Cabula, bairro cujo nome é uma 

herança dos quilombos que ocuparam a área, é lembrado como local em que a 

presença de terreiros de Candomblé é marcante. A história do bairro disponível na 

internet destaca este aspecto, como podemos observar na seguinte descrição: “A 

princípio, o bairro era povoado por negros, sobretudo de origem Congo e Angola, 

que tocavam e dançavam o "kabula" , ritmo quicongo religioso que deu origem ao 

nome do bairro”. (Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cabula_(Salvador)) Realmente 

existem grandes terreiros no bairro, contudo, curiosamente, em nenhum momento, 

nenhum dos entrevistados citou um destes terreiros como marco, como referencial 

do bairro, nem mesmo aqueles que moravam perto a estes. Este fato revela a falta 

de uma identidade cultural marcante no bairro, e em comparação ao marcos 

apontados, pode-se afirmar que as transformações ocorridas e a heterogeneidade 

resultante contribuem para o este fenômeno.  

 O reconhecimento da UNEB, como marco do bairro pelos moradores do 

Cabula se dá pela centralidade exercida por esta instituição em todo o Estado da 

Bahia. Conforme informações dispostas no website da instituição de ensino12 “A 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB), maior instituição pública de ensino 

superior da Bahia, fundada em 1983, está presente geograficamente em todas as 

regiões do Estado, estruturada no sistema multicampi”.  

 A presença do Campus central desta universidade, no Cabula, confere 

visibilidade ao bairro, não só no âmbito da cidade de Salvador, mas em todo o 

território baiano. Fato que justifica a identificação deste como principal marco do 

bairro. A importância desta Universidade pode ser melhor compreendida a partir do 

análise da distribuição de seus cursos no território estadual como revela o Mapa 3: 

Distribuição dos Cursos da UNEB no Estado da Bahia . 

 

                                                           
12 Disponível em: http://www.uneb.br/institucional/a-universidade/. Acesso em 01 ago.2010. 
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Para que a percepção/concepção quantos os limites do bairro fosse melhor 

analisada, os entrevistados responderam à seguinte questão: Em sua opinião, quais 

os limites do bairro do Cabula? Em complemento a esta foi também feita a seguinte 

pergunta: Onde começa e onde termina o Cabula? As respostas a estas questões 

foram muito diversas, representando a própria heterogeneidade do espaço, 

reveladas pelos seus habitantes.  

A riqueza dos depoimentos foi fundamental para a análise da atuação deste 

espaço na cidade de Salvador. Para que o leitor deste trabalho mergulhe conosco 

neste universo imaginativo traremos agora alguns destes depoimentos: 
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“Começa na Rótula do Abacaxi, engloba o Pernambués e vai até o Santo Inácio, Saboeiro, 
Narandiba, até a Paralela. Engloba também o Resgate e a Mata Escura, tem vários bairros dentro do 
bairro”. (Carlos Augusto – 48 anos, morador do Cabula III) 
 
“Começa subindo a ladeira e termina no Cabula VI. Tancredo Neves não é Cabula. O pessoal fica 
dizendo que Tancredo Neves é Cabula, mas não é. Sussuarana não é mais Cabula. O pessoal diz 
que é muito grande, mas nem tudo é Cabula.” (Edna Souza - 63 anos, moradora do Cond. Vila das 
Mangueiras) 
 
“Eu sei onde é que começa o Cabula, agora, saber onde é que termina... Porque olhe, você subindo a 
ladeira, nessa entrada aqui antes do Pernambués, tudo aqui é Cabula, aí lá para o Hospital Roberto 
Santos, é Cabula, até ali na Narandiba, é Cabula. É tão grande que eu não sei dizer, sei onde 
começa, agora onde termina não, porque é muito grande isso aqui”. (Edelzoíta Oliveira - 53 anos, 
moradora do Conj. Hab. Parque Planalto) 

 
“Para mim o Cabula começa subindo a ladeira do Cabula e ele deve terminar... aí paira a dúvida. 
Será que se estende até o Tancredo Neves? Parece que Tancredo Neves também é Cabula, aí eu 
não sei. Ou ele termina ali onde tem aquela rotatória que vai dar para o Juliano Moreira, não sei 
também”. (Miguel Antônio dos Santos – 60 anos, morador do Resgate) 
 
“Começa na Rótula do Abacaxi, no início da ladeira e abrange as transversais do Pernambués, 
Saboeiro, Cabula VI, Doron, Tancredo Neves, Sussuarana, São Gonçalo, Santo Inácio e Arraial do 
Retiro, bairros menores, sem falar dos  condomínios dentro do Cabula. Fala-se assim quando alguém 
pergunta: Você mora onde? Moro no Cabula. Aonde? Na Engomadeira, no CHOPM-1, etc.”. (Eli 
Augusto Sacramento Filho – 51 anos, morador do CHOPM-1) 
 
“É grande, subindo a ladeira que tem o Bela Vista até depois do Cabula VI. São várias ruas que 
fazem parte como o Saboeiro. É igual a Brotas, tem diversos lugares que tem ligação”. (Iana Martins 
Damanesco – 19 anos, moradora do CHOPM-1) 
 
“Começa depois da entrada da Engomadeira e vai até a Rótula do Abacaxi”. (Gilmar Nascimento dos 
Santos – 31 anos, morador do Cond. Reserva Atlântica 1 e antigo morador do bairro da Mata Escura). 
 
“Que eu saiba começa na ladeira do Cabula e termina nas Barreiras, mas dizem que vai até a 
Sussuarana, eu não sei. Que Cabula apara mim termina nas Barreiras, agora para os outros eu não 
sei. Agora, depois segue, Saboeiro, até a Paralela. Para mim é da Ladeira do Cabula, Paralela, 
Barreiras. Tancredo Neves também, tudo isso abrange o Cabula”. (Raimunda Damiana dos Santos – 
60 anos, moradora do Cabula IV) 
 
“Do Cabula VI ao CHOPM-1 e CHOPM-2. Para mim, dalí depois do CHOPM-1 já começa o Resgate. 
Contando com a avenida principal, que conta rua Silveira Martins, e todas as entradas assim como o 
Cabula IV fazem parte, é como se fossem afluentes de um rio”. (Rodrigo P. Mota – 16 anos, morador 
do Cabula V) 
 
“Não sei mensurar. Para mim vai da Ladeira do Cabula, agora aonde termina, no Cabula VI. Mas, por 
exemplo, o Arenoso - Tancredo Neves, é Cabula VIII. Não sou eu quem tá dizendo, é o Correio, no 
CEP aparece Conjunto Cabula VIII – Tancredo Neves – Arenoso. São vários micro-bairros dentro do 
Cabula. Tem o São Gonçalo, Engomadeira, Doron. Eu moro atrás do Bompreço, na Estrada das 
Barreiras, nos Correios, tem lugares que é Engomadeira e outro que é Barreiras”. 
 (Thayane Cristina13 – 24 anos, moradora da Rua Tobogan) 
 
“O Cabula em si começa na ladeira do Cabula até o shopping Master”. (Silvia Danielle de Melo 
Santos – 33 anos, Moradora do Conj. Hab. Pomar do Cabula). 
 

                                                           
13 A situação da Rua Tobogan já foi explicitada no capítulo 2.  
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Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

Os resultados apresentados revelaram a Ladeira do Cabula como principal 

marco inicial, e se considerarmos que ela começa na Rótula do Abacaxi, podem 

afirmar seguramente que este é identificado pelos moradores como o “início” do 

bairro. O reconhecimento deste ponto como marco inicial do bairro é também 

presente na página inicial do “Portal do Cabula” no website “O melhor do bairro”, 

onde encontramos uma fotografia da Rótula do Abacaxi como imagem de boas 

irro, como podemos observar na Figura 29:  
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Figura 29: Rótula do Abacaxi representando a “chegada” ao bairro 

 
                                                     Fonte: http://www.omelhordobairro.com.br/salvador-cabula/ 

 

 Diferente do “marco inicial” do bairro, que de maneira geral foi facilmente 

identificado, seus limites laterais e a dimensão total do bairro é difusamente 

percebida por seus moradores. Como podemos observar na Tabela 9 e Gráfico 6, 

17% dos entrevistados, quando questionados quanto aos “limites finais”, ao seja, 

“até onde vai” o Cabula, declararam não saber dizer.  

 

Tabela 9: Principais marcos finais do bairro do Cabula 
 

 
 
 
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                                                                    Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
 

 

 

 

Marco                                                                  Total 

Cabula VI 11 

Paralela 5 

Saboeiro 4 

Entrada da Engomadeira 3 

Rotatória do H. Juliano Moreira 2 

Beiru/  Tancredo Neves 2 

Não identifica 6 

Outros 3 

Total 36 



 

Gráfico 6

                                                

 

 Outro indicativo da

iniciaram suas respostas com a expressão “para mim”, manifestando incerteza e 

insegurança ao definir tais limites. Apesar das variações, o Cabula VI, foi apontado 

pela maioria dos entrevistados (

Avenida Paralela (que limita o Cabula VI) complementa esta percepção, juntos estes 

representam 45% da percepção dos entrevistados, o que permite co

área como representação do “limite final” do bairro do Cabula.

 Em relação aos bairros localizados no entorno, observou

importância para a presente pesquisa. 

em alguns casos considera

seus limites. Em outras entrevistas, estes mesmos espaços não foram associados 

diretamente, considerando

sistematizados os bairros citados nas entrevist

indiretamente ao Cabula e o número de entrevistados que os mencionaram.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Principais marcos finais em percentual

 

                                                                      Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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Tabela 10: Bairros associados ao Cabula 

Bairro                                                            Total  

Engomadeira 26 

Beiru/Tancredo Neves 17 

São Gonçalo 14 

Saboeiro 14 

Pernambués 12 

Narandiba 10 

Cabula VI 7 

Sussuarana 7 

Resgate 5 

Mata Escura 5 

Doron14 4 

Jardim Santo Inácio 3 

Arraial do Retiro 3 

Arenoso 2 

Barreiras 2 
                                                                     Fonte: Trabalho de campo, 2010. 

 Estes diferentes discursos de delimitação se mostraram ainda complexos no 

decorrer das entrevistas, pois embora alguns bairros próximos não fossem citados 

diretamente, estes apareciam no imaginário do entrevistado quando questionados 

aspectos referentes ao sistema de saúde e a segurança pública “do Cabula”. Logo, 

da mesma foram que para manter a valorização os limites do bairro se contraem 

para eliminar áreas periféricas, quando associados à infraestrutura e oferta de 

equipamentos e serviços urbanos os limites do bairro se expandem, seja para 

englobar serviços especializados, como uma clínica média, seja para denunciar 

problemas que interferem na vida do morador como a segurança pública, caso que 

relevou a associação a áreas periféricas como a Engomadeira, o Beiru/Tancredo 

Neves, o São Gonçalo do Retiro e outros.  

 Para melhor compreender a relação entre estes bairros, recorremos a pesquisa 

documental no acervo público de Salvador. Neste universo, o documento 

Informações Sistematizadas: Bairros de baixa renda (Volumes I e II), obtido na 

Fundação Gregório de Matos em Salvador, com base no censo 1980, disponibiliza 

informações dos bairros populares de Salvador acerca dos seguintes indicadores: 

                                                           
14 O Doron foi o unido dentre os demais lugares listados, apontado predominantemente como 
conjunto habitacional e não como um bairro. 
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População, área, densidade, população estimada (1982). Este levantamento foi feito 

segundo metodologia descrita abaixo: 

 

O presente trabalho tem como objetivo a sistematização das informações 
básicas sobre os bairros de Salvador, habitados por população de baixo 
poder aquisitivo, e que servirão para fornecer alguns subsídios a decisões 
político-administrativas do Chefe do Executivo Municipal, como também à 
Coordenação Geral do C.D.S. no seu assessoramento direto ao Prefeito. 
(...) O corpo de trabalho está composto de dois núcleos informativos: bairros 
habitados por populações de baixo poder aquisitivo; e invasões. (Prefeitura 
Municipal de Salvador, 1983, Volume I) 
 

Em relação à área do entorno do Cabula, neste documento estão discriminados 

como bairros: Barreiras, Beiru, Engomadeira, Mata Escura, Pernambués, Saboeiro e 

São Gonçalo, definidos com base na seguinte metodologia: 

 

Procurou-se definir a unidade espacial com a qual procurou-se trabalhar, ou 
seja, o bairro. Nesta definição procurou-se cruzar os seguintes critérios: 
barreiras físicas naturais; barreiras impostas por intervenção física 
(urbanização); área ocupada e de expansão; consenso da população em 
relação à área, particularizando-a; independência de equipamentos e 
serviços básicos; inexistência de equipamentos e serviços básicos, 
dificultando a vida dos habitantes da área como um todo; vias próprias de 
penetração; organização social (ou comunitária); tipologia habitacional; 
renda predominante; sistema viário do entorno; peculiaridade da área, a 
exemplo de incidência de problemas como alagamento, escorregamento, 
etc. (Prefeitura Municipal de Salvador, 1983, Volume I)  

 
Dentre as informações disponibilizadas por este documento, foram 

sistematizados os dados referentes à localização e aos limites dos bairros referidos, 

conforme sistematizados no Quadro 2, onde podemos observar a relação entre 

estes através da descrição dos seus limites e localização.  
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Quadro 2: Bairros de baixa renda associados ao Cabula 

Fonte: Prefeitura Municipal de Salvador, Coordenação de Desenvolvimento Social. Informações 
Sistematizadas: Bairros de baixa renda. Volumes I e II.   Salvador: maio de 1983. Disponível na 
Fundação Gregório de Matos, Salvador. 

                                                           
15 Projeto realizado pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (CEDURB) e 
implementado em meados dos anos de 1970. “O Projeto Narandiba engloba a realização de uma 
série de obras de caráter infraestrutural que responderão pela demanda normal e adicional de 
diversos serviços, como habitação, assistência médico-hospitalar, educação, transporte, lazer, 
comércio, entre outros, na área que tem o mesmo nome, localizada no âmbito do Cabula”. (Fonte: 
Jornal a Tarde – 29/12/1976, caderno 2, página 10) 
 

 
“BAIRRO” 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
LIMITES 

 
 
       
        Barreiras 

 
A área está situada entre a BR 324 e a 
Avenida Paralela, ao longo da Estrada 
das Barreiras, na vizinhança do 
conjunto habitacional Parque 
Residencial Antônio Carlos Magalhães. 
 

 
Norte: Mata Escura. 
Sul: Engomadeira. 
Leste: Beiru. 
Oeste: Conjunto ACM e Horto Florestal. 

 
          Beiru 
 

 
Área incluída no Projeto Narandiba15. 

 
 Dados não disponíveis 

 
 
 
    Engomadeira 

 
A comunidade está localizada na área 
de expansão prioritária, entre a BR 324 
e a Avenida Paralela 

 
Norte: Barreiras. 
Sul: Cabula. 
Leste: Beiru. 
Oeste: São Gonçalo 

 
 
 
       
    Mata Escura  

 
O bairro de Mata Escura fica situado na 
região Nordeste de Salvador, à margem 
direita da BR 234.  Seu núcleo principal 
situa-se entre a Penitenciária Lemos de 
Brito e a CIMBA 

 
Norte: áreas não ocupadas. 
Sul: Represa do Prata. 
Leste: Sussuarana e Penitenciária 
Lemos de Brito. 
Oeste: Represa da Mata Escura, 
Calabetão e BR 324. 

 
 
   Pernambués 

 
O bairro está localizado na área do 
Cabula próximo à estação Rodoviária e 
Centro Empresarial Iguatemi 

 
Norte: Cabula. 
Sul: Avenida Paralela. 
Leste: Área Federal do 19BC. 
Oeste: Saramandaia. 

 
     
 
     Saboeiro 

 
A comunidade está localizada na 
chamada área de expansão prioritária 
de Salvador, entre a BR 324 e a 
Avenida Paralela, às margens da 
Estrada do Saboeiro. 
 

 
Norte: Represa do Saboeiro. 
Sul: Estrada do Saboeiro. 
Leste: represa do Saboeiro. 
Oeste: Hospital Roberto Santos. 

 
 
 
 
   São Gonçalo 

 
O bairro de São Gonçalo está situado à 
margem direita do acesso norte, sentido 
Salvador-Feira de Santana, 
compreendendo os terrenos que vão 
desde o antigo acesso ao Cabula até o 
Horto Florestal, em Mata Escura. 
 

 
Norte: Conjunto Habitacional da Polícia 
Militar. 
Sul: Cabula. 
Leste: Engomadeira. 
Oeste: BR 324, Acesso Norte. 
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  De acordo com os dados da Coordenação de Desenvolvimento Social - 

Prefeitura Municipal de Salvador, já em 1983, Barreiras, Beiru, Engomadeira, Mata 

Escura, Pernambués, Saboeiro e São Gonçalo eram considerados bairros 

associados ao Cabula, seja indiretamente, fazendo limite com este, ou diretamente 

como na localização do Pernambués descrita como “na área do Cabula”.  

  Embora reconhecido como bairro “independente” tanto por seus moradores 

quanto pelos moradores do Cabula, o Pernambués ainda é bastante associado ao 

Cabula. Este fato pôde ser observado no capítulo 2 quando foi apresentado o slogan 

do website “seu bairro informa” (Figura 4) estes aparecem juntos, estando a oferta 

dos serviços direcionada para ambos. Outra situação que relevou este fato diversas 

vezes foi o questionamento acerca do sistema de saúde, cujos equipamentos do 

Pernambués foram diversas vezes mencionados. Um deles, a SERMECA nos 

revelou um dado curioso. Ao acessar o site deste serviço médico encontra-se este 

sendo anunciado como “Serviço Médico do Cabula”, embora no final da página, no 

endereço da Clínica indique Pernambués (Figura 30).  

   

Figura 30: Associação entre os bairros do Pernambués e Cabula 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Esta forte associação pode ser atribuída a três fatos: a semelhança na 

paisagem destes, marcadas de forma híbrida por conjuntos habitacionais de prédios 

decorrentes das políticas de habitação, áreas de ocupação irregular e novos 

condomínios fechados; por ambos compartilharem a Ladeira do Cabula como 

“marco inicial”, e pelo fato de fazerem parte da mesma Região Administrativa XI 

(Região Administrativa do Cabula). 
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Assim como o Pernambués, os demais bairros apontados pelos resultados 

das entrevistas com moradores, embora os mesmos se identifiquem como bairros, 

não deixam e ser lembrados como parte da “área do Cabula”. Para que haja uma 

melhor compreensão da maneira como o Cabula é delimitado pelos seus moradores, 

de qual a dimensão deste bairro e de como ele se relaciona com o seu entorno, 

através de pesquisas na internet, foram consultadas redes virtuais, as quais 

forneceram mais dados sobre este fenômeno. Especificamente, duas dessas redes 

foram utilizadas como fontes de dados: o Orkut e a WikiMapia.  

 O Orkut corresponde a uma rede social filiada ao Google, descrita como “site 

de relacionamento” sendo um meio de comunicação através da qual pessoas de 

diferentes partes do mundo podem trocar mensagens, informações, fotografias e 

vídeos. Um dos meios criados pelo site para favorecer a aproximação dos usuários 

são as comunidades, as quais, criadas pelos próprios usuários refletem afinidades 

dos membros a elas pertencentes. Neste universo, existe uma categoria classificada 

como “Cidades e Bairros”, e foi pontualmente esta ferramenta que nos forneceu 

informações relevantes para a pesquisa. 

Dentro da categoria “Cidades e Bairros”, foram selecionadas comunidades 

referentes ao bairro do Cabula e aos bairros associados. A escolha da amostra de 

comunidades levou em consideração dois critérios: comunidades que se referiam a 

logradouros do bairro e que possuíssem mais de 10 membros. Neste universo, 

foram analisadas 28 comunidades, totalizando 17. 591 membros até o último 

acesso, em 20 de abril de 2010. Os aspectos observados nestas foram: a descrição 

da comunidade; a identificação da área com o bairro e as características exaltadas. 

Para ilustrar a representatividade desta fonte de dados, o Quadro 3 destaca as 

comunidades mais representativas do universo analisado. A descrição das 28 

comunidades analisadas, e o total de membros pode observado em anexo neste 

trabalho.  
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Quadro 3: Principais comunidades do Orkut referentes ao Cabula 

Nome da Comunidade do Orkut  Nº de membros  

Cabula  5.712 

Cabula VI  2.464 

MSN - Cabula  1.184 

Recanto do Cabula  920 

Bairro Saboeiro - Cabula  939 

Condomínio Arvoredo (AMCA) 823 

São Gonçalo do Cabula  776 

Cabula V  504 

Chácara do Cabula  458 

Estrada das Barreiras - Cabula  430 

São Gonçalo do Cabula é Show  342 

Pomar do Cabula  301 

Condomínio Arvoredo - Cabula  152 

Cabula - Arraial  110 

Cabula, mais que um bairro...  36 

                                              Fonte: http://www.orkut.com.br, acesso em 24/04/2010. 

 

Outra rede virtual de grande contribuição para as análises realizadas no 

presente trabalho, sobretudo quanto ao entendimento das delimitações e 

associações entre os bairros do entorno e o Cabula, foi a WikiMapia, a qual, 

segundo site filiado,  possui a seguinte definição : 

 

WikiMapia  (ou Wikimapia) é um sistema de busca e mapeamento 
na internet que utiliza imagens de satélite do planeta Terra para identificar 
os locais mostrados, desde pequenos comércios até cidades inteiras. O 
serviço se baseia nas imagens de satélite do Google Maps. O sistema wiki é 
aplicado na forma de localização de lugares, pois qualquer pessoa tem a 
permissão de inserir um local no mapa ou mesmo editar os locais já criados. 
(Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/WikiMapia)  

 

O interesse por este rede virtual se deu pela possibilidade desta nos oferecer 

polígonos dos bairros. As informações disponíveis no WikiMapia são geridas pelos 

seus usuários, que sejam eles registrados ao não, tem o poder de manipular os 

polígonos e acrescentar informação ao site. Portanto, mesmo reconhecendo que 

existem usuários mais qualificados que atuam mais intensamente, o fato de um 

determinado polígono encontrar-se no site já indicativo da sua representatividade, 

pois se qualquer internauta que acesse o mesmo, podendo modificar tal informação, 
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não o faz, está automaticamente concordando com a definição disposta, 

legitimando-a. Desta forma, apesar da fugacidade desta informação, reconhecemos 

a sua importância enquanto dado complementar, e neste sentido, os polígonos aqui 

apresentados serão considerados como representações da realidade, tal qual um 

relato, um relato coletivo de uma rede social virtual.  

O uso destas ferramentas como fonte de dados para trabalhos acadêmicos 

ainda é muito tímido, pois estes não são considerados “confiantes” visto caráter 

informal e fugaz, de seus dados. Estes podem ser modificados a qualquer momento 

pelos seus usuários, cujo “anonimato” desqualifica a informação explicitada. Apesar 

de reconhecermos estas fragilidades, é de fundamental importância retificar que as 

informações fornecidas por estas redes, tão ricas de representações e simbolismos, 

foram aqui consideradas como dados complementares à pesquisa empírica, 

confrontando-os, de modo a enriquecer as análises sobre espaço, vivências e 

imaginário.  Feitos os devidos esclarecimentos vamos agora analisar as imagens 

referentes aos polígonos do bairro do Cabula e dos bairros associados, associando-

as às informações fornecidas pelas comunidades do Orkut. 

 

Figura 31: Representação do polígono do bairro Cabula 

 
                                                                                Fonte: http://wikimapia.org/ 
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Segundo esta representação apresentada na Figura 30, o Cabula 

corresponde aos logradouros localizados do entorno da Avenida Silveira Martins até 

a Rotatória que liga esta ao Saboeiro e a Narandiba. Pode-se perceber que são 

englobados também os conjuntos habitacionais localizados no início da Estrada das 

barreiras, considerados Cabula I e II. Observa-se que este polígono corresponde 

aproximadamente aquilo que foi considerado neste trabalho como “núcleo” do bairro 

nas estratégias metodológicas de estabelecimento do espaço amostral para as 

entrevistas.  

De fato, nos trabalhos de campo foi possível perceber que nesta área estão 

concentrados alguns dos principais equipamentos e serviços do bairro, e que as 

ruas residenciais, assim como os conjuntos habitacionais se identificam apenas 

como Cabula, e não como um bairro menor pertencente ou próximo ao Cabula. 

Exceto, o Resgate, que estando totalmente localizado dentro deste polígono, se 

identifica como um bairro dentro do bairro do Cabula, como observado na Figura 32. 

 

Figura 32: Representação do polígono do bairro Resgate 

 
                                                                Fonte: http://wikimapia.org/ 

 

Na representação do polígono do bairro do Pernambués (Figura 33), é 

possível perceber a dimensão deste em relação à representação do polígono do 

bairro do Cabula (Figura 31), estando em contado direto em boa parte da extensão 
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longitudinal ligados. No imaginário dos moradores, como vimos, o Pernambués não 

é considerado pertencente ao “bairro” do Cabula, mas sim um bairro pertencente a 

“área” ou “região” do Cabula, destacando a influência deste em relação ao primeiro. 

Curiosamente, nenhuma comunidade do Orkut associada ao bairro Pernambués 

mostrou associação ao Cabula, de modo que este bairro não foi contemplado na 

amostra relativa a esta rede social virtual.  

 

Figura 33: Representação do polígono do bairro do Pernambués 

 
                                                                                                              Fonte: http://wikimapia.org/ 

 
A representação do bairro do São Gonçalo nos revelou um dado interessante. 

Inicialmente conhecido como São Gonçalo do Retido, para alguns órgãos apenas 

São Gonçalo, como apresentado nos resultados da pesquisa documental, para os 

usuários do WikiMapia este foi denominado São Gonçalo do Cabula, explicitando a 

sua ligação com o mesmo, apesar do polígono diferenciado, como podemos 

observar na Imagem 9.  

No Orkut, os usuários reafirmam esta nomenclatura como podemos observar 

nas comunidades “São Gonçalo do Cabula”, com 776 membros; e “São Gonçalo do 

Cabula é Show”, a qual, com 342 membros, descreve o bairro como “o filé do 

Cabula”, exaltando o bairro em detrimento as demais áreas do Cabula. Apesar do 

caráter informal e da linguagem coloquial, este é um claro exemplo de topofilia, ou 

de bairrofilia (SOUZA, 1989), em que apesar dos problemas existentes, o bairro, 
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como espaço vivido, como lugar, exerce empatia de tal maneira, que mesmo diante 

de claras dificuldades de infraestrutura, o discurso dos moradores exalta seus 

aspectos positivos, subjetivos, em relação ao entorno. 

 
Figura 34: Representação do polígono do bairro São Gonçalo 

 
                                                                                                          Fonte: http://wikimapia.org/ 

 

O mesmo comportamento de bairrofilia é observado em relação ao bairro 

Saboeiro. Localizado “após” a Rótula que o liga ao Cabula e dá acesso ao bairro da 

Narandiba, conforme visto na Figura 35, o Saboeiro (Cabula X para a URBIS) se 

apresenta como um bairro diferenciado, próximo ao Cabula, como Narandiba e 

Cabula VI que o sucedem em direção a Avenida Paralela.   

Representado nesta pesquisa pela comunidade “Bairro Saboeiro – Cabula”, 

os 939 membros a ela pertencentes o reconhecem enquanto Cabula, como 

podemos observar na seguinte descrição:   

 

“Localizado no Cabula, é um dos bairros satélites ao acesso a Avenida Paralela, Via que liga o centro 
da cidade ao aeroporto e à Linha Verde. O Saboeiro é um bairro pequeno mais tem sua grandeza no 
aspecto de localização em Salvador, próximo aos melhores supermercados, fácil acesso as praias,  
rodoviária, Shoppings e os demais entretenimentos/lazer que Salvador oferece”. (Fonte: 
http://www.orkut.com.br, acesso em 24/04/2010) 
 

 

 



103 

 

Figura 35: Representação do polígono do bairro Saboeiro 

 
                                                                                                        Fonte: http://wikimapia.org/ 

 

Sobre o projeto do Cabula X realizado pela URBIS, a entrevista realizada por 

Rosali Braga Fernandes a arquiteta Maria Cristina Ventura de Araújo, responsável 

pelo projeto, nos dá indícios da ocupação desta área e da sua relação com as 

demais áreas do Cabula, entre o final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980. 

Conforme a arquiteta: 

 

“Mas naquela época, agente só trabalhava com 5 salários mínimos. A gente 
não conseguia atender mais do que isso, era uma faixa muito baixa. Então, 
por exemplo, o Cabula X, que fui eu que projetei era na Estrada do 
Saboeiro. Era uma via que ligava a área do Cabula à Paralela, já existente 
naquela época, e que era comumente La no bairro onde não existia nada, 
de Estrada do Saboeiro. Então, ficou Projeto Cabula X, Saboeiro, quer 
dizer, conhecido como Saboeiro”. (FERNANDES, 2003, p. 312. Referência 
a entrevista N° 31 nos anexos da autora) 

 

A entrevista citada acima permite compreender o caráter popular desta área, 

atualmente identificada como bairro segundo percepção dos seus moradores. Desta 

forma, não só a sua localização, como também a origem deste com conjuntos 

habitacionais implantados pela URBIS, favorecem para que, apesar de identificado 

como bairro, o mesmo seja associado ao Cabula.  

O conjunto Doron (Cabula IX para a URBIS), diferente do Saboeiro, não 

adquiriu “status” de bairro, permanecendo como conjunto habitacional. E, embora o 

seu projeto inicial também tenha recebido o nome de “Cabula”, o mesmo se 



104 

 

apresenta na Figura 36 abarcado pelo bairro Narandiba. Este fato pode ser atribuído 

ao fato de ambos, Doron e Narandiba serem originários do projeto de habitação 

implantado pela URBIS denominado Projeto Narandiba. Este exemplo ilustra o 

reflexo das políticas públicas na dinâmica destas áreas e na percepção de seus 

moradores, influenciando na identidade do lugar. 

 

Figura 36: Representação do polígono do bairro Narandiba 

 
                                                                                                          Fonte: http://wikimapia.org/ 

 

Nesta mesma direção, deve-se comentar ainda o caso do “bairro” Cabula VI 

(Figura 37), apontado nos resultados da pesquisa de campo, como “marco final” do 

bairro do Cabula pela maioria dos entrevistados (29% do total), o Cabula VI aparece 

como um bairro diferenciado, estando separado até mesmo do “bairro” Narandiba a 

que é também associado. Ou seja, seria um Cabula (VI) “a parte” do bairro Cabula. 

Entretanto, analisando as principais comunidades da rede social referenciada, 

aquelas que genericamente se referiam ao Cabula, consideravam o Cabula VI como 

seu integrante.  

A partir destas análises, pode-se constatar a seguinte situação: estando 

afastado do chamado “núcleo do Cabula”, e possuindo aspectos próprios, o Cabula 

VI adquiriu identidade de bairro, sem deixar de ser associado ao Cabula “núcleo”, 

onde se concentram os principais equipamentos e infraestrutura de serviços. Nesta 

relação, em virtude da descontinuidade espacial, não se pode considerar o Cabula 
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VI um sub-bairro do “bairro” do Cabula, mas sim como um bairro pertencente a 

“área” do Cabula, fazendo alusão à influência exercida e à Região Administrativa XI, 

em que o Cabula VI encontra-se inserido.  

 

Figura 37: Representação do polígono do bairro Cabula VI 

 
                                                                                                      Fonte: http://wikimapia.org/ 

 

O bairro Beiru/Tancredo Neves se destaca devido a suas dimensões. Este 

corresponde a uma Região Administrativa independente, a Região Administrativa 

XII, que recebe seu nome. Apesar desta autonomia, reconhecida pelos órgãos 

públicos, o mesmo, foi bastante associado a “área” do Cabula pelos nossos 

entrevistados, sobretudo quando citada a questão da segurança pública, sendo este 

apontado como “uma das áreas mais violentas” do Cabula, juntamente com os 

bairros Engomadeira e São Gonçalo. 
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Figura 38: Representação do polígono do bairro Beiru/Tancredo Neves 

 
                                                                                                        Fonte: http://wikimapia.org/ 

 

A respeito da relação estreita entre Cabula e Beiru/Tancredo Neves No fórum 

da Comunidade “Condomínio Arvoredo (AMCA)” há um tópico muito interessante, 

aberto com o seguinte questionamento: Afinal e nos moramos no Cabula ou 

Tancredo Neves? As respostas foram conflitantes, como podemos perceber nos 

depoimentos destacados abaixo: 

 

“Nada de cabula: A galera quer apenas amenizar a dor da pobreza dizendo que mora no cabula...na 
minha conta de luz, telefone e qualquer outra correspondencia vem como tancredo neves, sem falar 
nos cadastros de internet que quando eu coloco o meu CEP diz que é Tancredo Neves. Por isso 
moramos MERMO é no Tancredo Neves que agora naum é só Tancredo Neves é Beirú/Tancredo 
Neves” . (Diogo, 03/08/06) 
 
“...hummm. Sei lá eu acho assim que é no Cabula, pelo menos quando me perguntam eu digo que no 
Cabula” (Lanninha, 23/08/06) 
 
“Tancredão tem + fama. Cabula VII é frescura d branco”. (Renato FAH – BA, 18/10/2006) 
 
“bom, cabula é como se fosse cajazeiras. cajaeiras 8, cajazeiras 9, 10 e por aí vai, então, o arvoredo 
fica no cabula mais específicamente no bairro tancredo neves que não deixa de ser cabula. 
entenderam?! hehehehehe... eu acredito que deva ser assim”. (Jailson, 27/12/2006) 
 
“E na minha opinião T Neves/Beirú é parte do Cabulão. Quando me perguntam onde fica o Tancredo 
eu digo: Cabula”. (Vagner Escobar, 24/07/2007) 
 
“Estou procurando um apê pra comprar aki no Arvoredo pois tô morando de aluguel aki msm, então 
tive na Caixa Econômica e me deram um livrinho com imoveis a serem leiloados e o endereço que 
consta nos apês aki do conj eh: Est do Campo Seco - Cabula. E tem mais qdo agente procura um 
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imóvel no jornal aparece o Arvoredo como Cabula, assim como Narandiba, Saboeiro, Resgate, São 
Gonçalo. Alguns exemplos de conjuntos habitacionais que fazem parte do bairro, se vcs consultarem 
o CEP 41207-000 no site dos Correios verão que aparece entre parenteses Cj Hab Barreiras, ou seja 
Cabula. Mais qdo me perguntam onde to morando digo: Tô no Arvoredo. Fica onde? Entre o Cabula e 
o T. Neves.” (ViVi@Ne,  21/07/2008) 
 

Entre os vinte e dois membros que participaram do debate, dez consideraram 

o Condomínio Arvoredo como Cabula, oito membros o consideraram como 

Beiru/Tancredo Neves, quatro o consideraram pertencente a ambos/fronteira, e dois 

manifestaram que o “Arvoredo” possui identidade própria, já podendo ser 

considerado um bairro. Entre os argumentos utilizados, alteram-se as delimitações 

oficiais como os Correios, a COELBA e a Caixa Econômica Federal; e a 

percepção/concepção dos moradores. Neste contexto é importante ressaltar a 

questão social presente nos discursos. Para muitos, a preferência em considerar o 

condomínio em questão como Cabula VII representa uma tentativa de valorização, e 

de negação e pertencimento a um bairro popular, periférico e habitado 

predominantemente por afrodescendentes. A identidade, com o lugar neste caso, 

remete também uma identidade sociocultural. 

Os demais bairros associados apontados nas entrevistas, tais como 

Engomadeira, Sussuarana, Mata Escura, Jardim Santo Inácio, Arraial do Retiro, 

Arenoso e Barreiras, de maneira geral se apresentam como bairros “independentes”, 

com limites diferenciados. Exceto Barreiras, o qual não foi representado como bairro, 

visto que o entorno da Estrada das Barreiras, área antes considerada bairro, foi 

fracionada entre os demais bairros, desaparecendo como unidade diferenciada. 

Embora, não tenhamos destacado os polígonos, estes podem ser observados 

indiretamente nas imagens apresentadas.  

 Nas análises no Orkut, a comunidade “Cabula”, foi a maior diretamente 

referente ao bairro, composta até o momento da pesquisa por 5. 712 membros. A 

descrição da comunidade apresenta o bairro da seguinte forma: “O ‘conjunto’ 

Cabula, ou seja: Cabula (4,5,6), Saboeiro, Recanto do cabula, Barreiras, Sapotizeiro, 

Vale das Árvores, Chop M (1,2) , etc... Todos os bairros que fazem parte da 

redondeza cabula agora tem seu cantinho na web”. (Fonte: http://www.orkut.com.br, 

acesso em 24/04/2010) 

A descrição acima nos permite observar que para os membros desta 

comunidade, o Cabula, além de bairro, corresponde a uma área na cidade de 

Salvador descrita como “redondeza cabula”, a qual engloba diversos outros bairros. 
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Esta mesma perspectiva é observada na descrição da comunidade “Sou do Cabula”, 

a qual apresenta a seguinte descrição. “Essa comunidade é para quem gosta do 

local que mora... Então você do Resgate, São Gonçalo, Engomadeira, Saboeiro, 

Doron, Narandiba, cabula IV, V, VI estão mais que convidados a participar dessa 

comunidade. Essa é para todos nós do distrito do cabula, Add16 e anuncie para os 

amigos ok.” (Fonte: http://www.orkut.com.br, acesso em 24/04/2010) 

Estes relatos demonstram a diversidade de representações que o termo 

Cabula assume no contexto de Salvador. Com objetivo de complementar os dados 

das entrevistas e analisar a legibilidade do bairro, foram solicitados durante os 

trabalhos de campo a elaboração de mapas mentais. Foram coletados 10 mapas 

mentais, alguns elaborados por entrevistados, contudo, esta foi uma dificuldade da 

pesquisa. As pessoas, de maneira geral, têm resistência em desenhar, cartografar 

suas construções mentais. Compreendemos que esta é uma habilidade muito 

específica, e como tal, para obtermos maiores resultados, foram solicitados a 

estudantes de Ensino Médio de um dos colégios particulares do bairro, o Colégio 

São Lázaro. No total obtivemos dez mapas mentais de grande contribuição para 

estas análises. 

 Os indivíduos constroem imagens cujos signos são oriundos de uma 

construção social. (KOZEL In: KOZEL; COSTA; GIL FILHO, 2007, p.115) Portanto, 

os mapas mentais são representações da realidade em que os indivíduos destacam 

cartograficamente aqueles elementos que lhe são mais legíveis, que mais o auxiliam 

a organizar mentalmente o espaço representado. Para a autora:  

 

Os mapas mentais como construções sígnicas requerem uma 
interpretação/decodificação, foco central desta proposta metodológica, 
lembrando que estas construções sígnicas estão inseridas em contextos 
sociais, espaciais e históricos coletivos referenciando particularidades e 
singularidades. (KOZEL In: KOZEL; COSTA; GIL FILHO, 2007, p.115) 

 

  Kozel, compreendendo os mapas mentais como textos a serem 

decodificados, propõe na “Metodologia Kozel”, que estes sejam analisados com 

base nos seguintes quesitos: 1 - Interpretação quanto à forma de representação dos 

elementos da imagem; 2- Interpretação quanto à distribuição dos elementos da 

imagem; 3 - Interpretação quanto à especificidade dos ícones; 4 – Apresentação de 

                                                           
16 Sigla utilizada na internet como abreviação da palavra adicione. 
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outros aspectos particulares. (KOZEL In: KOZEL; COSTA; GIL FILHO, 2007, p.133) 

Com base nesta proposta foi possível analisar as informações obtidas e confrontar 

seus resultados com os demais resultados da pesquisa.  

 Nos mapas mentais foram identificados no total setenta e quatro marcos, 

referenciais utilizados. Dentre estes, de modo geral foram destacados os mesmos 

marcos das entrevistas, por exemplo, a UNEB permaneceu como principal 

referencial, seguida do supermercado Hiper Bompreço. Quanto à forma de 

representação dos elementos da paisagem, apareceram diversos ícones, como 

letras identificando os objetos, linhas representando vias e fluxos, figuram 

geométricas representando os construtos humanos e elementos complementares a 

paisagem como veículos, árvores e pessoas. 

A respeito da distribuição dos elementos na imagem, nove representaram o 

bairro em uma perspectiva vertical, e apenas um mapa foi elaborado na perspectiva 

horizontal, contendo, em virtude das proporções adotadas, menor riqueza de 

detalhes. Aqueles que optaram pela perspectiva vertical representaram o bairro 

dispondo os ícones entorno de vias e caminhos.  

A interpretação quanto à especificidade dos ícones, acerca da paisagem 

construída, dos dez mapas analisados, apenas dois representavam diretamente 

casas, e sete representavam prédios, sinalizando a visibilidade dos condomínios e 

conjuntos habitacionais na legibilidade do bairro. Quanto às áreas periféricas, estas 

foram retratadas em apenas três mapas. Dialogando com os resultados das 

entrevistas, este fato pode ser interpretado como resultado de duas situações: 

primeiro em virtude de as áreas construções irregulares não estarem dispostas no 

entorno da Avenida Silveira Martins, via a partir da qual a maior parte dos mapas 

foram desenhados, e sim nas ruas e Avenidas transversais a esta, ou seja, o 

afastamento da via principal é um fator que pode dificultar a visibilidade deste 

elementos.  

Outra situação que permite compreender a pequena representação das 

construções irregulares é a tentativa de valorização do bairro, uma vez que estas 

estão presentes, sobretudo nos bairros associados ao Cabula e não no seu “núcleo”, 

composto basicamente por condomínios, ruas residências de padrão arquitetônico 

intermediário e conjuntos habitacionais, elementos mais presentes nos mapas.  

Em relação aos bairros associados ao Cabula identificados na entrevista, 

observamos resultados semelhantes nos mapas mentais. Foram identificados nos 
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mapas os seguintes lugares referentes ao núcleo: bairro Resgate, Conj. Hab. Parque 

Planalto, Conj. CHOPM-1, Conj. Hab. Recanto do Cabula, Conj. CHOPM-2, Conj. 

ACM (Cabula I), Cabula IV, Cond. Pomar do Cabula e Cabula V. Entre os bairros 

associados, foram identificados nos mapas mentais: Pernambués, Engomadeira, 

São Gonçalo, Saboeiro, Jardim Santo Inácio, Mata Escura, Beiru/Tancredo Neves, 

Retiro, Arenoso, Narandiba, Conj. Doron e Cabula VI. 

 Foram também observadas vias. Para Lynch (2006, p.52) “A vias são os 

canais de circulação ao longo dos quais o observador se locomove de modo 

habitual, ocasional ou potencial”. As avenidas, ruas e rotatórias foram elementos 

bastante presentes nos mapas, com destaque para a Avenida Silveira Martins, a 

Avenida Paralela, a Ladeira do Cabula e da Estrada das Barreiras.  

Quanto aos pontos nodais, considerados como “pontos, lugares estratégicos 

de uma cidade através dos quais o observador pode penetrar, são os focos 

intensivos para os quais ou a partir dos quais ele se locomove”. (LYNCH, 2006, 

p.52) No bairro de Cabula destacam-se, tanto nos relatos quanto nos mapas 

mentais, a Rótula do Abacaxi (acesso a ladeira do Cabula), o cruzamento entre a 

Avenida Silveira Martins e a Estrada das Barreiras e da Rótula do Cabeção, que liga 

o Cabula ao Saboeiro, Narandiba e dá acesso ao Hospital Roberto Santos.  

 Em complemento a estas representações os moradores destacaram diversos 

estabelecimentos comerciais, tais como shoppings, supermercados, padarias, lojas, 

etc. Referentes aos serviços foram destacados serviços médicos e escolas, além de 

elementos complementares como postos de gasolina e outros. Os aspectos 

descritos podem ser observados nos mapas mentais apresentados nas Figuras 39, 

40 e 41. Os demais estão disponibilizados nos anexos deste trabalho. 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                     

   

 

Figura 39: Mapa Mental 1 

 

                                                     Figura 40: Mapa Mental 2 
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Os mapas mentais apresentados revelaram a concepção do bairro do Cabula 

para aqueles que o representaram. 

não é nunca uma cópia da realidade. Representar implica a priori, na omissão de 

algumas informações e na v

garante a importância como meio para se captar os aspectos imateriais e simbólicos 

de uma realidade.  

Henry Lefebvre, em seu livro 

teoria de las representaci

representação, as possibilidades e as limitações de seu uso para a produção do 

conhecimento. No capítulo 1 o autor discute o conceito de representação tendo por 

objetivos expor um conceito e situá

circunscrever seus limites. 

Diante da questão do que é a representação, o autor 

Heidegger a representação nunca é senão o duplo

presença perdida. A re-presentação é uma 

ocultada. Para o autor: la re

Figura 41: Mapa Mental 3 

Os mapas mentais apresentados revelaram a concepção do bairro do Cabula 

para aqueles que o representaram. É importante destacar que uma representação 

não é nunca uma cópia da realidade. Representar implica a priori, na omissão de 

algumas informações e na valorização de outras. Contudo, este é o fato que Le 

garante a importância como meio para se captar os aspectos imateriais e simbólicos 

Henry Lefebvre, em seu livro La presencia y La ausência

s representaciones (2006), discute de modo aprofundado o conceito de 

representação, as possibilidades e as limitações de seu uso para a produção do 

conhecimento. No capítulo 1 o autor discute o conceito de representação tendo por 

objetivos expor um conceito e situá-lo, fortalecer o conceito em, mas também 

circunscrever seus limites.  

Diante da questão do que é a representação, o autor 

esentação nunca é senão o duplo, a sombra e o eco de uma 

presentação é uma apresentação, porém debilitada e mesmo 

la re-presentación es, pues, presentación, pero debilitada y 
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Os mapas mentais apresentados revelaram a concepção do bairro do Cabula 

É importante destacar que uma representação 

não é nunca uma cópia da realidade. Representar implica a priori, na omissão de 

alorização de outras. Contudo, este é o fato que Le 

garante a importância como meio para se captar os aspectos imateriais e simbólicos 

La presencia y La ausência: Contribuición a La 

, discute de modo aprofundado o conceito de 

representação, as possibilidades e as limitações de seu uso para a produção do 

conhecimento. No capítulo 1 o autor discute o conceito de representação tendo por 

fortalecer o conceito em, mas também 

Diante da questão do que é a representação, o autor destaca que para 

, a sombra e o eco de uma 

presentação, porém debilitada e mesmo 

ón, pero debilitada y 
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aun ocultada. Rasgo fundamental según Heidegger del pensamiento hasta él: en la 

representación se despliega en sindo y no el Ser. (LEFEBVRE, 2006, p.21) 

As representações de um determinado espaço, seja ela verbal, um polígono, 

uma imagem publicitária ou um mapa mental, não alcança o todo, mas é parte 

significativa deste, que permitem atingir elementos imateriais da totalidade implícitos 

na intencionalidade dos elementos presentes e ocultados. A representação revela 

um momento transitório, e a sua compreensão passa por este entendimento. Para 

Lefebvre: La presencia asedia pero nunca se alcanza. La representación decepciona 

y permite a su más acá así como a su más allá, sin tregua, sin otra solución más de 

continuidad. (LEFEBVRE, 2006, p.25) 

Ao se considerar o caráter transitório e intencional das representações deve-

se analisá-las de forma crítica, buscando suas entrelinhas. Para tanto, ao tratarmos 

de representações de um espaço, o bairro, deve-se buscar as motivações implícitas. 

A partir da análise dos mapas mentais, pude-se perceber que, no caso do bairro, os 

elementos mais representativos são aqueles que fazem parte das ações cotidianas 

dos indivíduos, tais como morar, comprar, ir à escola e se deslocar. Ou seja, aqueles 

elementos que compõem o mundo vivido pelos moradores. Salete Kozel, citando a 

concepção de mundo vivido de Anne Buttimer, esclarece: 

 
O mundo vivido não é “um mero mundo de fatos e negócios... mas um 
mundo de valores, de bens, um mundo prático. Está ancorado num passado 
e direcionado para um futuro; é um horizonte compartilhado, embora cada 
indivíduo possa construí-lo de um modo singularmente pessoal”. 
(BUTTIMER, 1982 apud. KOZEL In: KOZEL; COSTA; GIL FILHO, 2007, 
p.119) 

 

O bairro, entendido como mundo experienciado, percebido e concebido a 

partir das práticas cotidianas, das vivencias é objeto desta pesquisa. O Cabula, 

estabelecido como recorte espacial e caso de estudo inserido nesta proposta 

apresentou uma complexidade e multiplicidade que revelaram três situações: Cabula 

bairro, Cabula área e Cabula região, sendo os dois últimos, desdobramentos do 

primeiro. Esta realidade, difusamente percebida, dificulta a compreensão da imagem 

pública do bairro. Para Lynch, “uma imagem pública viável requer primeiro, a 

identificação de um objeto, o que implica diferenciação de outras coisas, seu 

reconhecimento enquanto entidade separável”. (LYNCH, 2006, p.9) Para o autor 

esta capacidade de diferenciação assume caráter de identidade, no sentido de 

individualidade, de unicidade.    
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Desta forma, para falar da imagem pública do Cabula, foi preciso analisar os 

aspectos que agregam os bairros que a ele se associam, e os aspectos que o 

diferenciam das demais áreas da cidade, ou seja, foi preciso analisar o caráter 

identitário deste espaço, o qual será melhor abordado a seguir. 

 

4.2. AS IDENTIDADES MÚLTIPLAS DO CABULA 

 

A identidade de bairro é um aspecto subjetivo, atribuído a um determinado 

espaço por aqueles que o vivenciam, e para tanto, estes buscam na paisagem os 

marcos referenciais que o ajudam a perceber este espaço em seus imaginários, em 

suas mentes.  

No âmbito das relações entre identidade espacial e paisagem, as ideias de 

Mathias Le Bossé complementam as ideias de Lynch, sobre a necessidade de 

diferenciação para o reconhecimento de uma determinada área como entidade 

separável.  Segundo o autor: 

 
De uma forma mais descritiva, toda identidade se define por conteúdo 
compreendido em termos de caracteres referenciais, percebidos a partir de 
perspectivas diferentes, e que podem incluir igualmente aspectos de ordem 
física ou psíquica, material ou intelectual. (BOSSÉ in: CORRÊA; 
ROSENDAHL, 2004, p. 162) 

 

Como vimos, o espaço percebido e concebido passa a ser um lugar, e 

considerando-se o lugar como foco de identidade, é possível perceber que diante da 

complexidade das relações estabelecidas, da interação socioespacial, os lugares 

podem adquirir identidades comuns e podem estabelecer associações com outros 

lugares, criando aquilo que Bossé chama de identidades múltiplas. Nas palavras do 

autor: 

(...) A interação socioespacial com outros lugares - que nem sempre está 
limitada à oposição ou ao contraste – participa da construção da identidade 
local. Por ela são reconhecidas as identidades múltiplas do lugar, que não 
variam apenas em função das diversas consciências sociais presentes em 
seu interior, mas também segundo as diversas interpretações e orientações 
espaciais que essas consciências atribuem às relações voltadas para o 
exterior e ao seu impacto local. (BOSSÉ in: CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, 
p. 172) 

 

Portanto, com base nestas ideias pode-se afirmar que o bairro do Cabula na 

cidade de Salvador é um lugar que adquire identidades múltiplas de acordo com a 

perspectiva em que é analisado, com o olhar a que o submetemos. A espacialização 
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dos resultados obtidos deu origem a três mapas a que iremos recorrer para melhor 

discutir a questão proposta.  

O Cabula possui uma identidade de bairro, vivenciado, percebido e concebido 

em seu núcleo, onde as relações cotidianas se estabelecem, como representado no 

Mapa 4: Bairro do Cabula . O Cabula possui também um caráter de região, que 

agrega bairros com diversos aspectos semelhantes, tanto na historicidade, quanto 

na paisagem e nas características socioespaciais, localizados no Miolo da cidade e 

abraçados por duas de suas mais importantes vias: a BR 324 e a Avenida Paralela, 

estejam eles associados diretamente no Mapa 5:  Cabula: Núcleo e áreas 

associadas,  ou sob área de influência do núcleo estabelecido, como representado 

no Mapa 6: Cabula: Área de influência direta. 

 

 



116 

 

 



117 

 

 



118 

 

 

 



119 

 

O Mapa 4, representa o “bairro do Cabula”, aquilo que consideramos como 

núcleo, ou seja, aqueles logradouros e conjuntos habitacionais que não se 

identificam unicamente como bairro do Cabula, como condomínios, ruas residenciais 

e conjuntos habitacionais que se reconhecem como Cabula, não estando 

associados a outros bairros. Neste mapa, o Resgate aparece como uma exceção a 

esta discrição, visto que se reconhece como “bairro dentro do bairro do Cabula”, 

estando sua área totalmente inserida no chamado “núcleo” do bairro.  

Como “Núcleo” ou “bairro” do Cabula (Mapa 4) foram identificados os 

seguintes logradouros: Condomínio Colina das Árvores, Conjunto Habitacional 

Chácara do Cabula, Conj. Hab. Visconde de Pirajá (Vila Militar do Cabula), Conj. 

Hab. Otaviano Rodrigues Pimenta (Cabula III), Conj. Hab. Condomínio Vila das 

Mangueiras 1 e 2, Conj. Residencial Parque Planalto, bairro Resgate, Conj. Hab. 

Baía de Todos os Santos (19 BC) ou Conj. Hab. da Polícia Militar 1 (Conj. CHOPM-

1), Conj. Residencial Reserva Atlântica I, Edifício Natura Ville, Condomínio Parque 

do Bosque, Rua Laila Diniz, Rua Alameda, Conj. Hab. Recanto do Cabula, Conj. 

Residencial Maestro Wanderlei (Cabula II), Conjunto CHOPM-2, Conj. Hab. Antônio 

Carlos Magalhães ou Conj. ACM (Cabula I), Conj. Hab. José Marcelino (Cabula IV), 

Condomínio Pomar do Cabula, Condomínio Vila dos Sapotizeiros, Condomínio Vale 

das Árvores e Conj. Hab. Dom Gerônimo (Cabula V). 

O Mapa 5 apresenta além do núcleo bairros menores, próximos ao núcleo e 

que se identificam como bairros pertencentes a “área” do Cabula. Desta forma, alem 

dos logradouros já explicitados no “núcleo”, foram considerados os bairros: 

Engomadeira, São Gonçalo, Saboeiro, Narandiba (dentro deste, o Conjunto Doron) e 

o Cabula VI. 

Nos Mapas 4 e 5 pode-se também observar que o “núcleo” do bairro, área 

que concentra maior infrestrutura e onde se localizam os principais marcos seja 

reconhecida como “o bairro do Cabula”, a partir  do qual, se estabelecem relações 

cotidianas com outros bairros do entorno, conforme o grau de influência e 

identificação estabelecido entre as partes.  

O Mapa 6, dando continuidade a esta análise identitária,  expande o Cabula 

para além do núcleo e áreas associadas, incorporados a estes bairros, que não se 

identificam como pertencentes ao “bairro” do Cabula, mas como localizados na 

“região” do Cabula, ou seja, bairros que embora se considerem autônomos, 

reconhecem a influência do Cabula em suas dinâmicas, estando portanto 
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associados a este. Neste contexto foram observados os bairros: Pernambués, 

Arraial do Retiro, Mata Escura, Santo Inácio, Beiru/Tancredo Neves, Sussuarana e 

Arenoso. Diante da comparação entre o Mapa 6 e o Mapa 1 (Região Administrativa 

XI), pode-se observar que embora em nenhum momento a expressão Região 

Administrativa tenha sido citada, a mesma, de forma inconsciente, está presente na 

percepção dos moradores.  

Em direção à conclusão do presente capítulo, é necessário salientar que a 

realidade apresentada resulta das constantes transformações que ocorrem no 

espaço, e como tal, aquilo que está sendo posto reflete um olhar, uma perspectiva 

obtida a partir do estudo da percepção/concepção daqueles que vivenciam o 

Cabula, individual e coletivamente no presente. Este caráter dinâmico é retificado 

pela seguinte consideração: “se a identidade territorial é construída, ela é, por 

conseguinte, contingente e variável, sempre contestável e por vezes contestada 

pelos atores geográficos presentes”. (BOSSÉ in: CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, p. 

175) Portanto, para que possamos melhor consolidar as analises expostas, no 

capítulo seguinte propomos um diálogo entre o bairro do Cabula e a Cidade de 

Salvador, buscando identificar suas principais fragilidades, potencialidades e 

perspectivas, na tentativa de compreender o bairro como uma possibilidade de 

compreensão do espaço urbano. 

O código de cada um dos setores censitários correspondentes á área 

representada no Mapa 6, que abarca todos os setores analisados, estão 

representados espacialmente no Mapa 7: Setores Censitários do Núcleo e áreas 

de Influência ; e sistematizados em forma de tabela no Mapa 8: Setores 

Censitários do Núcleo e áreas de Influência – Tabel a. 
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5. O CABULA EM SALVADOR: UM DIÁLOGO ENTRE O BAIRRO E A 
CIDADE 
 

5.1.  CABULA: FRAGILIDADES, POTENCIALIDADES E PERSP ECTIVAS. 

 

  Uma vez apresentadas as identidades múltiplas do bairro do Cabula, serão 

analisadas neste momento as fragilidades, as potencialidade e as perspectivas em 

relação a este espaço, com base na percepção/concepção de seus moradores 

frente à suas dinâmicas socioespaciais e transformações. 

  Como visto no capítulo anterior, o Cabula tanto se apresenta como bairro, no 

sentido de espaço de vivências, em que os indivíduos estabelecem suas relações 

cotidianas e nele são capazes de penetrar mentalmente; quanto se apresenta como 

região, no sentido de espaço diferenciado da cidade de Salvador, com 

características e área claramente percebidas pelos moradores. Este último recorte 

se aproxima da Região Administrativa XI: Cabula, divisão territorial de caráter 

administrativo da Cidade de Salvador, criada em 1987 e retificada em 2004. Tal fato 

demonstra que, embora não seja esta divisão, voltada para o planejamento e gestão 

urbana, apropriada pelos cidadãos “comuns”, é indiretamente percebida por estes, 

através da influência direta que o núcleo (Cabula bairro) exerce sobre o entorno, 

refletida nesta espacialidade.  

  Ainda que a sua dimensão seja difusamente percebida, o Cabula é um lugar 

que se destaca no contexto da cidade, e como tal é palco da produção/apropriação 

do espaço por aqueles que o produzem e vivenciam. Conforme Tuan “Parece que a 

palavra “bairro” é uma construção da mente que não é essencial para a vida 

amistosa; o seu reconhecimento e aceitação dependem do conhecimento do mundo 

externo”. (TUAN, 1980, p.243) Logo, para além do debate sobre seus limites, 

elemento coadjuvante na cena do espaço vivido, passaremos a analisar o Cabula, 

enfatizando os processos que ocorrem no seu “núcleo”, ou seja, o bairro 

propriamente dito, pois observamos que as dinâmicas aí estabelecidas influenciam 

diretamente os demais espaços associadas. Inicialmente, serão analisadas as 

diferenças de concentração populacional e renda média do Cabula, com base nos 

mapas a seguir: Mapa 9: Renda Média Mensal do Responsável pelo Domi cílio 

Censo Demográfico - IBGE 2000  e Mapa 10: Total de pessoas residentes por 

setor censitário. Censo Demográfico - IBGE 2000 .  
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     A partir da análise do Mapa 9: Renda Média Mensal do Responsável pelo 

Domicílio, IBGE/2000, pode-se observar nesta área a existência de apenas alguns 

pontos isolados com uma renda mais elevada, entre 10 e 20 salários mínimos, 

representados por condomínios residenciais fruto de empreendimentos privados 

recentes, o que torna esta faixa não representativa da realidade do bairro no ano de 

2000.  

  A área correspondente ao chamando “núcleo”, ou seja, ao bairro do Cabula, 

propriamente dito, assim como os logradouros iniciais do Pernambués 

(considerando a partir da Ladeira do Cabula), apresentaram uma renda média 

oscilando entre 3 e 10 salários mínimos. Além destes, apresentaram 

predominantemente esta mesma faixa os bairros Saboeiro, Narandiba e Cabula VI. 

A inserção destes três últimos nesta faixa de renda trás uma maior compreensão do 

fato destes serem associados diretamente ao Cabula. Também originados das 

políticas de habitação empreendidas pelo Estado a partir da década de 1970, os 

conjuntos habitacionais neles implantados tiveram forte influência na configuração 

espacial e socioeconômica destas áreas, como mostra o mapa analisado. De modo 

geral, com base nos dados apresentados, pode-se afirmar que o Cabula se 

caracteriza como um bairro popular. 

  Os demais bairros associados e de influência direta, como a maior parte do 

Pernambués, São Gonçalo, Engomadeira, Beiru/Tancredo Neves, Mata Escura e 

Santo Inácio apresentaram predominantemente uma faixa de renda entre 0 e 3 

salários mínimos, fato que reforça a caracterização destas como áreas periféricas.  

  O Mapa 10: Total de Pessoas Residentes pó Setor Censitário, IBGE/2000, 

demonstra dispersão na distribuição da população no Cabula. A ausência de um 

padrão claramente definido de concentração populacional inviabiliza a associação 

direta entre a espacialidade do total de pessoas residentes e da renda média por 

setor censitário. Este é um resultado bastante significativo, pois reforça a 

característica de heterogeneidade socioeconômica do bairro. 

  Os dados obtidos através dos trabalhos de campo e da pesquisa documental 

oportunizaram o confronto entre a percepção direta, através das entrevistas com 

moradores, e das formas como o bairro é representado pelos meios de 

comunicação, tais como jornais, revistas e sites da internet, ou seja, pela sua 

percepção indireta. Por último, com base nestes dados foi possível discutir as 

perspectivas futuras em relação a este espaço. 



 

Fragilidades e Potencialidades

 

  As potencialidades e as fragilidades do bairro foram analisadas sob a 

percepção/concepção direta dos seus moradores e indireta através de meios de 

comunicação e capital imobiliário. Esta estratégia metodológica teve como objetivo 

compreender de que maneira

diferentes locais da cidade. 

apresentados nos permitiu compreender em que medida a concepção de bairro 

pode colaborar para uma melhor compreensão e apr

   Como estratégia metodológica para a obtenção destes dados nas entrevistas 

os moradores foram questionados sobre as principais vantagens e desvantagens de 

morar no Cabula. Com o re

gráficos apresentados a seguir, onde podemos analisar respectivamente o número 

de vezes em que este foi citado e o percentual de vezes em que aparecem no total 

citado: 

 

                              
 
 
Vantagens                                        

Localização/ Centralidade 

Comércio diversificado 

Transporte diversificado 

Tranquilidade 

Não alaga 

Arborizado 

Outros 
              Fonte: Trabalho de campo
 

                                                            

                                                                                                     

   

A centralidade, ou seja, a localização do bairro próximo a áreas centrais da cidade 

foi o aspecto mais citado

Cabula. Este resultado pode ser atribuído à localização no chamado Miolo da 

cidade, e à presença de importantes vias como a Avenida Paralela, a BR

Tabela 11: Vantagens do
bairro do Cabula

Fragilidades e Potencialidades  

As potencialidades e as fragilidades do bairro foram analisadas sob a 

percepção/concepção direta dos seus moradores e indireta através de meios de 

comunicação e capital imobiliário. Esta estratégia metodológica teve como objetivo 

compreender de que maneira se estabelecem parâmetros comparativos entre os 

diferentes locais da cidade. A análise destes dados, juntamente com os resultados já 

apresentados nos permitiu compreender em que medida a concepção de bairro 

pode colaborar para uma melhor compreensão e apropriação da cidade.

Como estratégia metodológica para a obtenção destes dados nas entrevistas 

os moradores foram questionados sobre as principais vantagens e desvantagens de 

morar no Cabula. Com o resultado destas perguntas, foram obtidas

gráficos apresentados a seguir, onde podemos analisar respectivamente o número 

de vezes em que este foi citado e o percentual de vezes em que aparecem no total 

                                       Total 

30 

9 

4 

4 

3 

3 

5 
onte: Trabalho de campo, 2010. 

                                                                                            

                                                                                                     Fonte: Trabalho 

A centralidade, ou seja, a localização do bairro próximo a áreas centrais da cidade 

foi o aspecto mais citado pelos entrevistados entre as vantagens em morar no 

Cabula. Este resultado pode ser atribuído à localização no chamado Miolo da 

cidade, e à presença de importantes vias como a Avenida Paralela, a BR

Vantagens do 
bairro do Cabula 
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As potencialidades e as fragilidades do bairro foram analisadas sob a 

percepção/concepção direta dos seus moradores e indireta através de meios de 

comunicação e capital imobiliário. Esta estratégia metodológica teve como objetivo 

se estabelecem parâmetros comparativos entre os 

A análise destes dados, juntamente com os resultados já 

apresentados nos permitiu compreender em que medida a concepção de bairro 

opriação da cidade. 

Como estratégia metodológica para a obtenção destes dados nas entrevistas 

os moradores foram questionados sobre as principais vantagens e desvantagens de 

sultado destas perguntas, foram obtidas as tabelas e os 

gráficos apresentados a seguir, onde podemos analisar respectivamente o número 

de vezes em que este foi citado e o percentual de vezes em que aparecem no total 

onte: Trabalho de campo, 2010. 

A centralidade, ou seja, a localização do bairro próximo a áreas centrais da cidade 

pelos entrevistados entre as vantagens em morar no 

Cabula. Este resultado pode ser atribuído à localização no chamado Miolo da 

cidade, e à presença de importantes vias como a Avenida Paralela, a BR-324, a e 
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Avenida Barros Reis, além da Silveira Martins, fa

partes da cidade e reforçam o caráter central destacado pelos moradores. 

  Entre as demais vantagens foram destacadas a quantidade e variedade de 

estabelecimentos comerciais e de serviços; a quantidade e diversidade de op

de linhas de ônibus oferecidas pelo transporte coletivo; a tranqüilidade do bairro e a 

presença de áreas verdes, fatores apontados como responsáveis por uma boa 

qualidade de vida no bairro. 

 

 

 

Desvantagens                                  

Transito/     Engarrafamento 

Falta de segurança 

Transporte público insuficiente

Sistema de saúde insuficiente

Muito populoso 

Nenhuma 

Outros17 
                Fonte: Trabalho de campo

 

                                                                             

  O transito congestionado, os engarrafamentos, entre as desvantagens de 

morar no Cabula, foi o aspecto predominante, apontado por 16 dos 35 entrevistados. 

A Avenida Silveira Marins é via principal do bairro, ligada a outras vias que dão 

acesso a outros bairros como a Estrada das Barreiras, a Avenida Edgard Santos, 

Avenida Paralela. O crescimento e adensamento populacional do bairro foram 

acompanhados pelo crescimento do número de veículos, e pelos engarrafamentos, 

sobretudo nos chamados “horários de pico”, c

  O transporte público foi um aspecto contraditório, uma vez que um mesmo 

percentual de entrevistados, o apontaram tanto como vantagem, quanto 

desvantagem como podemos observar comparando os 

                                                          
17 As desvantagens representadas pela categoria “outros”, as quais representaram 12% do total, 
foram: ausência da praia,falta de áreas de lazer, existência de muitas ladeiras e a vizinhança e a 
escassez de transporte entre os bairros associados.

Tabela 12: Desvantagens do bairro 
do Cabula 

Avenida Barros Reis, além da Silveira Martins, facilitam a acessibilidade a outras 

partes da cidade e reforçam o caráter central destacado pelos moradores. 

Entre as demais vantagens foram destacadas a quantidade e variedade de 

estabelecimentos comerciais e de serviços; a quantidade e diversidade de op

de linhas de ônibus oferecidas pelo transporte coletivo; a tranqüilidade do bairro e a 

presença de áreas verdes, fatores apontados como responsáveis por uma boa 

qualidade de vida no bairro.  

                                  Total 

 17 

6 

Transporte público insuficiente 3 

Sistema de saúde insuficiente 3 

2 

7 

5 
onte: Trabalho de campo,2010. 

                                                                                                           Fonte: Trabalho de campo

O transito congestionado, os engarrafamentos, entre as desvantagens de 

morar no Cabula, foi o aspecto predominante, apontado por 16 dos 35 entrevistados. 

A Avenida Silveira Marins é via principal do bairro, ligada a outras vias que dão 

ros como a Estrada das Barreiras, a Avenida Edgard Santos, 

Avenida Paralela. O crescimento e adensamento populacional do bairro foram 

acompanhados pelo crescimento do número de veículos, e pelos engarrafamentos, 

sobretudo nos chamados “horários de pico”, conforme relatado pelos entrevistados. 

O transporte público foi um aspecto contraditório, uma vez que um mesmo 

percentual de entrevistados, o apontaram tanto como vantagem, quanto 

desvantagem como podemos observar comparando os Gráficos 7 e 8.

                   

As desvantagens representadas pela categoria “outros”, as quais representaram 12% do total, 
ausência da praia,falta de áreas de lazer, existência de muitas ladeiras e a vizinhança e a 

assez de transporte entre os bairros associados. 

Gráfico 8: Desvantagens do bairro 
do Cabula
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cilitam a acessibilidade a outras 

partes da cidade e reforçam o caráter central destacado pelos moradores.  

Entre as demais vantagens foram destacadas a quantidade e variedade de 

estabelecimentos comerciais e de serviços; a quantidade e diversidade de opções 

de linhas de ônibus oferecidas pelo transporte coletivo; a tranqüilidade do bairro e a 

presença de áreas verdes, fatores apontados como responsáveis por uma boa 

onte: Trabalho de campo, 2010. 

 

O transito congestionado, os engarrafamentos, entre as desvantagens de 

morar no Cabula, foi o aspecto predominante, apontado por 16 dos 35 entrevistados. 

A Avenida Silveira Marins é via principal do bairro, ligada a outras vias que dão 

ros como a Estrada das Barreiras, a Avenida Edgard Santos, 

Avenida Paralela. O crescimento e adensamento populacional do bairro foram 

acompanhados pelo crescimento do número de veículos, e pelos engarrafamentos, 

onforme relatado pelos entrevistados.  

O transporte público foi um aspecto contraditório, uma vez que um mesmo 

percentual de entrevistados, o apontaram tanto como vantagem, quanto 

Gráficos 7 e 8. Este 

As desvantagens representadas pela categoria “outros”, as quais representaram 12% do total, 
ausência da praia,falta de áreas de lazer, existência de muitas ladeiras e a vizinhança e a 

Desvantagens do bairro 
do Cabula 
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resultado pode ser atribuído a dois fatores: primeiro à heterogeneidade 

socioeconômica do bairro. Para indivíduos que possuem automóveis, a percepção 

do transporte público é insipiente, já para indivíduos que dependem deste meio para 

se locomover na cidade, a percepção é muito mais intensa, e a opinião destes 

indivíduos reflete as experiências diárias destes. Desta forma, os últimos, tendem a 

serem mais críticos quanto ao serviço prestado. Um segundo fator é a ocorrência de 

aposentados e donas de casa na amostra, estes atuam, sobretudo no domicílio e no 

entorno, saindo do bairro com pouca frequência e em horários que não 

necessariamente coincidem como o chamado horário de pico. Desta forma, estes 

são menos exigentes quanto ao transporte público, pois tem suas necessidades 

atendidas com maior facilidade. 

  Entre os demais problemas apontados como desvantagens, destacou-se a 

falta de segurança, a ineficiência do sistema de transportes e de saúde. É 

importante destacar que 16% dos entrevistados não identificaram nenhuma 

desvantagem em morar no Cabula, revelando que para seus moradores, os 

aspectos positivos são mais representativos que os negativos. Os principais 

aspectos apresentados podem também ser observados nos seguintes relatos: 

 

“É um bom bairro, mais próximo do novo centro da cidade, o Iguatemi. A desvantagem é o trânsito, os 
engarrafamentos, mas é por causa das obras (Via Expressa) depois vai melhorar.” (Carlos Augusto, 
48 anos) 
 

“Poxa, muita vantagem morar no Cabula, aqui não falta água, não falta luz, não tem enchente, 
quando chove você não vê nada de problemas. Para mim, é muito bom morar no Cabula. 
Desvantagem eu não lembro não. Para mim, não tem não, para mim só tem vantagem”. (Edelzoíta 
Oliveira, 53 anos) 
 
 
“Vantagem eu acho que o Cabula está perto de tudo, eu consigo tudo que eu preciso aqui, não 
preciso ir muito longe, não preciso ir em outro bairro, tem farmácia, tem mercado, tem tudo, até no 
próprio condomínio tem. Desvantagem que eu vejo é a falta de segurança. E não há um diálogo 
assim de um bairro para o outro, quer dizer, do Cabula V para o VI, do IV para o V, é como se fossem 
diferentes, eu acho que deveria ter, até por exemplo para uma associação, até para um projeto de 
alguma coisa, deveria ter mais comunicação, é muito separado”. (Rodrigo Pereira Mota, 16 anos) 
 
 Os resultados analisados nos permitem afirmar que o bairro do Cabula é 

considerado pelos seus moradores um “bom lugar”. As mudanças positivas e as 

vantagens do bairro foram mais numerosas e enfatizadas nos relatos que sues 

aspectos negativos.   Destaque para o terceiro relato, em que a falta de diálogo 

entre os bairros e condomínios que compõem o Cabula é apontada como uma 

desvantagem e vista como um entrave a uma melhor gestão do bairro.  
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 A falta de influência das redes associativas no bairro já foi discutida no 

Capítulo 2, aonde vimos que embora os moradores reconheçam a importância das 

redes associativas para promover transformações no bairro, os moradores 

participam ativamente das suas ações. Desta forma, considerando a dimensão do 

bairro, como ressaltado pelo entrevistado, a articulação entre as redes associativas 

poderia dar maior força e visibilidade a estes agentes, tornando-os mais eficientes e 

representativos.   

A topofilia, termo apresentado por Gaston Bachelard e amplamente estudado 

por Yi-Fu Tuan, para designar o sentimento de afinidade em relação a um 

determinado lugar pode ser utilizado para descrever esta situação. Sendo o “seu 

bairro” o espaço em que as pessoas estabelecem suas vivencias e relações 

cotidianas, o sentimento de topofilia faz com que diante de um entrevistador o 

morador tenda a destacar os aspectos positivos deste lugar em detrimento aos 

negativos, exaltando e valorizando este lugar. Mas deve-se considerar também que 

para que esta empatia, este sentimento de pertencimento e afeição pelo lugar se 

desenvolva, é necessária que o mesmo ofereça a aqueles o vivenciam elementos 

que façam surgir e que alimentem tais sentimentalidades. Portanto, por mais que 

haja subjetividade na topofilia, a mesma de alguma forma nos revela qualidades 

reais de um lugar.  

Ao abordar a perspectiva semiótica em uma análise do espaço através de 

signos, e suas implicações na discussão sobre as espacialidades Wolf-Dietrich 

Sahr18 fala sobre a necessidade de contextualizar que os valores e parâmetros que 

levam a qualificação de um bairro visto que estes variam de acordo com as 

características socioeconômicas e com a cultura dos indivíduos e das comunidades. 

Para o autor: 

 
A estrutura de um bairro pode ser diferenciada conforme os seus aspectos 
funcionais, valorativos e socioculturais, mas também por meio de aspectos 
do mundo vivido dos seus moradores, ou de valores estéticos e artísticos. 
(SAHR. In: KOZEL; COSTA; GIL FILHO, 2007, p.62) 

 

  Levando-se em consideração a subjetividade humana e a complexidade 

social, pode-se chegar à conclusão, como Lynch, no livro A boa forma da cidade 

                                                           
18 SAHR, Wolf-Dietrich. Signos e Espaço Mundos – A Semiótica da Espacialidade na Geografia 
Cultural. In: KOZEL; COSTA; GIL FILHO, 2007. Vide Referências Bibliográficas.  
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(1981), que não há um “local bom” padrão, único para todas as pessoas e culturas. 

Certamente, se analisado por moradores de uma área “nobre” da cidade, esta 

percepção não seria a mesma, contudo, é justamente o olhar dos seus moradores, 

daqueles que vivenciam o bairro o foco central deste trabalho. Lynch arrisca a 

seguinte proposta: 

 
[...] um local bom é aquele que, de algum modo adequado à pessoa e à sua 
comunidade, consegue tornar essa pessoa consciente de sua comunidade, 
do seu passado, da teia da vida e do universo do tempo e do espaço em 
que estes se integram. (LYNCH, 1981, p. 137) 

 
  É certo, como destaca o autor que existem aspectos universais, condições 

que devem garantir a salubridade de um determinado lugar, e que possibilitem aos 

seus moradores e usuários desenvolverem as suas atividades cotidianas. Mas a 

subjetividade humana e a complexidade social conduzem a diferentes olhares e 

perspectivas na qualificação de um espaço. É certo também que cada indivíduo 

percebe e concebe um espaço individualmente, mas neste estudo, foram 

considerados os aspectos gerais identificados pelos moradores entrevistados. E 

neste sentido, se apesar dos diversos problemas identificados, em sua maioria dos 

moradores definem o Cabula como “bom lugar”, esta afirmação passa a ser válida 

no contexto da cidade de Salvador, pois é a partir da comparação com outras áreas 

da cidade que estas “qualidades” são identificadas. Para melhor contextualizar esta 

afirmação, pode-se considerar as palavras de Bossé, para quem: 

 

No entanto, é preciso ressaltar que toda forma identitária apresenta-se 
como um equilíbrio de tensões entre o ser e o vir-a-ser: assim, o argumento 
identitário, como consciência e presença suscetível de mudar, de 
desaparecer ou de adaptar-se, tanto pode voltar-se para o passado como 
projetar-se para o futuro. (BOSSÉ in: CORRÊA; ROSENDAHL, 2004, p. 
163) 

 
  Desta forma, considerando a identidade do bairro entre o ser e o vir- a ser, 

serão analisadas as maneiras como os moradores projetam as características do 

bairro para o futuro através de suas perspectivas em relação ao mesmo e que 

fatores influenciam nesta percepção. 

 

 

 

 



132 

 

Perspectivas para o bairro 

 

  Com o objetivo de analisar de que maneira os moradores do bairro do Cabula 

percebiam as possíveis transformações ocorridas no mesmo diante das dinâmicas a 

que o bairro vem sendo submetido, os entrevistados foram questionados acerca das 

suas perspectivas futuras em relação a este lugar. Entre os aspectos citados pelos 

moradores, oscilaram entre perceptivas positivas e negativas, contudo as primeiras 

se mostraram predominantes. Os relatos abaixo exemplificam tais percepções: 

 
“Vai ficar desordenado devido aos novos projetos, está crescendo muito e sem organização. Mas vai 
valorizar os imóveis. A construção do Bela Vista mesmo, vai valorizar muito essa área”. (Carlos 
Augusto, 48 anos) 
 
“Vai ficar irreconhecível. Muita mudança, bem melhor, quando terminar esse prédio (Máximo 
Residencial Clube) e o da ladeira (Horto Bela Vista) e o viaduto (Via Expressa) vai ficar 
irreconhecível, para melhor. Cresceu para melhor”. (Edna Souza, 63 anos) 
 
“Vai melhorar, alguns condomínios serão construídos, como o Bela Vista na ladeira, vai desenvolver o 
bairro”. (Gustavo Leal, 20 anos) 
 

“Vai ser um bairro de grande porte, próximo ao que hoje é a Barra e a Pituba, valorizado”. (Gilmar 
Nascimento dos Santos, 31 anos) 
 

“Vai crescer muito. Vai ser um bairro melhor, com muita coisa. O shopping Bela Vista vai melhorar 
bastante a área”. (Severina Maria dos Prazeres Silva de Oliveira, 42 anos) 
 
“Vai crescer muito esse Cabula viu. Esse investimento aí desses prédios assim, dessas construções 
vai melhorar muito mesmo, está crescendo. Eu imagino um bairro assim, centro praticamente, bem 
localizado mesmo. Vai crescer muito mais”. (Edelzoíta Oliveira, 53 anos) 
 
“Olha o Cabula, eu acho que vai acontecer como nos bairros mais antigos que as pessoas começam 
a procurar outro local, porque a tendência é inchar, porque se não houver um planejamento, a 
tendência é um crescimento desordenado e por conta disso, muitas pessoas saem. (Miguel Antônio 
dos Santos, 60 anos) 
 
“Depois da criação dos edifícios ficou mais populoso, depois do Horto Bela Vista vai dar visibilidade 
ao bairro. Está tendo um crescimento e uma valorização muito grande, está crescendo mesmo. O 
transito é que ficou caótico, no horário de pico é muito engarrafamento. A tendência é aumentar o 
fluxo de veículos”.  (Gilmar Nascimento dos Santos, 31 anos) 

 
“Se não houver mudança nas políticas públicas, vai ser um dos lugares mais perigosos de se morar, 
há pouca reserva de mata e com certeza vai acabar. Super populacional”. (Arlete Côrtez, 43 anos) 
 

  Os relatos apresentados permitem afirmar que, assim como visto em relação 

às características positivas e negativas do presente, quando projetada para o futuro, 

os moradores destacam mais as perspectivas positivas para o bairro. Termos como 

“desenvolvimentos” e “crescimento”, como também destacados nas mudanças 

ocorridas no bairro, retratam associam as dinâmicas que vem ocorrendo como sinais 
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de progresso, indicativos que o Cabula virá a ser comparado a bairros considerados 

“nobres” em Salvador, “de grande porte” conforme descrito por um dos moradores. 

  As perspectivas negativas foram também observadas, contraditoriamente 

como resultados do mesmo processo de crescimento. O fato de ser descrito como 

“superpopuloso” indica que para alguns entrevistados este processo de crescimento, 

não acompanhado de um planejamento irá conduzir o bairro a uma perda da sua 

qualidade de vida, seja pela redução das áreas verdes, pela poluição ou pelo 

aumento da violência. A sistematização dos resultados das entrevistas, disposta na 

Tabela 12 e no Gráfico 9 nos permite maior visibilidade sobre a proporção da 

percepção destes aspectos. 

 

Tabela 13: Perspectivas futuras para o Cabula 

Perspectivas                                     To tal 

Desenvolvimento 18 

Crescimento 18 

Mais condomínios 10 

Aumento do comércio/serviços 7 

Superpopulação 5 

Perda das áreas verdes 3 

Melhora do sistema de saúde 3 

Valorização 2 

Poluição 2 

Aumento da violência 2 

Melhora do trânsito 2 

Melhora do transporte público 2 

Outros 2 
                                                                  Fonte: Trabalho de campo, 2010. 
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  Entre os aspectos apresentados, os novos investimentos voltados para o 

Cabula foram fundamentais para conduzir a este referido “progresso” no imaginário 

dos moradores. Mas que fatores levaram a criação deste cenário? Que aspectos de 

Cabula atraem estes agentes, estes empreendedores responsáveis pela construção 

de novos condomínios com infraestrura completamente diferenciada das demais 

habitações características do bairro? O que atrai estes investidores? Para respond

a estas questões foram consultados 

empreendimentos em construção no Cabula. Os resultados obtidos foram de 

enorme contribuição para a presente pesquisa. Se os moradores enaltecem o “seu 

bairro” numa atitude topofílica de afinidade

 

O verde e o progresso no imaginário do Cabula

 

  O capital imobiliário se apropria das potencialidades locais para criar no 

imaginário dos possíveis clientes uma imagem pública do bairro absolutamente 

positiva, uma atmosfera

Shangri-La para a “classe média” na cidade de Salvador. Como podemos observar 

no texto publicitário disponível no web

ilustrado na Figura 42. 
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                                                                          Fonte: Trabalho de campo, 2010

Entre os aspectos apresentados, os novos investimentos voltados para o 

Cabula foram fundamentais para conduzir a este referido “progresso” no imaginário 

dos moradores. Mas que fatores levaram a criação deste cenário? Que aspectos de 

la atraem estes agentes, estes empreendedores responsáveis pela construção 

de novos condomínios com infraestrura completamente diferenciada das demais 

habitações características do bairro? O que atrai estes investidores? Para respond

am consultados materiais publicitários de alguns dos maiores 

empreendimentos em construção no Cabula. Os resultados obtidos foram de 

enorme contribuição para a presente pesquisa. Se os moradores enaltecem o “seu 

bairro” numa atitude topofílica de afinidade e identificação com o lugar. 

O verde e o progresso no imaginário do Cabula  

O capital imobiliário se apropria das potencialidades locais para criar no 

imaginário dos possíveis clientes uma imagem pública do bairro absolutamente 

positiva, uma atmosfera de qualidade de vida que leva o bairro quase a uma 

La para a “classe média” na cidade de Salvador. Como podemos observar 

publicitário disponível no website do Residencial Reserva Atlântica I, 
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, 2010. 

Entre os aspectos apresentados, os novos investimentos voltados para o 

Cabula foram fundamentais para conduzir a este referido “progresso” no imaginário 

dos moradores. Mas que fatores levaram a criação deste cenário? Que aspectos de 

la atraem estes agentes, estes empreendedores responsáveis pela construção 

de novos condomínios com infraestrura completamente diferenciada das demais 

habitações características do bairro? O que atrai estes investidores? Para responder 

materiais publicitários de alguns dos maiores 

empreendimentos em construção no Cabula. Os resultados obtidos foram de 

enorme contribuição para a presente pesquisa. Se os moradores enaltecem o “seu 

e identificação com o lugar.  

O capital imobiliário se apropria das potencialidades locais para criar no 

imaginário dos possíveis clientes uma imagem pública do bairro absolutamente 

de qualidade de vida que leva o bairro quase a uma 

La para a “classe média” na cidade de Salvador. Como podemos observar 

site do Residencial Reserva Atlântica I, 
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Figura 42: Página inicial do site referente ao Residencial Reserva Atlântica I 

 
                                                              Fonte: http://hotsite.norcon.com.br/reservaatlantica/ 

 
A localização do Reserva Atlântica é simplesmente maravilhosa. Imagine um lugar assim: você 
precisa de supermercado ou shopping? Lá tem. Precisa de escola ou faculdade? Lá tem. Vias de 
acesso e transporte fácil? Tem para qualquer lugar. E o mais impressionante é que no meio de tanto 
desenvolvimento, há um oásis: uma imensa reserva de mata atlântica intacta bem pertinho de você. E 
isso realmente faz a diferença. O ar é mais puro, a temperatura é mais agradável e a paisagem é 
garantida para sempre, já que é uma área protegida pelo Exército Brasileiro. Agora me responda, é 
ou na é maravilhosos? (Fonte: http://hotsite.norcon.com.br/reservaatlantica/localizacao) 
 

“Maravilhoso”. É como a Construtora Norcon descreve o bairro do Cabula. A 

infraestrutura, o comercio e os serviços foram utilizados como elementos de 

valorização, mas o aspecto mais destacado, o discurso mais apelativo foi a 

disponibilidade de áreas verdes. O próprio nome do empreendimento já é indicativo 

da sua intencionalidade, o layout de site torna esta estratégia evidente. Outros 

elementos foram utilizados para fortalecer o caráter ecológico do empreendimento, 

como por exemplo, contadores de água individuais.  

De fato, em todo o mundo, diante da emergência de uma “crise ambiental”, o 

discurso ecológico vem sendo apropriado pelos diversos agentes econômicos. E se 

pensamos que toda iniciativa de promover impactos positivos sobre o meio ambiente 

é bem vinda, este diferencial é bastante significativo. Mas o curioso é que o 

Residencial em questão, entregue no final do ano de 2009, tem sua valorização 

pautada em uma qualidade de vida proporcionada pelo meio ambiente “preservado” 

no entorno, não havendo nenhuma área verde no espaço interno dos condomínios, 

como demonstra a Figura 43.  
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Figura 43: Imagem de satélite do Residencial Reserva Atlântica I 

 

A construtora ressalta os mesmos elementos, utiliza o mesmo discurso para 

divulgar o Residencial Reserva Atlântica 2, ainda em fase de construção. Os 

equipamentos urbanos como universidades, hospitais e serviços, juntamente com 

suas vias de acesso são destacados, mas a natureza, representada pela vegetação, 

pelo verde é o principal foco do apelo visual. 

 

Figura 44: Página inicial do site referente ao Residencial Reserva Atlântica II 

 
 

No Cabula e perto de tudo: Diversas linha de ônibus, ponto ao lado do Condomínio, 
SUPERMERCADOS, METRÔ, ESCOLAS, AO LADO FACULDADE BAIHANA E PROXIMO A UNEB, 
HOSPITAL ROBERTO SANTOS, POSTOS DE GASOLINA. Com acesso à 4 vias: PARALELA, 
ROTULA DO ABACAXI e LUIS EDUARDO MAGALHÃES E ESTRADA DAS BARREIRAS. (Fonte: 
http://salvador.olx.com.br/reserva-atlantica-2-cabula-salvador) 
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Embora os aspectos referentes à infraestrutura, fluidez e oferta de serviços 

sejam ressaltados, para este empreendimento o “verde” do bairro é o principal 

aspecto de valorização atribuído ao residencial. No Brasil, este fenômeno vem 

sendo estudado pelo geógrafo Wendel Henrique, o qual no livro O Direito à Natureza 

na Cidade (2009), aborda a apropriação da natureza pelo capital imobiliário, o papel 

da ideologia e do uso deste como mercadoria nos grandes centros urbanos. Para o 

autor: 

O cotidiano nas cidades, principalmente nos condomínios atrelados a uma 
ideia de natureza, aparece como uma história de crianças – é a 
materialização da felicidade num endereço. Estabelece-se uma vinculação 
da felicidade ao consumo e ao valor de troca adquirido pela propriedade 
privada. Esta associação acaba por gerar a formulação de ações de 
planejamento urbano, nas esferas públicas e/ou privadas, bem como em 
diversas escalas, atreladas à busca de uma feliz cidade sem conflitos, 
esteticamente aprazível e carregada de verde, mesmo apenas 
simbolicamente, capaz de suprir, por si mesma, as necessidades 
intrínsecas aos homens e cumprir seus papéis na satisfação dos desejos 
criados na contemporaneidade, principalmente, pelo consumo. 
(HENRIQUE, 2009, p.22) 

 

Neste trabalho, Henrique traz dados referentes às cidades brasileiras de São 

Paulo/SP, Florianópolis/SC e Salvador/BA. Sobre esta última, no contexto da Região 

Metropolitana de Salvador, o autor destaca o bairro do Cabula no contexto da 

apropriação da natureza pelos empreendimentos imobiliários, como podemos 

observar: 

Na cidade de Salvador/BA (Avenida Paralela, Horto Florestal, Iguatemi, Rio 
Vermelho, Corredor da Vitória, Itaigara, Cabula e Ora Atlântica), na Região 
Metropolitana de Salvador ou no Litoral Norte/Orla Atlântica de Lauro de 
Freitas, Camaçari e Mata de São João, áreas já ocupadas ou altamente 
transformadas são apropriadas pelos agentes do mercado imobiliário, 
muitos com capital estrangeiro, produzindo loteamentos e condomínios 
(vários, na verdade, apenas loteamentos, mas que são vendidos como 
condomínios, sem ter a regulamentação específica a esta figura 
urbanística), a qual se torna sinônimo de qualidade de vida e transforma-se 
em valor econômico, aumentando os preços dos apartamentos, casas e 
edifícios. (HENRIQUE, 2009, p.151) 

 

Embora as “áreas verdes” estejam presentes entre seus diferenciais para 

garantir uma melhor qualidade de vida, os demais empreendimentos observados no 

bairro, não enfatizam tão explicitamente a natureza, colocando-a como aspecto 

implícito de valorização. Nestes casos, a infraestrutura do bairro e os serviços que 

este dispõe são os aspectos mais destacados pelos empreendimentos, em cujos 

textos promocionais dos matériais publicitários disponibilizados pelas construtoras 

exaltam as qualidades urbanas do bairro como podemos observar nos textos a 
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seguir referentes ao Máximo Club Residence e o Residencial Villa Fiori, 

respectivamente, ambos em fase de construção. 

 
O condomínio é localizado, no tradicional bairro do Cabula, conhecido pela variedade de 
estabelecimentos disponíveis e que receberá, nos próximos cinco anos, investimentos que totalizam 
mais de um bilhão e meio de reais. [...] Não é preciso sair da região para ter acesso a inúmeras 
opções de lazer e entretenimento: bares, lan houses, restaurantes, teatros, galerias, boates, e 
shopping centers movimentam o Cabula e fazem a diversão acontecer a qualquer hora. O bairro 
ainda dispõe de escolas, igrejas, academias, bancos, lanchonetes, locadoras, livrarias, lotéricas, lojas 
de decoração, laboratórios, unidades de saúde e cursos preparatórios, dentre outros. A área 
comercial é também muito forte no bairro e oferece supermercados 24 horas, edifícios empresariais, 
hotéis, centros empresariais e shoppings de todos os portes. [...] O condomínio está localizado em 
uma área privilegiada. No local, estão planejadas as construções de uma das estações do metrô e a 
Via Expressa Bahia de Todos os Santos, que ligará a Rótula do Abacaxi ao Porto de Salvador. Todas 
essas facilidades reunidas tornarão, em breve, o Cabula uma das áreas mais valorizadas da cidade.  
(Fonte: Informe Máximo. Publicação do Máximo Club Residence, Novembro de 2009). 
 
 
 
 

 
 

 

Na Figura 45, observamos que embora o as vias, a centralidade e a 

proximidade a grandes shoppings, supermercados e outros referenciais tenham sido 

enfatizados, o “verde” aparece como pano de fundo em uma cidade irreal, onde os 

construtos não interessantes do ponto de vista imobiliário, tais como as áreas 

periferias e outros bairros são substituídos por um “tapete” verde e árvores 

aleatoriamente dispostas. Este aspecto é também destacado nos trabalhos de 

Henrique (2009), que entre seus resultados destaca:  

 
Outro ponto observado, é que as propagandas dos empreendimentos 
imobiliários “apagam” a cidade real, criando uma imagem do local do 
empreendimento repleta de áreas verdes, de espaço, mas que se apresenta 

Figura 45: Localização do Máximo Club Residence 

Fonte: http://www.euqueroomaximo.com.br 



 

apenas como um cenário irreal, pois estes empreendimentos se encontram 
em áreas altamente
mais disponíveis. (HENRIQUE, 2009, p.24)

 
Estes aspectos podem também ser observados, com menor apelo ao verde, 

nas propagandas do Residencial Villa Fiori nas Figuras 

topônimo “Villa” segundo Henrique (2009) já está associada a uma ideia de natureza 

e qualidade de vida, assim como o nome em idioma estrangeiro (italiano), se 

apresenta como diferencial socioeconômico. 

 

 

Figura 46: Localização do Residencial 
Villa Fiori 

 
         Fonte: http://www.skyscrapercity.com
  
 
No Villa Fiore você vai ser muito feliz. Aqui tem tudo o que você deseja. Está localizado na Silveira 
Martins, no melhor lugar do Cabula. Perfeito para quem busca conforto e praticidade em uma 
localização de fácil acesso, segura e próxima a avenidas bem movimentad
uma infraestrutura19 de lazer completa. Se morar bem é o que você quer, aqui você pode. Morar com 
qualidade está mais acessível do que você imagina. Aproveite. Você merece.
(fonte:http://elloimoveis.com.br/imóveis)
 
 
 
 

                                                          
19

 Infraestrutura oferecida pelo empreendimento
Piscina Adulto com Deck Molhado, Piscina Infantil,
ar Livre, Garagem, Lava Jato, Guarita de Segurança.... e muito mais.
http://www.quebarato.com.br/lancamento
 

apenas como um cenário irreal, pois estes empreendimentos se encontram 
em áreas altamente adensadas, onde o espaço livre e a área verde não são 
mais disponíveis. (HENRIQUE, 2009, p.24) 

Estes aspectos podem também ser observados, com menor apelo ao verde, 

nas propagandas do Residencial Villa Fiori nas Figuras 46 e 47

lla” segundo Henrique (2009) já está associada a uma ideia de natureza 

e qualidade de vida, assim como o nome em idioma estrangeiro (italiano), se 

apresenta como diferencial socioeconômico.  

: Localização do Residencial 
 

Figura 47: Perspectiva do Residencial 
Villa Fiori

 

http://www.skyscrapercity.com Fonte: http://www.skyscrapercity.com

No Villa Fiore você vai ser muito feliz. Aqui tem tudo o que você deseja. Está localizado na Silveira 
lugar do Cabula. Perfeito para quem busca conforto e praticidade em uma 

localização de fácil acesso, segura e próxima a avenidas bem movimentad
de lazer completa. Se morar bem é o que você quer, aqui você pode. Morar com 

qualidade está mais acessível do que você imagina. Aproveite. Você merece.
http://elloimoveis.com.br/imóveis) 

                   

oferecida pelo empreendimento: Salão de Jogos, Espaço Grill
Piscina Adulto com Deck Molhado, Piscina Infantil, Parque Infantil, Varanda, Estação de Ginástica ao 
ar Livre, Garagem, Lava Jato, Guarita de Segurança.... e muito mais.
http://www.quebarato.com.br/lancamento-villa-fiore-cabula-salvador)  
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apenas como um cenário irreal, pois estes empreendimentos se encontram 
adensadas, onde o espaço livre e a área verde não são 

Estes aspectos podem também ser observados, com menor apelo ao verde, 

46 e 47, cujo próprio 

lla” segundo Henrique (2009) já está associada a uma ideia de natureza 

e qualidade de vida, assim como o nome em idioma estrangeiro (italiano), se 

Perspectiva do Residencial 
Villa Fiori 

http://www.skyscrapercity.com 

No Villa Fiore você vai ser muito feliz. Aqui tem tudo o que você deseja. Está localizado na Silveira 
lugar do Cabula. Perfeito para quem busca conforto e praticidade em uma 

localização de fácil acesso, segura e próxima a avenidas bem movimentadas de Salvador, e com 
de lazer completa. Se morar bem é o que você quer, aqui você pode. Morar com 

qualidade está mais acessível do que você imagina. Aproveite. Você merece. 

Grill, Quadra Poliesportiva, 
Infantil, Varanda, Estação de Ginástica ao 

ar Livre, Garagem, Lava Jato, Guarita de Segurança.... e muito mais. (Fonte: 
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Conforme observamos nos relatos quanto às perspectivas futuras para o 

bairro, estes empreendimentos possuem grande legibilidade, pois, se destacam, 

mesmo estando ainda em construção, na paisagem do bairro. Estes apresentam 

forte impacto no imaginário dos moradores que depositam nestes novos 

empreendimentos expectativas quanto à valorização, crescimento e 

desenvolvimento do bairro.  

  
 

Entre os empreendimentos citados pelos entrevistados, merece destaque o 

“Horto Bela Vista”. Apontado diversas vezes como elemento de valorização do 

bairro, este empreendimento possui aspectos específicos, pois não se apresenta 

como condomínio, mas sim como um novo bairro (Residencial – Shopping – 

Corporate) completo e independente do entorno.  O slogan: “Conheça um bairro 

único que tem tudo de bom em um único bairro” já é ilustrativo da intencionalidade 

deste em se destacar como área diferenciada da cidade.  Os aspectos deste 

empreendimento podem ser observados nas Figuras 50 e 51 e no texto de 

propaganda apresentados abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 48: Máximo Club Residence na Avenida 
Silveira Martins (Anneza Gouveia) 

Figura 49: Imponência e visibilidade dos novos 
empreendimentos (Anneza Gouveia) 
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Figura 50: Área referente ao “bairro” Horto Bela Vista 
 

 
                      Fonte: Slides publicitários fornecidos por promotores de vendas. 

 
 

Figura 51: Perspectiva da implantação do Horto Bela Vista 
 

 
                           Fonte: Slides publicitários fornecidos por promotores de vendas. 

 
 
Lazer, segurança e qualidade de vida em um dos maiores empreendimentos do Brasil. Condomínios 
com infraestrutura de lazer e segurança independentes, 19 edifícios, 3 torres 
comerciais/empresariais, um hotel e 100 mil m2 de áreas verdes e jardins e uma completa 
infraestrutura de lazer e serviços. (Fonte: http://www.hortobelavista.com.br)  
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Na figura 50 pode-se observar a localização do Horto Bela Vista, basicamente 

no entorno da Ladeira do Cabula, considerado pelos moradores do Cabula como 

marco inicial do bairro. Limitado ao norte pelos bairros do Cabula e Pernambués, o 

empreendimento apresenta características completamente diferentes do seu 

entorno. Voltado para a classe alta, o “bairro” Bela Vista foi planejado para dialogar o 

mínimo possível com a cidade, e apresenta este fato como o seu maior diferencial e 

elemento de valorização. Na Figura 51, observa-se uma distorção da imagem no 

tamanho desproporcional das torres em relação ao entorno, para dar maior destaque 

ao bairro. Mesmo considerando a distorção é possível perceber o impacto que a 

diferenciação deste irá causar na paisagem.  

No imaginário dos moradores do Cabula, esta verdadeira ilha de prosperidade 

irá irradiar benefícios para o bairro, fazendo com que este se valorize, receba mais 

investimentos e passe a ser quase um bairro “nobre” no contexto da cidade de 

Salvador. Que a instalação deste “bairro” irá causar impactos no Cabula, através da 

atuação do capital imobiliário é um fato, pois inclusive este argumento já é utilizado 

pelos corretores de venda dos demais empreendimentos do Cabula e região.  

É importante destacar o fato de haver uma grande diferença entre 

crescimento e desenvolvimento. O primeiro implica em aumento dos elementos que 

compõem o bairro tais como população, residências, estabelecimentos comerciais, 

etc. O segundo implica em qualificação destes elementos e melhora da qualidade de 

vida do bairro, e esta melhora depende de ações em conjunto, em diversas escalas 

e para todos os agentes que compõem a diversidade do espaço. Em um bairro tão 

heterogêneo, ações pontuais agravam ainda mais as desigualdades e a segregação 

destes espaços.  

Diante do exposto, o crescimento do Cabula neste cenário é um fato 

observável, contudo, o seu desenvolvimento é questionável, pois implicaria em 

ações de planejamento em infraestrutura integrada, que não vem sendo observadas. 

A única ação apontada neste sentido são as obras da Via Expressa Bahia de Todos 

os Santos (Via Portuária) na Rótula do Abacaxi, a qual ligará a BR-324 ao Porto de 

Salvador. Nas Figuras 52 e 53 podemos observar a Rótula do Abacaxi antes da 

implantação do projeto e a perspectiva futura após o término das obras. 
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Figura 52: Rótula do Abacaxi antes da implantação da Via Expressa (Via Portuária) 

 
                             Fonte: http://www.comunicacao.ba.gov.br/paginas/via-expressa 

               

 

Figura 53: Perspectiva para a Rótula do Abacaxi após a implantação da Via 
Expressa (Via Portuária) 

 

                              

  

 

   

   

Fonte: http://www.comunicacao.ba.gov.br/paginas/via-expressa 
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Esta obra viária é vista pelos moradores do Cabula como fator de redução 

dos congestionamentos, engarrafamentos, apontados como principal desvantagem 

em morar no Cabula. É importante destacar que o engarrafamento no bairro tem 

como causa, sobretudo a sua densidade populacional e centralidade da Avenida 

Silveira Martins, via para quem as demais convergem e que se estende desde a 

Ladeira do Cabula até a Avenida Paralela, atravessando todo o bairro. Nenhum 

destes aspectos será resolvido pela referida obra, e segundo as próprias 

perspectivas dos moradores, se o Cabula tende a crescer e ficar mais populoso com 

estes empreendimentos irá aumentar a quantidade de veículos, visto que este a 

população esperada possui maior poder aquisitivo que aquela hoje predominante no 

bairro, aumentará também a quantidade de automóveis. Deste modo, é válido 

resgatar as palavras de Fernandes (2003) em seus trabalhos sobre a área, para 

quem a construção de vias não é capaz de curar todos os males: 

 

Los problemas con la circulación en Salvador son muy serios, no solamente 
en el Miolo sino en la ciudad como un todo. Con más de 2.000.000 de 
habitantes en un área de 313 Km2, el sistema de transporte de masa, que 
debería atender a las necesidades, es muy deficiente. Como hemos visto, la 
construcción de vías estructurales en puntos estratégicos es una de las 
acciones realizadas en el intento de mejorar esta situación pero, 
seguramente no es la panacea para todos los males. (FERNANDES, 2003, 
p. 157) 

 

Estas projeções dos empreendimentos e obras após estarem prontos são 

imagem de caráter comercial, manipuladas para dar ênfase e valorizar o produto a 

ser vendido, e para gerar satisfação naqueles que dele se beneficiarão, no caso de 

obras públicas. Entretanto, estas projeções, são absorvidas pelas pessoas como 

retrato de um futuro próximo e, na maioria das vezes, criam no imaginário destas 

perspectivas futuras desconexas da realidade no entorno. 

O crescimento do mercado imobiliário na cidade de Salvador é uma realidade 

no final da década de 2000, estando o Cabula, conforme visto, inserido neste 

contexto, contudo, é necessário que se façam ressalvas quanto à ideias de 

crescimento e desenvolvimento, difusas no imaginário da cidade. Para os moradores 

do bairro do Cabula, todo o processo pelo qual o bairro vem passando irá levá-lo ao 

desenvolvimento e a ascensão do bairro que hoje e considerado um bairro popular, 

e para os moradores, no futuro será predominantemente habitado por uma classe 

média com poder aquisitivo mais elevado. 



145 

 

 Nota-se também que este discurso é voltado para o que neste trabalho foi 

considerado como Núcleo, para o bairro do Cabula, onde estão concentrados os 

principais empreendimentos. Em virtude a influencia deste espaço para os bairros 

menores associados, a ideia de progresso esteve também presente na maior parte 

dos entrevistados, contudo, em menor intensidade. Empreendimentos, voltados para 

um público de menor renda são também observados nos bairros associados, como 

no bairro Mata Escura e Cabula VI.  

 Alguns moradores revelaram preocupação com o crescimento desordenando 

e com a perda de áreas verdes, aspectos também presentes como apresentado 

anteriormente no Gráfico 8. Um relato em que estes aspectos foram bastante 

explicitados foi de um atual morador do Conj. CHOPM-1 e antigo morador do Conj. 

ACM (Cabula I) que ao todo mora a 35 anos no bairro, para quem, sobre as 

perspectivas futuras do bairro: 

 
“Vai estar um bairro super populoso, desordenado, impraticável de andar de carro. O comércio vai 
crescer, faculdades virão, mas não vai comportar o número de pessoas. Já cresceu o que poderia... 
acabaram com o verde do Cabula. Não pensam no meio ambiente, um dia vai se acabar tudo. Estão 
construindo o Horto Bela Vista, mas nunca dizem que é Cabula e desmataram tudo. Agente fica 
sentindo. Eles não querem falar, mas ali é ladeira do Cabula, um dia vão acabar dizendo. Hoje temos 
uma escola de Medicina, aí dize: Onde é? Em Narandiba, no Cabula”. (Eli Augusto Sacramento Filho, 
51 anos) 

 

Para este morador, o Horto Bela Vista é mais um bairro associado ao Cabula, 

pertencente à área do Cabula, embora não o digam, e esta percepção aparece 

implícita nos relatos daqueles que apontaram a sua construção como fator de 

desenvolvimento para o Cabula. A perda das áreas verdes é também um aspecto 

bastante apontado, e contraditoriamente o verde concede ao lugar valor agregado 

do ponto de dista da valorização imobiliária dos imóveis. Este mesmo verde, que 

fazem o Cabula ser reconhecido por qualidades como clima agradável e próximo da 

natureza, vem sendo gradativamente eliminado no processo de crescimento urbano.  

Para melhor compreender esta associação entre o verde, a natureza e o 

Cabula, foi realizada uma pesquisa no acervo jornalístico da cidade de Salvador 

sobre o bairro, onde constatou-se que este dilema entre “progresso” e manutenção 

das áreas verdes, esteve presente na história do bairro desde o início da sua 

ocupação urbana, como nos revela as manchetes representadas nas Figuras 54 e 

55. 
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Figura 54: Mobilização em prol da 
natureza no Cabula 

Figura 55: Discurso ecológico no 
Cabula 

  

 Fonte: Jornal Correio da Bahia – 28/10/1987.    Fonte: Jornal A Tarde – 05/03/1988. 

 

O tradicional bairro do Cabula, que conta, hoje, com uma media de 300 mil moradores vem a cada 
dia se transformando em uma selva de concreto, fazendo esquecer as tradições do local, que já foi 
cantado em prosa e verso por possuir inúmeras chácaras frutíferas. Na tentativa de alertar os 
governantes (municipal e estadual), e a população para a destruição da ecologia do Cabula, dezenas 
de moradores fizeram, ontem pela manhã uma caminhada ecológica que saiu do Largo do Cabula, 
indo até o CETEBA (Centro de Educação Técnica da Bahia), em Narandiba. (Jornal Correio da Bahia 
– 28/10/1987.) 
 

Os moradores acusam o pároco Maurice Abel de ter praticado agressão contra a natureza. [...] Os 
moradores do Cabula VI não hesitam em afirmar que o padre Maurice é “inimigo do verde”. Hoje, a 
partir das 9 horas eles promoveram um passeata de protesto nas proximidades da igreja Ceia do 
Senhor. As faixas para o evento já estão prontas. Uma delas diz: “Padre, nas suas missas reze por 
mim. Fui sua vítima. Ass. mangueira. (Jornal A Tarde – 05/03/1988.) 
 

Conforme observado, o discurso ecológico é bastante presente no bairro, 

chegando à existência de manifestações na década de oitenta do século XX. Seja 

pelo desmatamento provocado pelas construções, seja pela morte de uma única 

mangueira “assassinada” por anelamento. Mas, diante deste olhar no passado, por 

que, se este desmatamento é cada vez mais acentuado não observamos mais 

passeatas e manifestações desta natureza? Para não entrar na discussão sobre o 

cenário político vivenciado no Brasil entre as décadas de 1990 e 2000, em que os 

movimentos e mobilizações socias, como um todo, (inclusive os movimentos de 

bairro) se enfraqueceram, esta pesquisa dará ênfase ao fato de na atualidade o 

discurso do progresso se sobrepor ao discurso ecológico.  

Um segundo fato a ser destacado é que o verde deixou de ser percebido 

como um bem coletivo e passou a assumir caráter de mercadoria, de artigo de luxo, 

disponível para aqueles que podem pagar para viver nos empreendimentos que o 

anunciam. Neste contexto, passeatas de proteja o verde do “nosso bairro”, o verde 
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coletivo, público, se tornaram “obsoletas”. Assim, embora os moradores lamentem, 

já não lutam pela preservação da natureza no Cabula. Mas, como ressalta o 

professor Wendel Henrique: “Com toda essa apropriação e mercantilização a 

NATUREZA  na cidade (real e simbolicamente) torna-se um bem privado, cujo 

acesso e uso passam pelo bolso. De outro lado, aos mais pobres, resta o MATO”. 

(HENRIQUE, 2009, p.164). 

 Sobre os anseios da classe média em relação aos acontecimentos futuros e, 

portanto, ao futuro dos lugares por esta vivenciados, Kevin Lynch apresenta a 

seguintes ideias:                                                     

A nossa cultura (e principalmente a nossa cultura de classe média), 
demonstra uma grande ansiedade em relação ao futuro. Outras culturas, 
que vivem mais no passado ou no presente, ou que têm diferentes 
perspectivas aos acontecimentos futuros, podem não partilhar as nossas 
ansiedades e a nossa delicadeza para com a flexibilidade. (...) A 
sobrevivência e as ações necessárias para corresponder antecipadamente 
às necessidades, fazem parte da espécie. A adaptabilidade é uma 
preocupação de todas as culturas. Mas a extensão da preocupação 
depende dos valores culturais e dos conhecimentos. (LYNCH, 1981, p. 162) 

 

Ainda que o autor esteja se referindo a classe média norte-americana, 

estando inseridos na mesma cultura ocidental de forte influência ideológica dos 

padrões importados, inclusive dos Estados Unidos, é possível fazer a analogia e 

finalizar este tópico com as reflexões deste autor, destacando a influência dos 

valores culturais e os conhecimentos de cada sociedade na preocupação com o 

futuro dos espaços vivenciados e percebidos por esta sociedade. 

 

5.2. O BAIRRO COMO UMA POSSIBILIDADE DE COMPREENSÃO  DA CIDADE. 

 

  Compreender em que medida o bairro, como recorte espacial, pode contribuir 

para uma melhor compreensão e apropriação da cidade foi um dos principais 

objetivos deste trabalho. Contudo, durante o desenvolvimento da pesquisa, os 

caminhos percorridos nos levaram a um questionamento inquietante. Será que este 

recorte é realmente essencial para vida nas cidades? Neste momento não estão 

sendo questionados os limites dos bairros, mas sim a necessidade da existência 

deste nas cidades.  

  Tuan (1980) já abordava o bairro como uma construção da mente, a qual não 

parece essencial para a vida amistosa. Mas ainda assim, percebe-se na maior parte 

das cidades, como no caso de Salvador, que os moradores criam uma relação não 
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só afetiva, mas também cognitiva, pois se apóiam neste recorte, neste conceito para 

organizar mentalmente sua cidade. Para apreender o olhar dos moradores do 

Cabula sobre este aspecto os entrevistados foram questionados quanto à existência 

de vantagens em uma cidade ser dividida/organizada em bairros. O resultado pode 

ser observado na Tabela 14. 

 

Tabela 14: Vantagens na divisão da cidade em bairros 

Vantagens citadas                                                   Total 

Localização 14 

Administração 9 

Organização da cidade 9 

Nenhuma 6 

Outras 3 
                                                                                       Fonte: Trabalho de campo. 

 

Conforme os resultados apresentados, para 14 dos 35 entrevistados, a 

facilidade de localização é a principal função da divisão em bairros, embora ruas 

tenham sido citadas, para os moradores do Cabula, em concordância com Lynch, o 

bairro é um espaço facilmente penetrável mentalmente, e desta forma facilita a 

localização dos indivíduos no espaço urbano.  

O segundo aspecto destacado foi a possibilidade de uma melhor 

administração. Fala-se aqui em possibilidade porque este aspecto foi apresentado 

como uma perspectiva, e não como uma realidade. Em muitos momentos a 

possibilidade de haverem prefeituras de bairros com maior autonomia foi citada 

como meio facilitador da gestão urbana e pelo qual seria mais facilmente 

identificados e resolvidos os problemas de cada bairro.  

A expectativa depositada em representações de poder local, em “prefeituras” 

de bairro, como meio para identificar e solucionar os problemas de cada bairro, e a 

partir de então melhor administra a cidade como um todo é um pensamento lógico. 

Contudo, entra em contradição com a realidade observada no bairro. Vimos no 

Capítulo 2 o quão pequena é a representatividade de maior parte das Associações 

de Moradores do Cabula e entorno. Ou seja, os moradores acreditam que a 

implantação de órgãos locais de poder seria mais eficiente do ponto de vista 

administrativo, mas não se apropriam das possibilidades já existentes. Não 
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participam das reuniões, não sabem as pautas de discussões, muitos sequer 

conhecem o presidente destas entidades.  

As associações de moradores possuem caráter de redes associativas, que 

deveriam ser representativas do bem estar coletivo, dos interesses do bairro. Para 

tanto faz-se necessário o envolvimento dos moradores, e é neste ponto que caímos 

na contradição entre opinião e ação.  

No atual contexto das grandes cidades de países periféricos, em que a 

violência, a precariedade na infraestrutura e a redução da qualidade de vida são 

aspectos vistos como realidade e ideologia. Realidade porque são fatos 

incontestáveis, ideologia porque são apropriados pelos agentes imobiliários como 

condição irreversível no contexto urbano moderno, e como tal, estes agentes 

oferecem o antídoto em forma de residenciais e condomínios que prometem, dentro 

de seus muros, corrigir tais problemas e suprir as necessidades individuais através 

de uma forte infraestrutura e acesso a natureza, como vimos anteriormente. Neste 

contexto, observa-se uma dissolução dos interesses “do bairro” em detrimento aos 

interesses dos “condomínios”, baluartes da qualidade de vida impregnados no 

imaginário da cidade pelo capital imobiliário. 

A preocupação com a forma e funcionalidade dos espaços da cidade é 

amplamente estudada e discutida por ciências como a Arquitetura e o Urbanismo, 

dentro das quais poderíamos recorrer a inúmeros referenciais teórico-metodológico 

sobre este fenômeno na atualidade. Lynch, discutindo A Boa Forma da Cidade 

(1981) fala sobre a possibilidade técnica de inferir sobre o bairro transformando-o ou 

até criá-lo conforme os anseios da sociedade. Conforme o autor: 

 
Também é possível criar bairros com uma forte identidade visual ou dotá-los 
de limites visíveis; construir centros activos com um caráter especial; criar 
referências visíveis e audíveis em pontos e tempos estratégicos; explorar e 
intensificar características naturais; ou conservar e melhorar um carácter 
urbano existente. (LYNCH, 1981, p. 141) 
 

Neste estudo não está sendo questionada a competência técnica de tais 

ciências em criar ou recriar espaços bem equipados na cidade. O que se questiona 

é a forma como o bairro vem sendo tratado deste contexto. Lynch faz esta colocação 

considerando as especificidades, as singularidades de cada sociedade, visto que os 

símbolos possuem significados diferentes para cada cultura. Mas o que é visto no 

contexto da cidade de Salvador é uma padronização da qualidade de vida. Uma 
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homogeneização das necessidades individuais em salões de festa, academias, 

deques molhados, quadras poliesportivas, proximidades de shoppings e de 

preferência distância do entorno. Não se discutem os problemas da cidade, são 

apresentadas ilhas de felicidade dentro destas, cujos muros se incubem de afastar a 

miséria e a violência dos seus moradores, que podem pagar (e caro) por este 

privilégio.  

Neste cenário, onde está o bairro como espaço de vivencias? Não espera-se 

aqui encontrar o bairro “clássico” como nos descreveu Marcelo Lopez de Souza 

fazendo referencia a Sociologia Clássica, mas sim o bairro vivido, percebido e 

concebido no contexto da cidade.  Como estes novos condomínios dialogam com 

este espaço. Sobre esta questão, Henrique nos esclarece: 

 
Estes empreendimentos negam na cidade o local privilegiado para a vida e 
para o cotidiano, que é a sem dúvida o bairro, com suas ruas e praças 
apropriadas, comércios conhecidos e utilizados rotineiramente e, 
principalmente, pelo encontro com os demais moradores, com suas vias 
públicas e privadas se misturando na formação de uma identidade do bairro 
e me sentimento de pertencimento. O bairro é também o lugar da 
diversidade, uma vez que é um espaço aberto cheio de vida. (HENRIQUE, 
2009, p.155) 

 

Neste contexto, o “boom” imobiliário observado em Salvador, impulsionado 

pela construção de condomínios residenciais fechados, em diversos bairros, não só 

naqueles ocupados predominantemente por uma classe alta, mas também em 

bairros populares como Cabula, Cajazeiras, Piatã e Federação como podemos 

observar nas Figuras 56, 57, 58 e 59 que correspondem a anúncios de vendas de 

empreendimentos com as características apresentadas. 

 

Figura 56: Anúncio do condomínio 
Sunset 

 

Figura 57: Anúncio do condomínio 
Jardins Cajazeiras 

  
      Fonte: http://www.elloimoveis.com.br/        Fonte: http://www.elloimoveis.com.br/ 
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Figura 58: Anúncio do condomínio 

Reserva Piatã 

 
Figura 59: Anúncio do condomínio 

Ville Federação 
 

  

     Fonte: http://www.elloimoveis.com.br/        Fonte: http://www.elloimoveis.com.br/ 

 

Além desses empreendimentos outros associam a ideia do condomínio com 

um bairro, vendendo inclusive a ideia do “bairro [condomínio] que já nasce nobre”. 

(HENRIQUE, 2009, p.155). Este é o caso do “Bairro” Horto Bela Vista já analisado 

neste capítulo.  Diferente de outros empreendimentos que se estabelecem em áreas 

mais valorizadas da cidade Salvador, ou em cidades como Lauro de Freitas (cidade 

conurbada com a cidade de Salvador) cuja valorização é acentuada pela extensão 

de sua orla, o Horto Bela Vista se localiza no Miolo da cidade, em meio à densidade 

urbana e promete um oásis de qualidade de vida e status social, em um bairro “único 

que tem tudo de bom em um único bairro” como anuncia seus empreendedores. 

Conforme visto no caso dos moradores do Cabula, estes empreendimentos 

se refletem no imaginário da cidade como indicativos de progresso, de 

desenvolvimento da cidade. Mas neste caso a cidade é concebida como frações, e 

no lugar do bairro como espaço coletivo de vivencias compartilhadas, surgem 

condomínios com equipamentos padronizados e programados para servir seus 

moradores, com padrões de vida e consumo semelhantes, influenciados pela faixa 

de renda necessária a aquisição dos imóveis. Logo, se pode observar a privatização 

da qualidade de vida no bairro e na cidade, e neste contexto, as dinâmicas que 

estão por vir, serão geradoras de diferentes representações e percepções do espaço 

urbano como as analisadas neste trabalho.  

Não se pode prever o resultado das dinâmicas expostas, pois, conforme 

Lynch adverte, apesar da racionalidade imposta, o comportamento programado 

pode nunca acontecer. Espaços e equipamentos podem vir a ser apropriados de 

maneiras diversas que seus projetistas jamais imaginaram. Pois a capacidade 
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humana de adaptar-se a diferentes ambientes é tão ampla e complexa quanto a sua 

capacidade de transcender a realidade importas. Para o autor: 

 

Não procuramos uma correspondência unívoca absoluta entre a forma e a 
sociedade; não queremos viver num aquário de peixes dourados; seríamos 
esmagados por uma multiplicidade de sinais evocativos. A cognição 
humana tem seus limites, e o processo de cognição tem um valor maior que 
a estrutura mental resultante. Existem prazeres (e há motivos para 
desenvolvimento) nos enigmas, nas ambigüidades e nos mistérios. 
Queremos elementos definíveis em vez de elementos definidos, ligações 
complexas, regiões por explorar e alguma liberdade de camuflagem. A 
privacidade – a capacidade de negar informações acerca de crenças e 
ações pessoais – é um assunto delicado e um escudo contra a tirania. 
(LYNCH, 1981, p. 138) 

 

Os locais são modificados para se adequarem a comportamentos e os 

comportamentos são alterados para se adequarem a um local. (LYNCH, 1981, p. 

141) Entretanto, o comportamento humano é condicionado por diversas variáveis, 

entre as quais a subjetividade, a capacidade de transcendência, de reorganizar 

signos e reinventar espacialidades é a mais rica e imprevisível. Desta forma, ainda 

que bairros planejados sejam dotados de “toda infraestrutura necessária” para uma 

boa qualidade de vida, não se pode absorver estes modelos pré-moldados como 

ideais, sem fazer as devidas ressalvas, sem compreender o contexto em que estes 

se encontram inseridos.  

O desejo de desfrutar de melhores condições de vida é inerente a qualquer 

ser humano, é parte da nossa capacidade de sonhar, e como tal, é natural que 

aqueles que podem pagar por estas estruturas o façam no intuito de garantir uma 

vida feliz, fora dos perigos e inconvenientes da cidade. Já que esta, da maneira 

como vem sendo gerida, de fato não é capaz de garantir.  Não se pretende julgar 

este desejo. O que está sendo questionado é o preço simbólico que a sociedade 

está pagando, é a negação do outro, é a negação do bairro e da cidade, e a 

desistência desta como patrimônio diverso, flexível e principalmente coletivo . 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Chegar a estas linhas foi um momento muito esperado na pesquisa, e antes 

de buscar representar a totalidade da pesquisa através dos seus principais 

resultados, cabe uma ressalva do porque da opção pela expressão “Conclusão”, e 

não “Considerações Finais”, mais utilizada para o encerramento de trabalhos 

acadêmicos. Esta é uma opção delicada, pois se reconhece a impossibilidade de 

esgotar as discussões acerca de um tema tão complexo. Não é esta a intenção da 

palavra adotada, sendo importante este esclarecimento em suas linhas iniciais. 

Desta forma, esta conclusão traz um breve panorama dos principais resultados 

alcançados, abre perspectiva para novas abordagens e novos trabalhos sobre o 

objeto alcançado. 

Na pesquisa, inicialmente buscou-se compreender o que os habitantes do 

espaço urbano entendem como bairro, e os fatores que influenciam na 

percepção/cognição deste espaço. Tomando como base os moradores do Cabula, 

os resultados apresentados revelaram que atualmente o conceito de bairro é mais 

associado a aspectos objetivos, ou seja, à capacidade deste espaço em de 

satisfazer as necessidades cotidianas dos indivíduos. Os aspectos subjetivos como 

as relações socias entre os moradores e a identificação com o lugar foram 

apontados como aspecto secundário.  

Os entrevistados destacaram o bairro como um local onde deveria haver, 

além de moradas, bancos, supermercados, lojas, escolas, ou seja, elementos que os 

permitissem realizar suas ações cotidianas sem se afastar muitos dos seus 

domicílios. Este resultado não reduz o caráter simbólico do bairro como fenômeno 

urbano. Como espaço geográfico, este adquire novas funções de acordo com as 

transformações sociais nele observadas. Logo, seja para “bater papo” na praça ou 

para ir à farmácia ou ao supermercado, o bairro é um espaço em que os indivíduos 

realizam experiências cotidianas, que adquire valor simbólico em virtude da sua 

apropriação, eles criam empatias, são percebidos e concebidos, e como tal, se 

tornam lugares, reconhecíveis e mentalmente penetráveis na totalidade da cidade. 

A questão principal que norteia os nossos estudos foi de que forma o bairro, 

enquanto recorte espacial interfere na percepção/concepção das pessoas em 

relação aos espaços urbanos, e na forma como estas pessoas respondem a estes 
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espaços. Em resposta a esta, os resultados permitem afirmar que os bairros são 

espaços carregados de intersubjetividade, sendo estas reconhecidas e aceitas por 

seus moradores, e por moradores de outros bairros, representando espaços 

identitários. Fazem parte do imaginário daqueles que vivem na cidade, e que a partir 

dele conseguem se orientar no espaço urbano.  

Os cidadãos estabelecem relações não só com o bairro em que vivem, mas 

também naquele em que trabalham, estudam, se divertem etc. Concluímos, 

portanto, que bairros são percebidos e concebidos como espaços em que as 

vivências práticas e subjetivas se conciliam na trama da vida cotidiana dos 

indivíduos. 

O referencial teórico-metodológico adotado atendeu plenamente as 

necessidades impostas, dando suporte e subsídios aos resultados encontrados em 

cada fase no decorrer da pesquisa. O estudo da paisagem e da legibilidade do 

bairro, conforme o foi de grande contribuição na compreensão da percepção em 

relação a este. A partir da identificação de seus marcos referenciais foi possível 

analisar a maneira como os moradores concebem o bairro, nele se organizam e a 

partir dele compreendem a cidade.  

 Conforme Lynch (2006) uma imagem pública viável depende da capacidade de 

diferenciação de uma determinada área em relação as demais, depende de 

aspectos que lhe confiram identidade, enquanto unidade separável no contexto do 

espacial. Mas o Cabula, como vimos na sua ocupação histórica é resultado de 

diferentes processos que o conferiram diferentes morfologias e identidades. Não 

encontramos nele uma identidade cultural definida, não existem referenciais 

históricos como monumentos, os marcos são identificados pela sua funcionalidade e 

convergência de fluxos. Fato pelo qual locais como A UNEB, o Hospital Roberto 

Santos, o Hiper Bompreço, a OI e a VIVO são os marcos mais presentes no 

imaginário dos moradores.  

 A paisagem do bairro é extremamente heterogênea. Passeando por suas ruas 

nos deparamos com conjuntos residenciais de casas bem estruturadas, conjuntos 

habitacionais antigos e com pouca infraestrutura, novos empreendimentos 

imponentes de condomínios equipamentos e fechados sob a promessa de ilhas de 

qualidade de vida sedutoras para a classe média com maior poder aquisitivo e que 

áreas periféricas, com pouca ou nenhuma infraestrutura.  Todos, lado a lado, numa 

proximidade que induz o individuo a hesitar quanto ao pertencimento destas áreas 
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ao bairro. Estes fatores levaram a concluir que a heterogeneidade foi o aspecto mais 

marcante entre as características deste este espaço, e que esta é a principal marca 

da imagem pública deste bairro, o qual, ainda assim, apresentou relevantes 

aspectos identitários, ainda que múltiplos. 

A discussão acerca do conceito de identidade e sua aplicação para espaços 

urbanos é bastante complexa, e este trabalho sugere o aprofundamento da mesma 

como uma possibilidade futura. Contudo, neste momento, as afirmativas 

apresentadas foram feitas considerando a perspectiva de Lynch, para quem a 

identidade é o nível a que uma pessoa consegue reconhecer ou recordar um local 

como sendo distinto de outros locais – como tendo um caráter próprio vivido, único, 

ou pelo menos particular. (LYNCH, 1981, p. 127)  

Diante do exposto, se as dinâmicas e as vivencias se realizam de forma 

heterogênea, pode-se concluir que o bairro é um lugar que adquire identidades 

múltiplas de acordo com a perspectiva em que é analisado, é percebido 

diferentemente por seus moradores de acordo com os interesses e práticas de cada 

indivíduo. Assim, Cabula na cidade de Salvador possui uma identidade de bairro, 

vivenciado, percebido e concebido em seu núcleo, onde as relações cotidianas se 

estabelecem. 

A partir deste núcleo, centralizador, o bairro exerce influência sobre áreas em 

seu entorno. No Cabula, aqueles bairros menores que se originaram de forma 

semelhante, como o Saboeiro, Narandiba e Cabula VI, ou cuja proximidade e menor 

dimensão os tornam muito agregados ao primeiro foram considerados como bairros 

pertencentes ao “bairro” do Cabula. As aspas foram aqui colocadas, pois neste caso, 

o conceito de bairro se confunde na percepção dos moradores com o conceito de 

região.  

 As analises revelaram três realidades distintas e complementares: o Cabula 

enquanto bairro coeso, composto por um núcleo de condomínios e conjuntos 

habitacionais, onde se concentram os principais referenciais; o Cabula enquanto 

bairro difuso, que se confunde e se associa a bairros menores no seu entorno, e por 

último, o Cabula enquanto região da cidade de Salvador, abraçada pela BR 324 a 

oeste, a leste pela Avenida Luiz Viana Filho (Paralela) e costurada internamente 

pela Avenida Silveira Martins, via que assume o papel de “artéria” do bairro.  

 O interessante é perceber, que em qualquer das três situações explicitadas o 

Cabula mantém o seu caráter de lugar. Contraditoriamente, as diferenças não 
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distanciam claramente seus espaços, mas criam outros laços de pertencimento, 

laços que permitem a um universo de mais de 5 mil internautas convidarem todos os 

moradores da “redondeza” Cabula a compartilharem um mesmo “cantinho na web”. 

E diante das dinâmicas e transformações que se impõem compartilhares 

semelhantes perspectivas em relação ao futuro deste lugar. Heterogeneidade que 

faz com que, diferentes realidades sociais vivenciem, ainda que de diferentes 

formas, este mesmo espaço, transformando-o em um lugar familiar, experienciado 

cotidianamente.  Seja intitulado como área, região ou bairro, o fato é que o Cabula 

constitui um importante lugar na cidade de Salvador.  

 Em suas relações com a cidade, este bairro se apresentou como um lugar 

central do ponto de vista da localização geográfica, o qual concilia infraestrutura 

urbana, áreas verdes preservadas e espaços para construção. Estes últimos 

aspectos, no centro da cidade, diferente as outras áreas que os apresentam, 

inseriram o Cabula entre as áreas de forte atuação do capital imobiliário, presente no 

bairro através da construção de condomínios que lhe trazem uma nova realidade, 

arranha-céus cercados de infraestrutura e muros, onde espera-se que habite as 

populações de maior poder  aquisitivo.  

 Destaca-se o fato de que, segundo relato em anexo do corretor imobiliário de 

um dos referidos condomínios em construção, entre os compradores dos 

apartamentos, encontram-se principalmente pessoas que moram hoje no bairro e 

que vêem nestes empreendimentos uma oportunidade de “viver melhor”, sem sair do 

Cabula. Logo, mesmo sob a ideologia da homogeneização da “felicidade urbana”, a 

topofilia e as relações com o lugar se fazem presentes deste espaço. 

 As fragilidades existem como os grandes engarrafamentos, a elevada 

concentração populacional, a falta de segurança, entre outras identificadas. Mas, 

segundo nossos resultados, as potencialidades se sobrepõem. Centralidade, 

comércio diversificado, tranqüilidade, arborização, foram as principais apontadas. E 

como reflexo destas “qualidades”, aspectos como crescimento e desenvolvimento 

foram largamente apontados pelos entrevistados.  

 Foram discutidas as situações que colocam em questão estas perspectivas 

otimistas, mas discutimos também que a concepção do bairro, o seu entendimento e 

apreensão favorecem uma melhor apropriação da cidade, e desta forma, se 

apresenta também como possibilidade de transformação deste espaço. Assim, esta 

pesquisa é concluída reafirmando a necessidade de se considerar os aspectos 
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simbólicos na busca pela compreensão do espaço urbano. E neste contexto, o 

bairro, percebido e concebido como espaço de vivencias, é um recorte espacial de 

grande contribuição.  

Os caminhos percorridos conduziram ao alcance dos objetivos estabelecidos 

nesta pesquisa. Concluir este trabalho representa encerrar um ciclo de estudos, 

trabalhos e reflexões acerca do objeto estabelecido, e desta forma, representa 

também o fechamento de um ciclo de experiências acadêmicas e individuais na 

busca por conhecimento. Conclusão é aqui adotada para intitular a finalização deste 

trabalho, não da discussão acerca do fenômeno bairro. Como possibilidade de 

estudos posteriores, apresentam-se questões como: de que forma o bairro aparece 

na contemporaneidade; a relação entre o bairro instituído e o bairro cotidiano; e a 

real existência de uma identidade de bairro na cidade de Salvador. 

Portanto, a caminhada é longa, e nela este trabalho, intitulado como um olhar 

sobre o bairro, termina suas considerações. Pretende-se que a sua conclusão 

contribua como um olhar para o horizonte em direção a uma melhor apreensão da 

cidade de Salvador, das cidades em geral e do espaço urbano, de forma mais 

ampla.   
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ANEXO 1 

 

ENTREVISTAS COM MORADORES 

 

N° Nome Logradouro Página 
1 Carlos Augusto  Cabula III 2 
2 Elizabete Almeida  Paróquia Nossa. Sra. do Resgate 3 
3 Edna Souza Cd. Vila das Mangueiras 4 
4 Francisco Maia Conj. Chácara do Cabula 6 
5 Edelzoita Oliveira Conj. Chácara do Cabula 7 
6 José Barbosa Resgate 10 
7 Gustavo Leal Resgate 11 
8 Miguel Antônio dos Santos Resgate 13 
9 Eli Augusto do Sacramento Filho Conj. CHOPM-1 17 
10 Jaime Souza dos Santos Conj. CHOPM-1 19 
11 Everaldo Gama Conj. CHOPM-1 20 
12 Rose Mary Passos Tourinho Conj. CHOPM-1 22 
13 Iana Martins Conj. CHOPM-1 23 
14 Ariane Lopez Santana Cond. Reserva Atlântica I 25 

15 Gilmar Nascimento dos Santos Cond. Reserva Atlântica I 26 
16 Severina Maria P. S. de Oliveira Cond. Reserva Atlântica I 28 
17 Jackson do Nascimento Campo Condomínio Natura Ville 29 
18 Raquel Mendes Conj. Recanto do Cabula 31 
19 Avani Pereira Bezerra Conj. Recanto do Cabula 32 
20 Denise Nero dos Santos Cabula IV 34 
21 Raimunda Damiana dos Santos Cabula IV 35 
22 Alcilene Santos Pereira Conj. ACM (Cabula I) 37 
23 Reinaldo Augusto dos Santos Conj. CHOPM-2  39 
24 Rodrigo Pereira Mota Soares Cabula V 41 
25 Vanilda Lopez Pomar do Cabula  42 
26 Silvia Danielle de Melo Santos Pomar do Cabula  44 
27 Geovana Matos São Gonçalo do Retiro 45 
28 Thayane Cristina São Gonçalo do Retiro 47 
29 Jussiara Machado dos Santos Engomadeira 49 
30 Manoel Santiago Saboeiro 50 
31 Carlos Antônio N. Costa Doron 51 
32 Adelmo Doron 53 
33 Crispim Ferreira Gomes Cabula VI 54 
34 Arlete Côrtes Cabula VI 56 
35 Sandra Regina Ribeiro Cabula VI 57 
 

 

ENTREVISTAS COMPLEMENTRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Nome Identificação  Página  
36 Célia Maria Teixeira da Cruz Coordenadora de Geoprocessamento 

da URBIS 
59 

37 Anderson Gomes de Oliveira Subgerente de Informações Estatísticas 
e Descritivas da CONDER 

60 

38 Vladmir José Farias de Queiroz Gerente da Unidade da EMBASA no 
Cabula 

61 

39 Luis Alberto Pereira Barbosa Corretor de vendas do Máximo Club 
Residence 

65 
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Entrevista nº 1 

Entrevistado: Carlos Augusto          Idade: 48 ano s                 Tempo de moradia: 30 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Conjunto Habitacional Otaviano Rodrigues Pimenta 
(Cabula III) 

 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Dia-a-dia, problemas de infraestrutura, de transporte, saúde”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Lugar tranquilo”  
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Começa na Rótula do Abacaxi, engloba o Pernambués e vai até o Santo Inácio, Saboeiro, 
Narandiba, até a Paralela. Engloba também o Resgate e a Mata Escura, tem vários bairros dentro do 
bairro”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A Rótula do Abacaxi, a UNEB, Narandiba (é uma entrada do Cabula). Aqui é uma das entradas do 
Cabula. Aqui é próximo a parte privilegiada, tem a parte mais periférica”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não, não sei” 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Muitos conjuntos residenciais, prá lá do Cabula IV não existia quase nada, agora tem escolas, 
universidade ... a construção de shoppings, clínicas, a Faculdade Baiana, a FAP (Faculdade Parque), 
o hospital Roberto Santos que tem uns trinta anos, foi quando eu cheguei. Foram mais mudanças 
positivas. Negativa eu só vejo o fluxo. Aumentou muito o fluxo de carros e de gente.” 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “É um bom bairro, mais próximo do novo centro da cidade, o Iguatemi. A desvantagem é o trânsito, 
os engarrafamentos, mas é por causa das obras (Via Expressa) depois vai melhorar.” 
 
8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para aqueles condomínios na Paralela. A cidade vai crescer para lá.” 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai ficar desordenado devido aos novos projetos, está crescendo muito e vai valorizar os imóveis. 
A construção do Bela Vista mesmo, vai valorizar muito essa área”.  
 
10 –Em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “É um conjunto de ruas, casas, comunidade, lazer, farmácia, clínicas, com saúde pública e 
particular, com praça, bancos, essas coisas”.  
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, a divisão facilita a administração, a integração entre os moradores. É melhor para a cidade 
como um todo.”  
 
12- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “As linhas de ônibus são poucas para a quantidade da população. Os ônibus passam muito cheios. 
Faltam linhas como Brotas, Cabula-Orla, Itapuã, principalmente no domingo”.  

 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Não tem nada. É difícil ver polícia no bairro, andar pelas ruas é difícil. Às vezes agente vê 
viaturas, mas é mais quando tem assalto.” 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro?  
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R: “O Beiru (Tancredo Neves), Pernambués, Engomadeira, tem muito tráfico de drogas nessas áreas. 
Mas não tem violência só nessas áreas mais periféricas, por exemplo, as pessoas acham o Resgate 
mais elitizado, e os bandidos vem de outros bairros para assaltar lá, então tem muitos casos de 
assalto.”  
 
14 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? R: “Não tem. Tem nos condomínios, mas é fechado, o Bela Vista vais ter muitas áreas de 
lazer, mas é fechado. Só o shopping vai ser aberto.” 
- Que áreas são mais carentes de equipamentos de lazer? Quais? 
R: “O bairro não tem mais espaço. Mas os conjuntos maiores, fechados, eles mesmos fazem seus 
equipamentos. É só. Para as áreas mais carentes não tem mais espaço, embora precise.” 
 
15 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não tem nenhum. Tem bares, mas não é evento do bairro. Tinha aquele aqui em frente, o ‘Rei da 
Codorna’, que ficava cheio no fim de semana, era um inferno, ainda bem que acabou por causa 
desse Máximo residencial que comprou a área.” 
 
16 - Em relação ao saneamento básico: 
- O que o(a) senhor(a) acha das condições de higiene no bairro? 
R: “É bom, o lixo passa direito, todo dia, as pessoas é que não respeitam o horário da coleta e não 
mantém a limpeza”.  
- E em relação a coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “Aqui no condomínio já teve, mas hoje não tem mais, deveria voltar, principalmente nas ruas 
centrais, com maior fluxo”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Terrível, inunda as vias! A pavimentação não suporta.” 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Não muito, tem muriçocas como um todo, mas outros, como ratos aqui não tem.” 
 
17 - Em relação ao sistema de saúde são disponíveis  no bairro? E quais são mais solicitados? 
R: “A SERMECA, a CLIPE, o posto do Pernambués. O posto do Pernambués não atende moradores 
do Cabula, no Saboeiro, só que mora lá. O Hospital Roberto Santos, e tem laboratórios, o Teixeira e o 
Laboclin. Precisava de mais serviços de emergência de maneira geral, para adulto e criança”. 
 
18 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
R: “É preciso dividir público e particular. A particular está satisfatória, o público é que não atende, tem 
pouca escola para a população. São mais necessários escolas de Ensino Médio, para os 
adolescentes. Muitos vão para escolas em outros bairros no Centro, que o ensino também é melhor”.  
 
19 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “É bom, tem farmácias, mercados de porte só tem dois, o Extra e o Hiper Bompreço, mas tem 
mercadinhos menores. Vai ter o shopping Bela Vista, que vai ser muito bom e perto”.  
- Que serviços são mais solicitados (há maior necessidade)? 
R: “Bancos, mercados e supermercados, é que mais precisa”. 
 

 

Entrevista nº 2 

Entrevistada: Elisabete Almeida             Idade: 49 anos           Tempo de moradia: 3 anos. 
Situação em relação ao bairro: Secretária da Paróquia Nossa Senhora do Resgate. (Moradora do 
Pernambués) 
 

 
1- al a primeira coisa que a palavra Salvador lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Salvador, primeiro meu Jesus, depois, onde eu moro”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Um bairro normal”. 
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3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Vai do início da Silveira Martins até o Cabula VI. Da Ortobom para o norte é Pernambués”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A UNEB, o Hospital Roberto Santos, o Bompreço, o Colégio São Lázaro, o Centro de Formação 
Amarantes, o 19°BC, a Embasa, o Colégio Favo de Mel , o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, os 
condomínios, a OI, o Shopping Plaza, a Paróquia de Nossa Senhora do Resgate (risos)”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não sei não”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “O shopping Plaza, os novos condomínios que estão fazendo, está crescendo muito, muito 
condomínios apareceram desde que eu vim para cá.” 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Vantagens tem bastante, mas eu acho que deveria ter mais postos de saúde. O ônibus é bom, 
passam muitos ônibus, principalmente que vem do Cabula, tem todos os ônibus. A facilidade pra 
compra, se precisar fazer alguma coisa está tudo aberto, até domingos e feriados”. 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não, eu gosto muito daqui”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vão aparecer muitos condomínios. Se cada condomínio plantasse uma árvore seria melhor. Eu 
moro no 5° andar e da janela só vejo prédio. Acaba com a floresta. Os bichos que sofre”. 
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “Um lugar que tenha farmácias, lanchonete, shopping. Aqui só falta um cineminha.”  
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “É bom porque você tem uma noção para onde ir. Já pensou se não tivesse os bairros? Circular a 
cidade toda para encontrar aonde ir.” 
 
12 – O que a Sra. acha da sua rua/condomínio?  
R: “Tudo bom. Tudo plano, asfaltado, não tem problema, maravilhosa. Só quando chove que enche 
um pouco”. 
 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Colocaram a disposição dos moradores o número de emergência da ronda, no Resgate e no 
Pernambués que atende a área do Cabula e Pernambués. Eu tenho visto policiais, mas poderia ter 
mais. Antes estavam tendo muitos assaltos, depois da ronda melhorou um pouco”. 
 
14 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “As atividades da Paróquia. Funcionamos de domingo, todas as manhãs e todas as tardes, exceto 
sábado à tarde. Os moradores participam muito, chega a faltar lugar para os carros. As pessoas vêm 
de outros bairros. 
 
 
Entrevista nº 3 

Entrevistada: Edna Souza                            Idade: 63 anos           Tempo de moradia: 29 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Condomínio Vila das Mangueiras. 
 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente?  
R: “Muitas igrejas, uma cidade linda.” 
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2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente?  R: “Esse pedaço é ótimo”.  
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Começa subindo a ladeira e termina no Cabula VI. Tancredo Neves não é Cabula. O pessoal fica 
dizendo que Tancredo Neves é Cabula, mas não é. Sussuarana não é mais Cabula. O pessoal diz 
que é muito grande, mas nem tudo é Cabula.” 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A UNEB, o Colégio Polivalente, a antiga Telemar que agora é OI, a VIVO, a Embasa...”.  
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Mudou muita coisa, bastante. Isso aqui era tudo mato, mangueira. Os colégios cresceram, era 
pequeno, o bairro cresceu muito. Quando agente chegou aqui não achava nada para comprar, tinha 
que ir no fim de linha do Pernambués. Não tinha  o Bompreço.” 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Das vantagens: quando chove não enche, tem transporte para tudo quanto é canto. Precisava 
mais para Brotas e outros poucos lugares. Não lembro nenhuma desvantagem.” 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Só se fosse para uma casa lá para Vilas do Atlântico, para ficar perto da praia”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai ficar irreconhecível. Muita mudança, bem melhor, quando terminar esse prédio (Máximo 
Residencial Clube) e o da ladeira (Horto Bela Vista) e o viaduto vai ficar irreconhecível, para melhor. 
Cresceu para melhor”. 
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “Tem que ter de tudo um pouco. Hospital, comércio bom, creches, banco, essas coisas”.  
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Não vejo vantagem nenhuma. Acho que tinha que ter, mas não sei dizer uma vantagem”.  
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “É ótimo, não tem briga, é muito harmonioso”. 
 
13 – O que a Senhora acha do seu condomínio? 
R: “É um bom lugar para morar. Apesar de ser fechado e ter poucas famílias. São 48 famílias”. 
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Ótimo, para mim que moro no começo, as linhas são satisfatórias”. 

 
15 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Segurança é que precisa muito.” 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Tem vários aqui. Tancredo Neves, Sussuarana, Pernambués, Resgate, São Gonçalo”.  
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, que equi pamentos de lazer são disponíveis no 
bairro? E quais são mais utilizados? 
R: “Não Tem. Precisava de uma praça, um parque para as crianças.” 
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? R: “Não Tem”. 
 
18 - Em relação ao saneamento básico: 
- O que a senhora acha das condições de higiene no bairro?  
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R: “É bom, não é um bairro sujo”.  
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta passa regularmente. Antigamente tinha coleta seletiva no Plaza (shopping), mas 
terminaram, não sei porque.” 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Tem demais, rato, barata. Agente cuida, chama a empresa para dedetizar, mas não resolve”.  
 
19 - Em relação ao sistema de saúde que estabelecim entos de saúde são disponíveis no 
bairro? E quais os mais necessários? 
R: “Só tem a SERMECA, o Roberto Santos e um posto no fim de linha do Pernambués. O posto fica 
lotado, o pessoal dorme para conseguir uma ficha e a noite tem que correr para o Roberto Santos 
que nem consegue atendimento às vezes. Precisava de mais postos.” 
 
20 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
R: “A população está crescendo, e aqui precisava de uma faculdade e creche, porque colégio tem 
bastante”.  
 
21 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Precisa de tudo, de um supermercado mais perto, porque os pequenos dão atendem. É tudo 
perto, tem lojas, e shoppings, mas tem poucas lojas, são poucas, agente acaba comprando nos 
shoppings grandes. Precisa também ter mais bancos e podia ter também lojas de produtos naturais”.  
 

 

Entrevista nº 4 

Entrevistada: Francisco Maia                         Idade: 59 anos           Tempo de moradia: 28 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Conjunto Chácara do Cabula . 
 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Sujeira, falta de sanitários públicos”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Prosperidade, um bom lugar para morar”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Começa na ladeira do Cabula, agora para mim, acho que vai até o Cabula VI”.  
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O Resgate, o Planalto, o Shopping Plaza, a Oi (antiga Telemar)”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “O conjunto era uma antiga chácara, essa área toda era fazenda”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “A construção da Rótula, quando eu cheguei era a ladeira antiga; o serviço de água e esgoto 
melhorou, os shoppings e a rede bancária”.  
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente?  R: “Porque é 
centralizado e têm diversas coisas, como mercados, bancos... Desvantagens, não tem”. 
 
8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? R: “Não”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Muitos conjuntos e apartamentos. O comércio vai crescer, mais colégios. Vais melhorar. Já tem 
um conjunto aqui (o Máximo), um na ladeira (Horto Bela Vista) e o Vila Fiori”. 



7 

 

 
10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “Um conjunto de casas, ruas e moradias, bancos, shoppings e o nome do bairro”.  
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? R: “Não sei dizer”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? R: “Tranquila, ótimas”. 
 
13 – O que o Senhor acha do seu condomínio? 
R: “Todo mundo tranquilo comigo. É um bom lugar para se morar”. 
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “O número de linhas satisfaz, mas precisava aumentar o número de ônibus, passa tudo lotado”. 
 
15 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Negativa. Policiamento é muito raro. Tem assalto sempre”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? R: 
“Engomadeira”. 
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Não tem. Temos dentro do conjunto, mas lazer público não. Precisava de parquinhos”. 
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? R: “Não tem”. 
 
18 - Em relação ao saneamento básico: 
- O que o senhor acha das condições de higiene no bairro? 
R: “É boa”.  
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta passa sempre. Dentro do conjunto tem coleta seletiva”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “É alto, não alaga, mas o engarrafamento fica enorme”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Hum!... Tem muito rato e muriçoca.” 
 
19 - Em relação ao sistema de saúde que estabelecim entos são disponíveis no bairro? 
R: “Posto de saúde só no Pernambués. Clínica de ortopedia, a SERMECA, mas ela é pago”.  
- Que serviços de saúde são mais solicitados (há maior necessidade)? 
R: “Uma clínica dentária, posto de saúde, atendimento às gestantes”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
R: “Mais ou menos. Precisa mais creches, universidade também. Escolas têm demais”.  
 
21 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “É bom, tem mercado, banco, shopping...”.  
- Que serviços são mais solicitados (há maior necessidade)? 
R: “Mais bancos e mercados mais próximos”. 
 

 

Entrevista nº 5 

Entrevistada: Edelzoíta Oliveira          Idade: 53 anos              Tempo de moradia: 39 anos. 
Situação em relação ao bairro: Funcionária da Associação de Moradores do Chácara do Cabula e 
Moradora do Condomínio Residencial Parque Planalto. 
 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
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R: “Uma cidade turística, carnaval, festa, é ótima”. 
 

2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “O Cabula, eu acho assim o progresso. Quem veio morar no Cabula como eu vim, quando só tinha 
mato, e hoje para estar isso aí para mim é um progresso”.  
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Eu sei onde é que começa o Cabula, agora, saber onde é que termina... Porque olhe, você 
subindo a ladeira, nessa entrada aqui antes do Pernambués, tudo aqui é Cabula, aí lá para o Hospital 
Roberto Santos, é Cabula, até ali na Narandiba, é Cabula. É tão grande que eu não sei dizer, sei 
onde começa, agora onde termina não, porque é muito grande isso aqui”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula? R: “A OI aqui por 
exemplo, tem Hospital Roberto Santos, é um ponto de referência, a escola Francisco Menezes, tudo 
aquilo ali é Cabula”.  
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não tenho a mínima ideia. Aqui no Chácara eu acredito que sim, porque aqui era uma 
chácara, você vê que ainda tem muita árvore, tem muita manga, então quando foi vendido, continuou 
o nome Chácara”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Muitas, transporte principalmente, quando eu vim morar aqui eu estudava no Pau Miúdo, eu ia 
andando e voltava andando por falta de condução”.  
 - A senhora identifica alguma mudança negativa. 
R: “não é que seja negativa, o progresso faz gerar, digamos assim, por exemplo assim assaltos, era 
muito calmo, você não ouvia falar de assalto. O mercadinho mesmo, ali já foi assaltado várias vezes. 
Eu acredito que o progresso, o desenvolvimento que faça isso”.  
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Poxa, muita vantagem morar no Cabula, aqui não falta água, não falta luz, não tem enchente, 
quando chove você não vê nada de problemas. Para mim, é muito bom morar no Cabula. 
Desvantagem eu não lembro não. para mim, não tem não. para mim só tem vantagem”.  
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não me mudaria, só se fosse assim, forçado mesmo”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai crescer muito esse Cabula viu. Esse investimento aí desses prédios assim, dessas 
construções vais melhorar muito mesmo, está crescendo. Eu imagino um bairro assim, centro 
praticamente, bem localizado mesmo.Vai crescer muito mais”.  
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “Uma comunidade onde você tem várias pessoas morando, onde você tem casas, um bairro é isso 
aí”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “A cidade não é dividida em bairros? Não tem não é? E esses bairros que agente tem aí, Cabula, 
Brotas, não é oficial não? Para mim já era. Tem que ter mesmo”.  
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Não tem problema, graças a Deus”. 
 
13 – Como era o bairro quando a senhora veio morar aqui? 
R: “Ave Maria! Eu chorei quando eu vi onde eu ia morar, porque só tinha mato, mato, mato. Só tinha o 
meu condomínio, Planalto, eu moro lá desde 1972, o Alameda, que era bem distante, o resto era tudo 
mato. Aqui era uma chácara, eu acompanhei a construção. Agente passava aí e via o pessoal 
trabalhando na obra. Foi o Planalto, depois foi aqui, depois o Colina, aí foi crescendo, depois veio a 
Telebahia, que agora é Oi, shopping. Esse condomínio que hoje é do pessoal do exercito, aquilo ali 
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era um montão de chácara,tinha um casarão, eu já cansei de brincar ali nessa casa, fazia gangorra 
nos pés de árvore, depois foi tudo derrubado para fazer prédios.”  
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “O transporte aqui é até bem servido, mas precisava algumas linhas, por exemplo: Cabula-
Federação, poderia ter essa linha, ainda não tem, colocar mais ônibus para o Centro, por exemplo 
Comércio, tem pouco carro para ir para o comércio. O que mais tem aqui é Barroquinha, Lapa, 
agora..., passa super lotado, porque a população também é grande. De 0 a 5, 4. Não vou dizer que é 
ruim não porque tem carro para todo lugar”. 

 
15- Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “A segurança pública é um pouquinho escassa, porque essa rua Silveira Martins acontece muito 
assalto. Então, a segurança, se for dar nota de 0 a 5 eu vou dar 2. Iluminado é, mas não tem um 
módulo policial por perto. Constante ter um assalto aqui no ponto do ônibus, e geralmente são 
assaltos mais de motoqueiros, as pessoas te abordam e tomam sua bolsa a qualquer hora. Então, 
falta segurança, a segurança tá precária, tá escassa. ” 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? R: 
“O Resgate, vira e mexe o Resgate está sempre tendo assalto, para mim, a área pior daqui é o 
Resgate. Aqui no Cabula, agora, lá para os bairros do Tancredo Neves, é pior, mas por aqui acho que 
o resgate é muito violento”.  
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer quais são  disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados e necessários? 
R: “Nos condomínios tem, por exemplo, aqui no Chácara tem uma quadra de esportes, lá no Planalto, 
onde eu moro tem uma quadra de esportes, tem uma pracinha e tem um parquinho onde as crianças 
podem brincar. Tem nos condomínios, agora, na via pública, digamos assim, não tem.”   
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Lá onde eu moro, na nossa associação, agente faz dia das mães e um pré-forró que no mês do 
São João, nomes de junho, uma semana antes do São João. Lá só tem essas, mas aqui mesmo essa 
semana teve festa do Judas, mas lá tem mais até do que aqui. Agora mesmo essa semana, o atual 
sindico fez uma festinha para as crianças com aquele negócio de rasga saco, do pote, teve aqui”.  
 - Esses eventos são feitos com a verba da associação ou é solicitada uma taxa extra aos 
moradores? 
R: “No caso nós, não cobramos nada. Agente solicita ao vereador, aqui também, quando faz alguma 
coisa solicita ao vereador Théo Senna, que é o vereador da área aqui, da comunidade, e ele nos 
ajuda muito, ele paga o som, quem dá é a prefeitura. Por exemplo, vais ter um som, aí ele dá aquele 
dinheiro para aquela banda”. 
 
18 - Em relação ao saneamento básico: 
- O que a senhora acha das condições de higiene no bairro? 
R: “Olha não vou dizer que a limpeza do bairro é precária não porque a ‘Limpurb’ passa diariamente 
para recolher o lixo. Se mais limpo não fica é por cauda do próprio morador, das pessoas que não 
tem consciência, são mal educados, jogam lixo na rua. Se limpo não é por causa dos moradores. De 
0 a 5 eu vou dar uns 3, e para a coleta eu vou dar 5.” 
- E em relação a coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “Coleta seletiva aquela coisa de separar lata, garrafa? Não tem. Aliás, No Planalto tem, tem umas 
caixinhas, lá no meu condomínio tem”.  
 - A senhora acha importante?  
R: “Eu acho importante, é muito bom você selecionar aquele lixo. Para onde vai, eu não sei, lá tem 
um carro a serviço da própria prefeitura que faz esse recolhimento. Aqui no Chácara só teve na 
época que o Hospital Aristides Maltês arrecadava vidro. Sabe por que tirou? Porque os moradores 
jogavam lixo ali dentro, até fezes jogaram ali dentro, aí você vê que a educação falta.”  
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Agente não tem assim enchente por aqui, graças a Deus, não tem negócio de desabamento, o 
único problema daqui atualmente é só o engarrafamento”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Aqui já teve muito esse negócio de rato, hoje é bem menos. Agora o foco que tem é muriçoca e 
abelha, o pessoal está se queixando muito de muriçoca”.  
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19 - Em relação ao sistema de saúde: 
- Que estabelecimentos de saúde (postos de saúde, clínicas, hospitais, etc.) são disponíveis no 
bairro? R: “Aqui mesmo, só tem o quê. No Pernambués que tem um posto médico, e Saboeiro tem 
um posto médico. Mas aqui assim perto, não tem. Os mais próximos são esses. Precisava ter mais 
posto médico e emergência, pelo menos uma emergência. De 0 a 5 para o serviço público de saúde 
eu dava 1. E o privado não está essas coisas também não. mesmo quando você paga tem 
dificuldade, de 0 a 5, 3.” 
 
20- Em relação ao sistema de educação, considerando  a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
- Que estabelecimentos de ensino são disponíveis no bairro? 
R: “Falta escola, escola pública aqui tem uma no Resgate e tem uma aqui perto da Embasa, que é o 
Polivalente. Particular tem, tem bastante”. 
 
21- Em relação ao comércio e serviços, o que a senh ora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Tem muito comércio aqui, tem shopping,tem mercado. Eu acho que podia ter mais farmácia, tem 
pouca farmácia, em relação a outras coisas, farmácia tem pouca. De 0 a 5 para o comércio, o 
comércio é bom, 4”. 
 
 
Entrevista nº 6 

Entrevistado: José Barbosa                  Idade: 66 anos              Tempo de moradia: 30 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Resgate 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Praia, lugar, cidade linda, aconchegante, acolhedora. Para Salvados, nota 9, foi aqui que me criei, 
poderia se melhor, mas é maravilhosa.” 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Cabula é um bairro bom, é grande e como dizer... tem outros bairros dentro como Engomadeira, 
Sussuarana, Tancredo Neves, São Gonçalo, Pernambués, Mata Escura e outros. O Cabula é 
imenso”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Eu não sei não. Aí só pegando a estatística da prefeitura. Acho que começa no topo da ladeira, 
onde tem o posto e dali tem duas vertentes: Pernambués e Silveira Martins, agora, onde termina, só 
Jesus é quem sabe”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O quartel, o 19BC, a UNEB, tem muitos, colégios, empreendimentos”.  
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não sei”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Aqui onde eu moro não teve muita mudança não, apenas o crescimento da população, cresceu 
muito”. 
- O senhor identifica alguma mudança negativa. R: “Não”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Eu sinto aqui um bairro arborizado, calmo, posso até dizer que é um bairro seletivo. Aqui é 
gostoso de se morar. É bom de se morar como o quê. Não falta água, luz, muita gente bonita”.   
 
8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? R: “Não, eu não mudaria”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
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R: “Vai ser muito poluído, porque está crescendo muito, todas as áreas ocupadas estão sendo 
construídas. E vai aumentar os engarrafamentos, Salvador como um todo”. 
 
10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “É uma comunidade. Compõem pessoas, residências, casas comerciais e toda infraestrutura”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Não sei...interesses. Fica sem resposta”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? R: “Ótimas”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “Não, a maioria das pessoas tem carro, então a frota é reduzida. É um bairro (O Resgate) de nível 
social, intelectual e financeiro maior dentro do Cabula. O Resgate se tornou um bairro dentro do 
Cabula, era uma rua e depois cresceu”. 

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “A desejar. Aqui só aparece policial quando acontece um assalto. De 0 a 5, 3”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro?  
R: “Tancredo Neves e Engomadeira”.  
 
15- Em relação aos equipamentos de lazer, quais são  disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Quadras tem duas, mas não é muito usada. Precisava de praça e parquinho. Não tem nenhum. 
Mas não tem mais espaço para se fazer praça, está ocupado, mas se houvesse espaço, seria bom 
uma praça”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Ás vezes, na época de política, tem o vereador Théo Sena que promove”. 
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “É ótimo, não temos problemas com saneamento”. 
- E em relação à coleta de lixo?  R: “Boa, passa todo dia”. 
- Existe coleta seletiva? O senhor acha importante?  R: “Não temos, mas seria bom”.  
- Como fica o bairro em períodos chuvosos?  R: “Não afeta”.  
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Barata tem em toda parte, ratos de vez em quando”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais solicitados.” 
R: “Não tem. Tem o hospital Roberto Santos, mas precisaria de um centro de saúde. Quando preciso 
de médico vou a Sermeca que é aqui perto, no Pernambués”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
R: “Tem bastante. É bom, mas precisava ter mais, principalmente de ginásio e segundo grau, ensino 
básico. Escola tem, só não estuda hoje quem não quer”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  R: “É bom, tem padaria, mercadinho, farmácia, material de construção, armarinho, 
restaurante, banco. Aqui é bem servido, não falta nada”. 
 
 
Entrevista nº 7 

Entrevistado: Gustavo Leal               Idade: 20 anos              Tempo de moradia: 20 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Resgate 
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1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente?  
R: “Carnaval, Pelourinho, Filhos de Gandhi”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente?  R: “Minha casa”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula?  Quais os limi tes do bairro? 
R: “Começa no Pernambués, na ladeira do Cabula e termina no Saboeiro, Narandiba, e Cabula VI”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “UNEB, VIVO, Bompreço, Embasa”.   
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Dizem que é africano, que antes era um quilombo e depois fazendas. Aqui é por 
causa de Nossa Senhora do Resgate”. 
 
6 - Que mudanças você observou desde que você veio morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Melhorou o asfalto, a quadra, tem mais quebra mola, essas coisas”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Desvantagem o trânsito, a saída do Cabula de manhã é horrível, tudo engarrafado. A vantagem é 
que aqui é bem localizado, próximo ao centro da cidade, mas tem poucas vias de acesso, só a 
Silveira Martins”. 
 
8 - Você se mudaria do Cabula? Para que bairro? R: “Não. Eu gosto daqui”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai melhorar, alguns condomínios serão construídos, como o Bela Vista na ladeira, vai 
desenvolver o bairro”. 
 
10 – Em sua opinião o que é um bairro? R: “Local de convivência, casas, segurança”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Localização, divisão da cidade por áreas, facilita a identificação.” 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “No meu prédio é péssima, mas na rua é ótima. É a melhor rua do Resgate. Tem bares, meus 
amigos de infância, é bom conversar com a galera no barzinho. Tema quadra para o baba, a 
convivência na rua é muito boa”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “Legal, tem muitas linhas”. 

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Péssima, Muito assalto, não só no Cabula como no Resgate. Nota zero.” 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “Tem tantos lugares: São Gonçalo, Engomadeira, que não é mais Cabula, mas é na área. 
Narandiba, que é Cabula. A invasão da Timbalada atrás do colégio Roberto Santos”. 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Só tem essa quadra. Precisava de tudo”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não tem eventos, mas é bom mesmo que não aconteça, para não vim ladrão para o bairro. Aqui é 
para morar, equipamentos de lazer atrai o mau-elemento, lazer tem que ser em outro bairro”.  
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17- Em relação ao saneamento básico, que você acha das condições de higiene no bairro? R: 
“O bairro é limpo, o Cabula não é sujo, e tem saneamento.” 
- E em relação a coleta de lixo?  R: “É regular, passa diariamente”.  
- Existe coleta seletiva? O senhor acha importante?  R: “Não, só tem em alguns condomínios. Mas é 
importante”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos?  R: “Alaga, engarrafamento em todos os lados”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Tem muitos, principalmente ratos e sariguê”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais solicitados.” 
R: “Não, nada. Só no Pernambués. No Cabula tem o hospital Roberto Santos, mas não tem posto 
médico. Precisava de um posto médico em local bem centralizado para atender a população”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
R: “Tem bastante. Escola tem, faculdade falta, tem a UNEB, a Parque. Acho que não precisa de mais 
de escolas”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “Bar tem muito. Falta um shopping bom para não precisar sair. Vai ter o Bela Vista que vai 
melhorar essa parte, mas ainda vai demorar muito para ficar pronto”. 
 
 
Entrevista nº 8 

Entrevistado: Miguel Antônio dos Santos      Idade: 60  anos         Tempo de moradia:28 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Resgate e vice-presidente da Associação de Moradores 
de Nossa Senhora do Resgate. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Uma metrópole com os prós e os contras. Eu diria que Salvador tem belas praias, belas ruas né?, 
comércio extremamente dinâmico, avenidas de vale muito bem estruturadas, a expansão urbana em 
direção à Paralela tem conjuntos habitacionais muito bem estruturados. Agora, tem a Salvador 
desigual, que passa pela criminalidade, pela falta de políticas públicas tanto em saúde, educação, 
segurança, infraestrutura, talvez pela explosão demográfica, aí eu não vou entrar no mérito”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Cabula bate na minha mente como um dos melhores bairros de Salvador, para mim que moro 
aqui. Criei vínculos muito familiares no Cabula, são 28 anos de moradia, meus filhos foram todos 
criados aqui, estudaram, e aí eu vejo o Cabula como uma dádiva para os moradores do Cabula, 
principalmente aqui o Resgate. Tem as suas dificuldades tem, tem os seus problemas, tem, é claro 
que todo bairro tem, mas eu acho que o Resgate é um pouco beneficiado, porque não tem tantos 
problemas quanto existem em alguns bairros. Então quando agente fala em cabula agente fica assim, 
sei lá, meio orgulhoso, porque é bairrismo mesmo, eu gosto do Cabula”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “É meio complicado porque se você for analisar a origem do Cabula, quando começou isso aqui 
era uma fazenda onde se plantava laranja da Bahia, uma família que tinha fazendas nesta área eram 
os Catarinos, inclusive, aqui esta área onde nós estamos era uma fazenda dos Catarinos. Com a 
expansão urbana da década de 1970 e a crise dessa laranja, aqui começou a ser construídos vários 
conjuntos habitacionais e aí tai. Agora, antes de tudo isso aqui era habitado pro africanos, isso nos 
primórdios, inclusive nós temos um terreno de candomblé aqui no Cabula, no São Gonçalo do Retiro, 
o Ilê Axé Opó Afonjá, fundado em 1910 por mãe aninha. E a partir dessa situação você tem vários 
segmentos sociais, você tem classe média não sei se ‘A’ ou ‘B’ até a classe ‘C’, é mesclado”. 
- Para você, onde começa e onde termina o Cabula? 
R: “Para mim o Cabula começa subindo a ladeira do Cabula e ele deve terminar... aí paira a dúvida. 
Será que se estende até o Tancredo Neves? Parece que Tancredo Neves também é Cabula, aí eu 
não sei. Ou ele termina ali onde tem aquela rotatória que vai dar para o Juliano Moreira, não sei 
também”. 
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- Então para você Cabula VI já seria outro bairro? 
R: “Não, Cabula VI seria Cabula. Aí é outro problema, Cabula VI é Cabula. Saboeiro, tudo aí é 
Cabula. Engomadeira, São Gonçalo, Cabula VI, Doron, porque o Doron, é defronte ao Cabula, não 
sei.  
- Então seriam bairros menores dentro do Cabula? 
R: “Seria o Cabula como uma região, um espaço geográfico e dentro deste espaço geográfico abriga 
vários pequenos bairros. Ou vários... eu diria o que? Porque na realidade são bairros que tem vida, 
se não 100% próprias, mas tem. Aí você pega aqui o Resgate, Resgate é Cabula, mas ele tem vida 
própria. Cabula VI é Cabula, mas tem uma vida realmente própria, independente, Engomadeira 
também tem a sua vida própria, faltando algumas coisas, mas dá para sobreviver, como em qualquer 
outro bairro. Daí eu considera aqui uma área de extensão, uma região geográfica onde abriga vários 
bairros, ou vários condomínios, aí eu não sei. “Eu não diria logradouro Resgate. Porque são vários 
logradouros, aqui são várias ruas, tema rua Nossa Senhora do Resgate que é longitudinal e dentro 
dessa rua fica o Resgate, você tem vários conjuntos habitacionais e condomínios”. 
- Seria bairro Resgate? 
R: “Seria um bairro dentro do próprio bairro. Eu acho que é por aí. Na minha concepção, porque aqui 
tem toda uma estrutura de bairro”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A UNEB, o colégio Polivalente do Cabula, o Colégio Resgate, o Colégio Roberto Santos também, 
o Hospital Roberto Santos, o postos de saúde que você busca, que identifica agente. 
Independentemente, antes tinha aquele Espaço Útil, de eventos, que era bem conhecido”.  
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Sim, Cabula é um ritmo africano, da ocupação dos negros. Porque Resgate eu não consigo, 
inclusive já procurei ‘escafunchar’ e não achei. Aqui era Beco de Francilino, o Resgate está localizado 
no antigo Beco de Francilino, agora quem foi Francilino também não sei, se perdeu”. 
 
6 – Como era o Cabula quando você veio morar aqui? 
R: “Sinceramente, nos primeiros anos me deixava assim meio arrependido, porque não tinha uma 
infraestrutura, você só tinha uma saída que era a Ladeira do Cabula e aquela Rótula do Abacaxi era 
um inferno; então agente levada uma hora, duas horas para conseguir romper isso aí. Então várias 
vezes já me deu vontade de vender tudo e sair daqui por conta dessa dificuldade de transporte. 
Então, no princípio era muito ruim, a necessidade te obrigava a ficar aqui. Hoje não, hoje está mil 
maravilhas, mas antigamente era difícil. No Resgate, Cabula também era a mesma coisa, faltava 
tudo”. 
 
7 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Várias! Quando eu cheguei aqui, era praticamente uma comunidade muito mais familiar, as ruas 
não eram asfaltadas, se resumia praticamente ao um ou dois condomínios, o condomínio de casas e 
o condomínio de apartamentos, tinha também a COELBA, onde hoje é o shopping do Resgate era um 
prédio da COELBA, e mais nada, não tinha nada. Foram mudanças positivas porque tornou-se mais 
habitado, o dinamismo ficou muito mais acentuado, isso foi positivo. O ponto negativo  é que você 
perde aquela comunidade extremamente familiar, ela se perde porque há uma mobilidade muito 
grande de pessoas, tanto mudando quanto chegando, construção de muitos prédios, você vê que 
hoje aqui tem edifício de apartamentos aqui de 20 andares, que antes não tinha, e a tendência é ir 
construindo mais.  Tá sendo uma região supervalorizada essa região do Cabula”. 
 
8 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “A vantagem é porque você tem uma vantagem a nível de climatologia, porque o ar é realmente 
muito bom, a qualidade de ar é muito boa, então você tem uma qualidade de vida tranqüila, eu me 
refiro aqui ao Resgate. Tem a desvantagem da questão do coletivo. Quem depende de transporte 
coletivo é meio complicado porque aqui dentro não é meio regular. As outras coisas você tem tudo 
por aqui que os outros bairros oferecem você tem, de shopping, de cabeleireiro, de supermercado 
não muito grande, mas que atende as necessidades, lan house, tudo que esses bairros têm, aqui 
tem. Falta posto de saúde que aqui não tem, e universidade, mas tem a UNEB aqui perto”. 
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9 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não. Me mudaria do Cabula assim, para uma  casa muito boa, e talvez daqui para o interior, mas 
para outro bairro não, porque queira ou não você tem uma coisa aqui que é a tranqüilidade. Apesar 
de a marginalidade ela estar presente em todos os locais, mas aqui, é quase zero, e até a droga aqui 
dentro você não sente assim tráfico nem milícias aqui, nem toque de recolher, você está livre. Eu não 
vou dizer que não tenha roubo aqui, claro que tem, mas em relação a outros bairros aqui é tranquilo. 
Eu não me mudaria daqui, e as pessoas que vem para aqui também não querem sair por conta dessa 
tranqüilidade”. 
 
10 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Olha o Cabula, eu acho que vai acontecer como nos bairros mais antigos que as pessoas 
começam a procurar outro local, porque a tendência é inchar, porque se não houver um 
planejamento, a tendência é um crescimento desordenado e por conta disso, muitas pessoas saem. 
Vai também se tornar um bairro idoso por conta do controle da natalidade. Para você ter uma ideia, 
no Resgate, as mulheres não parem muito, então a tendência é essa. Antigamente as pessoas que 
vieram para cá ainda se tinham três, quatro filhos, hoje, estão todos maiores de idade e os nossos 
filhos só querem ter um filho, e quem vem para cá também não quer ter muito filho, então a prole 
diminui, aí a tendência é tornar-se um espaço de idoso ”. 
 
11 – Em sua opinião o que é um bairro? 
R: “Eu penso o bairro como um espaço fora do centro urbano de Salvador, da dinâmica da capital, 
afastado um pouco da capital, onde ele tem todo necessário para a sobrevivência, como saneamento 
básico, educação, saúde, moradia, transporte, e por aí vai”.  
 
12 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Tem, por conta da identificação, para você se situar, imagine só se não houvesse a divisão de 
bairros agente se perdia, até porque ele é importante para que você se situe no tempo e no espaço. 
Já pensou sem bairros. Eu moro em Salvador. Aonde? Uma cidade com três milhões de habitantes. 
Impossível. Quando me perguntam Miguel você mora aonde? Eu moro no Cabula. Resgate, Cabula, 
agora que rua eu coloco a referência, Resgate – Cabula”. 
 
13 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Eu tenho uma relação de vizinhança muito boa, aqui é assim, graças a Deus. Eu procuro 
conviver, respeitar as adversidades. Eu trabalho encima da alteridade, respeitando o outro. Aliás aqui 
no Resgate você pode chegar em qualquer bar, sentar, com família ou sem família, você não vê uma 
briga, um nome você não vê. Não sei se é a questão do nível social do pessoal, porque aqui no 
Resgate, você tem assim, 90% tem nível universitário, ou mais, aqui você está em um espaço onde 
você convive com moradores médicos, enfermeiros, administradores,professores, trabalhadores do 
pólo, então ajuda a estrutura, então não tem como não viver bem num lugar desses”. 
 
14 – “Em relação às Associações de moradores do bai rro, como é o diálogo entre estas? 
R: “Na realidade, o interessante é que houvesse o dialogo para que as coisas funcionassem, mas não 
existe isso, é assim: cada um procura ver o seu lado. Aqui não era para existir duas associações, 
uma só satisfazia, mas fazer o que né? Mas não há dialogo, só quando se trata de segurança, aí 
agente chama para reunir para discutir, mas a reunião é assim: tem início, o meio, mas o fim nunca 
consegue, porque as divergências é muito complicado”. 
 
15 - Em relação ao sistema de transportes, consider ando as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “Na verdade eu não sei, às vezes eu me pergunto, será que essa fragilidade no transporte coletivo 
é por conta de 90% ou mais daqui da população possuir veículos? Não existe demanda. Você vê 
aqui, os ônibus que saem no horário de pico saem cheios, depois, você pega aí agora para o centro 
vai uma pessoa ou duas. Final de semana então, não tem jeito, você fica aqui uma, duas horas de 
relógio esperando o coletivo. Ou você se desloca para a rua principal, a Silveira Martins ou você tem 
que esperar”.  
- E na Silveira Martins, o transporte coletivo satisfaz? 
R: “Repare bem, satisfaz dia de semana, a depender do horário, porque no horário de pico é meio 
difícil, porque a demanda aí já é demais, muito lotado. Não satisfaz plenamente, mas é menos ruim 
do que aqui. De lá você converge para outros bairros. Tem muito destino para a Barroquinha, para a 
Lapa e para a Pituba, que tem muito mesmo”. 
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16 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Deixa a desejar muito. Na realidade agente tem feito assim, muita campanha, feito reuniões com 
o comandante aqui dessa região. Agente construiu um módulo policial, mas, infelizmente não 
funciona a contento. Eles passam na viatura, fazem aquela ronda de praxe mais é pouco. Justificam a 
falta de efetivo, de material humano, a quantidade de policial não dá para cobrir toda essa região, 
isso realmente é um problema. Agente dá sorte porque a comunidade é uma comunidade esclarecida 
que não tem muitos problemas. Alguns condomínios tem segurança privada, mas são clandestinas, 
na minha rua mesmo o pessoal quis colocar uma coisa não legalizada, mas acho que não é por aí. 
Mas felizmente não tem muitos problemas. Tem um assalto ou outro, geralmente pegam mulheres, 
mas é pouco”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
 R: “Aqui está muito próximo dessa invasão do Pernambués, as pessoas se aventuram a 
descer aí para ir para a Luiz Eduardo Magalhães, aí é perigoso, as descidas.” 
 
17 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Aqui não tem, deixa a desejar. Apesar de nós termos aqui um político da área, mas nesse sentido 
não existe, podia ser muito mais. Só tem aqui o campo de futebol, mas para as crianças não, só 
jogam os adolescentes e adultos. Faltam equipamentos para as crianças”.  
 
18 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Muito dificilmente. Teve o mês passado um evento promovido pela prefeitura, domingo, para 
crianças, com pula-pula, para idosos, para auferir pressão, mas foi só pela manhã. E aqui na 
associação, alguém quando quer, particular, solicita o espaço, pagando, mas evento memso não tem 
não”. 
 
19 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “Saneamento de água e esgoto tem. Mas quanto à limpeza, agora mesmo está vindo um pessoa 
que eu fiz uma queixa, porque eu quero saber por que só se limpa a longitudinal, já que são várias 
ruas. Então em nível de limpeza deixa a desejar. Em termos da manutenção de árvores, eu tive que 
botar uma nota no jornal na semana passada e hoje veio o cara da prefeitura cadastrar as árvores 
para poder podar, porque eu tenho medo de cair algum galho e machucar alguém”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta é normal, tem dia que atrasa, mas é normal certo. Coleta seletiva não tem. Eu estou até 
com um problema sério aqui porque te os catadores de lixo, eles recolhem, mas eu queria criar uma 
cooperativa, ou seja, formatar para que eles sejam mais organizados, porque na medida em que eles 
coletam, eles deixam tudo bagunçado”.  
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “O período chuvoso, não afeta muito pelo próprio relevo do bairro”.  
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Tem, isso aí é inerente, porque também é uma questão de educação do povo, no sentido de 
saber jogar o lixo, mas, é normal. Rato tem, barata tem, não para promover pavor na população, mas 
de vez em quando aparece. Se disser que não tem é impossível não ter”.  
 
20 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “No Cabula ou no bairro? No Cabula aqui nós só temos o que, não sei se Pernambués é Cabula, 
paira também na gente essa dúvida. Mas se pegar o Cabula você tem o hospital Roberto Santos e os 
postos de saúde, público. Particular, tem só uma clínica aqui agora que foi inaugurada defronte ao 
Rio Branco, alguns laboratórios, só isso”.   
 
21 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
R: “A educação privada no Cabula, eu acho que não está ruim, você tem boas escolas aqui, o 
Resgate, o São Lázaro, o Vitória Régia, o Rio Branco, Linda Marquesa, tem a Favo de Mel. Em 
número, satisfaz a população, não se a preço e resultado do ensino em nível de aprovação do ensino 
superior, mas tem muitas. Pública, é o caos como outra qualquer, quando eu digo caos é que a 
escola  pública tem toda uma estrutura física boa, melhor até do que algumas particulares, os 
professores também muitos ensinam na particular, mas talvez como a cobrança é pouca, as pessoas 
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não se dedicam mais. Mas o número de instituições satisfaz, inclusive eu acho que não tem 
demanda, as escolas estão vazias, não só aqui no Cabula como no centro da cidade.  Tem muita 
escola, pelo menos a nível de segundo grau. Creches eu não sei, aqui não tem creches. Acho que o 
governo pecou, quando o governo populista colocou escola, escola, escola, hoje a procura é menor 
do que a oferta”. 
 
22 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “No Cabula ou no Resgate? O comércio no Cabula é relativamente bom, é um pouco aquecido, 
hoje você tem vários shoppings aqui, atividades econômicas, comércio de bairro, padarias, 
supermercado, acho que atende plenamente a população do bairro, você não precisa se deslocar 
para ir para outro bairro. Agora, como é uma questão cultural do povo, você pode ter aqui um 
magazine, mas você acha que só deve comprar na Avenida Sete ou no Iguatemi, isso é uma questão 
de opção. Mas, mesmo assim já tem pessoas adquirindo o hábito de consumir aqui dentro, minha 
mulher mesmo compra só aqui, tem umas lojas boas e não muito caras. Agora, alimentação aqui no 
Resgate é cara, é muito cara, nos mercadinhos. Coisa muito grande tem aqui o Bompreço, o 
Atacadão e tem esses mercados locais. No Resgate o comércio satisfaz plenamente, se tiver mais vai 
ficar dando prejuízo”. 
 
 
Entrevista nº 9 

Entrevistado: Eli Augusto Sacramento Filho    Idade:  51 anos     Tempo de moradia:  35 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do conjunto CHOPM – 1 e antigo morador do Conjunto ACM. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Desenvolvimento, carência, grande capital”.  

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Hoje é um bairro que há 20 anos atrás era praticamente desconhecido e a estrutura do bairro esta 
crescendo sem controle, sem planejamento”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Começa na Rótula do Abacaxi, no início da ladeira e abrange as transversais do Pernambués, 
Saboeiro, Cabula VI, Doron, Tancredo Neves, Sussuarana, São Gonçalo, Santo Inácio e Arraial do 
Retiro, bairros menores, sem falar dos  condomínios dentro do Cabula. Fala-se assim quando alguém 
pergunta: Você mora onde? Moro no Cabula. Aonde? Na Engomadeira, no CHOPM-1, etc.”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O Hiper Bompreço, o Hospital Roberto Santos, a UNEB, a Faculdade Baiana de Medicina e os 
colégios: o Senhora Santana, o Resgate, o São Lázaro e outros”.  
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Não sei concreto, mas o CHOPM-1 foi feito para funcionários da polícia militar”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “O crescimento desordenado. Antes tinha muito verde, árvores, muitas mangueiras e em 1974, 
quando cheguei o asfalto só ia até o 19BC e aí foram criados os conjuntos habitacionais. O bairro foi 
crescendo muito rápido. De 10 anos para cá o Cabula ficou irreconhecível. Asfaltou o bairro todo, taxi 
só ia até o quartel. Mas como toda a cidade o crescimento foi desordenado. Não só em Salvador, 
mas em todo o Brasil”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Hoje, aqui no condomínio, temos uma “tranqüilidade insegura”. Apesar de não ter segurança, as 
ocorrências são normais, assaltos. Poderia ser evitado com uma segurança particular. Tem a 
vantagem de ter o Hospital Roberto Santos perto, supermercado, clínicas, faculdades. Não precisa se 
deslocar para o grande centro. Desvantagem é o engarrafamento, o caos todo do Cabula é o 
engarrafamento e a segurança como um todo”. 
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8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para a Linha Verde. Daqui eu só saio para o lado de lá, apesar de ser tão seguro”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai estar um bairro super populoso, desordenado, impraticável de andar de carro. O comércio vai 
crescer, faculdades virão, mas não vai comportar o número de pessoas. Já cresceu o que poderia... 
acabaram com o verde do Cabula. Não pensam no meio ambiente, um dia vai se acabar tudo. Estão 
construindo o Horto Bela Vista, mas nunca dizem que é Cabula e desmataram tudo. Agente fica 
sentindo. Eles não querem falar, mas ali é ladeira do Cabula, um dia vão acabar dizendo. Hoje temos 
uma escola de Medicina, aí dize: Onde é? Em Narandiba, no Cabula”. 
 
10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “Um bairro é um local onde você pode se estabelecer, com colégios, faculdades, farmácias, 
transporte adequado e que você se sinta bem onde mora. Completo: transporte, segurança, lazer, 
etc., que me proporciona tudo isso”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Tem, desde que os bairros tenham representantes que cuidem os bairros. Se o bairro for bem 
equipado e bem administrado, é um tipo de interior, não precisaria ir para outros bairros. 
Praticamente ficaria tranquilo”. 
 
12- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “As linhas são poucas pelo crescimento da população. Precisava de mais ônibus e mais linhas 
para o Centro, para a Suburbana, Orla e Itapuã, domingos e feriados”. 

 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Precisa melhorar. O efetivo é muito pouco, não tem segurança. De 0 a 5, 2”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “Tem várias. Pernambués, Engomadeira, Tancredo Neves, Sussuarana, Estrada das barreiras, 
transversais do Conjunto ACM. Antes eu andava aquilo tudo, e hoje é perigosíssimo”. 
 
14 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? R: “Nenhum. Precisava em todo o Cabula. Praças, parques, na tem uma área para dizer 
que vou passear no Cabula”. 
 
15 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor acha das condições de higiene no bairro. 
R: “Precisa melhorar” 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “Não supre por falta de equipamento. Tem dias que o lixo fica o dia todo. Eles vem 3ª e 5ª. Não 
tem coleta seletiva, mas eu acho importante”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos?  
R: “Fica horrível, buracos, esgoto subindo, nota zero”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes?  
R: “Tem muito, ratos e baratas”.  
 
16 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? R: “Temos o Hospital Roberto Santos e algumas clínicas. 
Necessita de postos médicos nas transversais dos condomínios”. 
 
17 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? R: “Tem muitos. É suficiente, mas 
poderia melhorar. Privado tem, quem tem condições de pagar está bem, tem muitos e muito bons. 
Públicos também tem. Poderia ter mais faculdades e mais escolas”. 
 
18 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
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R: “Hoje o Cabula não precisa de quase nada, só precisa melhorar o que já tem. Os bancos são 
fracos. As grandes empresas hoje estão vindo para o Cabula. Porque o bairro está crescendo. O 
Tancredo Neves tem tudo e é considerado Cabula”.  
 
Entrevista nº 10 

Entrevistado: Jaime Souza dos Santos      Idade:  67 anos            Tempo de moradia: 20 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Conjunto CHOPM-1. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente?  
R: “Bela cidade, maravilhosa”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente?  
R: “É um dos melhores bairros, não reclamo.” 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula?  Quais os limi tes do bairro? 
R: “São muitos Cabulas. Vai até II, III, não consigo identificar o final”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “Aqui é um dos primeiros, o 19BC.”  
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que em estes nomes 
lhe remetem?   R: “Não sei”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Cresceu muito, antes não existia esses prédios (Reserva Atlântica I), só tinha o terreno onde 
ficavam marginais usando drogas, o comércio aumentou muito”.  
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente?   
R: “É muito bom, não precisa ir longe para conseguir as coisas. A localização é muito boa, não tem 
dificuldade para sair do bairro. Desvantagem, não tem”. 
 
8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? R: “Não”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Crescendo cada vez mais. Está desenvolvendo muito. Até o Banco do Brasil vais vim para cá. O 
Bradesco já veio e hoje não precisa ir no Comércio pagar contas.” 
 
10 - Para o Sr. o que é um bairro? R: “É um lugar que precisa ter um hospital e saúde. Tudo que faz 
parte da vida das pessoas para não precisar ir para longe”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim. Para saber se localizar. Se a cidade não tiver divisão, ninguém se localiza. Todos os bairros 
tem ruas, mas com bairro é mais fácil”. 
 
12- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “É uma das melhores áreas de Salvador, tem saída para toda a cidade. Em matéria de condução, 
está ótimo”. 

 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Não tem muita. Vagabundo tem em todos os lugares. Teve segurança privada, mas não teve 
resultado, o próprio segurança assaltou o salão”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
   
R: “O São Gonçalo, Tancredo Neves. São bairros grandes, mas fazem parte do Cabula”.  
 
14 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
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R: “Não tem nenhum. Temos um parquinho, mas está mais quebrado do que tudo. Temos um campo, 
mas precisava de quadras, mais campo. Lazer para idosos, só os banquinhos que nós colocamos 
através da prefeitura. O terreno do parquinho é grande, mas não há iniciativa para fazer. Depois que 
acaba a eleição ninguém se lembra de mais nada”.   
 
 
15 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “A associação de moradores promove eventos. Tanto aluga o espaço para festas particulares 
quanto promove eventos, bingo e Dia das Mães”. 
 
16- Em relação ao saneamento básico, que o senhor a cha das condições de higiene no bairro? 
R: “O que mais suja é a parte onde joga lixo. O lixo tem que ficar afastado das residências por causa 
dos mosquitos. Aqui antes era fechado, mas os mendigos quebraram para pegar os materiais” 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “É satisfatório, as pessoas é que não jogam no lugar certo. Coleta seletiva não tem, mas é 
importante, porque poderia aproveitar o lixo para outras coisas”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Alaga tudo. As bocas de lobo não dão conta da água, demora muito para escoar”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Diminuiu muito. Barata ainda tem demais, mas rato diminuiu bastante”.  
 
17 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Posto só tem um atrás do Hiper. É tanta gente que acaba desanimando, o posto é pequeno. Tem 
o Hospital Roberto Santos e um posto de saúde no Pernambués”. 
 
18- Em relação ao sistema de educação que estabelec imentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Temos bastante escolas. Faculdades são poucas, só a UNEB. Precisava mais de creches para as 
crianças. O bairro é grande,  juntando tudo, só não estuda quem não quer”. 
 
19 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Tem muitos shoppings, farmácia, tem tudo. Cresceu muito, até ‘Insinuante’ tem na entrada do 
Resgate, e está crescendo ainda mais”. 
 
 
Entrevista nº 11 

Entrevistado: Everaldo Gama           Idade: 23 anos.              Tempo de moradia: 4 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do CHOPM-1. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente?  
R: “Grande centro turístico, apesar dos problemas”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente?  
R: “Quilombo do Cabula”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Começa na ladeira do Cabula e vais até o Tancredo Neves”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “Hiper Bompreço, e o 19BC”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Cabula é africano porque aqui tudo era um grande quilombo”. 
 
6 - Que mudanças você observou desde que você veio morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
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R: “A paisagem, o ‘boom’ imobiliário, o aumento da construção civil. Negativa tema perda de boa 
parte dos remanescentes de Mata Atlântica. Positiva tem o crescimento do bairro”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Estar próximo da faculdade (UNEB), de mercados e do centro da cidade. desvantagem, o 
engarrafamento, o tráfico e a violência, embora não tanto aqui no conjunto”.  
 
8 - Você se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para um lugar próximo da praia, na orla”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “A violência e o tráfico vai aumentando pelo aumento de pessoas e também tem a redução da 
vegetação. Não são boas”.  
 
10 – Em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “Um lugar com tudo o que é necessário para a dignidade do ser humano: saneamento, educação, 
saúde, tudo que se refere a dignidade humana, a uma vivência digna”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, a identificação dos locais”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que você acha dos transportes públicos n o bairro?  
R: “É bom, tem para todos os bairros. Eu não tenho o que falar, de zero a cinco, cinco”. 

 
14- Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Tinha o módulo antes, hoje apenas rondas policiais, mas poucas. De 0 a 5, 3”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro?  
R: “Engomadeira, Mata Escura, Tancredo Neves e São Gonçalo”. 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Tem a quadra e um pequeno parquinho, a quadra é a mais utilizada. Precisava ampliar os 
equipamentos que já existem para torná-los mai seguros, confortáveis e acessíveis”.  
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Tem o Bingo que a associação promove, só”.  
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que você acha  das condições de higiene no bairro?  
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? Ela é importante?  
R: “A coleta é regular, mas não é seletiva. Seria bom, ter, óbvio”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Não sofre grandes mudanças”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Tem muitos ratos, baratas e insetos”. 
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Precário. O hospital Roberto Santos é longe e tem um pequeno posto na entrada da 
Engomadeira, mas é insuficiente. Não atende direito nem a própria comunidade, quanto mais outras 
áreas do bairro. Precisamos de mais hospitais e de clínicas, com atendimento público e privado. De 0 
a 5, 2”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “É bom, tem vários colégios. Faculdade Privada temos apenas uma no Saboeiro, a Park”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “Tem vários, o comercio é forte no bairro, é OK. Temos dois bancos e vão construir um Banco do 
Brasil, é suficiente”. 
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Entrevista nº 12 

Entrevistada: Rose Mary Passos Tourinho     Idade: 45 anos        Tempo de moradia: 20 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do CHOPM-1.  
 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Violência, distância, Salvador é uma cidade muito grande”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “É quase uma cidade, é um bairro bom, encontra tudo. É um cantinho de Salvador, quase como 
um interior, você não sente falta de nada, quase não precisa sair. Não consigo dizer nada de ruim, eu 
gosto em comparação com outros lugares”.  
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Vai da entrada da Paralela até a Rótula do Abacaxi. Tem também a saída da Brasilgás: Santo 
Inácio, Engomadeira, São Gonçalo, Narandiba, Cabula VI. Mata Escura, Saboeiro e Tancredo Neves 
é outro bairro”.  
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O CHOPM-1, a UNEB, a VIVO, o Bompreço, o Hospital Roberto Santos”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Não, acho que a maioria são nomes indígenas”.  
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Vem crescendo muito. Abriram muitos shoppings, condomínios, o comércio, lojas novas como a 
Insinuante. Negativas no Cabula é o que acontece em Salvador inteira, mas comparando com o resto 
da cidade ainda é muito pouco. É difícil ter notícia do Cabula”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “A maior vantagem em morar e trabalhar aqui é que tudo que eu procuro eu encontro aqui. Só não 
tem praia e cinema, mas o resto não falta nada. Não tem desvantagem além da falta de praia”. 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não, só saindo da cidade de Salvador”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Para mim o Cabula no futuro vai ser como uma outra cidade dentro de Salvador. Subindo a 
ladeira do Cabula tudo mudou. Faltam poucas coisas para ser independente, só faltava ter uma 
prefeitura”. 
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “Um bairro é uma grande comunidade com várias comunidades reunidas. Comunidade é uma 
reunião de varas pessoas”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Claro! A questão da administração. Porque se tem associação em bairros já ajuda. Se eu fosse o 
prefeito eu acho que deveria ter um prefeito dos bairros grandes. Cada associação teria um líder, 
como se fosse um prefeito, e ao invés das pessoas se dirigirem ao prefeito da cidade, falariam com 
ele”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “É ótimo, todo mundo é muito amigo, muito unido. Agente ajuda muito uns aos outros”.  
 
13 – Como era o bairro quando a senhora veio morar aqui? 
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R: “Não tinham muitos prédios, tinham muitas áreas, que hoje tem menos, antes tinha bem mais 
áreas verdes. O comércio era bem menor, para você ter uma ideia não existia shopping na área do 
Cabula. Boa parte ainda tinha ladeira de barro, não tinha nem asfaltado ainda. Era tudo mato”. 
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Tem ônibus para a cidade toda. Tem CAB, Comércio, São Gonçalo, Saboeiro, Cabula VI, 
Engomadeira, Tancredo Neves, Santo Inácio, Narandiba, Lapa, Barroquinha, Pituba, Itapuã 
(Domingo), Rodoviária, Ribeira, Barra, enfim, não falta. Quem mora em outros lugares não sei dizer, 
mas no CHOPM-1 é nota 10”. 

 
15- Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Tem o exercito e tinha o módulo da polícia, mas não e bom. Eu não ando com medo porque 
conheço a maioria dos vagabundos, sou ou fui professora de vários deles (no Colégio Roberto 
Santos)”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Engomadeira, o São Gonçalo e Narandiba”. 
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Tem quadra e campo de futebol, o campo é o mais usado”. 
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não tem nada, só campeonato de futebol”.  
 
18 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “Tem lugares que não tem, mas é mais nas invasões da Engomadeira e do São Gonçalo”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? Ela é importante?  
R: “A coleta tem os horários certos, as pessoas é que não jogam no horário. Coleta seletiva é fraca, 
só tem na UNEB e no Bompreço”.   
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Alagado, a água vem na canela”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Ratos demais, demais”. 
 
19 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem emergência, clínicas, a Sermeca no Pernambués, o Roberto Santos (hospital) e alguns 
postos. Mas é pouco”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “O bairro que tem mais escolas e cursos é o Cabula. Tem muitas escolas. Precisa de mais Ensino 
superior, porque colégios já têm muito”. 
 
21 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Cabula City. Tem todos disponíveis. Mas precisava de mais supermercados, se abrir 10 todos os 
10 ficam lotados. Poderia ter também cinema e uma boa sorveteria”. 
 
 
Entrevista nº 13 

Entrevistada: Iana Martins Damasceno      Idade: 19 anos              Tempo de moradia: 1 ano. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do CHOPM-1 e antiga moradora da cidade de Santo 
Antônio de Jesus. 
 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente?  R: “Estudo, vim para estudar”.  
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2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe traz a mente?  

R: “Meu pai escolheu porque acha centro da cidade”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “É grande, subindo a ladeira que tem o Bela Vista até depois do Cabula VI. São várias ruas que 
fazem parte como o Saboeiro. É igual a Brotas, tem diversos lugares que tem ligação”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O 19BC, a UNEB, o bairro do Resgate, são os mais conhecidos”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não sei.” 
 
6 - Que mudanças você observou desde que você veio morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “O número de veículos tem aumentado. O engarrafamento é horrível” 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Vantagem não tem. Desvantagem: é complicado de pegar ônibus. Para a Pituba tem muita gente, 
os ônibus estão cheios”.   
 
8 - Você se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim. Não sei, mas para Brotas também não, porque são os dois bairros que tem mais gente, os 
mais populosos”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai ter muita gente e vai melhorar o transito por causa da orla na Rótula, vão ter mais opções de 
transporte”.  
 
10 – Em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “Pessoas, segurança. Onde as pessoas tenham segurança, é o essencial”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “É essencial para as pessoas encontrarem onde você mora. É uma forma de saber onde você 
está.” 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que você acha dos transportes públicos n o bairro?  
R: “Regular. Poderia ter mais de todos por ser um bairro muito populoso”. 

 
14- Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Não tem. O 19BC, que não traz segurança para o bairro”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “Tancredo Neves, Saboeiro, mais os intermédios do Cabula. A baixinha (do São Gonçalo)”. 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Não tem. Precisa de Parques e praças, porque tem muita criança. É nota zero”.  
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não conheço nenhum”.  
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que você acha  das condições de higiene no bairro? 
R: “Regular”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? Ela é importante?  
R: “Geralmente não tem muita freqüência, o lixo as vezes acumula. Coleta seletiva então...não tem, 
mas seria bom”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
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R: “O lixo deveria ser mais afastado dos apartamentos, onde fica é um local inadequado, tem muitos 
ratos e baratas”. 
 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes?   
R: “Não alaga não, fica normal”. 
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Precisava de mais clínicas particulares. Nunca vi um posto público, deveria ter posto de saúde”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “É ótimo. Não há mais necessidade. De zero a cinco, cinco”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “É regular, poderia ter mais supermercados, farmácia e bancos. Supermercado, o Extra e o 
Bompreço não atendem, o que mais precisa é supermercado”.  
 
 
Entrevista nº 14 

Entrevistada: Ariane Lopez Santana     Idade:  21 anos              Tempo de moradia: 19 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora há 4 meses do Condomínio Reserva Atlântica 1, antiga 
moradora do Recanto do Cabula. 
 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente?  
R: “Festa, cidade do feriado, Pelourinho”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente?  
R: “Bairro. A quantidade de colégios, tudo perto”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Da ladeira do Cabula até o Cabula VI”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “VIVO, UNEB, Bompreço, Shopping Plaza”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que em que lugar 
estes nomes lhe remetem?   R: “Não sei, bairro”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Mudanças nos prédios, nos apartamentos, eram abertos e com paisagens e hoje tem mais 
condomínios fechados, muros. Acho que hoje é melhor, o asfalto e a iluminação melhoraram. As 
mudança socorreram pela quantidade de pessoas aumentando e a violência, então, não é positivo”.   
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “A vantagem é que tem tudo perto, a desvantagem é a violência e a iluminação que ainda é 
pouca”. 
 
8 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “O Cabula está crescendo muito com os investimentos imobiliários tendo muita valorização.  
 
9 – em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “É um lugar com casas, apartamentos, colégios, supermercado, farmácia e posto de saúde”. 
 
10 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, para organizar e facilitar a organização da cidade”.  
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11- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que você acha dos transportes públicos n o bairro?  
R: “É bom, mas precisaria de mais linhas para outros bairros, precisa de mais ônibus para a Paralela 
e para Brotas que não tem nenhum. Outro problema é o horário, os ônibus nunca passam no horário”. 

 
12- Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “tem alguns policiais ultimamente, em frente ao colégio São Lázaro, perto da Engomadeira. De 0 a 
5, nota 2”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Cabula VI, em frente à Engomadeira e as Barreiras”.  
 
13 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Não tem nenhum. Tem no condomínio, mas é fechado, no bairro, aberto, não tem nenhum”.  
 
14 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Antes tinha o Polishow (uma casa de eventos), hoje não tem mais nenhum”.  
 
15 - Em relação ao saneamento básico, que você acha  das condições de higiene no bairro? 
R: “Tem saneamento no bairro, mas tem muita sujeira na rua. A coleta passa regularmente, mas a 
manutenção da limpeza é falha. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Alagado, o asfalto enche de água”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Ratos, muitos ratos. No Recanto tinha muitos ratos, dava para escutar eles andando a noite”. 
 
16 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem o hospital Roberto Santos, um posto da Engomadeira e uma clínica ao lado do Shopping 
Master. Tem também um posto no Saboeiro. È suficiente” 
 
17 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “É bom, tem várias escolas: o Ômega, o Vitória Régia, o Resgate, o São Lázaro, o Polivalente..., 
tem vários, não precisa mais”.  
 
18 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “Tem bastante opção, shoppings, lojas, mercado, mas precisa de mais supermercado, e ter uma 
farmácia 24 horas que não tem”.   
 
 
Entrevista nº 15 

Entrevistado: Gilmar Nascimento dos Santos    Idade: 31 anos    Tempo de moradia: 4 meses.  
Situação em relação ao bairro: Morador do Reserva Atlântica 1 e antigo morador da Mata Escura. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente?  
R: “Beleza, Bela cidade”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente?  
R: “Boa morada, bom bairro, aqui se encontra de tudo, bem servido das coisas”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Começa depois da entrada da Engomadeira e vai até a Rótula do Abacaxi”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O Hiper Bompreço, o 19BC, o Shopping Tropical e a ladeira”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não conheço”. 
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6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Depois da criação dos edifícios ficou mais populoso, depois do Horto Bela Vista vai dar 
visibilidade ao bairro. Está tendo um crescimento e uma valorização muito grande, está crescendo 
mesmo. O transito é que ficou caótico, no horário de pico é muito engarrafamento. A tendência é 
aumentar o fluxo de veículos”.   
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “A vantagens é que é perto de tudo, perto do centro, tem supermercado de grande porte. Tem 
poucas desvantagens, a maior é o transito”. 
 
8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, ou para o Imbuí ou para Lauro de Freitas”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai ser um bairro de grande porte, próximo ao que hoje é a Barra e a Pituba, valorizado”. 
 
10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “Para mim agrega muitas coisas. Bom restaurante, escola, perspectiva de desenvolvimento, que 
tenha uma boa liderança, que as pessoas se desenvolvam e que agregue vários serviços. Assim, 
todos deveriam ser. Nem sempre se tem tempo para sair do seu bairro e ir para o centro. Deveria ter 
um órgão da prefeitura para administrar o bairro, por ser grande, mas não tem.” 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim. Cada político só deveria se dedicar a seu bairro, ao ser eleito deveria olhar seu bairro que te 
elegeu. A possibilidade de melhorar aquele bairro e não a cidade como um todo. Mas os custos 
seriam mais elevados, então, não fazem.”   
 
12- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “Ótimo, o que não falta é isso. Não ando de ônibus, mas vejo que tem para toda parte, só falta um 
final de linha. De 0 a 5: 5”.  

 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Não vejo muito. Penas viaturas rondando. Os pontos de ônibus são desertos, não vejo 
policiamento”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “São Gonçalo, (a entrada faz parte do bairro), a baixinha do São Gonçalo e a Engomadeira”. 
  
14 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Só tem nos condomínios fechados. Fora dos condomínios, não tem nada. Precisava de tudo, 
parque, praça, principalmente nas áreas de baixa renda”.  
 
15 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Tinha uma casa de show, mas acabou. Hoje não tem mais nada”.  
 
16 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “É bom, não tem esgoto a céu aberto”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta passa todo dia, é ótima e tem coleta seletiva na frente do condomínio. É bom” 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Na frente do Hiper a água fica empoçada, aqui não”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Tem ratos e baratas”.  
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17 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Abriram umas clínicas e postos de saúde, nem se fala, eu não me lembro de nenhum. Te um no 
São Gonçalo, um no Saboeiro e um na Engomadeira, mas é pouco para a população. Precisava de 
mais postos e emergências. É sempre bom postos que atendam em emergência”. 
 
18 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Aqui o particular é bem diversificado. Tem o Vitória Régia, o Favo de Mel; já a pública, tem o do 
19BC e o Polivalente. Para jovens é suficiente, mas falta creches para as crianças”. 
 
19 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Graças a Deus tem tudo. Com carro, desde a ladeira tem um pouco de tudo. É satisfatório. Falta 
mais padaria, uma boa panificadora”.  
 
 
Entrevista nº 16 

Entrevistada: Severina Maria dos Prazeres Silva de Oliveira     Idade: 42 anos     Tempo de 
moradia: 7 anos no Pernambués e 3 meses no Reserva Atlântica. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Condomínio Reserva Atlântica e antiga moradora do 
cond. Vila das Mangueiras. Pernambucana, mora em Salvador há 16 anos. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Festa, lugar de pessoas alegres, mar, parece até uma ilha, acolhedora”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Tranquilidade, paz, aconchego”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “(Risos). Me falam que tem o Cabula VI, mas eu não vou muito lá. Para mim, da entrada da 
Engomadeira até a Rótula”.  
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A OI, Vivo, o 19BC, o Bompreço e a UNEB”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não sei”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “A construção de prédios, o asfalto mudou, antes eram muitos buracos, mas ainda precisa de 
muita coisa. A infraestrutura está crescendo bastante. Negativa: a derrubada das árvores e a positiva 
é que indica que a população está prosperando”.  
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “É um bairro bastante tranqüilo e próximo de tudo, é bem localizado. A desvantagem é o 
engarrafamento”.   
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “No momento não. eu gosto daqui”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai crescer muito. Vai ser um bairro melhor, com muita coisa. O shopping Bela Vista vai melhorar 
bastante a área”.  
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “Um bairro é um agrupamento de pessoas vivendo e usufruindo do que o lugar tem”. 
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11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim. Para se localizar, e para facilitar a administração da cidade. Dá também uma identidade para 
o povo, as pessoas se identificam com seus bairros”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “É bom, falta Brotas, mas tem bastante. O conforto é que é ruim, os pontos são pouco iluminados 
e a eficiência das empresas é regular. De 0 a 5, 3”. 

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Nenhum, não tem segurança, eu não vejo nenhum”.  
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Não sei dizer, talvez o Cabula VI”.  
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Não tem. No condomínio tem, mas no bairro mesmo não possui. Todas as áreas são carentes de 
equipamentos de lazer”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não sei nenhum”.  
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “regular, de 0 a 5, 3”.  
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “é bom, passa direitinho. Seletiva só no Bompreço, mas deveria ter no condomínio, eu sinto falta”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Bem, não muda muito não”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Tem muitos ratos e baratas”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Não utilizo no bairro, mas tem o hospital Roberto Santos. Poderia ter mais postos de saúde e 
mais um hospital, um é pouco. Clínica não conheço nenhuma no Cabula, só a Sermeca no 
Pernambués. Uma coisa que melhorou muito foi a SAMU, quando liga vem, para quem não pode se 
deslocar é muito bom”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Eu gosto, meu filho estuda no bairro (escola particular) e eu gosto. Atente, satisfaz, não precisa 
de mais, é OK, tem até Universidade Pública, a UNEB”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Serviços tem poucos, precisa de mais lojas, mercadinho, sacolões, é tudo precário. Até feira livre 
boa deveria ter. o que mais falta são supermercados e bancos. Não possui nenhum Banco do Brasil. 
Faltam bancos”.  
 
Entrevista nº 17 

Entrevistado: Jackson do Nascimento Campo    Idade: 24 anos   Tempo de moradia: 4 meses. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Condomínio Reserva Atlântica e antigo morador do 
Trobogy.  
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Cidade que possui transporte escasso. Terra bonita, com praias”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? R: “Muito bom”. 
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3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Da Rótula do Abacaxi até o Bompreço”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A Insinuante e o Bompreço”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não, não sei”. 
 
6 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Tem a vantagem de ser perto, e a desvantagem da ladeira, poucas linhas de ônibus para a 
paralela”. 
 
7 - Você se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para a Avenida ACM, próximo ao Salvador Shopping, é mais central”. 
 
8 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “O bairro vai crescer muito e melhorar”.  
 
9 – Em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “Um bairro tem que ter mercado, escola, hospital, praças, enfim”. 
 
10 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, organização, por bairros é melhor para identificar as partes diferentes e organizar a cidade”. 
 
11- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que você acha dos transportes públicos n o bairro?  
R: “Falta para a paralela. Tem poucas linhas e os pontos e os ônibus não têm conforto nenhum. 
Deveria também aumentar as pistas para melhorar o trânsito”. 

 
12 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Não, nenhum. De 0 a 5, 2”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “O Resgate”. 
 
13 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Nenhum, na tem nada, só nos condomínios. Deveria ter algo na área do Bompreço, pelo fluxo de 
pessoas”. 
 
14 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não sei, aliás, teve uma manifestação pela morte de um morador. Fizeram uma manifestação”. 
 
15 - Em relação ao saneamento básico, que você acha  das condições de higiene no bairro?  
R: “É precária, fica muito lixo. De 0 a 5,2. A manutenção é péssima.  
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta é fraca. Coleta seletiva não tem.  
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? R: “É alto, não tem problema” 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes?  
R: “Não vejo nenhum”.  
 
16 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Nada, existe o hospital Roberto Santos, mas o atendimento é precário. Precisa de postos de 
saúde, principalmente ali na área do Bompreço. O Bompreço é o centro do Cabula”. 
 
17 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Zero! Não tem, precisa de mais escolas e creches, é insuficiente”. 
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18 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “Não é bom, tem mais lan house, mercadinho, supermercado. Precisava de mais lanchonetes e 
mercadinhos. O Bompreço só é pouco, a fila é muito grande, qualquer dia e hora. A fila é enorme”. 
 
 
Entrevista nº 18 

Entrevistada: Raquel Mendes   Idade: 49 anos              Tempo de moradia: 7 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Condomínio Recanto do Cabula 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Praia, porque é uma cidade litorânea”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Lar, pois as condições de moradia são boas”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Até o Saboeiro de um lado e pelo outro até a entrada do Pernambués”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A UNEB, o colégio São Lázaro, o colégio Ômega, o colégio Vitória Régia, o Bompreço”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não, não”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Nenhuma”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Vantagem, ter casa própria, desvantagem: bairro carente no quesito saúde, serviços, segurança, 
etc”. 
 
8 - A  senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para a Pituba, é mais centralizado e com mais infraestrutura”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? R: “Nenhuma”.  
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “É uma comunidade onde as pessoas moram, tiram seu sustento, interagem uns com os outros”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, organização. Uma organização mais participativa”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Normal, não tenho problema com os vizinhos”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “As linhas são poucas. Falta Cabula-Aeroporto, Itapuã e Praça da Sé. De 0 a 5: 2, porque são 
insuficientes, mal equipados, etc”. 

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Nenhuma! A acessibilidade é nota zero, é perigoso andar pelo bairro, e a iluminação também é 
fraca, 2”.  
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Estrada das Barreiras, Narandiba e Saboeiro”. 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
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R: “Nenhum! É necessário quadras poliesportivas, cinemas, praças e equipamentos para portadores 
de deficiências”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Dentro da UNEB acontecem atividades teatrais e etc”. 
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “É razoavelmente limpo e tem saneamento”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “É boa, pois a coleta de forma boa. Quanto a seletiva, não tem, mas acho excelente”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Esburacado por conta da má qualidade do asfalto” 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Sim, ratos”. 
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem o hospital Roberto Santos e a Clínica do Cabula. Mas é pouco, tem necessidade de todos, 
postos de saúde, clínicas hospitais. O acesso a saúde é precário”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Sim, é bom. Tem bons colégios, é suficiente, tem muitos, públicos e privados. Satisfaz”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “O comercio é bom, mas os serviços não. Precisa de bibliotecas e um SAC (Serviço de 
Atendimento ao Cidadão)”. 
 
 
Entrevista nº 19 

Entrevistada: Avani Pereira Bezerra    Idade:  44 anos              Tempo de moradia: 10 anos. 
Situação em relação ao bairro: Coordenadora do colégio São Lázaro (Recanto do Cabula) 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Cidade onde nasci”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “O bairro que me deu oportunidade de ter um trabalho. Um bairro residencial com muitas escolas. 
Pontos lotados, ônibus cheios. Eu não vejo mais as crianças brincando no Cabula, diferente de onde 
eu moro (Boca da Mata), muito comércio”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Começa na subida da ladeira do Cabula até o Cabula VI, indo direto”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “Bompreço, UNEB, Hospital Roberto Santos, Colégio Resgate”. 
 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Não sei”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Quando eu vejo o Cabula hoje eu fico triste. Minha mãe contava sobre sua infância no Cabula, 
com muito verde, pomares, nos anos 60. Agente morava no Pau Miúdo e vinha a pé para o Cabula, 
era uma área de lazer, vinha brincar, meu irmão vinha jogar bola. Já eu, peguei o Cabula residências. 
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A partir dos anos 70 começou o ‘progresso’. Hoje eu me assusto com a violência do Cabula. Não se 
pode mais ficar até tarde no ponto. A Engomadeira é muito violento influência essa área. O Cabula 
está ficando uma selva de pedra. De positivo se destaca o comércio e os bancos”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Vantagem por ser no centro e desvantagem por ser muito populoso, muitos carros, 
engarrafamento, o trânsito é precário, é caótico. Já que cresceu deveria ter uma melhor estrutura de 
trânsito”. 
 
8 - A  senhora se mudaria para o Cabula? Para que bairr o? 
R: “Não, eu gosto de morar na Moca da Mata. Lá é como um interior, as pessoas se cumprimentam, 
parece um interior. Dia de domingo no Cabula é um ermo, mas onde eu moro é uma festa. Aqui, 
perderam a essência da vida”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Com outras faculdades. Prédios ‘mirabolantes’, condomínios fechados, hipermercados, 
crescimento”.  
 
10 – Em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “Uma casa para mim é meu subterfúgio, eu esqueço de tudo. Eu tenho que ter uma casa que eu 
me sinta bem, e o bairro também deve ser assim. Cada um deve morar em um bairro que tenha sua 
cara. O bairro é um lugar onde as pessoas deveriam atuar em prol do todo e que acolha as pessoas. 
No Alto do Itaigara, meu irmão mora lá,  o elevador pára na porta, ninguém se vê, só as empregadas 
domésticas, mas é a cara de quem mora lá. Se aquilo está bom para você, vá para lá”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, identificar melhor os lugares e as pessoas. Orientar a cidade. Criando bairros criam-se 
comunidades, tem igrejas, etc. representa atividade”.   
 
12- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “É bom, tem muitas linhas: Barroquinha, Lapa, Campo grande, Calçada-Comércio, Terminal da 
França, Pituba, Narandiba, tem vários”.  

 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “O módulo está desativado, não tem nada, eu não vejo.” 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “Em frente ao Bompreço. Várias pessoas foram assaltadas naquela parte”. 
 
14 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Não vejo nenhum. Tem parques, mão são particulares dos prédios, mas nas áreas mais carentes, 
não tem nada”. 
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não conheço”.  
 
18 - Como fica o bairro em períodos chuvosos?  
R: “Alaga tudo, o acesso fica muito difícil, o ponto alaga”. 
 
19 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Só conheço o Roberto Santos. Necessita de postos de saúde e clínicas”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “É bom, tem muitos colégios e até universidade pública, é bom, acho que é suficiente” 
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21 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?   R: “É muito bom, tem de tudo. Muito comércio”.  
 
Entrevista nº 20 

Entrevistada: Denise Nero dos Santos     Idade: 50 anos             Tempo de moradia: 25 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Conj. Reserva Atlântica há seis meses e antiga 
moradora do Conjunto Habitacional José Marcelino (Cabula IV) há 25 anos.  
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “O Elevador Lacerda, o Porto e o faro da Barra”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “A ladeira do Cabula, engarrafamento”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Quando sobre a ladeira chega no bairro, mas onde termina é complicado. Por exemplo, o 
conjunto Arvoredo as pessoas falam que é Cabula, mas é Tancredo Neves”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “Bompreço e UNEB”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não, nada, bairro”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Negativa o engarrafamento e a violência. Aumentou muito a violência nos últimos 5 anos, muitos 
assaltos nos pontos de ônibus. Positiva tem o asfalto que foi reformado”.  
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Desvantagem o engarrafamento, mas com a construção da Via Expressa e a construção do 
Shopping Bela Vista vai valorizar o imóvel”. 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para Nazaré, porque é perto do colégio da minha filha ou para o Imbuí”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai acabar o engarrafamento com a Via Expressa e vai ter mais serviços com o Horto Bela Vista”  
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “É um lugar que você mora e que temos que tentar satisfazer as necessidades. Com 
supermercado, farmácia, salão de beleza, coisas do dia-a-dia, escolas, padarias. Aqui está faltando 
agências bancárias. Não tem banco do Brasil, só Caixa e Bradesco e Banco Real dentro do Shopping 
Plaza.o supermercado, grande, só tem um e não é suficiente para o bairro todo, principalmente com o 
crescimento. Se você for lá dia de domingo não tem nada, parece até que foi saqueado, as 
prateleiras vazias”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? R: “Não sei”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Aqui eu fui uma das primeiras moradoras a chegar, agora está cheio, mas é recente. Lá no 
Cabula IV era bom, mas me mudei também por causa de minha filha (11 anos), porque eu achava 
que as colegas dela não eram boa influência”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Pituba tem bastante, Campo Grande tem pouco e aqui tem muito ônibus porque é caminho. 
Deveria ter mais para a Barra e falta Brotas. O serviço não é bom, os motoristas às vezes não param 
e os pontos são precários”. 
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14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Tem um posto em frente à UNEB, mas há muito tempo que não vejo um policial lá. Deveriam 
melhorar. Tem muita violência nos ônibus, outro dia eu estava no ônibus que foi assaltado”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “Engomadeira, muito. O Cabula IV que é visinho à Engomadeira tem tráfico de drogas em 
sociedade com os traficantes da Engomadeira, outro dia teve um homicídio, mataram um rapaz”. 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Não tem, lá no Cabula VI até que tem uma praça particular, mas pública, eu não me lembro. 
Necessita nos condomínios e nas áreas onde as pessoas não têm condições de lazer”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não tem, deveria colocar Carnaval nos bairros, para descentralizar”. 
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “É bom, eu não tenho o que falar. A coleta passa todos os dias, mas seletiva, não tem. É 
importante claro”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Alagamento não tem por ser alto”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Aqui no condomínio não. mas no Cabula IV tem muitos ratos, muitas moscas. O lixo fica aberto 
próximo ao condomínio”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem que ter mais. Está construindo um posto de saúde no Cabula VI, tem laboratório, mas é 
pouco para a população. precisa de mais postos de saúde, para vacinas. Eu não utilizo do bairro, 
quando preciso de médico vou mais para a Pituba”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “não sei. Não satisfaz. Minha filha não estuda aqui, estuda no Salesiano, porque tem muitos 
colégios, mas eu não gosto muito. Precisava de colégios bons, para mim antes de ser perto o colégio 
tem que ser bom. Precisa também de mais creches, eu só conheço uma, perto do Hospital Roberto 
Santos para beneficiar a população pobre”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Insatisfatório. Temos poucas mercearias e supermercado. Lojas tem muitas, mas não são boas, é 
mais caro do que no shopping grande, eu só compro no shopping. Precisava de supermercado de 
grande porte, mercearia e feira, principalmente para frutas. Bancos também deveriam ter mais”. 
   

 
 
Entrevista nº 21 

Entrevistada: Raimunda Damiana dos Santos    Idade: 60 anos    Tempo de moradia: 32 anos. 
Situação em relação ao bairro:  
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Para mim, cidade muito linda, maravilhosa. Porque eu amo Salvador”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Gosto demais do Cabula, gosto muito, muito. Porque eu acho que mesmo com toda essa 
violência ele ainda não está tão ruim. Agente ainda pode ficar a noite na porta, aqui né?”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
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R: “Que eu saiba começa na ladeira do Cabula e termina nas Barreiras, mas dizem que vai até a 
Sussuarana, eu não sei. Que Cabula apara mim termina nas Barreiras, agora para os outros eu não 
sei. Agora, depois segue, Saboeiro, até a Paralela. Para mim é da Ladeira do Cabula, Paralela, 
Barreiras. Tancredo Neves também, tudo isso abrange o Cabula”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “UNEB, Hospital Roberto Santos, a Rótula do Cabeção, o Correio, tudo é referência. 
Principalmente a UNEB que é o ponto culminante, não é não?”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não. A mim nada”. 
 
6 - Que mudanças a senhora observou desde que você veio morar/trabalhar aqui? Você 
considera que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Ah! Teve muitas. Quando eu morava aqui não tinha nada, nada. Não tinha a UNEB, só tinha o 
CETEBA, a UNEB veio depois. Aí veio vários conjuntos, veio o hospital, veio igrejas, vieram colégios, 
não tinha nada disso aqui. A avenida tinha até o Cabeção, mas não tinha ônibus, não tinha nada 
quando eu vim morar aqui. As condições eram péssimas, o pão agente comprava na combe, carne 
agente comprava dia de sábado num jeguinho que vinha trazendo, um cara com um jumento vinha 
trazer carne.Aqui agente comprava assim. Se comprasse aqui no Cabula. Tinha na Engomadeira, 
que vendia. A Engomadeira já existia”. 
 - Engomadeira é Cabula? R: “Engomadeira é Cabula”. 
“As positivas foi o desenvolvimento aqui do cabula que foi muito bom. Desenvolveu bastante, botou 
mercado, botou tudo. Agora as negativas é a violência”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Eu porque eu gosto aqui do Cabula, continuo dizendo. Aqui no Cabula tem tudo, a infraestrutura 
do cabula é muito boa. Aqui só estamos dependendo de lojas de tecidos, armarinhos, essas coisas, 
mas o resto, nó temos tudo. Desvantagem tem várias: a desvantagem que eu acho aqui é porque não 
tem segurança, a desvantagem maior é essa. Nós não temos segurança”. 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não. Só se eu ganhasse na ‘mega’ para comprar um sítio”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Olha eu vou lhe dizer, eu acho que vai ficar péssimo. Se não tiver uma melhoria na segurança vai 
ficar péssimo. Eu fixo muito na segurança. Segurança, saúde, porque saúde aqui também nós não 
temos. Só tem o Hospital Roberto Santos”. 
 
10 - Para a Senhora o que é um bairro? 
R: “Um bairro para mim é a união de várias casas e infraestrutura. Infraestrutura em todos os 
sentidos, de comércio, de educação, de saúde. Para mim um bairro é isso, porque um bairro não é 
você botar um conjunto de casas, todo mundo morando sem infraestrutura, isso aí não é um bairro”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Não. Acho que não, não já está dividida em bairros?” 
 
12 - Em relação ao sistema de transportes, consider ando as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Tá precisando de mais linhas de ônibus, tá muito pouca. De outras linhas e de mais ônibus. 
Ribeira mesmo tem pouquíssimo, agente passa não sei quanto tempo aí no ponto para esperar um 
Ribeira. Outro dia eu fiquei 45 minutos esperando um ônibus em um local que passa cinco tipos de 
ônibus. Eles dizem que é por causa do engarrafamento, também, eu não sei, mas tá pouco porque 
está crescendo muito, o Cabula tá muito grande, muitos edifícios, muitos condomínios, então tem que 
ter mais ônibus. De zero a cinco: dois”. 

 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Como eu falei, segurança aqui é fraquíssimo. Só tem a polícia militar que faz aí de qualquer jeito. 
Tá horrível. Aqui tem assalto todo dia, aí na frente”. 
- O bairro é bel iluminado? R: “Até que é, mais ou menos,de zero a cinco, dou três”. 
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- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “Engomadeira. Como um todo, mais assim, a Engomadeira. Tancredo Neves eu não botei, eu não 
encaixei aí não no Cabula né? Mas Tancredo Neves, também. O próprio Cabula tá demais. O Cabula 
V tá horrível. Aqui tá mas não tá tanto. Aqui ainda dá para agente sentar na porta e ficar até uma dez 
horas”.  
 
14 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Nenhum. De zero a cinco eu acho que zero. Deveria ter um parque infantil para as crianças, uma 
quadra municipal. Tem aquela que fizeram ali no lado do Juliano ali, também é... Narandiba, pode 
botar aí, Narandiba a violência tá demais”. 
 
15 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Que eu saiba, nenhum”.  
 - Aqui no Cabula IV tem Associação de Moradores?  
R: “Não. aqui não tem nada. Até uma quadra os bandidos tomaram conta e não deixam ninguém 
entrar”. 
 
16- Em relação ao saneamento básico, que a senhora acha das condições de higiene no 
bairro?  
R: “De zero a cinco, bote três”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta passa, mas seletiva não tem não, só lá no Bompreço. Agora só no Bompreço porque 
aqui tocaram fogo em todos aqueles negócios, é todo bonitinho né? Coloridinho, mas tocaram fogo”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Tem lugares que ficam cheios, como a Baixa do Juliano, em frente ao Colégio Parque ninguém 
passa, que vai para o Saboeiro. Que eu saiba só esses, não sei o resto”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Rato tem bastante aqui”.  
 
17 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem postos de saúde aqui, tem bastante postos de saúde. Tem o da Engomadeira, tem o do 
Saboeiro, tem vários postos de saúde, só que todos precários. Também tem o Roberto Santos. Se 
esses melhorassem o serviço já era alguma coisa, e se tivesse condições de botar outro, melhor 
seria, porque está muito grande aqui a população, e muito carente. A população de Salvador está 
muito carente. De 0 a 5: 2. Privado tem vários centros médicos aqui”.  
 - Quando a senhora vai ao médio a senhora vai aqui no Cabula? R: “Não, eu saio do bairro”. 
 
18 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Agora, educação aqui é ótimo, quer dizer, ótimo porque tem bastante opções, agora o ensino é 
uma  negação. O governo até está dando uma estrutura, dá cursos, mas só que o povo quer mais e 
mais, e se dar em si, não estão se dando. A maioria dos professores não estão se dedicando. Em 
quantidade de escolas sim, mas em qualidade não. de 0 a 5, o público: 2 e o privado: 3”. 
 
19 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Tem bastante, mas necessitava de mais. O comércio até que tá bom, aqui só precisa de 
armarinho, que não tem nenhum, loja de tecidos, e o resto tem, e muito, demais até”. 
 
 
Entrevista nº 22 

Entrevistada: Aucilene Santos Pereira       Idade: 28 anos           Tempo de moradia: 11 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Conjunto ACM (Cabula I) 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Desigualdade, porque Salvador é uma cidade extremamente desigual”. 
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2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Residência, porque sou residente desse bairro”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “A partir da ladeira do Cabula até a Rótula do Juliano Moreira e outros locais. Os bairros em volta.” 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A AUNEB, o Bompreço, Hospital Roberto Santos e a Insinuante”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Sim, Cabula era um quilombo e Conjunto ACM se refere ao Senador Antônio Carlos Magalhães”. 
 
6 - Que mudanças você observou desde que você veio morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Construções novas que valorizaram o bairro. Foram mudanças positivas”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Desvantagem os engarrafamentos constantes e falta de lazer. Vantagem de ficar próximo a vários 
locais”.  
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para a Boa Viagem, Largo de Roma ou Ribeira, para a Cidade Baixa”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Perspectivas de Melhorias, especialmente em relação ao transito, coma construção da Via 
Expressa”.  
 
10 – Em sua opinião que é um bairro? 
R: “Bairro é uma subdivisão dimensional de uma cidade”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, favorece a uma melhor organização e planejamento de uma cidade”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Boa. Os vizinhos são tranqüilos”. 
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Não são suficientes, falta ônibus para Brotas e para o Rio Vermelho”. 

 
15 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Pública, tem a Polícia Militar, mas é pouca, a segurança é péssima, de 0 a 5: 1. E o bairro é mal 
iluminado”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Arraial do Retiro e Engomadeira”  
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados?  
R: “Nenhum ou quase nenhum. Não tem equipamentos disponíveis, para lazer infantil”.  
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? R: “Não tenho conhecimento”. 
 
18 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro?  
R: “A própria população não contribui adequadamente para a higiene do bairro.   
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta tem regularidade, mas seletiva não tem. E extremamente importante e a população 
deveria ser conscientizada”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
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R: “fica meio complicado porque os bueiros estão entupidos”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Sim, todos, ratos, baratas, mosquitos e outros da mesma espécie”. 
 
19 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem um posto de saúde na entrada da Engomadeira e outros, tem o hospital Roberto Santos. 
Mas é muito pouco, precário. Precisa melhorar e ter serviços para doenças infecto-contagiosas”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Acredito que sejam satisfatórios. Mas, poderia ter mais de Ensino Fundamental e de Ensino 
Infantil, como creches”. 
 
21 - Em relação ao comércio e serviços, o que o(a) senhor(a) acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Apesar de não ser satisfatório, deixam a desejar quanto à qualidade, comércio tem muito”. 
 
 
Entrevista nº 23 

Entrevistado: Reinaldo Augusto dos Santos       Idade:17  anos       Tempo de moradia: 10 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador co Conj. CHOPM-2 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Salvar, por causa do ensino que tem em Salvador e do início da palavra”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Quilombo, por causa da história do bairro” 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Da ladeira do Cabula até o Cabula VI tudo é Cabula”. 
 - Como você vê as áreas como a Engomadeira, o São Gonçalo, o Saboeiro e o Doron? 
R: “Não, são bairros menores dentro do Cabula, que eu acho. Tem o Saboeiro, o Doron, tem o 
Cabula VI que não é muito grande também, só, do lado de lá só”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A UNEB e o Bompreço”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Não conheço o porquê do nome. Me lembra o bairro, só.” 
 
6 - Que mudanças você observou desde que você veio morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “O aumento da violência, é negativa. Positiva, eu não vejo, não mudou muita coisa não”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “A vantagem é que fica perto do meu colégio, e desvantagem que fica longe de muitos lugares”.  
 
 
8 – Você se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Me mudaria para um bairro melhor que o meu,  para a Graça, porque é um bairro bonito, chique, 
que eu gosto”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai melhorar muito mais em tudo. Eu acho que a violência deve baixar, se tiver uma ação do 
governo, uma melhor segurança estadual. Eu acho que em relação ao desemprego, tem tudo para 
melhorar, porque se o Estado, o governo der mais oportunidades para as pessoas de cursos para se 
qualificar eu acho que dá uma melhorada nisso aí”. 
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10 – Em sua opinião o que é um bairro? 
R: “Lugar onde habitam pessoas que tenham acesso necessário para tudo que precisarem”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Tem sim, pontos de referência e botar coisas como nomes diferentes, porque eu botando alguma 
coisa com nomes diferentes fica mais fácil. Por exemplo, ah, o Bompreço fica aonde?No Cabula. O 
Extra fica aonde? Na Rótula do Abacaxi. Então dando nome de bairros eu acho que agente identifica 
melhor os lugares. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Normal, sem muito envolvimento”. 
 
13 – Como era o bairro quando você veio morar aqui?  
R: “Não tinha muita diferença não, não mudou muita coisa não”.  
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que você acha dos transportes públicos n o bairro?  
R: “Falta muita linha. Aqui no Cabula mesmo não tem ônibus para Itinga, não tem ônibus para 
Castelo Branco, para Simões Filho, não tem para esses lugares, agente tem que se deslocar para 
outro lugar, pegar transporte para outro lugar para se deslocar”. 

 
15 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Segurança privada porque na minha rua fica um cara apitando, ali você paga. E a pública é a 
polícia”.  
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “As áreas da periferia, as favelas aqui do Cabula. Tem a Timbalada, tem também ali 
entrando na Engomadeira, a Laginha, que é a famosa daqui, e tem a Baixinha do Regue lá embaixo”.   
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Tem shopping, parques, clubes, quadra esportiva. Os que as pessoas mais usam são a quadra e 
os shoppings”.   
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Tem lavagem de ruas, festa para propagandas eleitorais, etc”.  
 
18 - Em relação ao saneamento básico, você acha das  condições de higiene no bairro? 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “Passa todo dia. É boa. Mas mesmo assim acumula, precisa melhorar. A seletiva só tem no 
Bompreço, mas é pouco.” 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Alagado e o trânsito engarrafado”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Sim, tem ratos e mosquitos”.  
 
19 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem o hospital Roberto Santos, clínicas particulares e etc. Os serviços que mais precisa é vacina 
e maternidade. Maternidade acho que não tem”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “A rede particular é suficiente, a pública não. poderia ter mais colégio público e escolas de curso 
técnico”. 
 
21 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “É bom, tem tudo: mercados, lojas de utensílios e etc. Mas o que mais precisa é Mercados e 
farmácias”. 
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Entrevista nº 24 

Entrevistado: Rodrigo Pereira Mota      Idade:  16 anos            Tempo de moradia: 16 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Conjunto Habitacional Dom Jerônimo de Sá Cavalcante 
(Cabula V) 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “A vista do Elevador Lacerda. Não sei por que”.  

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Meu bairro”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Do Cabula VI ao CHOPM-1 e CHOPM-2. Para mim, depois Dalí depois do CHOPM 1 já começa o 
Resgate. Contando com a avenida principal, que conta rua Silveira Martins, e todas as entradas 
assim como o Cabula IV fazem parte, é como se fossem afluentes de um rio”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “Igreja do Cabula VI (Casa do Senhor), o mercadinho Flor do Cabula”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não sei”. 
 
6 - Que mudanças você observou desde que você veio morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “O Cabula de maneira geral verticalizou, antes agente via muito mais casas, ele mudou muito, 
muita área que era verde mesmo acabou em prédios. Por exemplo, aqui perto de casa, na entrada do 
Cabula V já construíram três prédios, vão construir um quarto prédio em um espaço muito pequeno, 
que eu não sei como é que eles vão fazer, mas vai construir um prédio lá. Foi positivo porque hoje 
tem mais gente na rua, antes era mais deserto, do ponto para o condomínio era uma área perigosa 
que agora não está tanto, tem o segurança por conta de novas pessoas, mas a nível de infraestrutura 
eu não acho porque o trânsito piorou muito porque com mais pessoas, com carro, então tudo isso 
influencia”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Vantagem eu acho que o Cabula está perto de tudo, eu consigo tudo que eu preciso aqui, não 
preciso ir muito longe, não preciso ir em outro bairro, tem farmácia, tem mercado, tem tudo, até no 
próprio condomínio tem. Desvantagem que eu vejo é a falta de segurança. E não há um diálogo 
assim de um bairro para o outro, quer dizer, do Cabula V para o VI, do IV para o V, é como se fossem 
diferentes, eu acho que deveria ter, até por exemplo para uma associação, até para um projeto de 
alguma coisa, deveria ter mais comunicação, é muito separado”. 
 
8 – Você tem vontade de se mudar do Cabula? Para que ba irro? 
R: “Não, já me acostumei”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Eu acho que muita coisa vai mudar, porque assim, se de três anos para cá já mudou muita coisa 
em questão de prédios, a tendência é crescer mais e mais”.   
 
10 - Para você o que é um bairro? 
R: “Bairro, assim, não é um conjunto habitacional porque um conjunto habitacional tem associação, 
essas coisas. Um bairro ele é como se fosse um conjunto de conjuntos habitacionais para mim, 
teriam vários em um só”.  
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Existe, fica muito mais organizado”.  
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
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R: “Assim, já foi pior, hoje em dia está muito melhor, porque antes tinha uma geração de pessoas que 
não queriam nada, pichavam muro, botavam som alto, e desde que eles se tornaram adultos não tem 
mais esse problema”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que você acha dos transportes públicos n o bairro?  
R: “Não tenho nenhuma queixa ou algo a mudar. O Cabula V, em si não tem linhas de transporte que 
transitem pelo bairro, mas para outros bairros é bom”.  

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “os serviços de segurança que temos é comporto por quatro vigias noturnos, é privada. A 
segurança pública, é precária. De 0 a 5: 2”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro?  
R: “Levando em conta que o bairro é um intermédio do Tancredo Neves à Rua Amazonas (a rua 
principal do Cabula V), a violência aumenta na proporção das proximidades do primeiro”. 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “O bairro só tem uma modesta praça próxima ao centro comercial, que serve como área de lazer. 
A manutenção da pracinha precisa ser melhor”.  
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Semestralmente são promovidos bingos e exposições de peças de roupas. A igreja, situada 
dentro do Bairro organiza procissões, serestas e feijoadas para arrecadação de fundo paroquial”. 
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que você acha  das condições de higiene no bairro? 
R: “O que deixa a desejar é o acúmulo de lixo nas ruas” 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A freqüência algumas vezes deixa a desejar. Seletiva não tem, deveria ter mas não daria certo. 
Seria preciso uma campanha de conscientização”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “uma vez que boa parte do Cabula V é uma ladeira, o lixo acumulado nas ruas vai para a pista, 
entope os bueiros e que engarrafa os veículos”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Existem muitas baratas próximo ao lixo”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Não tem nenhum”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Tem uma pequena creche, mas que em estrutura deixa a desejar”.  
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “É bom, o centro comercial supre muitas necessidades. Nele, há mercadinhos, padaria, lan house, 
papelaria, lojas de roupas, escritórios, salão de beleza, bar, sorveteria, entre outras coisas. Poderia 
ter outro mercadinho e outra padaria”. 
 
 
Entrevista nº 25 

Entrevistada: Vanilda Lopez      Idade: 45 anos              Tempo de moradia: 17 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Conjunto Habitacional Pomar do Cabula.  
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Tumulto, muita gente. Porque a população de salvador cresceu muito e eu não me sinto vivendo 
em uma cidade tipo São Paulo”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
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R: “Congestionamento, tá muito congestionado o Cabula, né?” 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Essa é uma dúvida na minha cabeça. Para mim, vai da ladeira do Cabula até chegar no 
Saboeiro”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A UNEB e o hospital Roberto Santos”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não sei”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Ah muitas! Quando eu vim morar aqui tinha pouca gente, agora tem bastante e aumentou o 
número de prédios. Na minha opinião foram ruins, porque o fluxo de pessoas e o congestionamento 
aumentou”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “O bom é que o bairro é bem servido, tem farmácia, supermercado, comércio. O ruim é o 
congestionamento e a violência que tá muito grande”. 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, mudaria, para o Stiep ou Costa Azul”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? R: “Não sei”.  
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “É a divisão da cidade”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, existem vantagens, pelo menos fica mais fácil de localização”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Eu não sei, porque um prédio é mais difícil de se relacionar”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Na minha opinião, o Cabula é bem servido de ônibus, mas no meu endereço se eu quiser pegar 
ônibus para a Pituba, por exemplo, eu tenho que caminhar até o Hiper. Também, falta ônibus Cabula-
Paralela e Cabula-Periperi, tem que pegar dois ônibus”. 

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Nenhum, eu não vejo polícia passando. Não tem segurança”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro?  
R: “No bairro todo eu não sei... Engomadeira...”.  
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Nenhum. Não tem. Essas perguntas eu só to respondendo pela minha área, mas pra dentro eu 
não sei”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não sei, não saiu de casa”. 
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “Eu acho o Cabula sujo. O caminhão da coleta passa todo dia, mas eles deixam sujo. A coleta 
seletiva é uma boa ideia”.   
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
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R: “Péssimo. Os carros passam e jogam água na gente”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Com certeza há ratos, pois o lixo fica exposto na rua, ratos e baratas”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem um posto de saúde na Engomadeira e outro no Saboeiro, mas em minha opinião, na minha 
rua as pessoas têm que se deslocar. Precisa de mais posto de saúde”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “eu acho que sim, o Cabula é bem servido de colégios. Creches eu não sei, mas o resto é bem 
servido”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Não. Comércio tem, o bairro é bem servido, mas precisa de uma agência do Banco do Brasil, 
mais caixas eletrônicos”. 
 
 
Entrevista nº 26 

Entrevistada: Silvia Danielle de Melo Santos      Idade: 33 anos     Tempo de moradia: 9 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Conjunto Habitacional Pomar do Cabula. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Uma cidade turística, várias opções de turismo”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Um bairro tranqüilo, com boa acessibilidade”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “O Cabula em si começa na ladeira do Cabula até o shopping Master. O resto dizem que é Cabula, 
mas não é Cabula. Cabula mesmo só até o Master”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A Caixa Econômica Federal, o Hiper Bompreço, Shopping Plaza, UNEB e VIVO”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não. Não sei também”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Muitas construções civis. Positivas, pois valorizou mais o bairro” 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Vantagem é que é um bairro alto que não sofre em períodos de chuva, porém, a desvantagem é 
que com o crescimento do bairro, há agora mais engarrafamento”. 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não. gosto da tranqüilidade do bairro”. 
 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Ele vai melhorar muito mais e crescer muito mais”.  
 
10 – Em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “Uma comunidade”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
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R: “Sim, pois cada bairro vai ter uma forma de administrar diferente com seus vereadores”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Não me envolvo com a vizinhança, mas nunca tive um problema”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Serviço péssimo e ônibus cheios. Faltam linhas para Brotas, Linha Verde e Periperi”.  

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Não tem. É precária, tanto a segurança quanto a iluminação pública. De 0 a 5: 2”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Um lugar conhecido como ‘inferninho’ na Engomadeira”.  
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Existem vário shoppings, lan houses, academias. Geralmente não freqüento nenhum. O shopping 
é o mais freqüentado pelo fato de haver bancos e lotéricas”.  
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Um evento chamado de ‘festa dos mentirosos’ no dia 1º de abril que acontece em um bar perto do 
colégio Linda Marquesa e vários moradores do bairro vão”. 
 
17 - Em relação ao saneamento básico, e a coleta de  lixo, o que a senhora acha das condições 
de higiene no bairro? Tem coleta seletiva? 
R: “Não vejo tanta sujeira. A coleta de lixo é regular. Seletiva não existe, mas seria bom se tivesse”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Não há tanto problema com isso por ser um bairro alto. O problema que há é comum, como o 
engarrafamento”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes?  
R: “Sim, não é difícil ver ratos andando”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “O mais conhecido é o Hospital Roberto Santos, mas existem muitos estabelecimentos de saúde 
no Cabula”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “É bom, por causa da quantidade de escolas. Poderiam ter mais faculdades, porque só tem uma, a 
UNEB”,  
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “São bons, os mercados são grandes. Mercados não faltam, mas aqui por perto faltam farmácias”. 
 
 
Entrevista nº 27 

Entrevistada: Geovana Matos    Idade:  39 anos.              Tempo de moradia: 22 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do São Gonçalo do Retiro. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Localização privilegiada geograficamente. Bem localizada”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Lugar alto e amplo. Porque é grande, acima do nível do mar”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Vai da Rótula do Abacaxi até a Mata Escura, Paralela ou Saboeiro”. 
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4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “Após a Rótula do Abacaxi, a UNEB e o Bompreço”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não sei a origem do nome, e nem do São Gonçalo”. 

 
6 - Que mudanças a senhora observou desde que você veio morar aqui? Você considera que 
estas foram positivas ou negativas? 
R: “Tenho percebido o seu desenvolvimento a nível de imóveis e comércio. Positivo: mais opções 
para os moradores, negativa: o engarrafamento e a poluição”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Tem a vantagem de ser bem centralizado, próximo de tudo, e muito transporte, muitas opções de 
ônibus. A desvantagem é o engarrafamento na Silveira Martins”. 
 
8 - Você se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para o Imbuí”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Desenvolvimento, principalmente comercial. O bairro cresceu em número de prédios e comércio, 
e vai crescer ainda mais”. 
 
10 – Em sua opinião, o que é um bairro? 
R: “Determinado local estruturado para servir a comunidade”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Muitas, por exemplo: a organização física e geográfica da cidade, facilita a localização”. 
 
12 – Em relação ao sistema de transportes, consider ando as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Não é suficiente, Faltam ônibus para a Barra, para a Ribeira e para Itapuã. Tem, mas tem poucos, 
o Barra sempre passa cheio”. 

 
13 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Só atualmente tem a ‘Ronda do Bairro’, que é municipal, mas é pouco”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro?  
R: “As áreas periféricas como: o Retiro, a Baixa do Santo Antônio, etc.”.  
 
14 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Nenhum, não há equipamentos. Precisa de um parque infanto-juvenil”. 
 
15 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não há realização de eventos”.  
 
16 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro?  R: “Precário. As ruas são muitos sujas”. 
 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “A coleta propriamente dita passa com freqüência, mas não é eficiente em todo o bairro, não vai 
até todas as ruas. A coleta seletiva tem no Bompreço, mas penso que essa modalidade não 
corresponde às necessidades do bairro, nem a coleta convencional é satisfatória”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Com acúmulo de lixo e água em algumas áreas”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Que eu saiba sim, ratos, baratas, mosquitos, todas que você citou”.  
 
17 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
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R: “Tem um suposto posto de saúde que na verdade funciona como tal precariamente e como 
garagem e espaço para feiras da igreja católica que fica próxima”. 
 
18 - Em relação ao sistema de educação, considerand o a acessibilidade as instituições de 
ensino, como o senhor qualificaria este aspecto no bairro? 
R: “No São Gonçalo só tem três, não há nem creches nem faculdades”. 
 
19 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Deveria ter outras opções de comércio, principalmente farmácias, supermercados, academias, 
etc.”. 
 
 
Entrevista nº 28 

Entrevistada: Thayane Cristina    Idade:  24 anos              Tempo de moradia: 15 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora da Rua Tobogan (Atrás do Hiper Bompreço. Para a 
entrevistada é Engomadeira, mas para os Correios pertence ao “bairro” do São Gonçalo). 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Jesus Cristo, o Salvador”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Dança africana, pelo período de habitação dos escravos”.  
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Não sei mensurar. Para mim vai da Ladeira do Cabula, agora aonde termina, no Cabula VI. Mas 
por exemplo, o Arenoso - Tancredo Neves, é Cabula VIII. Não sou eu quem tá dizendo, é o Correio, 
no CEP aparece Conjunto Cabula VIII – Tancredo Neves – Arenoso. São vários micro-bairros dentro 
do Cabula. Tem o São Gonçalo, Engomadeira, Doron. Eu moro atrás do Bompreço, na Estrada das 
Barreiras, nos Correios, tem lugares que é Engomadeira e outro que é Barreiras”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “As agencias bancárias, o supermercado, o hospital (Roberto Santos), a universidade (UNEB), a 
faculdade de medicina, as lojas de telefonia, a loja de eletrodoméstico e as escolas”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Sim. ‘Kabula’ é um ritmo religioso de origem africana que deu origem ao nome ‘Cabula’ que é o 
nome do bairro. O nome do logradouro que eu moro é rua Tobogã. Dizem os moradores mais velhos 
que é por causa das sinuosidades que tem na ladeira que lembra um tobogã”. 
 
6 - Que mudanças você observou desde que você veio morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “A parte do Comércio melhorou muito, a construção de mini shoppings trazendo serviços como: 
laboratórios, agências dos correios, academia, curso de informática e butiques, foi muito bom”. 
“Mudança negativa, é só a questão do trânsito por causa do grande fluxo de carros”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Desvantagem é só a questão do trânsito, por causa do grande fluxo de carros”.  
 
8 - Você se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não. é um bairro que está passando por mudanças em sua infraestrutura, creio que vai melhorar 
muito”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Como eu disse, é um bairro que a sua apresentação está passando por mudanças, por causa da 
construção de condomínios residenciais que estão chegando com bons projetos de urbanização para 
mudar de vez o Cabula”.  
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10 – Na sua opinião, o que é um bairro? 
R: “Um local onde haja habitações, onde tenha um comércio que possa suprir as necessidades dos 
moradores, transportes suficientes, serviços públicos de qualidade, uma boa infraestrutura”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, organização, melhor localização. Se a cidade não fosse dividida em bairros seria muito difícil 
para os agentes dos correios nos entregarem as correspondências. Porque casa, bairro e ruas 
possuem numeração e CEP, e até mesmo outros tipos de entrega. Ficaríamos impossibilitados de 
abrir contas em bancos e utilizar outros tipos de serviços”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “É bom. Na minha rua o relacionamento é bom. Tem algumas situações que as pessoas não 
aceitam, tem uma casa no final da rua que é ponto de drogas, é passagem de droga, e não é bom 
morar perto disso, já Fo denunciado, mas não adianta. Tirando esse problema, que as pessoas se 
incomodam muito, é bom”. 
 
13 – Como era o bairro quando a senhora veio morar aqui? 
R: “Os prédios da Norcon e do lado do Posto Shell não tinha, era mata fechada. Não existia o Master 
Shopping. Em frente ao Hospital Roberto santo, não tinha a Faculdade Baiana de Medicina, era uma 
chácara que vendia produtos agropecuários e muda de plantas. No sentido do Hospital Roberto 
Santos, era um ferro velho onde hoje é um posto de gasolina. No Cabula V já foram construídos três 
condomínios”. 
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que você acha dos transportes públicos n o bairro?  
R: “Não satisfaz. Falta Brotas, Vilas do Atlântico, Barra, Corredor da Vitória. Os ônibus que são 
disponibilizados poucos são confortáveis, a maioria está em péssimo estado de conservação”. 

 
15 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Tem ronda nos bairros e policiamento da Polícia Militar. A segurança é regular, e a rua é pouco 
iluminada”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  
R: “Engomadeira, Tancredo Neves, Sussuarana, Pernambués, São Gonçalo, Mata Escura”.  
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? R: “Não tem de nenhum tipo”. 
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Nenhum. Além, dos privados em locais de festa alugados”.  
 
18 - Em relação ao saneamento básico, que você acha  das condições de higiene no bairro? 
R: “É regular, por causa da má coleta do lixo e da má conservação das lixeiras. Porque a coleta 
seleta, mas a conservação das lixeiras e o manuseio dos resíduos deixam a desejar. Tem coleta 
seletiva em alguns pontos do bairro” 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Alagado. Porque os drenos estão entupidos”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Sim, ratos e baratas”.  
 
19 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem postos de saúde, o hospital Roberto Santos e algumas clínicas para exames laboratoriais. 
Não é suficiente, precisa de mais postos de saúde em algumas adjacências”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação, que estabel ecimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “É satisfatório, temos muitas escolas de 1º e 2º grau, universidade e faculdade. Precisa é de mais 
creches, porque tem poucas”. 
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21 - Em relação ao comércio e serviços, o que você acha dos serviços disponíveis no bairro?  
R: “É regular, porque temos só um supermercado, e esse o atendimento não é de qualidade, não 
respeitam os direitos do consumidor, fazendo agente ficar horas em uma fila. Precisava ter mais um 
supermercado de porte”. 
 
Entrevista nº 29 

Entrevistada: Jussiara Machado dos Santos     Idade:  34 ano     Tempo de moradia: 30 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora da Engomadeira. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Uma cidade que eu gosto, não pretendo sair daqui”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Alto índice de violência”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Da Rótula do Abacaxi até a entrada do Tancredo Neves”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A ladeira do Cabula e a UNEB”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Engomadeira porque tinha várias lavadeiras, lavavam, passavam e engomavam as roupas”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Algumas ruas foram asfaltadas e surgiram muitas escolas particulares, bancos que não tinham. 
Aumentou muito a violência, de 3 a 4 anos para cá a Engomadeira ficou pior”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “A comodidade de resolver tudo aqui no bairro mesmo, para mim é perto do trabalho. 
Desvantagem, o trânsito está insuportável e aumentou o número de pessoas que moram aqui.”  
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Sim, para a Liberdade por causa da minha mãe. Ou Cajazeiras porque as pessoas dizem que é 
mais tranquilo”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Super populoso. Espero que tenham mais opções na área de saúde, como tem novos 
apartamentos, espero que melhore a infraestrutura”. 
 
10 – Em sua opinião o que é um bairro? 
R: “Um local onde vivem varias pessoas, umas porque moram, outras porque trabalham”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Nunca parei para analisar isso direitinho, mas acho que é por uma questão de administração”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “São boas, não tenho problema com nenhum visinho”. 
 
13 – O que você acha da sua Rua? 
R: “Boa, próxima ao ponto de ônibus, ao supermercado, as pessoas são legais”.  
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Insuficientes para alguns bairros. Aqui mesmo na Engomadeira, não tem muitas linhas”. 

 
15 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
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R: “Não tem, nota zero. A iluminação também é precária”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Aqui mesmo na Engomadeira, o Arraial”. 
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? R: “Não tem. Precisa de mais quadras de esportes”.  
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Lá quando tem as festas só o pessoal do tráfico que organiza”.  
 
18 - Em relação ao saneamento básico, como são as c ondições de higiene no bairro? 
R: “Regular. Algumas áreas não tem saneamento”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “Os moradores é que não colaboram. Coleta seletiva tem, passam nas ruas e pegam, o carro 
coleta. Tem também no Bompreço”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Horrível. O lixo enche as bocas de lobo e acaba ficando tudo inundado”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro?  R: “Tem, ratos e baratas”.  
 
19 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Posto de saúde tem, clínica não. Quando preciso não utilizo no bairro. Eu escuto as pessoas 
dizendo que vão ao posto e não conseguem marcar consultas, estão não é bom”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Na Engomadeira tem duas escolas municipais e várias particulares. Precisa de mais escola 
municipal. 
 
21 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Tem vários, é suficiente. A Engomadeira é um bairro dentro do Cabula. Tem tudo, , só não tem 
banco”. 
 
 
Entrevista nº 30 

Entrevistado: Manuel Santiago   Idade:  48 anos              Tempo de moradia: 3 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Saboeiro. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Praia, violência. Pois é bonita por suas praias, mas tem muita violência”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Mercado. Porque tem um grande Bompreço, aquele”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Da ladeira do Cabula até o final de linha do Saboeiro”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O 19 BC, o Bompreço e a UNEB”. 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “A origem eu não sei, mas o Cabula deve ter mais de cem anos”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Olha eu moro no Saboeiro faz pouco tempo, mas dá para perceber que o trânsito aumentou 
muito”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
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R: “A vantagem é que está perto de tudo e não vejo nenhuma desvantagem”.  
 
8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não mudaria do Cabula, mas se me mudasse iria para o Imbuí”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Que ele seja mais organizado. Que o bairro cresça com mais estrutura e organização”.  
 
10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “É um conjunto de casas e bastante imóveis e instituições”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, pois fica mais organizado e podemos nos locomover melhor”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “A vizinhança aqui onde moro é bastante amigável”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “As linhas não são satisfatórias, pois não tem linhas suficientes e o serviço também, demora muito 
para o ônibus passar”. 

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Tem segurança privada, porque não tem pública”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
 R: “A Rótula do Cabeção e a entrada da Narandiba”.  
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? R: “Não há equipamentos de lazer. Poderia ter uma praça”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? R: “Não há eventos”. 
  
17 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor acha das condições de higiene no 
bairro? R: “É bom, é sempre limpo.  
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? 
R: “Não entra em todos os lugares. Não existe coleta seletiva, mas seria bom se tivesse”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? R: “Alagado em alguns pontos”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Há muitos mosquitos, mas não há casos de doenças”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem apenas um posto de saúde. Precisa de mais, principalmente para vacinação, que é o mais 
solicitado”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “São satisfatórios. Talvez fosse bom mais colégios públicos”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Não tem muitos mercados, precisa de mais mercados e melhorar a qualidade do serviço”. 
 
 
Entrevista nº 31 

Entrevistada: Carlos Antônio N. Costa       Idade: 34 anos            Tempo de moradia: 27 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Conjunto Doron. 
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1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Praia e Carnaval”. 

2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Residência, porque moro no bairro”. 

3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Da ladeira do Cabula até a Paralela. Isso tudo é considerado Cabula”. 

4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O Hospital Roberto Santos, a Ladeira do Cabula, a Rótula do Juliano Moreira e a Rótula do 
Cabeção”. 

5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: ““Não sei”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Vieram vários outros imóveis, novos condomínios, para mim, mudou para melhor, está se 
valorizando”. 

7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Tem a vantagem de ser um bairro mais ou menos bem localizado, e a desvantagem dos 
engarrafamentos. O trânsito piorou muito”. 
 
8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro?  R: “Sim, para a Pituba ou para a Barra”. 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Com o crescimento do bairro e a chagada dos novos condomínios acho que o comercio também 
vai se desenvolver. Vai ter um maior comércio”.  
 
10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “É um conjunto de pessoas e imóveis e uma certa comunidade”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, organização”.  

12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Boas. Nunca tive problemas”. 

13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “As linhas são poucas. Poderia ter um maior número de ônibus”. 

14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Tem rondas da polícia militar, mas é muito pouco. A iluminação é regular e a segurança é 
insuficiente, para a segurança, de 0 a 5: 2”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “A avenida central do bairro (Doron)”.  
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Aqui no Doron tem uma praça pública, e um campo de futebol, mas é pouco, poderia ter mais 
praças a praças”. 
  
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Acontece um torneio de futebol”.  

17 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor acha das condições de higiene no 
bairro? 
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R: “O saneamento é regular, esgotamento tem, mas a limpeza do bairro deixa a desejar. A coleta do 
lixo passa regularmente, mas ...” 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Pequenos transtornos”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Sim, ratos e mosquitos”. 

18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Tem um posto de saúde do município, clínicas odontológicas e particulares. Acho que as pessoas 
usam mais para fazer são curativos e aferir pressão”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Poderia ser melhor, escolas tem, mas precisa ter mais escolas de educação infantil e creches”. 

20 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Não é suficiente, faltam muitas coisas, principalmente serviços de saúde”. 

 
Entrevista nº 32 

Entrevistado: Adelmo Borges    Idade:  42 anos              Tempo de moradia: 2 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Conjunto Doron. 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Não sei, é difícil agora, com tanta miséria, morte que eu nem sei mais o que é isso. A cidade está 
muito violenta”. 

2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Perto de casa”. 

3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Da ladeira do Cabula até a CONDER”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A Rótula do Juliano Moreira, a Cesta do Povo”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   
R: “Não sei”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar/trabalhar aqui? Você considera 
que estas foram positivas ou negativas? 
R: “Positivos... teve uma melhora bem maior”. 

7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Doron...acho uma moradia boa e tranqüila... 
 
8 - O  senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Não, eu não sairia do Doron. É um bairro bom, tranqüilo” 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Mais ônibus e acesso à saúde”. 

10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “Uma moradia com outras pessoas”.  

11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, pois alguém tem como localizar. Por bairro, é só dar a referência de onde você está”. 



54 

 

12 – Como são as relações de vizinhança?  
R: “Boa, não tem muita violência”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “Tem Nazaré, Barra, Lapa Ribeira, Pituba, mas não é satisfatório. Fico mais de 10 minutos o 
ônibus, que sempre demora. De 0 a 5: 2, pois falta muita coisa a melhorar”.  
 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Aqui tem segurança privada. A polícia só passa quando quer”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro?  
R: “A Favela da Narandiba” 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Tem uma praça com parque, shopping center, pizzaria e lanchonete”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não tem eventos não”.  
 
17 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “Regular. Em frente ao ponto, ao lado do lixo existem milhões de ratos. Sempre tem coleta, mas a 
população é que não respeita o horário”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Fica um pouco alagado” 
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “O posto de saúde ajuda muito a comunidade, tanto em socorro, quanto em suprimentos de 
remédios. O serviço mais solicitado é a vacinação”. 
 
19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Sim, são satisfatórias, tem bastante escolas, mas precisa de mais creches”. 

20 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Não são satisfatórios, acho que poderia melhorar. Precisa de mais mercado e posto de saúde”. 

 
Entrevista nº 33 

Entrevistado: Crispim Ferreira Fernandes     Idade: 37 anos          Tempo de moradia: 16 anos. 
Situação em relação ao bairro: Morador do Cabula VI. 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Cidade histórica, porque foi a primeira capital do Brasil”. 

2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Bairro residencial, porque há conjuntos de moradores”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula? Quais os limit es do bairro? 
R: “Vai da ladeira até a paralela, direto. Tudo é Cabula. Tem outros bairros menores como Saboeiro, 
Narandiba, mas é considerado Cabula”. 

4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “O Módulo Policial, o Bompreço, Resgate, São Gonçalo, a UNEB, etc”. 



55 

 

5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?  R: “Não”. 
 
6 - Que mudanças o Sr. observou desde que você veio  morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “O bairro cresceu muito, tem mais moradores e novas residências, trazendo mais progresso para 
os moradores”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “A vantagem é o Cabula cresceu muito, dando oportunidade de trabalho a novas pessoas. Não há 
desvantagens”.  

8 - O senhor se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Para o Imbuí ou Linha Verde, é menos populoso”. 

9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Crescimento em todas as áreas”. 

10 - Para o Sr. o que é um bairro? 
R: “Uma comunidade onde todos se unem”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, melhora a administração da cidade”. 

12 – Como são as relações de vizinhança?  

R: “Regular, tem pessoas compreensivas e outras não”. 

13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que o senhor acha dos transportes públic os no bairro?  
R: “Não. Faltam linhas que levam ao centro. Também os ônibus estão muito mal conservados, sujos, 
poderia melhorar”. 

14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Pública, tem a polícia, mas é muito pouco”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
 R: “Beirú, Arenoso, Sussuarana, essas áreas”. 
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Tem um parque, mas as condições não são adequadas. As crianças brincam muito na 
escurregadeira, devia tem um equipamento de boa qualidade”. 
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Não tem nenhum evento”. 
 
178 - Em relação ao saneamento básico, que o senhor  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “Médio, porque as condições do lixo não são favoráveis. Às vezes o lixo transborda por demorar 
de passar.  
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “Péssimo, a rua alaga porque o lixo entope os bueiros”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Sim. Ratos, baratas, mosquitos, todos são incidentes”.  
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Não tem nenhum, mas provavelmente, daqui a algum tempo teremos um”. 
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19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Tem vários e a maioria é de qualidade. Falta mais ensino público”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que o sen hor acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “É bom, tem vários mercados, várias farmácias, que são os que têm mais necessidade”. 
 
 
Entrevista nº 34 

Entrevistada: Arlete Côrtez    Idade: 43 anos              Tempo de moradia: 18 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Cabula VI 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Minha cidade. porque é onde eu nasci, onde eu moro, porque quando eu viajo é sempre bom 
voltar para a minha cidade”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Onde eu moro”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula?  
R: “Começa na Ladeira do Cabula e termina no início da Paralela, na rede central da COELBA na 
Narandiba. A Rótula do Abacaxi faz divisa com o bairro de Pernambués. Outras divisas são a 
Avenida Paralela e a Estrada das Barreiras”.  
 - A senhora identifica bairros menores que pertencem ao Cabula? 
R: “Sim, Doron,Saboeiro,Engomadeira,Narandiba”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “A UNEB e a COELBA”. 
 
5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não, não”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “O crescimento populacional e o crescimento da construção civil. Foram mudanças positivas”. 
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “Vantagens: a única vantagem é que é perto da escola de meu filho; desvantagens: a vizinhança”. 
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? Po rque? 
R: “Não vejo a hora. Para Brotas, Porque fica mais perto de tudo e já morei lá, apesar de que, meu 
sonho é comprar um sítio na Estrada do Côco e morar lá” 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Se não houver mudança nas políticas públicas, vai ser um dos lugares mais perigoso de se morar, 
há pouca reserva de mata e com certeza vai acabar. Super populacional”.  
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “É uma localidade onde se formam comunidades e os respectivos moradores deveriam zelar pelo 
bem comum”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sim, para a administração é muito mais fácil para os representantes cumprissem suas 
obrigações”. 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Fazendo a política da boa vizinhança”. 
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13 – Como era o bairro quando a senhora veio morar aqui? 
R: “Tranqüilo, tinha segurança pública e a área verde era muito maior”  
 
14- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Não, falta ônibus para o Rio Vermelho, para Itapuã, para Monte Serrat e pra Brotas”. 

 
15 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Nenhum. A segurança é zero. É mal iluminado e não tem policiamento”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Entre os prédios, que é mais escuro e no final de linha”.  
 
16 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Nenhum. Deveria ter uma praça com parque e uma quadra poliesportiva”.  
 
17 - Que eventos são promovidos no bairro? 
R: “Os eventos que tem aqui são promovidos pela igreja evangélica”.  
 
18 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “As condições de higiene do bairro são péssimas”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? A senhora acha importante?  
R: “A coleta é feita regularmente. Seletivas, não tem, mas seria uma maneira de preservar o meio 
ambiente”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “A rua principal fica alagada”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Muitos, todos: ratos, baratas, mosquitos, pernilongos. Tem demais”.  
 
19 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Nenhum. O primeiro está em construção”. 
 
20 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “Possui apenas cinco escolas. Falta curso de inglês, pré-vestibular e curso de informática”. 
 
21 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Não são satisfatórios, porque, agente sai daqui e vais para o Extra fazer compras. Falta um posto 
médico, sapatarias, cinema e policiamento”. 
 
 
Entrevista nº 35 

Entrevistada: Sandra Regina Ribeiro    Idade: 36 anos              Tempo de moradia: 17 anos. 
Situação em relação ao bairro: Moradora do Cabula VI 
 
1- Qual a primeira coisa que a palavra Salvador lhe  traz a mente? Por quê? 
R: “Forte de São Marcelo”. 

 
2- Qual a primeira coisa que a palavra Cabula lhe t raz a mente? Por quê? 
R: “Encabulado, porque lembra Cabula e encabulado”. 
 
3 - Até onde vai o bairro do Cabula?  
R: “Daqui até a ladeira do Cabula perto do Atacadão”. 
 
4 - Quais os marcos ou pontos de referência você destac a no Cabula?  
R: “Churrascaria Brasa e a Panificadora Flor do Cabula”. 
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5 - Você sabe qual a origem do nome do bairro? E do  seu logradouro? O que estes nomes lhe 
remetem?   R: “Não, não sei”. 
 
6 - Que mudanças a Sra. observou desde que você vei o morar aqui? Você considera que estas 
foram positivas ou negativas? 
R: “Mudanças negativas: muita gente de baixo nível veio morar aqui”.  
 
7 - Quais as vantagens e desvantagens de morar no C abula atualmente? 
R: “É um bairro tranquilo, tem ponto de ônibus, mercado”.  
 
8 - A senhora se mudaria do Cabula? Para que bairro? 
R: “Para Vilas do Atlântico, perto da praia”. 
 
9 - Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “Vai ficar muito cheio. Esta crescendo muito”.  
 
10 - Para a Sra. o que é um bairro? 
R: “A união de vários moradores”. 
 
11 - Existem vantagens em dividir uma cidade em bai rros? Quais? 
R: “Sei não, para quê?” 
 
12 – Como são as relações de vizinhança? 
R: “Razoável, nem de todo mundo eu gosto”. 
 
13- Em relação ao sistema de transportes, considera ndo as linhas de ônibus e a qualidade do 
serviço, o que a senhora acha dos transportes públi cos no bairro?  
R: “Não são suficientes. Falta linha para Itapuã e Rio Vermelho. Tem muitos outros bairros que aqui 
também não tem ônibus. Falta também conforto e educação por parte dos profissionais”. 

 
14 - Em relação à segurança pública, do bairro?   
R: “Tem pública, tem o módulo policial, toda hora passa viaturas aqui na rua”. 
- Considerando o número de ocorrências, quais as áreas consideradas mais perigosas do bairro? 
  R: “Fim de linha, a invasão que tem aqui perto”.  
 
15 - Em relação aos equipamentos de lazer, quais sã o disponíveis no bairro? E quais são mais 
utilizados? 
R: “Só churrascarias, pizzarias, sorveterias e muitos bares. Os mais utilizados são a churrascaria e os 
bares”.  
 
16 - Que eventos são promovidos no bairro?  
R: “Bingo, baba e carnaval”. 
17 - Em relação ao saneamento básico, que a senhora  acha das condições de higiene no 
bairro? 
R: “Um bocado de lixo perto do ponto de ônibus que ninguém aguenta. É lixo, mosquito por toda a 
parte”. 
- E em relação à coleta de lixo? Existe coleta seletiva? A senhora acha importante?  
R: “Passa uma vez só a cada dia, deveria passar mais”. Seletiva não tem, mas eu acho ótimo. “Não 
faço porque não tem onde colocar, se tivesse eu faria”. 
- Como fica o bairro em períodos chuvosos? 
R: “As ruas ficam alagadas”. 
- Existem vetores de contaminação no bairro? Quais os mais incidentes? 
R: “Tem um bocado de rato, barata, muito cachorro cagando aí tudo. Os cachorros sujam o bairro 
todo e ninguém limpa”. 
 
18 - Em relação ao sistema de saúde, que estabeleci mentos de saúde são disponíveis no 
bairro e quais os mais necessários? 
R: “Nenhum, ainda estão construindo. O que precisa mais é de ginecologista, clínico geral, pediatras, 
neurologista e psiquiatria. A saúde aqui é nota zero”. 
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19 - Em relação ao sistema de educação que estabele cimentos de ensino são disponíveis no 
bairro e quais seriam mais necessários? 
R: “É nota zero. Um monte de moleque saltando muro dos colégios de 2° Grau público, nem aula tem. 
Precisa de colégio público que preste e creches”. 
 
20 - Em relação ao comércio e serviços, o que a sen hora acha dos serviços disponíveis no 
bairro?  
R: “Não é bom. Tudo caro e falta muita coisa. Precisa de posto de saúde e lojas de confecção para 
gerar emprego”. 
 
 
Entrevista nº 36 

Habitação e Urbanização do Estado da Bahia S/A - URBIS  
Entrevistados: Célia Maria Teixeira da Cruz (Coordenadora de Geoprocessamento); 
                      

 
1- Como se deu a intervenção da URBIS na configuraç ão do bairro do Cabula? 

 
R: “O projeto de construção dos conjuntos habitacionais na área do Cabula foi concluído entre os 
anos de 1978 e 1979. Sendo iniciada a comercialização em março de 1980.  

A construção do primeiro conjunto teve início em 1974 (Cabula I). Os empreendimentos 
foram: 
Cabula I: Conjunto Habitacional Antônia Carlos Magalhães, composto por 288 unidades entre casas e 
apartamentos. 
Cabula II: Conjunto Habitacional Maestro Vanderlei, com por 245 unidades.  
Cabula III: Conjunto Habitacional Otaviano Pimenta, com 52 apartamentos. 
Cabula IV: Conjunto Habitacional José Marcelino, com 290 unidades. 
Cabula VI: Conjunto Habitacional Teódulo de Albuquerque, com 216 apartamentos.  
Cabula VII: Lotes da Estrada das Barreiras, com 116 lotes urbanizados.  
Cabula IX: Doron. Este foi dividido em dois lotes: A, com 640 apartamentos e B com 648 
apartamentos.  
Cabula X: Saboeiro, com 648 apartamentos.  
 
Além destes, foi também construído o capo experimental de Narandiba, próximo ao Saboeiro. Este 
campo, construído pela CEDU, era formado por 66 unidades e tratava-se de uma demonstração de 
um projeto de construção ara a área, o qual foi posteriormente comercializado”. 
 
2- Quais os limites do bairro do Cabula? 

 
R: “Dentro do Cabula tem vários bairros. Tem duas vertentes: uma em direção a paralela e outra em 
direção a Estrada das Barreiras, indo apenas até a metade desta. O Cabula VII fica já chegando no 
Beiru. A delimitação fica na Estrada das Barreiras. Para nós (referindo-se à URBIS) o Cabula VII já 
não seria Cabula e sim Beiru, pois já está isolado. Acredito que foi chamado de Cabula para valorizar. 
Se pensarmos nesta hipótese, o Cabula só seria o Cabula I, que fica no miolo”.  
 
“Doron é Cabula IX para nós, mas hoje para a população não. A parte A é mais valorizada. Ninguém 
diz que mora no Cabula IX e sim no Doron. O ônibus é outro fator importante”. 
 
“Narandiba é Cabula VI, está na poligonal, mas já virou outro bairro. Na Avenida Edgar Santos a 
escritura será diferenciada para cada um deles. Está sendo feita outra poligonal”. 
 
“Beiru, Barreiras e Engomadeira foi passado da URBIS para a Prefeitura. A Engomadeira não é 
Cabula, é outro bairro. Assim como o São Gonçalo. Mas, muitos falam que é Cabula, pois de acordo 
com o nome do bairro o valor do imóvel e do terreno mudam. Isso acontece desde os órgãos 
públicos. Dois exemplos são o Resgate e o Beiru. O Resgate  é um conjunto dentro do bairro, mas a 
estrutura e a qualidade fez com que se diferenciasse”.  
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3- Salvador é dividida em Bairros? 

“De certa forma sim, mas o número de bairros ditos é muito maior que o número de bairros que 
realmente existem. Por conta da valorização. Por exemplo, não existe o bairro MARBAC, mas sim 
Boca do Rio. Há uma confusão entre conjunto habitacional e bairro. A valorização cria bairros dentro 
do bairro” 

Este exemplo foi também citado pela entrevistada para tratar das diferenças de valorização áreas de 
um mesmo bairro, e que posteriormente acabam por ser identificados como bairros diferentes.  

“A poligonal não atende a realidade. Estes fatores interferem na complexidade de delimitação do 
bairro”. 
 
4- É importante dividir a cidade em bairros? 

“Sim, é uma referência interessante. Infelizmente os bairros são delimitados pela classe social. A 
cultura do Sul divide a cidade em Zonas, mas no Nordeste não. É importante para a localização, mas 
é preciso reduzir a quantidade de bairros, para quebrar a especialização imobiliária. Aqui em 
Salvador, para mim, é difícil diferenciar bairros e conjuntos, o que diferencia é o nível social”. 

Quais as perspectivas para o futuro do bairro do Cabula? 

“Com os novos empreendimentos, elevar o nível social do bairro, principalmente em direção a 
Paralela”.  

 

Entrevista nº 37 

Companhia de Desenvolvimento do Estado da Bahia - CONDER  
Entrevistado: Anderson Gomes de Oliveira (Subgerente de Informações Estatísticas e Descritivas) 

 

1- Que recorte as pessoas utilizam ao buscarem info rmações sobre a cidade?  

R: “Apesar de não delimitados os pedidos são feitos principalmente em bairros. São sugeridos os 
recortes. Poucas vezes são pedidos por distritos sanitários e zonas”. 

2- O que o Senhor entende como bairro? O que esta p alavra lhe traz a mente? 

R: “Espaço de identidade. Determinado pelos moradores, onde as pessoas se sentem apropriadas. O 
item identidade foi o principal indicador. Infraestrutura é também considerada. Espaço de residência, 
moradia, convívio. O bairro possui dois aspectos: o identitário e o administrativo”. 

“Existe uma tendência a se classificar bairro. Escada foi polêmica. A população se mobilizou apara 
inserir como bairro, mas aceitaram os argumentos apresentados”. Chegaram a publicar, no Blog 
‘Subúrbio News’, um texto em manifesto ao não reconhecimento do mesmo como bairro”.  

3- Existem vantagens em dividir uma cidade em bairros?  Quais? 

R: “Planejamento, políticas públicas, censo demográfico. A perspectiva é atualizar a Lei de Bairros. 
Organização do espaço, um parâmetro de reconhecimento. Facilitar as informações geográficas e o 
endereçamento”.  

4- Quais os principais desafios e dificuldades em p ropor uma divisão em bairros? 

R: “Achar um limite que agrade a população. De forma geral, havia muita reivindicação, houve muitas 
agressões. Alto de Ondina, por exemplo queria ser bairro, quando na verdade faz parte de Ondina. 
Os serviços públicos como saúde e educação foram questionados. Os moradores achavam que 
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passando a ser identificados por outro bairro, perderiam o acesso aos serviços e teriam que se digerir 
a outros postos de saúde e matricular seus filhos em outras escolas”.  

“As Associações de Moradores participaram do processo. Foram convidados todos os grupos 
pertencentes aos bairros, tais como grupos de capoeira, Candomblé, Igreja, entre outros. Várias 
visitas foram feitas”.  

5- Quais os principais bairros de Salvador? 

R: “O principal critério é a centralidade, ou seja, os bairros que polarizam suas regiões, como o 
Centro, Barra, Pituba, Brotas, Cabula e Cajazeiras”. 

6- O Sr. Conhece o bairro do Cabula? Como você o de screveria? 

R: “Não conheço muito, só de passagem. Contudo, é um grande bairro, com infra-estrutura. O trânsito 
é um sério problema. Hoje, a delimitação é apenas Cabula, mas antes incorporava Engomadeira e 
Resgate”.  

7- Quais as perspectivas futuras para o bairro? 

R: “Precisa de planejamento que atenda seu crescimento. Está sendo alvo de muitos novos 
empreendimentos. O trânsito por exemplo vai piorar”.  

 
Entrevista nº 38 

Empresa Baiana de Águas e saneamento S/A- EMBASA  
Entrevistado: Vladmir José Farias de Queiroz (Gerente da Unidade da EMBASA no Cabula) 

 

1. Quando o senhor pensa no bairro do Cabula qual a  primeira coisa que lhe vem à mente? 

R: “Para agente da Embasa, o que caracteriza mais o Cabula é o almoxarifado da EMBASA que fica 
aqui próximo, logo após o 19ºBC, onde é feita toda a distribuição de materiais da EMBASA, 
aquisições, O Cabula é o centro de distribuição de materiais, aquisições, todo o processo de 
distribuição de maneira geral é feito aqui no bairro do Cabula. Aqui onde nós estamos é feita 
distribuição de água”.  

2. Qual a área que a distribuição de água fornecida  por esta unidade abarca? 

R: “Ah! Muito grande, veja bem, aqui como faz parte do sistema antigo de Salvador, antigamente toda 
a água de Salvador era distribuída praticamente pelo Cabula, hoje já não é assim. Mudou a operação. 
Hoje aqui, agente ainda manda água para a Federação, os bairros que são de responsabilidade da 
Federação, e agente abastece uma boa parte da cidade também por aqui. E para diversos bairros 
que é subordinado a unidade aqui do Cabula, como o IAPI, toda a Península Itapagipana, a Cidade 
Baixa, Pernambués, tem um bocado, Jardim Brasília aqui perto. Uma série de bairros, uma área 
muito grande. Agente tem hoje abastecendo aqui entorno de 170 ligações que dá entorno de quase 
800 mil pessoas agente atende aqui hoje”.    

3. Quantas unidades como esta existem em Salvador, e em que bairros estas estão 
localizadas? 

R: “Quatro: um na Federação, outra na Bolandeira que agente chama, e outra em Pirajá”.   

4. Quais os limites do bairro do Cabula? 

R: “Para mim, tem início na ladeira da Rótula do Abacaxi, aí pega a Silveira Martins, vai até o busto 
de Edgar Santos, desce aquela avenida ali NE, da Edgar Santos, vai até aquela rotatória, vai até a 
COELBA, depois retorna, aí vai pela UNEB, entra um pouco na Estrada das barreiras, e só”.  
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5. Nesta totalidade que o senhor descreveu, existem  outros espaços estão dentro deste limite, 
como por exemplo, Doron, Saboeiro? 

R: “Não, veja bem, eu disse mais ou menos os limites do bairro. Por exemplo quando eu vou até o 
busto de Edgar Santos, aí vem o Saboeiro que já é outro bairro. Quando eu subo a ladeira da Rótula 
do Abacaxi já vem o Pernambués, entendeu? Mais ou menos o limite com outros bairros. Doron já é 
mais atrás da Edgar Santos né.   

6. Além do almoxarifado da EMBASA, que o senhor já colocou, quais os marcos, os pontos de 
referência do bairro? 

R: “A UNEB, o hospital Roberto Santos, a Telemar, eu acho um marco do Cabula, o 19BC que eu 
acho importante, o mercado, mais ou menos né. A faculdade de medicina e odontologia é um marco 
também bom, o Juliano Moreira. Esses são os mais importantes.”  

7. Qual o critério utilizado pela empresa, quais os  critérios utilizados para dividir a cidade, para 
a emissão da conta de água aos domicílios? È por ár ea, por bairros? 

R: “Tem uma divisão por área que pega vários bairros, entendeu? Não é específica. Por exemplo, o 
Cabula é um setor que está junto com outros bairros. A distribuição é feita por um pessoal, composto 
parte por funcionários da Embasa, parte contratado. E a responsabilidade é de um setor que tem, 
acho que comercial, que fica lá na Bolandeira. Então agente trabalha mais com a ideia de área, de 
distribuição geográfica, e não de bairro. Ou seja, em um universo que dê, por exemplo, 10 mil 
ligações, você faz um setor, coisa desse tipo.” 

8. Para o senhor, o que é um bairro?  

R: Um bairro? Bom. A meu ver, um bairro é o quê, quando a cidade vai crescendo, a partir do 
momento em que ela vai crescendo, vai aumentando o número de domicílios e isso, a depender da 
liderança daquela comunidade, vai se criando outros bairros. Para quê? Para reivindicar 
pavimentação de rua, para reivindicar toda a infraestrutura. Porque se não, um bairro, fica sempre 
aumentando aquele bairro, aumentando, aumentando e geralmente não são atendidas as 
necessidades daquele bairro. É uma questão de infraestrutura. Não só de água, esgoto, moradia, de 
pavimentação de rua, de drenagem, de lixo.  

Você vê que oficialmente não existe delimitação de bairro, não existe. O correio até tenta com o 
código de endereçamento postal, mas, bairro assim, delimitado em Salvador oficialmente eu não 
conheço. Isso é um grande problema, veja bem, que inclusive, todas as empresas se defrontam 
principalmente as que prestam serviços. Por exemplo, agente, na própria Embasa tem problemas de 
setorização, por exemplo, a bacia de esgoto, que é o quê, onde você coleta aquele esgoto e dá um 
destino a ele é uma situação em decorrência de quê: um arruamento, a localização geográfica e tal. É 
uma situação. O nosso setor de abastecimento de água é diferente do de esgoto. Porque, depende 
também da engenharia certo, então na própria Embasa tem esse problema tem esse problema de 
zoneamento. A única coisa que agente conseguiu unir aqui na Embasa foi a área comercial, os 
setores da comercial serem os mesmos setores da operação. Porque aí facilita agente monitorar, 
agente administrar melhor. Mas a parte de esgoto e a parte de água agente não consegue. Cada tipo 
de cidade, a situação geográfica e tal, a própria Embasa já tem esse problema, agora imagine se 
você for para a prefeitura definir os bairros, para lixo, para uma série de coisas.”   

9. Quais os principais bairros de Salvador?  

R: Principais bairros em relação a quê? De que aspecto? 

Quando o senhor pensa em Salvador, quais os primeir os bairros que o senhor lembra? 

R: Pituba, Cajazeiras é um bairro superimportante, eu acho pela imponência dele, tem o Pelourinho 
pela sua história, que dizer, depende do aspecto em que você olha. Então, sempre tem bairros que 
se destacam por alguma característica específica.por exemplo, o pelourinho por ser um bairro antigo, 
a Pituba, por ser um bairro moderno, quer dizer, hoje já nem tanto, já tem outros bairros mais 
modernos... o que é mais... a Ribeira,eu acho um bairro importante, e tem o subúrbio né? Tem o 
Subúrbio Ferroviário, aí tem uma série de bairros.   
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10.  Por que o Cabula foi escolhido como sítio para  a instalação desta unidade da EMBASA? 
Que vantagens o Cabula oferece? 

R: “A altura dele né? A situação geográfica. Porque em água você procura jogar de um ponto mais 
alto para distribuir por gravidade porque economiza. Tem situações em que você não consegue 
construir em áreas elevadas, mas a ideia principal é essa. E você pode olhar que em qualquer lugar a 
Embasa coincidentemente fica perto de cemitério. Porque o cemitério, também sempre botam no 
ponto mais alto, mas é por causa da situação geográfica. Além disso, é mais centralizado. Você vê 
que antigamente, praticamente era o centro de Salvador de distribuição era o Cabula porque 
estrategicamente ficava mais bem distribuído, só que a cidade foi aumentando, aumentando, pronto, 
aí acabou essa distribuição maior. 

11. A partir de quando o abastecimento de água pass ou a ser compartilhado com outras 
unidades. Desde quando a Unidade do Cabula deixou d e ser o centro de distribuição para a 
cidade de Salvador? 

R: “Isso foi entre 1989 e 1990”.  

12. Qual a importância da EMBASA para o bairro? De Alguma maneira a EMBASA contribui 
para o bairro? 

R: “Eu acho que sim. Principalmente hoje a política que a Embasa tem com relação a comunidade, a 
responsabilidade social. Eu acho que é muito importante, agente sempre busca a participação da 
comunidade, agente sempre tem atividade de assistente social nos bairros. Todo o serviço que a 
Embasa hoje faz tem o acompanhamento de assistente social. Então, qualquer problema que existe 
na comunidade agente manda o assistente social. Além disso a Embasa adota creches, a Embasa 
adota asilos de velhos, não só na questão de nota fiscal, mas também para ajudar campanhas 
internas. O que é mais que é bom para o bairro a Embasa estar aqui... empregabilidade, de uma 
maneira ou de outra as pessoas que trabalham aqui moram próximo, isso é bom”.  

13. Quais as comunidades em que este acompanhamento  é mais efetivo? 

R: “O que acontece hoje, você base que tem diversos locais em Salvador que você tem dificuldade de 
adentrar devido à marginalidade, ao tráfico de entorpecentes, e aí agente também tem dificuldade 
para trabalhos específicos na comunidade. Então agente usa muito o trabalho desses profissionais 
(assistentes sociais), que possibilitam esse acesso, e isso cresce cada dia mais. Aqui inclusive 
quando a polícia dá batida não tem quem entre, mesmo com tudo isso aqui ninguém entra.” Aqui as 
comunidades que temos mais atuação são as baixadas, aquele ali descendo a UNEB, umas invasões 
que tem ali em baixo, tem aqui também no Tancredo Neves, Engomadeira tem uma parte também. 
São Gonçalo agente não tem dificuldade não, é mais Engomadeira, Tancredo Neves, geralmente em 
baixadas assim, são coisas bem pontuais”. São problemas seríssimos, de vez em quando as pessoas 
são assaltadas, de vez em quando não deixam ter acesso, ou quando tem é o chefe do tráfico que 
autoriza, não pode chamar a polícia, a polícia não tem acesso. Se a polícia for lá nunca mais agente 
entra, então....eu acho que esses bairros pobres sofrem muito com isso.e o Cabula por ser um bairro 
de médio a pobre, aí, fica meio dificultoso. Ainda bem que estão vindo esses novos empreendimentos 
para mudar a imagem do bairro”.  

14. Quais as principais transformações observadas n o bairro nos últimos anos? 

R: “Eu acho que o mercado imobiliário está investindo mais no Cabula. E com a chegada desse 
shopping Bela Vista aí, o bairro Bela Vista vai mudar muito o aspecto do Cabula, vai valorizar 
bastante os imóveis. E uma coisa que eu acho é que, não só o governo do Estado e a Prefeitura não 
ordenam os bairros, é um crescimento totalmente desordenado, aí dificulta para lixo, para drenagem, 
para água, para esgoto, encarece muito os sistemas. Depois, além disso, além da construção, ainda 
tem a manutenção e a operação, e com toda essa dificuldade complica mais ainda. É por isso que eu 
sempre digo a eles que estão fazendo invasão: vocês estão fazendo errado, vocês tem que procurar 
terreno que dê acesso para tudo isso, porque senão vocês então, ocupam e depois fica essa 
dificuldade de atender.então, é um equívoco muito grande dessas pessoas e da própria prefeitura.“ 

 
15. Aqui no Cabula, todas as áreas possuem abasteci mento de água e saneamento? 
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R: “Praticamente sim, porque aqui no Cabula tem muito essas ruelas, essas ruazinhas, aí de vez em 
quando aparece uma, mas praticamente aqui, pelo menos a parte de água é 100% praticamente no 
bairro do Cabula. Esgoto eu não lhe digo, esgoto deve estar com uns 80, 90%, já tá bem avançado, o 
esgoto avançou muito. Agora água pluvial, com a prefeitura tem poucos, só alguns principais mesmo, 
o resto aí só umas escadinhas drenantes de vez em quando e mais nada. Eles tem um débito muito 
grande, fazem muita fraude... o famoso gato...agente corta e eles vêm e refazem, por mais que 
agente tire não consegue acabar”. 
 
16. A cidade de Salvador é divida em bairros? As pe ssoas pensam a cidade em bairros? 
 
R: “Eu acho que na realidade pensam em bairro, mas não pensam em bairro, pensam em ruas. Elas 
transferem o bairro pela conseqüência, eu acho que as pessoas dividem muito rua, você vê que o 
cara pergunta: Você mora aonde? Dificilmente o cara diz eu moro no Cabula, não, eu moro na rua 
tal? Onde é essa rua? No bairro tal, entendeu? Então elas não associam muito os bairros como se 
fosse uma área delimitada, eu não vejo assim. Tanto que todo mundo tem dúvida. O Cabula acaba 
aonde? A Pituba acaba aonde? A Engomadeira acaba aonde? Porque, por que não tá delimitada 
realmente. Não existem delimitações, existem ideias”.  
 
17. A delimitação dos bairros é importante? 
 
R: “Eu acho que sim, mas isso deveria ser feito juntamente com todos os órgãos que tem 
infraestrutura, tipo a própria Embasa, entendeu? Para poder fazer uma coisa que atenda. Eu sei que 
não vai atender 100%, mas que tente ordenar melhor todo mundo, ou até a própria prefeitura se 
adequar aos órgãos já que não pode mudar determinadas coisas.” 
 
18. Quais as principais vantagens desta divisão? 
 
R: “A vantagem é igual como agente faz aqui, quanto mais você subdividir e delimitar, mais controle 
você tem e mais eficiência você tem. Então, se você começar realmente a zonear o bairro, delimitar o 
bairro, você pode ter mais eficiência em todos os sentidos. Pode atingir mais lideranças até, porque 
ah eu sou liderança do Cabula, daqui a pouco o cara está na Engomadeira, no Tancredo Neves, e na 
realidade dispersa, não existe uma coisa assim bem específica.”  
 
19. Existe algum diálogo entre a Embasa e as Associ ações de Moradores? 
 
R: “Tem, por exemplo, agente tem uma campanha, então agente procura logo a associação de 
moradores. O que é que acontece muito, muitas vezes tem dois líderes, duas associações próximas, 
porque muitas vezes criam associações para receber dinheiro dos deputados, e os deputados usam 
depois para poder ter voto. Aí muitas vezes você vai em um bairro e tem duas associações do mesmo 
bairro dividindo forças. Aí tem várias situações, realmente não tem uma organização administrativa. 
Você vê que a Prefeitura tenta fazer,algumas...não sei nem como é que está chamando 
agora...subprefeituras, nem sei como é, eles tentam fazer isso, mas mesmo assim não dá estrutura, 
não dá autonomia, aí não adianta nada Tem que dar autonomia. Agente mesmo tem um projeto, que 
por vários motivos ainda não conseguimos concluir que é de descentralizar a administração. Porque 
agente sabe que tem maior rapidez, maior eficiência, diminui muito as dificuldades de acesso. Só tem 
vantagens. A Embasa ainda não conseguiu, mas a ideia é essa, descentralizar.”  
 
20. O senhor se mudaria para o Cabula? Para que áre a do bairro? 
 
R: “Sim, tem lugares muito agradáveis no Cabula. Essas chácaras, eu acho legal morar no Cabula. É 
um bairro ventilado, o acesso para o metrô vai beneficiar bastante, aquela estação de metrô ali junto 
de Bela Vista, não foi a toa que o Bela Vista colocou ali. A facilidade de você escoar para o acesso 
norte, para a BR é uma facilidade do Cabula, vários aspectos. A presença do 19BC aqui dá mais uma 
certa segurança aqui para o bairro. Apesar de que um bocado de vagabundo nem respeita a polícia, 
mas já é uma situação. Então, tem muita coisa boa no Cabula”. 
 
21. Existe alguma desvantagem em trabalhar no Cabul a Atualmente? 
 
R: “Não, eu não vejo assim uma desvantagem não. Se me perguntassem: Você prefere trabalhar no 
Cabula ou em Pirajá? No Cabula, tranqüilo, não tenho nem dúvida.” 
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Entrevista nº 39 

Máximo Clube Residence  
Entrevistado: Luis Alberto Pereira Barbosa (Corretor de vendas) 

 
1- O que o Senhor entende como bairro? O que esta p alavra lhe traz a mente? 
R: “Uma forma de subdividir o espaço geográfico da cidade”.  
 
2- Existem vantagens em dividir uma cidade em bairr os? 
R: “A gestão da cidade. Seria bom no caso de haverem subprefeituras regidas por moradores. 
Associações de Moradores mais atuantes”. 
 
3- Quais os principais bairros de Salvador? 
R: “Centro Histórico, “Avenida Tancredo Neves”, Pituba, Barra, Liberdade. Cajazeiras, “Paralela”, 
Itaigara, principalmente na questão econômico-social  
 
4 – Como o senhor descreveria o bairro do Cabula? 
R: “Geograficamente é um bairro central, hoje é um dos maiores índices de investimento imobiliário, 
principalmente esse Horto Bela Vista. A influência é tanto que hoje em dia do Resgate até o Horto 
Bela Vista está sendo chamado de Novo Cabula. Porque o bairro tem uma banda boa e uma banda 
ruim. Essa é a parte valorizada, a valorização do metro quadrado aqui nesta área é muito grande. No 
Cabula como um todo tem uns oito empreendimentos até o Roberto Santos”. 
 
5- Para o senhor, quais os limites do bairro do Cab ula? 
R: “Começa na entrada dos Pernambués e vai até o Bompreço, ali na UNEB”.  
 
6- De regiões da cidade surgem mais compradores par a este empreendimento?  
R: “A maioria dos compradores são moradores do Cabula, quem mora não quer sair. Aqui é um 
daqueles bairros que as pessoas possuem uma forma própria de viver, parece que todos possuem a 
mesma linguagem a mesma forma de viver. O Cabula neste sentido é como a Ribeira”. 
 
7- Quais as vantagens do investimento no Cabula? 
R: “É um dos bairros de Salvador que ainda possui áreas para construir, e tem também a questão da 
centralidade, é um bairro central, isso valoriza muito o imóvel. Está tendo muito investimento. Nós 
fizemos o reconhecimento do bairro para atender melhor os compradores, nós percorremos o bairro 
observando e registrando tudo. Foram registrados quase 30 condomínios. A Via Expressa em 
construção na Rótula do Abacaxi também é outra vantagem. A interligação da Via Portuária e a Via 
Expressa, os novos condomínios valorizam mais ainda o bairro, atraem novos investimentos”. 
 
6- Quais as perspectivas futuras para o bairro? 
R: “O bairro está passando por um boom imobiliário. As pessoas que moram em condomínios com 
menos equipamentos estão procurando uma melhor qualidade de vida e buscam o Residencial 
Clube. Em função do entorno, das perspectivas, o Cabula é uma das áreas mais promissoras de 
salvador”.  
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ANEXO 2: 

Sistematização do levantamento em acervo jornalísti co 

 

FONTE 

 

DATA 

 

LOCAL 

 

MANCHETE 

A Tarde 01/04/2008 CHOPM 1 “Dia da mentira. Hoje a verdade não tem vez”. 

Correio da Bahia 21/03/2007  
“Acúmulo de lixo nas ruas revolta moradores 
do Cabula”. 

A Tarde 18/03/2007 Cabula VI 
“Moradores vivem em condição precária, em 
meio a lixo e lama”. 

Correio da Bahia 16/01/2007 
Conj. hab. 
Recanto 
Verde 

“Moradores do Cabula impedem demolição de 
muro e guarita”. 

Tribuna da Bahia 26/10/2006 
Reserva 
Atlântica I 

“Oportunidade. Reserva Atlântica vai mudar o 
conceito de morar no Cabula”. 

Tribuna da Bahia 18/05/2006 Cabula 
“Cabula recebe mais um novo 
empreendimento”. 

A Tarde 14/08/2005 Cabula VI 
“Moradores ameaçam fechar acesso a rua 
Joanes Melo”. 

Tribuna da Bahia 14/05/2002 Cabula 
“Saúde: Comunidade reclama da falta de 
agência dos correios e posto médico”. 

Tribuna da Bahia 17/02/2002 Cabula VI 
“Cabula VI: O abandono é visível em todas as 
partes” 

Tribuna da Bahia 05/12/2001 Saboeiro “Saboeiro: bairro onde não faltam problemas”. 

A Tarde 12/11/1988 Cabula VI “Desmatamento em Salvador é rotina”. 

Jornal da Bahia 02/11/1988 Cabula VI “Protesto interdita tráfego no Cabula” 

A Tarde 02/11/1988 Cabula VI “Moradores do Cabula querem transportes” 

Correio da Bahia 02/11/1988 Cabula VI “Cabula VI sem ônibus protesta”. 

A Tarde 29/10/1988 Saboeiro 
“Saboeiro se queixa de abandono da 
Prefeitura”. 

Correio da Bahia 12/10/1988 Engomadeira 
“Esgotos abertos tomaram conta de toda a 
Engomadeira”. 

Correio da Bahia 12/10/1988  “Como inúmeros outros bairros... 

A Tarde 07/10/1988 Doron 
“Os moradores reclamam do abandono na 
área do Doron”. 

Tribuna da Bahia 02/10/1988 Resgate “Um bairro novo com muitos problemas”. 

A Tarde 20/09/1988 Saboeiro “Moradores do Saboeiro no meio da 

Correio da Bahia 17/05/1988 Doron “Doron em luta para preservar a horta” 

Correio da Bahia 03/05/1988 Doron “Doron sofre com a prefeitura” 

Correio da Bahia 20/04/1988 São Gonçalo “Moradores da Baixinha do São Gonçalo... 

Correio da Bahia 05/04/1988 Doron “Doron com bastante lixo” 

A Tarde 03/04/1988 Doron “Doron bairro segregado” 

A Tarde 30/03/1988 Cabula VI “Solidariedade ao pároco do Cabula VI” 
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Tribuna da Bahia 27/03/1988  “Vandalismo faz destruição no Cabula” 

Tribuna da Bahia 17/03/1988 Cabula VI 
“Cabula lança movimento para proteger o 
verde”. 

A Tarde 09/03/1988 Cabula VI 
“Depredadores condenam uma mangueira a 
morte” 

A Tarde 11/03/1988 Recanto do 
Cabula 

“Construção ilegal de garagens”. 

A Tarde 06/03/1988 Cabula VI 
“Mangueira envenenada no Cabula VI está 
morrendo”. 

A Tarde 03/03/1988 Cabula VI “Jovens reagem à destruição da árvore” 

A Tarde 05/03/1988 Cabula VI “Cabula VI acusa padre de ser antiecológico” 

Correio da Bahia 19/11/1987 Doron “Doron vive em disputa teleguiada” 

A Tarde 20/11/1987 Doron “Moradores de conjunto querem ônibus”. 

Correio da Bahia 21/11/1987 Cabula VI 
“Tapete de lama. Cabula VI denunciou 
ausência da Limpurb”. 

Tribuna da Bahia 29/11/1987 
Recanto do 
Cabula 

“Estacionamentos tiram o verde do Cabula”. 

Correio da Bahia 28/10/1987 Cabula VI 
“Selva de concreto. Movimento ecológico quer 
salvar o Cabula” 

A Tarde 24/10/1987 Doron “Moradores do Doron querem manter o ponto” 

Tribuna da Bahia 11/09/1987  
“Porta voz do Cabula denuncia pressão 
externa” 

Tribuna da Bahia 07/09/1987 Doron “Mulheres assumem administração do Doron”. 

Tribuna da Bahia 07/09/1987  “Prédios em ruína” 

Correio da Bahia 06/06/1987 
Baixa do 
Cabula 

“Cachoeira de água suja”. 

Correio da Bahia 07/05/1987 Cabula 
“Estudante disputa rua com carros”. (Colégio 
Roberto Santos” 

Tribuna da Bahia 04/02/1987 Doron 
“Conj. Doron, há quatro anos um grande 
problema 

Correio da Bahia 07/01/1987 Doron “Conj. Doron acusa prefeito 

Correio da Bahia 15/12/1986  “Saúde em risco no Cabula” 

A Tarde 08/12/1986 Doron “Conj. Doron está entregue ao abandono. 

Tribuna da Bahia  
Recanto do 
Cabula 

“Ruas do Recanto são grande ameaça”. 

Correio da Bahia 31/10/1986 
Próximo ao 
Doron “Cabula ganha outra invasão” 

Correio da Bahia 02/09/1986 Cabula I 
“Prefeito ignora os pedidos dos moradores do 
Cabula I”. 

A Tarde 18/08/1986 Cabula VI “Conjunto pode perder área de lazer”. 

Tribuna da Bahia 16/08/1986 Cabula VI 
“Construção de escola no Cabula irrita 
moradores”. 

Tribuna da Bahia 14/08/1986 Resgate “União de mulheres pede pelo Cabula”. 

Correio da Bahia 09/08/1986 Saboeiro “Matagal invade Saboeiro e ameaça sua 
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comunidade”. 

Jornal da Bahia 24/03/1986 Cabula VI “Abandono total afeta conjunto no Cabula VI”. 

Tribuna da Bahia 11/03/1986 
Jardim 
Brasília”.  

“Rua do Cabula abandonada há quase 20 
anos”. 

A Tarde 24/01/1984  “Igreja vai surgir no lugar ... 

A Tarde 14/01/1984 Cabula “Dos laranjais aos conjuntos”. 

Correio da Bahia 02/06/1981  “Pedreira foi fechada e não será reativada”. 

Jornal da Bahia 09/04/1978 Cabula IV 
“Conjunto Cabula IV reduz déficit habitacional 
na Grande Salvador”.  

                                        Fonte: Acervo Jornalístico da Fundação Gregório de Matos, Salvador.  
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ANEXO 3: 

 Comunidades do Orkut relacionadas ao bairro do Cab ula 

FOTO NOME DESCRIÇÃO MEBROS 

 
 

Cabula 
 

 
O "conjunto" cabula, ou seja: Cabula (4,5,6), 
Saboeiro, Recanto do cabula, Barreiras, 
Sapotizeiro, Vale das arvores, Chop M (1,2) , 
etc... Todos os bairros que fazem parte da 
redondeza cabula agora tem seu cantinho na 
web. 

 
 
 
  5.712 

  
Cabula VI 

 
Para todos os moradores (ou não) debaterem 
sobre o bairro, azarar, conhecer gente nova, 
reencontrar antigos amigos e muito mais... 
 

 
 
   2.464 

  
MSN - Cabula 

 
Comunidade voltada para pessoas que possuem 
MSN e frequentam bastante o bairro, moram ou 
moraram no Cabula e redondeza. Diversão? 
Novas amizades? Possíveis reuniões? Essa é a 
comunidade certa! 
 

 
   
 
  1.184 

 

 
 

Doron 

 
O Doron com cara nova 
Agora também com um site completo com noticias 
do nosso bairro : www.doron.com.br  

 
 
   1. 394 

 
 
 
 

 
Recanto do 

Cabula 

 
xxxxxxxx Recanto do Cabula xxxxxxxx 
Recanto Reina .... É a Geração! 

 
    920 

 
 
 

 
 

Bairro Saboeiro 
- Cabula 

 
Localizado no Cabula, é um dos bairros satélites 
ao acesso a Avenida Paralela, Via que liga o 
centro da cidade ao aeroporto e à Linha Verde.  
O Saboeiro é um bairro pequeno mais tem sua 
grandeza no aspecto de localização em Salvador, 
próximo aos melhores supermercados, fácil 
acesso as praias,  rodoviária, Shoppings e os 
demais entretenimentos/lazer que Salvador 
oferece. 

 
 
    
 
 
   939 

  
Condomínio 

Arvoredo 
(AMCA) 

 

 
Comunidade criada para todos os moradores ou 
ex-moradores do condomínio Arvoredo. Venha 
experimentar nessa comunidade os velhos contos 
desse maravilhoso lar. 

 
 

823 

  
São Gonçalo do 

Cabula 

 
Esta comunidade é para todos que moram ou que 
já moraram em são Gonçalo do Cabula...e para 
quem gosta de visitá-lo. 

 
   776 
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    Cabula V 

 
Comunidade do bairro Cabula 5  
( Dom Jerônimo e Renan Baleeiro ) 

 
   504 

 

 
 

 
 

Chácara do 
Cabula 

 
Para todos aqueles que moraram, moram, 
conhecem, convivem, conviveram ou tem algo em 
comum com o Condomínio Habitacional Chácara 
do Cabula, Rua Silveira Martins, nº 74, Salvador, 
Bahia, Brasil, inaugurado em 1974. 

 
 
   458 

  
Estrada das 
Barreiras - 

Cabula 

 
The community original ®  Para todos aqueles 
que moram,moraram ou admira a Estrada das 
Barreiras, sejam bem vindos!!! Essa comunidade 
foi feita no intuito de aproximar os moradores, 
fazer novas amizades e trocar conhecimentos. 

 
 
 
    430 

 
 
 

 
 

São Gonçalo do 
Cabula é Show 

 
Esta comunidade é dedicada para toda a galera 
que mora, já morou, visita, conhece alguém ou 
curte o bairro do São Gonçalo, o filé do Cabula, 
Onde rola a galera mais descolada do Orkut. 

 
 
   342 

 
 
 
 

 
Pomar do 

Cabula 

 
Sejam Todos Bem Vindos a comunidade do Metro 
Quadrado mais caro do cabula.... 
Em Breve Uma Nova Foto...  

 
 
   301 

 
 
 
 

 
    Cabula IV 

 
Todos os meses vai haver homenagem a uma 
figura ilustre do Cabula 4, morador ou ex-
morador. 

 
 
   203 

 
 

 
Maestro 

Wanderley – 
Cabula II 

 
Essa comunidade foi criada para reunir os 
moradores e ex-moradores do Conjunto Maestro 
Wanderley.  O espaço é aberto para 
compartilharmos opiniões, sugestões em relação 
ao Conjunto e seus moradores. 

 
 
    220 

 
 
 

 
Recanto das 
mangueiras - 

Cabula 

 
Eu moro ou morei no Recanto das Mangueiras no 
Cabula 

 
   193 

 

 
 
 

 
Condomínio 
Arvoredo - 

Cabula 

 
Este é um espaço para aqueles que moram ou já 
moraram ou tem amigos no Cond. Arvoredo. 

 
   152 

 

 

 
Vila Militar 
Cabula - 
Salvador 

 
A ideia é que quem morou e mora na vila do 
cabula, o conjunto Visconde de Pirajá, em 
salvador, possa se encontrar. Um lugar legal de 
se morar, por onde já passou muita gente. 

 
 
    164 

 

 

 
 

Parque Planalto 
- Cabula 

 
Essa é destinada a todos aqueles que moram, já 
moraram ou que ainda sonham em morar nesse 
pedacinho espremido entre o Chácara e o 
Resgate, atrás da Caixa Econômica! O pedacinho 
mais disputado do Cabula por ser tão calmo que 
chega a parecer uma cidade do interior!!!!! 
 

 
 
   112 
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Cabula - Arraial  

 
Pois eh, esse eh seu lugar, se vc está cansado de 
ouvir "onde eh q fica isso??????", RELAXE...Aqui 
eh seu lugar... Sinta-se a vontade para discutir 
questões relacionadas a esse verdadeiro 
paraíso!!! ahu.. 

 
 
   110 

  
 

Praça do Pau 
Mole – Cabula 

VI 

 
Para quem nunca foi e para quem já frequenta!! 
Quem n curti o domingo na praça? O melhor eh 
curtir o domingo a noite na praça do pau mole!!! 
Quem nunca foi eh melhor aparecer, pois lá tem 
de tudo um pouco!!! A praça no domingo eh um 
show, passa lá e vc vai ter um domingo 
inesquecivel!!!  Aparece por lá e entra tb na 
comunidade!!! 

 
 
 
   96 

 

 
      Cabula 

 
Bem-vindo(a) à comunidade da galera do Cabula 
e adjacências! 

 
    88 

  
Cond. Estrela 

do Cabula 

Essa é a comunidade exclusiva para os 
moradores do Condomínio Estrela do Cabula "a 
elite do Saboeiro". Nessa comunidade vocês vão 
debater o que o nosso condomínio precisa, 
melhorias nas áreas de la... 

 
 
    81 

  
 

Recanto da 
Cachoeirinha - 

Cabula 

 
Esta comunidade foi criada especialmente para a 
galera do recanto da cachoerinha (cabulaVI), pros 
manos e pras minas que moram do lado do 
arenoso que todo dia escutam tiros e pessoas 
pedindo socorro por causa dos ladrões. Nesta 
comunidade será permitida fofoca galera só 
depende de vcs agora. Recanto da Cachoeirinha= 
ATITUDE 

 
 
 
    49 

 

 
Cabula, mais 
que um bairro... 

 
"eu tb faço parte do cabula pq cabula é mais que 
um bairro é uma rede de amigos e eu tb faço 
parte, né? haihaihia” 

 
    36 

 

 
 
 

 
Moro, já morei 
no cabula IV 

 
Ae galera, pra você que mora/ja morou nesse 
condomínio não pode deixar de fazer parte 
dessa comunidade... 

 
 
   30 

 

Eu moro no 
Cabula 

 
Essa é pra quem mora no cabula. 

 
   17 

  
 
Sou do Cabula 

 
Essa comunidade é para quem gosta do local que 
mora... Então você do Resgate, São Gonçalo, 
Engomadeira, Saboeiro, Doron, Narandiba, 
cabula IV, V, VI estão mais que convidados a 
participar dessa comunidade. Essa é para todos 
nós do distrito do cabula, Add e anuncie para os 
amigos ok. 

 
 
   13 

                                                         Fonte: http://www.orkut.com.br. Acesso em 24. abril. 2010. 

OBSERVAÇÃO: 28 comunidades, totalizando 17. 591 membros. 
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ANEXO 4: 

Mapas Mentais 
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